
 

   

 

 

Den uafhængige revisors erklæring  

Til Danica Pension A/S ledelse og interessenter 

Vi har gennemgået Danica Pensions ESG hoved- og nøgletalsoversigt 2021 (’rapporten’) med hen-

blik på at opnå begrænset sikkerhed for de 2021 data, der er præsenteret på side 3-7 i rapporten. 

Rapporten dækker Danica Pensions aktiviteter fra 1 januar 2021 til 31 december 2021. 

 

Vores gennemgang blev udført for at vurdere om ESG-nøgletallene på side 3-7 i rapporten er ble-

vet rapporteret i overensstemmelse med kriterierne defineret i Danica Pensions rapporteringsprin-

cipper anført på side 8-12 i rapporten. 

 

Vi udtrykker en konklusion med begrænset sikkerhed. 

 

Ledelsens ansvar 

Danica Pensions ledelse er ansvarlig for at indsamle, analysere, aggregere og præsentere informa-

tion i rapporten, samt sikre at data ikke er behæftet med væsentlig fejlinformation som følge af 

svig eller fejl. Danica Pensions ikke-finansielle rapporteringsprincipper indeholder den af Ledelsen 

definerede afgrænsning for rapporteringen af hver data type. Kriterierne for rapporteringsprincip-

perne kan findes på side 8-12 i rapporten. 

 

Revisors ansvar 
Vores ansvar er at udtrykke en konklusion med begrænset sikkerhed vedrørende de ESG-nøgletal, 
der præsenteres på side 3-7 i rapporten. Vi har tilrettelagt og udført vores arbejde i overensstem-

melse med ISAE 3000, Andre erklæringsopgaver med sikkerhed end revision eller review af histori-
ske finansielle oplysninger og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning med henblik på at opnå 
begrænset sikkerhed for vores konklusion. 
 
Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab er underlagt International Standard on Quality 
Control (ISQC) 1 og anvender således et omfattende system for kvalitetssikring, herunder doku-
menterede 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 krav i International Ethics Standards 
Board for Accountants’ internationale retningslinjer for revisorers etiske adfærd (IESBA Code), der 
bygger på de grundlæggende principper om integritet, objektivitet professionel kompetence og 
fornøden omhu, fortrolighed og professionel adfærd, samt etiske krav gældende i Danmark. 
 

Omfanget af de handlinger, vi udfører ved en erklæringsopgave med begrænset sikkerhed, er be-

tydeligt mindre end ved en erklæringsopgave med høj grad af sikkerhed. Som følge heraf er den 

grad af sikkerhed, der er for vores konklusion, betydeligt mindre end den sikkerhed, der ville være 

opnået, hvis der var udført en erklæringsopgave med høj grad af sikkerhed. Baseret på en vurde-

ring af risikoen for væsentlig fejlinformation har vi planlagt og udført vores arbejde med henblik på 

at indhente alle oplysninger og forklaringer, der er nødvendige for at støtte vores konklusion. 

 

Vi udførte vores review fra november 2021 til januar 2022. Vores procedurer har involveret inter-

views med nøglefunktioner i Danica Pension og gennemgang af procedurer og metoder for at sikre, 

at udvalgte ESG data og information er blevet opstillet i henhold til rapporteringsprincipperne. Vi 

har vurderet processer, værktøjer, systemer og kontroller for indsamling, konsolidering og akku-

mulering af ESG data, samt udført analytiske reviewhandlinger og tests af ESG data opstillet i for-

hold til den underliggende dokumentation. Vi har gennemgået de rapporterede data (nogle målte, 

nogle beregnede og nogle estimerede) såvel som evalueret og givet tilbagemelding på pålidelighe-

den og validiteten af de underliggende kilder, specielt for estimerede data.  

 

Vi har ikke udført besøg på lokationer eller interviewet eksterne interessenter, og vi har heller ikke 

udført andre assurance procedurer på baseline data eller gennemgået fremadrettede udsagn, så-

som mål og forventninger. Derfor drager vi ingen konklusion på disse udtalelser. 
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Konklusion 

Vi er på grundlag af vores gennemgang ikke blevet bekendt med forhold, der giver os anledning til at 

konkludere, at ESG-nøgletallene, der er omfattet af vores gennemgang, ikke er præsenteret i over-

ensstemmelse med kriterierne fremsat i rapporteringsprincipperne. 
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