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BIG 4 A/S

Ledelsespåtegning
Finanstilsynet har foretaget kontrol af selskabets årsrapport for 2010 og har påpeget en fejl
i forhold til regnskabsbestemmelserne.
Selskabets ledelse har på denne baggrund, og efter påbud fra Finanstilsynet, valgt at offentliggøre supplerende/korrigerende information jf. side 3, til ledelsesberetningen i årsrapporten for 2010.
Den supplerende/korrigerende information opfylder efter vores opfattelse de relevante bestemmelser i lov om finansiel virksomhed og bekendtgørelse om finansielle rapporter for
kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl.
Den manglende opfyldelse af kapitalkravet skyldtes en procedurefejl i forbindelse med udbetaling af udbytte og er efter konstateringen heraf ultimo 2011 berigtiget ved kapitalindskud fra selskabets moderselskab BIG 2 Holding A/S.

København, den 4. januar 2012
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Den uafhængige revisors udtalelse vedrørende den supplerende/korrigerende information
Til aktionæren i BIG 4 A/S
Udtalelse om supplerende/korrigerende information til ledelsesberetningen
Vi har i henhold til lov om finansiel virksomhed gennemlæst den af ledelsen udarbejdede
supplerende/korrigerende information til ledelsesberetningen i årsrapporten for BIG 4 A/S
for 2010. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den gennemførte revision af
årsregnskabet for 2010. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i den
supplerende/korrigerende information til ledelsesberetningen er i overensstemmelse med
lov om finansiel virksomhed.
København, den 4. januar 2012

KPMG
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Torben Bender
Statsautoriseret revisor

Ole Karstensen
Statsautoriseret revisor
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Supplerende/korrigerende information
Ledelsesberetningen
I ledelsesberetningen på side 7 i årsrapporten 2010 skal nedenstående afsnit indføjes efter
afsnittet ”Den forventede økonomiske udvikling”
”Kapitalkrav
Selskabets egenkapital udgør 5.708 t.kr. pr. 31.12.2010 og overholder således ikke selskabets minimumskapitalkrav på 6.048 t.kr. i henhold til § 406 i Lov om finansiel virksomhed.
Forholdet skyldes en procedurefejl i forbindelse med udbyttebetaling og har ikke haft betydning for selskabets drift i regnskabsåret.”

