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Erklæring for skadesforsikringsselskaber om indberetning af forsikringsmæssige 
hensættelser, forudbetalte præmier og registrerede aktiver til Finanstilsynet 

I henhold til § 14, stk. 1 og 2, i bekendtgørelse nr. 1359 af 30. november 2015 om registrering af aktiver 
i forsikringsselskaber og firmapensionskasser (herefter "bekendtgørelsen") skal denne erklæring ind-
sendes til Finanstilsynet i tilknytning til forsikringsselskabets indberetning af opgørelsen over de 
samlede forsikringsmæssige hensættelser, forudbetalte præmier og registrerede aktiver. Erklæringen 
skal være modtaget i Finanstilsynet senest én måned efter udgangen af det kvartal, som 
indberetningen vedrører. 

Denne erklæring skal også anvendes af filialer af tredjelandsforsikringsselskaber, der er meddelt til-
ladelse til at drive forsikringsvirksomhed omfattet af bilag 7 i lov om finansiel virksomhed i henhold til 
bekendtgørelse nr. 1018 af 25. august 2015 om filialer af tredjelandsforsikringsselskaber.  

Forsikringsselskab eller filial 

Navn: 

FT-nummer:       

Denne erklæring vedrører tal til indberetning af opgørelsen af registrerede aktiver pr.: 

Kvartal: Årstal: 

Regnskabsmæssig værdi af de registrerede aktiver: (angives i 1000 kr.)

Samlede forsikringsmæssige hensættelser og indgåede præmier,  
hvor forsikringsperioden først påbegyndes på et senere tidspunkt:       (angives i 1000 kr.) 

Undertegnede direktør eller generalagent erklærer hermed, 
• at den ovenfor angivne værdi af de registrerede aktiver er opgjort i overensstemmelse med § 4,

stk. 1, i bekendtgørelsen
• at den ovenfor angivne værdi af de samlede forsikringsmæssige hensættelser og

indgåede præmier, hvor forsikringsperioden først påbegyndes på et senere tidspunkt, er
opgjort i overensstemmelse med § 5, stk. 1, i bekendtgørelsen.

Navn: 

Dato:  (DDMMÅÅ) 

Underskrift / digital signatur: 

Underskrift eller digital signatur 
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Den eksterne revisors erklæring 

Forsikringsselskab eller filial 

Navn: 

FT-nummer:       

Denne erklæring vedrører tal til indberetning af opgørelsen af registrerede aktiver pr.: 

Kvartal:  Årstal:        

Opgørelsen viser registrerede aktiver på i alt: (værdien angives i 1.000 kr.)

Kopi af indberetningen af de samlede forsikringsmæssige hensættelser, forudbetalte præmier og 
registrerede aktiver i henhold til § 11 i bekendtgørelsen, er vedlagt:  JA 

Erklæring 
Som generalforsamlingsvalgte revisorer for ovenstående forsikringsselskab eller filial skal vi i henhold til § 
15, stk. 2, i bekendtgørelse nr. 1359 af 30. november 2015 om registrering af aktiver i forsikringsselskaber 
og firmapensionskasser (herefter "bekendtgørelsen") erklære os om den af ledelsen udarbejdede 
opgørelse af de registrerede aktiver er i overensstemmelse med de registrerede aktiver og den bogførte 
værdi. Vores erklæring er udelukkende til brug for indberetning til Finanstilsynet og kan ikke anvendes til 
andre formål. 

Vores konklusion udtrykkes med høj grad af sikkerhed. 

Ledelsens ansvar 
Ledelsen er ansvarlig for, at opgørelsen er udarbejdet i overensstemmelse med bekendtgørelsen og at 
registeret opfylder kravene i bekendtgørelsen.  

Revisors ansvar 
Vores ansvar er på grundlag af vores undersøgelser at udtrykke en konklusion om opgørelsen af de 
registrerede aktiver er i overensstemmelse med de registrerede aktiver og den bogførte værdi.  

Vi har udført vores undersøgelser i overensstemmelse med ISAE 3000, andre erklæringer med sikkerhed 
end revision eller review af historiske finansielle oplysninger og yderligere krav ifølge dansk revisor 
lovgivning med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for vores konklusion. 

Som revisionsfirma er vi underlagt international standard om kvalitetsstyring, ISQC 1, og anvender 
således et omfattende kvalitetsstyringssystem, herunder dokumenterede politikker og procedurer 
vedrørende overholdelse af etiske krav, faglige standarder og gældende krav i lov og øvrig regulering. 

Vi har overholdt kravene til uafhængighed og andre etiske regler i FSR - danske revisorers retningslinjer 
for revisors etiske adfærd (Etiske regler for revisorer), der bygger på de grundlæggende principper om 
integritet, objektivitet, faglig kompetence samt fornøden omhu, fortrolighed og professionel adfærd. 

Det er vores opfattelse, at de udførte undersøgelser giver et tilstrækkeligt grundlag for vores konklusion. 
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Konklusion 

Det er vores opfattelse, at opgørelsen er i overensstemmelse med de registrerede aktiver, og er opgjort til 
den bogførte værdi. 

Revisionsfirma 

Navn:      

CVR-nr.: 

Statsautoriseret revisor 

Navn: 

Dato: (DDMMÅÅ) 

Underskrift / digital signatur 

Underskrift eller digital signatur 
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Henvisning til separat erklæring fra ekstern revisor 

Vores kontrol af ledelsens indberetning af aktiver registreret til dækning af de forsikrings- eller 
pensionsmæssige hensættelser har givet anledning til supplerende oplysninger og/eller forbehold, jf. 
vedlagte separate erklæring fra ekstern revisor. 

Revisionsfirma 

Navn: 

CVR-nr.: 

Statsautoriseret revisor 

Navn: 

Dato:    (DDMMÅÅ) 

Underskrift / digital signatur 

Underskrift eller digital signatur 
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