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Korrigerende supplerende information til årsrapport 2016 for Born-

holms Brandforsikring A/S 

 

Selskabet er blevet opmærksom på, at der er en fejlinformation i den offentliggjorte årsrapport 

for 2016 i note 22 brancheregnskab. 

 

For året 2016 er det udelukkende intern fordeling mellem brancherne på regnskabsposten ”re-

sultat af afgiven forretning”, der er korrigeret. 

 

For året 2015 har ændring i risikomargen ikke fremgået af brancheregnskabet. Herudover er 

”forsikringsteknisk rente” korrigeret, og så er der lavet en korrektion internt mellem brancher-

ne motorkøretøjsforsikring, kasko og anden forsikring på regnskabsposten ”resultat af afgiven 

forretning”. 

 

Den korrigerede note fremgår på side 6 og 7. 
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Ledelsespåtegning 

Selskabets ledelse har identificeret fejlinformation i note 22 i årsrapporten for regnskabsåret 1. 

januar -31. december 2016 for Bornholms Brandforsikring A/S. Der henvises til uddybende 

beskrivelse i den supplerende/korrigerende information. 

 

Selskabets ledelse har på denne baggrund valgt frivilligt at offentliggøre suppleren-

de/korrigerende information til årsrapporten for 2016. 

 

Vi har dags dato behandlet og godkendt nærværende supplerende/korrigerende information til 

årsrapporten for 2016. 

 

Rønne, den 18. maj 2017 

 

Direktion: 

 

 

Poul Friis Hansen 

 

 

Bestyrelse: 

 

 

Egon Jensen Brian Rothemejer Jacobsen  

Formand næstformand 

 

 

Hans Gerner Thomassen Per Eiler Hansen  Henrik Edvard Munk 
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning om supplerende/korri-

gerende information til årsrapporten for 2016 

Til kapitalejerne i Bornholms Brandforsikring A/S  

Vi har revideret den supplerende/korrigerende information til årsrapporten for 2016 for Born-

holms Brandforsikring A/S. Den supplerende/korrigerende information er udarbejdet i overens-

stemmelse med det i note 22 beskrevne grundlag. 

 

Det er vores opfattelse, at den supplerende/korrigerende information til årsrapporten for 2016 

i al væsentlighed er udarbejdet i overensstemmelse med det i note 22 beskrevne grundlag. 

 

Grundlag for konklusion 

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og 

de yderligere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav 

er nærmere beskrevet i erklæringens afsnit ”Revisors ansvar for revisionen af den suppleren-

de/korrigerende information”. Vi er uafhængige af selskabet i overensstemmelse med interna-

tionale etiske regler for revisorer (IESBA’s Etiske regler) og de yderligere krav, der er gælden-

de i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. 

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag 

for vores konklusion. 

 

Ledelsens ansvar for den supplerende/korrigerende information  

Ledelsen har ansvaret for den supplerende/korrigerende information til årsrapporten for 2016 

er udarbejdet i overensstemmelse med det i note 22 beskrevne grundlag, og for sådan intern 

kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde den supplerende/korrigerende in-

formation uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.  

 

Ved udarbejdelsen af den supplerende/korrigerende information er ledelsen ansvarlig for at 

vurdere selskabets evne til at fortsætte driften, at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, 

hvor dette er relevant, samt at udarbejde den supplerende/korrigerende information på grund-

lag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvide-

re selskabet, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette. 

 

Revisors ansvar for revisionen af den supplerende/korrigerende information 

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om den supplerende/korrigerende information 

som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, 

og at afgive en revisorerklæring med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af 

sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med 

internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, altid 

vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformation kan opstå som følge af 

besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, 

at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som brugerne træf-
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fer på grundlag af den supplerende/korrigerende information i sammenhæng med den oprinde-

lige årsrapport. 

 

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revi-

sion og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og 

opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:  

 

 Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i den suppleren-

de/korrigerende information, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og 

udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er 

tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at 

opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig 

fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, do-

kumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol. 

 Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne ud-

forme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at 

kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af selskabets interne kontrol.  

 Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, 

samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udar-

bejdet, er rimelige. 

 Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af den supplerende/korrigerende information 

på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grund-

lag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder 

eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl selskabets evne til at fortsætte driften. Hvis vi 

konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisorerklæring gøre op-

mærksom på oplysninger herom i den supplerende/korrigerende information eller, hvis 

sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusio-

ner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisorerklæ-

ring. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at selskabet ikke længere 

kan fortsætte driften. 

 Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af den suppleren-

de/korrigerende information, herunder noteoplysningerne, samt om den suppleren-

de/korrigerende information afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på 

en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf. 
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Vi kommunikerer med den øverste ledelse om bl.a. det planlagte omfang og den tidsmæssige 

placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle 

betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen. 

 

Vores arbejde har ikke omfattet yderligere handlinger vedrørende årsrapporten for 2016, 

hvorpå vi har afgivet en revisionspåtegning uden forbehold, fremhævelser eller øvrige oplys-

ninger den 15. marts 2017. 

 

 

København, den 18. maj 2017 

 

Deloitte 

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab 

CVR-nr. 33 96 35 56 

 

Jens Ringbæk 

statsautoriseret revisor 
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NOTE 22 BRANCHEREGNSKAB 

2016 2015

t.kr. t.kr.

BRAND- OG LØSØREFORSIKRING (PRIVAT)

Opkrævet bruttopræmie 41.442 39.264

 

Bruttopræmieindtægter 40.901 39.301

Bruttoerstatningsudgifter -17.975 -24.339

Ændring i risikomargen 428 308

Bruttodriftsomkostninger -8.116 -7.591

Resultat af bruttoforretning 15.238 7.679

 

Resultat af afgiven forretning -4.152 -4.216

 Forsikringsteknisk rente -36 -31
  

 Forsikringsteknisk resultat 11.050 3.432

 

Antallet af erstatninger 2.107 2.317

 

 Gennemsnitlig erstatning for indtrufne skader i året 9 11

  

Erstatningsfrekvens 12,4 13,9

 

 

BRAND- OG LØSØREFORSIKRING (ERHVERV)

Opkrævet bruttopræmie 21.695 23.025

 

Bruttopræmieindtægter 22.096 22.523

Bruttoerstatningsudgifter -8.937 -3.340

Ændring i risikomargen 208 70

Bruttodriftsomkostninger -4.249 -4.451

Resultat af bruttoforretning 9.118 14.802

 

Resultat af afgiven forretning -3.254 -2.993

Forsikringsteknisk rente -19 -18

Forsikringsteknisk resultat 5.845 11.791

 

Antallet af erstatninger 364 494

 

Gennemsnitlig erstatning for indtrufne skader i året 28 15

 

Erstatningsfrekvens 10,0 14,0  
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NOTE 22 BRANCHEREGNSKAB 

2016 2015

t.kr. t.kr.

MOTORKØRETØJSFORSIKRING, KASKO

Opkrævet bruttopræmie 25.804 26.629

 

Bruttopræmieindtægter 25.596 27.492

Bruttoerstatningsudgifter -14.726 -11.108

Ændring i risikomargen 435 210

Bruttodriftsomkostninger -5.054 -5.148

Resultat af bruttoforretning 6.251 11.446

 

Resultat af afgiven forretning -888 -916

 Forsikringsteknisk rente -23 -21

 Forsikringsteknisk resultat 5.340 10.509

 

Antallet af erstatninger 1.370 1.207

 

 Gennemsnitlig erstatning for indtrufne skader i året 10 10

  

Erstatningsfrekvens 15,6 14,6

 

 

ANDEN FORSIKRING

Opkrævet bruttopræmie 22.528 22.386

 

Bruttopræmieindtægter 22.255 22.236

Bruttoerstatningsudgifter -7.806 -9.869

Ændring i risikomargen 111 77

Bruttodriftsomkostninger -4.412 -4.328

Resultat af bruttoforretning 10.148 8.116

 

Resultat af afgiven forretning -955 -2.025

Forsikringsteknisk rente -20 -17

Forsikringsteknisk resultat 9.173 6.074

 

Antallet af erstatninger 844 751

 

Gennemsnitlig erstatning for indtrufne skader i året 18 22

 

Erstatningsfrekvens 3,4 3,2  


