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Fordelingen mellem reservefonden og skibene fastsættes af
bestyrelsen ud fra et forsigtigheds princip og i overensstemmelse med god forretningsskik
under tilbørlig hensyn til tab,
som måtte være indtruffen efter
regnskabsårets afslutning eller,
som må forventes at ville indtræffe.
Fordelingen imellem skibene
sker på grundlag af de for hvert
skib betalte nettopræmier.
Bestyrelsen udfærdiger retningslinjer for principperne for
fordeling af overskud imellem
reservefonden og skibene.
I principperne fastsættes et
minimum for størrelsen af reservefonden.
28.2. Overskudsandel udbetales til rederiet, når den pågældende årsrapport er godkendt
af generalfor-samlingen.
Det
kommende kvartals præmie
modregnes forinden i udbetalingen.
28.3. For samtlige et rederi
påhvilende forpligtelser har foreningen modregningsret i overskudsandel uanset hvilke hæftelsesformer, der måtte være
gældende i det pågældende rederi.
Rederiet fritages ikke herved for
det ansvar eller de forpligtelser,
der i øvrigt påhviler iht. foreningens vedtægter og forsikringsbetingelser.
§ 28.4. Pantsætning af eller
retsforfølgning
imod
overskudsandele kan alene ske
med respekt af foreningens rettigheder.

Regnskabsåret § 26. (Ændret 2001)
26.1. Regnskabsåret er kalenderåret.
26.2. Regnskabsåret deles i 4
perioder:
A. Januar kvartal
B. April kvartal
C. Juli kvartal
D. Oktober kvartal
Årsregnskabet § 27. (Ændret
1979/80,1980/81,
1982/83,1985, 1990, 2005,
2009 og 2010)
27.1. Foreningens årsrapport
udarbejdes i overensstemmelse
med lov om finansiel virksomhed og regler fastsat af Finanstilsynet.
27.2. Årsrapporten forelægges
for bestyrelsen til godkendelse.
Årsrapporten forsynes med bestyrelsens, direktionens og revisionens underskrifter. Årsrapporten indsendes til Finanstilsynet i overensstemmelse med
reglerne i lov om finansiel virksomhed.
27.3. Årsrapporten tilstilles de
stemmeberettigede repræsentanter sammen med indkaldelsen til ordinær generalforsamling.
27.4. Senest 8 dage før generalforsamlingen skal årsrapporten fremlægges til eftersyn for
medlemmerne på foreningens
kontor.
27.5. Snarest muligt efter den
ordinære
generalforsamling
træffer formanden beslutning
om årsrapportens offentliggørelse iht. lovgivningens regler
herom.
Underskud
Overskud

§ 28. (Ændret 1979/80,
1980/81, 1982/83,1989, 2005,
2009 og 2010)
28.1. Såfremt resultatopgørelsen udviser et overskud efter
fradrag af urealiseret kursgevinst, fordeles overskuddet mellem de skibe, der i årets løb har
været forsikret i foreningen.
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§ 29. (Ændret 1979/80,
1980/81, 1982/83, 1989, 2009
og 2010)
29.1. Såfremt resultatopgørelsen udviser et så stort underskud, at reservefonden kommer
under minimumsstørrelse iht. §
28.1 inddækkes det manglende
beløb op til minimumsstørrelsen
af reservefonden ved indbetaling fra medlemmerne efter
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samme fordeling som angivet i
§ 28.1.
29.2. Rederiet skal på anfordring indbetale det manglende
beløb, der ved regnskabsårets
udgang opgøres som tilgodehavende hos medlemmet.
Reservefonden § 30. (Ændret 1979/80,
1980/81, 1982/83, 1986, 1990,
2001, 2005 og 2010)
30.1. Reservefonden og grundfonden udgør foreningens basiskapital og tilhører foreningen.
30.2. Fondene tjener til sikkerhed for foreningens forpligtelser.
Grundfonden § 31. (Ændret 1980/81 og
1982/83)
31.1. Som grundlag for foreningens virksomhed tjener
yderligere en grundfond på 3
mill.kr.
31.2. Denne fond må ikke formindskes uden Finanstilsynets
tilladelse, medmindre det er
nødvendigt for at dække underskud, som ikke kan dækkes af
foreningens øvrige formue.
31.3. Såfremt grundfonden
uden Finanstilsynets tilladelse
er blevet formindsket, skal foreningens bestyrelse påligne
ekstrabidrag, således at grundfonden derved bringes op på
det fulde beløb.
Anbringelse
af midler

§ 32. (Ændret 2005)
32.1. Bestyrelsen påser, at
foreningens midler anbringes
på en hensigtsmæssig og for
foreningen og medlemmerne
tjenlig måde, således at foreningen til enhver tid kan opfylde sine forpligtelser.
32.2. Bortset fra de i driften
bundne beløb skal midlerne
være anbragt iht. bestyrelsens
skriftlige retningslinjer for investeringspolitik.

Revisionen

§ 33. (Ændret 2003)
Revisionen foretages af 1
statsautoriseret revisor. Revisor
vælges af generalforsamlingen
for 1 år ad gangen.
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