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Winst- en verliesrekening over 2020
x1€

2020

2019

Technische rekening schadeverzekering
Verdiende premies eigen rekening
Brutopremies
Uitgaande herverzekeringspremie

12.370.000
12.370.000

14.358.000
14.358.000
0

0

Opbrengsten uit beleggingen

0

0

Schaden eigen rekening
Bruto schaden
Aandeel herverzekeraars

0
0

0
0

296.197

402.267

-295.014

-400.838

1.183

1.429

1.183

1.429

1.183
1.183
0

1.429
1.429
0

Andere technische baten en lasten
Bedrijfskosten

Niet-technische rekening
Resultaat technische rekening
schadeverzekering
Resultaat vóór belastingen
Belastingen
Resultaat na belastingen
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TOELICHTING
1. TOELICHTING ALGEMEEN
1.1 Algemeen
Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorismeschade N.V. (hierna de vennootschap) is een naamloze
vennootschap, ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 27178761, met statutaire zetel te ’sGravenhage.
De vennootschap heeft als doel het herverzekeren van terrorismerisico´s voor haar deelnemers, zijnde in
Nederland opererende verzekeraars.
Schaden worden tot een bepaald bedrag gedragen door de deelnemers naar rato van hun deelnemingspercentage.
Ter begrenzing van het eigen behoud sluit de vennootschap excess of loss herverzekeringsovereenkomsten met
professionele herverzekeraars en met de Nederlandse Staat.
Enig aandeelhouder van de vennootschap is Stichting voor de Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij voor
Terrorismeschaden, te ’s-Gravenhage (hierna Stichting NHT). De leden van het bestuur van Stichting NHT zijn
tevens de leden van de Raad van Commissarissen van de vennootschap.
1.2 Grondslagen voor de financiële verslaggeving
De jaarrekening is opgesteld volgens de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en de
stellige uitspraken van de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving. De gehanteerde grondslagen van waardering en
van resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten opzichte van het voorgaande jaar.
De jaarrekening is opgesteld op continuïteitsbasis. De rapporteringsvaluta van de jaarrekening van de
vennootschap is de euro (€)
1.3 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling
Algemeen
Activa en passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde, tenzij hierna een andere waarderingsgrondslag
wordt vermeld. Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben.
Beleggingen
De onder de beleggingen opgenomen vorderingen omvatten deposito’s en verstrekte leningen aan
aandeelhouders. De deposito's worden gewaardeerd tegen nominale waarde. De vorderingen op aandeelhouders
worden initieel gewaardeerd tegen reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs.

Liquide middelen
Liquide middelen bestaan uit banktegoeden met een looptijd korter dan twaalf maanden. Liquide middelen
worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

PricewaterhouseCoopers
Accountants N.V.
Uitsluitend voor
identificatiedoeleinden

Versienummer V1.1

/4

Voorziening voor pensioenverplichtingen
De voorziening voor pensioenverplichtingen betreft een garantiecontract op een beëindigde toegezegd
pensioenregeling, die de Vereende in het verleden met een aantal werknemers is overeengekomen. Deze regeling
is per 31 december 2019 voor nieuwe pensioenopbouw premievrij gemaakt. De voorziening betreft de tegen een
marktrente per ultimo boekjaar contant gemaakte en actuarieel bepaalde rentegarantieverplichting, waaruit
jaarlijks aan de verzekeraar een vergoeding wordt gegeven, ter dekking van de gegarandeerde rekenrente, uit
hoofde van de voortgezette pensioenaanspraken van gewezen deelnemers aan deze pensioenregeling. De
jaarlijkse oprenting van deze verplichting wordt ten laste van het resultaat gebracht. Over de verplichtingen uit de
uitvoeringsovereenkomst jegens de verzekeraar (i.c. de beheersactiviteiten van deze regeling) is geen voorziening
gevormd. De kosten hiervan worden jaarlijks door de verzekeraar in rekening gebracht, in lijn met de periode
waarover de serviceactiviteiten zijn verricht, en ook in die periode ten laste van het resultaat gebracht.
Schulden uit directe verzekering
Schulden uit directe verzekering worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Schulden uit
directe verzekeringen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het
ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten. Dit is meestal de
nominale waarde.
Bruto premies
De bruto premies omvatten alle gedurende het boekjaar voor verzekeringsovereenkomsten vervallende bedragen,
ongeacht of deze geheel of gedeeltelijk op een volgend boekjaar betrekking hebben.
Belastingen
Belastingen worden berekend over het resultaat vóór belastingen tegen de geldende tarieven rekening houdend
met aftrekposten, vrijstellingen en andere fiscale faciliteiten. Belastingen die betrekking hebben op rechtstreeks
via het eigen vermogen verantwoorde mutaties, worden op die mutaties in mindering gebracht.
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2. TOELICHTING OP DE BALANS
2.1 Beleggingen
Deposito´s bij
kredietinstellingen
Stand per 1 januari
Stortingen
Verkopen en aflossingen
Stand per 31 december

425.138
-336.500
88.638

Vorderingen op
aandeelhouders

Totaal 2020

45.380

470.518

45.380

-336.500
134.018

Totaal 2019

440.609
29.909
470.518

Deposito’s worden aangehouden bij een Nederlandse kredietinstelling. Het betreft direct opvraagbare
spaarproducten met een per maand of kwartaal variabele rente.
Vordering op aandeelhouder betreft een renteloze lening voor onbepaalde tijd aan Stichting NHT.
2.2 Liquide middelen
De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de onderneming. Het hoge saldo liquide middelen per 31
december 2020 (€ 2.777.530) wordt verklaard door de vooruitbetaling door een aantal deelnemers van de
premienota voor 2021.

2.3 Eigen vermogen
Gestort en opgevraagd kapitaal
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt € 45.380 en bestaat uit 45.380 (31 december 2019: 45.380) aandelen met
een nominale waarde van € 1 elk. Ultimo 2020 zijn hiervan 45.380 aandelen geplaatst en volgestort (31 december
2019: 45.380).

2.4 Pensioenvoorziening

Stand per 1 januari
Dotatie
Saldo 31 december

2020

2019

41.991
1.970
43.961

0
41.991
41.991

De rentegarantiepremie over 2020 bedroeg 1,53% (2019: 1,53%). De marktrente waartegen de verplichting per
ultimo boekjaar contant is gemaakt bedroeg 0,84% (2019: 1,20%).
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2.5 Schulden
Schulden uit directe verzekering betreft met deelnemers te verrekenen kosten plus interest minus voorschot
kosten. Het hoge saldo schulden uit directe verzekering per 31 december 2020 (€ 2.780.022) wordt verklaard door
de vooruitbetaling door een aantal deelnemers van de premienota over 2021.
Overige schulden zijn hieronder nader gespecificeerd. De resterende looptijd is korter dan één jaar.
31 december 31 december
2020
2019
Nog te betalen kosten

41.801

50.116

384

225

42.185

50.341

Belastingen
Totaal

2.6 Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen
Obligo deelnemers
Conform het intreding- en bijdragereglement hebben de deelnemers in de NHT een gezamenlijk obligo van € 200
miljoen voor hun aandeel als (eerste) deel van de totale dekking van € 1 miljard. Dat deel is niet door de NHT
herverzekerd.

2.7 Risicobeheer en financiële instrumenten
De NHT is opgericht met het doel de terrorismerisico's voor de Nederlandse verzekeringsmarkt te herverzekeren.
Herverzekering geschiedt voor de eerste € 200 miljoen bij de deelnemers naar rato van hun
deelnemingspercentage. Daarboven wordt herverzekeringsdekking ingekocht in de professionele
herverzekeringsmarkt en bij de Nederlandse Staat. Het eigen behoud van de vennootschap is nihil.
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3. TOELICHTING OP DE WINST- EN VERLIESREKENING

3.1 Bruto premies
Alle premies hebben uitsluitend betrekking op de Nederlandse tekening van Nederlandse of buitenlandse
verzekeringsmaatschappijen.
De premiestelling is afhankelijk van de kosten van de ingekochte herverzekeringsdekking.

3.2 Schaden eigen rekening
Er zijn in 2020 geen (2019: 0) schade(n) gemeld.

3.3 Andere technische baten en lasten
Dit betreft het saldo van beleggingsbaten en bedrijfskosten welke wordt toegerekend aan de deelnemers.

3.4 Bedrijfskosten

Voor de uitvoering van de werkzaamheden is een overeenkomst gesloten met de Vereende N.V. (de Vereende).
Alle personeelskosten zijn door de Vereende doorbelaste kosten.
Verzekeringspremie betreft de Beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor de Raad van Commissarissen en
Directie.
De vennootschap heeft geen personeelsleden in dienst.

3.5 Belastingen
Door de opzet van verrekening van alle baten en lasten met de deelnemers heeft de vennootschap per definitie
altijd een resultaat nihil. Vennootschapsbelasting wordt geheven op basis van een fictief rendement op het eigen
vermogen van de vennootschap.

3.6 Bezoldiging directie en commissarissen
Directie en commissarissen ontvangen geen bezoldiging.
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’s-Gravenhage, 21 mei 2021
De Directie:
Mevrouw mr. I.A. Visscher
Drs. H.C.J. Ettema RA

De Raad van Commissarissen:
Mr. W.A.J. van Duin, voorzitter

Mevrouw P.H. van Holst-Wormser

M.P. Moons RA

Ir. L.M. van Riet

Mr. R. Weurding
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Overige gegevens
Statutaire bepaling omtrent de bestemming van het resultaat
artikel 35:
35.1 Uitkering van winst ingevolge het in dit artikel bepaalde geschiedt na vaststelling van de
jaarrekening waaruit blijkt dat zij geoorloofd is.
35.2 De winst staat ter vrije beschikking van de algemene vergadering. Bij staking van stemmen over
uitkering of reservering van winst wordt de winst waarop het voorstel betrekking heeft,
gereserveerd.
35.3 De vennootschap kan aan de aandeelhouders en andere gerechtigden tot de voor uitkering
vatbare winst slechts uitkeringen doen voor zover haar eigen vermogen groter is dan het
bedrag van het geplaatste kapitaal vermeerderd met de reserves die krachtens de wet moeten
worden aangehouden.
35.4 Ten laste van de door de wet voorgeschreven reserves mag een tekort slechts worden gedelgd
voor zover de wet dat toestaat.
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BIJLAGE 1: OVERZICHT NIEUWE DEELNEMERS PER 1 JANUARI 2020

Inter Partner Assistance NV
N.V. Schadeverzekeringsmaatschappij Maas Lloyd
Rhion Versicherung AG
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BIJLAGE 2: OVERZICHT HERVERZEKERAARS PERIODE 1 JANUARI T/M 31 DECEMBER 2020

Layer 1: € 200.000.000 f.g.u.
Panel
NHT deelnemers
Layer 2: € 700.000.000 xs 200.000.000
Via brokers:
AON Benfield
Arch Re (Bermuda)
AXIS Re (Switzerland)
Caisse Centrale de Reassurance
Convex (Bermuda)
Fidelis Insurance Bermuda Limited
Hamilton Re, Ltd
Hiscox Insurance Company (Bermuda) Limited
Liberty Mutual (Luxemberg)
Lloyd's Syndicate 1084 (CSL) Chaucer Syndicates
Lloyd's Syndicate 1183 (TAL) Talbot
Lloyd's Syndicate 1225 (AES) Aegis
Lloyd's Syndicate 1414 (ASC) Ascot
Lloyd's Syndicate 1955 (BAR) Barbican
Lloyd's Syndicate 2987 (BRT) Brit Syndicates Limited
Mapfre Re Compania de Reaseguros SA
SCOR Global P&C SE
Sirius International Insurance Corporation (publ)
Tokio Millennium Re AG / RenaissanceRe Europe AG
Validus Reinsurance (Switzerland) Ltd
XL Bermuda Ltd
Willis
Allianz SE
Allied World Assurance Company, Ltd
Covea Cooperations SA
DEVK Ruckversicherungs-und Beteiligungs AG
Hannover Re (Bermuda) Ltd
Hamilton Insurance DAC (London Branch, Ironshore)
Korean Reinsurance Company
Lancashire Insurance Company Limited
Lansforsakringar Sak Forsakringsaktiebolag (publ)
Lloyd's Syndicate 0609 (AUW) Atrium
Lloyd's Syndicate 1274 (AUL) Antares
Lloyd's Syndicate 1301 (SCC) Starstone
Lloyd's Syndicate 1967 (WRB) W.R. Berkley Syndicate
Lloyd's Syndicate 1969 (Apollo)
Lloyd's Syndicate 2010 Cathedral Underwriting Ltd
Lloyd's Syndicate 2623/623 (AFB) A F Beazley and
Others Syndicate
Lloyd's Syndicate 4711 (ASP) Aspen Syndicate
Markel Bermuda Limited
MS Amlin AG (Bermuda Branch)
Odyssey Reinsurance Company

Versienummer V1.1

Rating (S&P)

A+
A+
AA
AA- *
A- *
A
A
A+
A+
A+
A+
A+
A+
A+
AAAA+
A
AAAA
AA+
A+
AAA- *
A
AA
A+
A+
A+
A+
A+
A+
A+
A+
A
A
A-

Signed share
100%

0,500%
2,250%
0,750%
1,500%
5,000%
0,750%
1,000%
2,250%
2,500%
4,500%
2,000%
1,500%
1,250%
5,000%
0,500%
1,750%
3,000%
5,000%
2,000%
7,000%
6,650%
3,750%
0,900%
1,350%
8,000%
0,500%
1,300%
6,000%
0,600%
1,350%
3,000%
1,300%
1,500%
0,550%
0,350%
1,350%
0,900%
0,900%
4,350%
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Pozavarovalnica Sava D.D.
R+V Versicherung AG
Triglav Re, Reinsurance Company Ltd
Third Point Re (Bermuda)
Layer 3: € 50.000.000 xs 900.000.000
Via brokers:
AON Benfield
Arch Re (Bermuda)
AXIS Re (Switzerland)
Caisse Centrale de Reassurance
Convex (Bermuda)
Fidelis Insurance Bermuda Limited
Hamilton Re, Ltd
Liberty Mutual (Luxemberg)
Lloyd's Syndicate 1084 (CSL) Chaucer Syndicates
Lloyd's Syndicate 1183 (TAL) Talbot
Lloyd's Syndicate 1414 (ASC) Ascot
Lloyd's Syndicate 1955 (BAR) Barbican
Lloyd's Syndicate 2987 (BRT) Brit Syndicates Limited
Lloyd's Syndicate 2988 (BRT) Brit Syndicates Limited
Mapfre Re Compania de Reaseguros SA
SCOR Global P&C SE
Tokio Millennium Re AG / RenaissanceRe Europe AG
Validus Reinsurance (Switzerland) Ltd
XL Bermuda Ltd
XL Re Europe SE
Allianz SE
Willis
Allied World Assurance Company, Ltd
Covea Cooperations SA
DEVK Ruckversicherungs-und Beteiligungs AG
Hannover Re (Bermuda) Ltd
Hamilton Insurance DAC (London Branch, Ironshore)
Korean Reinsurance Company
Lancashire Insurance Company Limited
Lansforsakringar Sak Forsakringsaktiebolag (publ)
Lloyd's Syndicate 0609 (AUW) Atrium
Lloyd's Syndicate 1301 (SCC) Starstone
Lloyd's Syndicate 1967 (WRB) W.R. Berkley Syndicate
Lloyd's Syndicate 1969 (Apollo)
Lloyd's Syndicate 2623/623 (AFB) A F Beazley and
Others Syndicate
Markel Bermuda Limited
Odyssey Reinsurance Company
Pozavarovalnica Sava D.D.
R+V Versicherung AG
Triglav Re, Reinsurance Company Ltd
Third Point Re (Bermuda)
Layer 4: € 50.000.000 xs 950.000.000
Panel
Staat de Nederlanden

A
AAA
A- *

0,500%
0,600%
0,500%
2,800%

A+
A+
AA
AA- *
A- *
A
A+
A+
A+
A+
A+
A+
A+
AAA+
A
AAAAAA
AA+
A+
AAA- *
A
AA
A+
A+
A+
A+

0,500%
2,250%
0,500%
1,500%
5,000%
0,750%
1,750%
2,500%
3,250%
1,500%
1,250%
10,000%
3,000%
0,500%
1,750%
5,000%
2,000%
7,000%
0,500%
6,650%
3,750%
0,900%
1,350%
8,000%
0,000%
1,300%
9,350%
0,600%
1,350%
1,300%
3,900%
1,550%

A+
A
AA
AAA
A- *

3,700%
0,900%
1,000%
0,500%
0,600%
0,500%
2,800%

Rating
AAA

Signed share
100,00%
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Controleverklaring van de onafhankelijke accountant
Jaarr ekeni ng
31 dec ember 2020
1 januari 2020
Nederlandse Herv erzekeringsm aatsc happij voor T errorismeschaden N .V.
Control e
Goedkeurend
30116722A021
KVK
Kvk N ummer uit DB ( nog te doen)
Create SBR Extensi on
1.0
Rotterdam
19 mei 2021

Aan: de algemene vergadering en de raad van commissarissen van
Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorismeschaden N.V.

Verklaring over de jaarrekening 2020
Ons oordeel
Naar ons oordeel geeft de jaarrekening van Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij voor
Terrorismeschaden N.V. (‘de vennootschap’) een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van
het vermogen van de vennootschap op 31 december 2020 en van het resultaat over 2020 in
overeenstemming met Titel 9 Boek 2 van het in Nederland geldende Burgerlijk Wetboek (‘BW’).

Wat we hebben gecontroleerd
Wij hebben de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening 2020 van Nederlandse
Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorismeschaden N.V. te ‘s-Gravenhage gecontroleerd.
De jaarrekening bestaat uit:
•
de balans per 31 december 2020;
•
de winst-en-verliesrekening over 2020; en
•
de toelichting met de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en overige
toelichtingen.
Het stelsel voor financiële verslaggeving dat is gebruikt voor het opmaken van de jaarrekening is
Titel 9 Boek 2 BW.

De basis voor ons oordeel
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse
controlestandaarden vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de
paragraaf ‘Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening’.
Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons
oordeel.

Onafhankelijkheid
Wij zijn onafhankelijk van Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorismeschaden N.V.
zoals vereist in de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assuranceopdrachten
(ViO) en andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij
voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).

PCTRE4NJH3CJ-1931058194-153
PricewaterhouseCoopers Accountants N.V., Fascinatio Boulevard 350, 3065 WB Rotterdam, Postbus 8800,
3009 AV Rotterdam
T: 088 792 00 10, F: 088 792 95 33, www.pwc.nl
‘PwC’ is het merk waaronder PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. (KvK 34180285), PricewaterhouseCoopers Belastingadviseurs N.V. (KvK 34180284),
PricewaterhouseCoopers Advisory N.V. (KvK 34180287), PricewaterhouseCoopers Compliance Services B.V. (KvK 51414406), PricewaterhouseCoopers Pensions,
Actuarial & Insurance Services B.V. (KvK 54226368), PricewaterhouseCoopers B.V. (KvK 34180289) en andere vennootschappen handelen en diensten verlenen. Op
deze diensten zijn algemene voorwaarden van toepassing, waarin onder meer aansprakelijkheidsvoorwaarden zijn opgenomen. Op leveringen aan deze
vennootschappen zijn algemene inkoopvoorwaarden van toepassing. Op www.pwc.nl treft u meer informatie over deze vennootschappen, waaronder deze algemene
(inkoop)voorwaarden die ook zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam.

Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere
informatie
Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere informatie,
die bestaat uit:
•
het bericht van de raad van commissarissen;
•
het verslag van de directie over het jaar 2020;
•
de overige gegevens;
•
bijlage 1: overzicht nieuwe deelnemers per 1 januari 2020;
•
bijlage 2: overzicht herverzekeraars periode 1 januari 2020 tot en met 31 december 2020.
Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie:
•
met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat;
•
alle informatie bevat die op grond van Titel 9 Boek 2 BW is vereist.
Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen
vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële
afwijkingen bevat.
Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in Titel 9 Boek 2 BW en de
Nederlandse Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze
controlewerkzaamheden bij de jaarrekening.
De directie is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het
directieverslag en de overige gegevens in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW.

Verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening
en de accountantscontrole
Verantwoordelijkheden van de directie en de raad van commissarissen
voor de jaarrekening
De directie is verantwoordelijk voor:
•
het opmaken en het getrouw weergeven van de jaarrekening in overeenstemming met
Titel 9 Boek 2 BW; en voor
•
een zodanige interne beheersing die de directie noodzakelijk acht om het opmaken van de
jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten
of fraude.
Bij het opmaken van de jaarrekening moet de directie afwegen of de vennootschap in staat is om haar
werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van het genoemde verslaggevingsstelsel moet
de directie de jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij de directie
het voornemen heeft om de vennootschap te liquideren of de bedrijfsactiviteiten te beëindigen of als
beëindiging het enige realistische alternatief is. De directie moet gebeurtenissen en omstandigheden
waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de vennootschap haar bedrijfsactiviteiten kan
voortzetten, toelichten in de jaarrekening.
De raad van commissarissen is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van
financiële verslaggeving van de vennootschap.
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Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij
daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel.
Onze doelstellingen zijn een redelijke mate van zekerheid te verkrijgen over de vraag of de
jaarrekening als geheel geen afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of van fouten
en een controleverklaring uit te brengen waarin ons oordeel is opgenomen. Een redelijke mate van
zekerheid is een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid, waardoor het mogelijk is dat wij
tijdens onze controle niet alle afwijkingen van materieel belang ontdekken.
Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs
kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de
economische beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit
beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect
van onderkende afwijkingen op ons oordeel.
Een meer gedetailleerde beschrijving van onze verantwoordelijkheden is opgenomen in de bijlage bij
onze controleverklaring.
Rotterdam, 21 mei 2021
PricewaterhouseCoopers Accountants N.V.

/PwC _Partner _Signature/

drs. M.P.A. Corver RA
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Bijlage bij onze controleverklaring over de jaarrekening 2020
van Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij voor
Terrorismeschaden N.V.
In aanvulling op wat is vermeld in onze controleverklaring hebben wij in deze bijlage onze
verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening nader uiteengezet en toegelicht wat een
controle inhoudt.

De verantwoordelijkheden van de accountant voor de controle van de
jaarrekening
Wij hebben deze accountantscontrole professioneel-kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant
professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse
controlestandaarden, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond
onder andere uit:
•
Het identificeren en inschatten van de risico’s dat de jaarrekening afwijkingen van materieel
belang bevat als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico’s bepalen en uitvoeren
van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en
geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel
belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning,
valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd
voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing.
•
Het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel
controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden.
Deze werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van
de interne beheersing van de vennootschap.
•
Het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving
en het evalueren van de redelijkheid van schattingen door de directie en de toelichtingen die
daarover in de jaarrekening staan.
•
Het vaststellen dat de door de directie gehanteerde continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar
is. Ook op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en
omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de vennootschap haar
bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen dat er een onzekerheid
van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze controleverklaring te
vestigen op de relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen
inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de
controle-informatie die verkregen is tot de datum van onze controleverklaring.
Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat een
onderneming haar continuïteit niet langer kan handhaven.
•
Het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin
opgenomen toelichtingen en het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de
onderliggende transacties en gebeurtenissen.
Wij communiceren met de raad van commissarissen onder andere over de geplande reikwijdte en
timing van de controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn
gekomen, waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing.
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