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Executive Summary 

Credit institutions play a major role in modern economy as they serve as important service 

providers by executing the financial part of real economic transactions by allocating capital in a 

market orientated economy. It is therefore of importance that market participants has sufficient 

confidence in the individual financial institutions and the stability of the financial system as a 

whole. To ensure this confidence credit institutions are obliged to comply with rules, which has the 

purpose of ensuring that the credit institution always has enough capital to absorb losses. 

 

This thesis is motivated by the fact that credit institutions are subject to comply with certain rules 

on capital adequacy and which implications this fact has on the auditor’s work. The problem 

definition is stated as to analyse the requirements that the auditor is subject to as a consequence of 

existence of rules on capital adequacy when auditing a credit institution. 

 

The thesis is based upon the three pillars within the Basel II framework on capital adequacy. 

Chapter 2 is dedicated to an analysis of the three pillars and the requirements the credit institution 

has to comply with under each of the three pillars. 

 

The Pillar I rules have the purpose of prescribing the minimum capital requirements and how the 

calculations are made in detail. A principle of prudency applies but otherwise the nature of the rules 

is not of much difference compared to rules on accounting. 

 

Pillar II is referred to as the ICAAP/SREP. The ICAAP (Internal Capital Adequacy Assessment 

Process) is the process that the credit institution is obliged to obtain to reach statement of the 

institutions solvency need. The SREP (Supervisory Review and Evaluation Process) is the dialogue 

between the supervisory authorities and the credit institution on the “correct” capital requirement 

facing the institution due to its risk profile. 

 

Pillar III is labeled as the concept of Market Discipline. The rules require the credit institution to 

disclose certain aspects of its risk profile and its capital adequacy. The purpose of the rules is based 

upon the belief that by forcing the credit institution to disclose this information, the market will 

react on the disclosed information, which is supposed to discipline the credit institution to behave 

more prudent. 
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Finally the chapter is analyzing how the rules on presentation of accounts are influenced by the 

existence of rules on capital adequacy. Especially the management’s statement of the individual 

solvency need and its influence on the going concern principle is of special importance. 

 

Chapter 3 analyze the explicit and implicit obligations that the auditor has to comply with, which is 

the specialized financial rules, the rules that generally governs the auditors and especially how the 

International Standards on Auditing affects the challenges that the auditor faces due to the existence 

of rules on capital adequacy. 

 

The thesis concludes that the auditor is required to: 

 

1. Carry out audit on the Pillar I requirements as the actual solvency is a part of the annual report 

which is subject to audition. 

 

2. Carry out audit on the individual solvency need as a consequence of the requirement of 

auditing the going concern assumption, but the sufficiency of the audit evidence is subject to 

an individual assessment. If the credit institution chooses the annual account as a medium of 

disclosing the solvency need, this naturally influence the extent of the audit procedures 

employed by the auditor. 

 

3. The disclosure of information under the Pillar III regime does not impose further requirements 

on the auditor, unless the credit institution chooses the annual report as a medium of 

disclosing this information. 

 

If the auditor agrees on being the independent person who assesses the solvency need, the auditor 

must be aware of the type of audit report that follows the audit procedures. 

 

As a perspective on the thesis’s findings, especially the thoughts and methods governing the 

statement of the individual solvency need can with natural modifications be an inspiration for other 

kind of businesses and their auditors in assessing the going concern principle. 
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1 Indledning og problemformulering 

1.1 Kandidatafhandlingens motivation 

Pengeinstitutter (og andre finansielle virksomheder) spiller en vigtig rolle i markedsdominerede 

økonomier. For det første bidrager pengeinstituttet til en effektiv håndtering af den monetære del af 

de realøkonomiske transaktioner, der foretages i en markedsorienteret økonomi. For det andet er 

pengeinstitutter væsentlige for at sikre en effektiv måde at allokere kapital i et samfund mellem 

borgere, virksomheder og det offentlige, hvorved opsparing via pengeinstitutters lån hos borgere, 

virksomheder og det offentlige omdannes til at dække finansieringsbehov hos andre borgere, 

virksomheder og det offentlige. En forudsætning for, at pengeinstitutter kan fungere som udveksler 

af kapital er imidlertid, at der er tillid til, at det finansielle system fungerer effektivt. Det finansielle 

system kan imidlertid kun fungere effektivt og billigt, såfremt der hos alle aktører i markedet er 

tillid til, at sandsynligheden for, at et pengeinstitut går konkurs, er lille. Alternativt vil långivere 

kræve en højere risikopræmie, som vil være hindrende for at kunne skabe en effektiv formidling af 

kapital. 

 

For at bidrage til, at der hos markedets aktører er tillid til pengeinstitutterne, er pengeinstitutter 

underlagt en omfattende lovgivning, hvis formål i vid udstrækning er at sikre denne tillid. 

Pengeinstitutter kan alene drive pengeinstitutvirksomhed, såfremt de har fået en tilladelse til at drive 

denne form for virksomhed. Et væsentligt element i at kunne få tildelt og opretholde denne 

tilladelse er, at pengeinstitutterne overholder særlige kapitalkrav, der afviger væsentligt fra de 

almindelige selskabsretlige kapitalkrav. Reglerne om kapitalkrav benævnes for pengeinstitutter 

kapitaldækning. Reglerne om kapitaldækning er i den seneste årrække blevet ændret væsentligt i 

forbindelse med indførelse af de såkaldte Basel II-regler, der på en række punkter har medført 

markante ændringer for, hvorledes pengeinstitutter skal opgøre kapitaldækningen. Basel II-reglerne 

består af 3 forskellige såkaldte søjler, hvor søjle II og III er nyskabelser i forhold til tidligere regler 

om kapitaldækning. 

 

Som andre virksomheder er pengeinstitutter underlagt revision. Som led i at opretholde tilliden til 

pengeinstitutterne, er der skærpede krav for revisionen af et pengeinstitut. Herudover er der særlige 

forpligtelser for revisorerne, særligt i forhold til Finanstilsynet. 
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For yderligere at skabe tillid til pengeinstitutterne blandt aktørerne er pengeinstitutter underlagt 

offentligt tilsyn. Finanstilsynets opgave er at påse, at reglerne for pengeinstitutter bliver overholdt, 

og om forudsætningen for at kunne opretholde tilladelsen til at drive pengeinstitutvirksomhed 

fortsat er til stede
1
. 

 

Motivationen bag denne afhandling er at undersøge de krav, som eksistensen af disse ”nye” 

kapitaldækningsregler medfører for revisor ved revisionen af et pengeinstitut. 

 

1.2 Problemformulering 

På baggrund af de i indledningen nævnte forhold sætter denne afhandling særskilt fokus på 

pengeinstitutters kapitaldækning, herunder særligt de udfordringer reglerne om kapitaldækning 

giver for revisor. Til brug for at undersøge disse udfordringer er der for afhandlingen opstillet 

følgende problemformulering/formål: 

  

Formålet med afhandlingen er således, at ”analysere de krav, som revisor underlægges som følge af 

regler om kapitaldækning ved revision af et pengeinstitut”. 

 

1.3 Afhandlingens disposition og metodeanvendelse 

Afhandlingen er disponeret således, at der i kapitel 2 foretages en undersøgelse af 

kapitaldækningsreglernes indhold og virkemåde, særligt i relation til regnskabsreglerne. 

 

I kapitel 3 foretages en nærmere analyse af de eksplicitte og implicitte forpligtelser, der påhviler 

revisor i forbindelse med revision af et pengeinstitut, der er underlagt regler om kapitaldækning. 

 

Analyserne i kapitel 2 og 3 sker ved brug af litteraturstudier af økonomiske og revisionsteoretiske 

fremstillinger samt af det regelgrundlag i bred forstand, der regulerer pengeinstitutterne og 

revisorerne. Opdelingen er i tråd med Boe og Christensen (2009), der diskuterer ledelsens og 

revisionens forskellige roller i arbejdet med at sikre kvalitet i årsrapporten. 

 

                                                 

1
 Herudover skal Finanstilsynet efter den nugældende § 344, stk. 3, i lov om finansiel virksomhed, tilrettelægge den 

sædvanlige tilsynsvirksomhed med henblik på at fremme den finansielle stabilitet og tilliden til de finansielle 

virksomheder og markeder, herunder også i sin tilsynsvirksomhed lægge vægt på holdbarheden af den enkelte 
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Kapitel 4 er dedikeret til dels en konklusion på afhandlingens observationer, men også en 

perspektivering af, om de i afhandlingen gjorte observationer kan anvendes i andre sammenhænge. 

 

1.4 Afgrænsninger 

Afhandlingen er begrænset til alene at omfatte pengeinstitutter. Reglerne om kapitaldækning, 

regnskabs- og revisionsreglerne finder imidlertid anvendelse for en række andre finansielle 

virksomheder, som f.eks. realkreditinstitutter, fondsmæglerselskaber m.v. Dette valg skyldes, at 

pengeinstitutters tilladelse i vidt omfang er den mest omfattende blandt alle finansielle 

virksomheder, og i antal er flest blandt de nævnte finansielle virksomheder
2
. 

 

Reglerne om kapitaldækning er særdeles omfangsrige og i udpræget grad teknisk prægede. 

Afhandlingen vil således alene i begrænset omfang se på disse tekniske aspekter, da der ikke som 

sådan er problemstillinger, der kræver særlig analyse. Dermed er det imidlertid ikke konkluderet, at 

der intet nyt er i reglernes tekniske indhold, idet reglerne på mange måder er nye at håndtere. En af 

nyskabelserne i kapitaldækningsreglerne er anvendelsen af interne metoder til opgørelse af den 

faktiske kapitaldækning. Reglerne om disse interne metoder er særdeles omfattende, og af 

pladsmæssige hensyn er det valgt at se bort fra de særskilte udfordringer, som pengeinstitutter (og 

dermed også revisor), der har valgt interne metoder, står overfor. 

 

Der findes både pengeinstitutter, som er børsnoterede og pengeinstitutter, der ikke er børsnoterede. I 

afhandlingen skelnes der ikke mellem disse, selvom det i visse tilfælde har betydning for omfanget 

af, måden på, og frekvensen af, pengeinstituttets offentliggørelse af oplysninger. 

 

Andre regler, der gælder for pengeinstitutter, er alene i begrænset omfang medtaget i afhandlingen. 

En række af regnskabsreglerne kunne i sig selv danne grundlag for en afhandling, som f.eks. 

udfordringerne ved målingen
3
 af udlån. Der gælder i den finansielle lovgivning og i 

                                                 

2
 Se nærmere herom på Finanstilsynets hjemmeside, hvor det er angivet, at der pr. 23. april 2012 fandtes 113 

pengeinstitutter (inkl. færøerske og grønlandske samt pengeinstitutter under afvikling hos Finansiel Stabilitet A/S), 8 

realkreditinstitutter, 44 fondsmæglerselskaber og 15 investeringsforvaltningsselskaber med selvstændig tilladelse. 

3
 Finanstilsynets seneste ændringer af ”regnskabsbekendtgørelsen” (som udtrykt i bekendtgørelse nr. 312 af 30. marts 

2012 om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl.), der er trådt i kraft pr. 1. april 2012 
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revisorlovgivningen en række krav til revisor. Disse regler analyseres kun, hvis de har en vis 

relevans for afhandlingens formål. Andre regler, som i øvrigt stiller krav til revisors arbejde, 

gennemgås derfor ikke. 

 

I afhandlingen diskuteres revisionsudvalgenes rolle ikke nærmere, idet en fornuftig behandling af 

disses rolle i sig selv medfører nye problemstillinger i forhold til revisors arbejde, som er vurderet 

for perifært i forhold til afhandlingens formål. 

 

Med henvisning til afhandlingens formål skelnes der generelt ikke mellem intern
4
 og ekstern 

revision (og disses arbejdsdeling), medmindre det særskilt er relevant i forhold til 

kapitaldækningsmæssige forhold. 

 

Til trods for, at afhandlingen har mange afledte konsekvenser for det praktiske revisionsarbejde, er 

konsekvenserne herfor i vidt omfang udeladt, idet afhandlingen i så fald ville forfalde til at blive en 

nærmere specifikation af et revisionsprogram. 

 

I afhandlingen er det fravalgt at foretage empiriske analyser, idet emnet primært egner sig til at 

analysere teoretisk, ligesom der kun foreligger sparsom empiri på området. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                  

indeholder således nogle præciseringer, som ikke nødvendigvis er IFRS-forenelige, men som Finanstilsynet har ønsket 

indført som følge af Amagerbankens kollaps, jf. Finanstilsynet (2011). 

4
 Større finansielle virksomheder skal have etableret en intern revision, jf. § 9, stk. 3, i bekendtgørelse nr. 4 af 5. januar 

2012 om revisionens gennemførelse i finansielle virksomheder m.v. samt finansielle koncerner 

(”revisionsbekendtgørelsen”). 
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2 Kapitaldækning for pengeinstitutter 

2.1 Indledning 

Med udgangspunkt i en beskrivelse og analyse af den rolle, som pengeinstitutter spiller i en 

markedsorienteret økonomi afdækker dette kapitel nærmere, hvilken funktion regler om 

kapitaldækning udfylder, herunder en nærmere gennemgang af det retlige grundlag. 

 

2.2 Hvorfor krav om kapitaldækning for pengeinstitutter? 

Som nævnt i kapitel 1 udfylder pengeinstitutter en vigtig rolle i en markedsorienteret økonomi. 

Pengeinstitutter er imidlertid også private virksomheder, som forfølger egne mål blandt andet med 

henblik på at skabe værdi for pengeinstituttets ejere. Pengeinstitutter forsøger derfor som 

udgangspunkt
5
 at opnå en maksimal indtjening. For de fleste pengeinstitutter består den 

grundlæggende forretningsmodel i, at modtage indlån (eller ved anden gældsoptagelse) og udlåne 

disse midler til andre borgere og virksomheder. Pengeinstituttets indtjening består af en 

rentemarginal, der grundlæggende afspejler den risikopræmie, som pengeinstituttet opkræver for at 

afdække risikoen for tab på udlånet, samt for at dække de omkostninger, der er ved at håndtere 

kreditformidlingen. Derudover har pengeinstituttet indtjening i form af udøvelse af finansielle 

tjenesteydelser samt ved pengeinstituttets egne investeringsaktiviteter, der ligeledes indebærer risici 

for et pengeinstitut. 

 

Som ved enhver forretningsmæssig aktivitet er der forskellige risici forbundet ved at drive 

pengeinstitutvirksomhed. Den grundlæggende mikroøkonomiske teori, jf. f.eks. Varian (1990) 

tilsiger imidlertid, at en virksomhed under antagelse om fuld konkurrence ikke på lang sigt kan 

opnå en overnormal profit. På lang sigt vil der således kun kunne opnås en overnormal profit, hvis 

pengeinstituttet påtager sig højere risici end andre pengeinstitutter, idet et instituts 

omkostningseffektive måde at drive virksomheden på, herunder måden hvorpå risiciene håndteres, 

vil kunne kopieres af andre institutter, jf. også Varian (1990). 

 

Et pengeinstitut finansierer sine aktiver (herunder særligt udlån) med egenkapital eller 

fremmedkapital. Kapitalomkostningerne for egenkapital er højere end for fremmedkapital, blandt 

                                                 

5
 Der eksisterer også pengeinstitutter, hvis formål ikke er at maksimere indtjeningen for instituttets ejere (herunder visse 

sparekasser, der er selvejende institutioner). 
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andet som følge af, at ejerne i henhold til konkursordenen skal bære tab før kreditorerne
6
. Ejerne har 

derfor et incitament til, at virksomheden drives med mindst mulig kapital, idet en sådan 

kapitalstruktur alt andet lige vil give det højeste afkast for ejerne. Det skal dog bemærkes, at en 

række andre faktorer såsom transaktionsomkostninger, skatteregime, informationsasymmetrier m.v., 

har en vidtrækkende betydning for en optimal sammensætning af kapitalstrukturen, jf. forskellige 

teoriretninger samlet i blandt andet Milgrom og Robers (1992). Ovennævnte tilgang er også 

benævnt den såkaldte ”shareholdervalue”-tankegang, hvorefter virksomhedens værdi afspejler dens 

evne til at generere cash flow. Tankegangen er derfor, at egenkapitalen alene skal være af en 

størrelse, der sikrer det maksimale netto cash flow til ejerne, jf. Copeland et al. (2000). 

 

Pengeinstitutter
7
 adskiller sig imidlertid fra andre virksomheder, idet fremmedkapitalejerne 

(kreditorerne) typisk er spredte, og typisk med aftale om, at en væsentlig del af indskyderne vil 

kunne hæve sine penge på anfordring. Såfremt indskyderne ikke havde tillid til pengeinstituttet ville 

der opstå et såkaldt ”run”, hvor alle indskyderne ville kræve deres tilgodehavender indfriet med 

dags varsel. Dette ville pengeinstituttet ikke kunne honorere, da midlerne er placeret hos en 

tilsvarende bred kreds af debitorer, der ikke tilsvarende vil kunne indfri lånene fra dag til dag. Det 

er derfor af central betydning for det enkelte pengeinstitut, at indskyderne har tillid til 

pengeinstituttet – dels for at undgå denne ”run”-situation, men også ved tiltrækning af indlån, da 

kreditorerne alternativt vil kræve en højere rente (eller placere midlerne et andet sted), blandt også 

som følge af, at kreditorerne vil kræve sig kompenseret for de søgeomkostninger, der medgår, når 

den enkelte kreditor skal udpege det pengeinstitut, hvor der er et markedsmæssigt forhold mellem 

det afkast indlånet giver og den risiko der er herved. Dette følger blandt andet også af den 

asymmetriske information – uanset søgeomkostningerne – som det enkelte institut besidder og den 

information, som den enkelte kreditor besidder
8
. Andersen (2005) nævner også andre negative 

effekter for realøkonomien ved et kollaps i form af betalingsproblemer, problemer for kunder om 

hurtigt at skulle finde et andet pengeinstitut m.v. 

 

                                                 

6
 Stage (2004) anfører, at der herved gives ejerne et incitament til at udvise en forsigtig risikoadfærd. 

7
 Det er muligheden for at henvende sig til offentligheden om at modtage indlån, der udløser krav om tilladelse som 

pengeinstitut, jf. FIL § 7, stk. 1. 

8
 Se f.eks. nærmere om agent-principal-forholdet i Jensen og Meckling (1976). 
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Et fundament for at kunne opretholde denne nødvendige tillid til de enkelte pengeinstitutter er, at 

der i pengeinstitutterne er tilstrækkeligt med kapital. Kapitalen skal således gardere mod, at de 

risici, som pengeinstitutterne er nødt til at påtage sig for at kunne opnå en profit, også i en 

tabssituation ikke vil få negativ indflydelse på pengeinstituttets evne til at kunne tilbagebetale 

kreditorerne. Den samfundsmæssige interesse, som kapitalkravene til pengeinstitutterne afspejler, er 

i sidste ende en beskyttelse af indlånerne med henblik på, at disse opretholder tilliden til de enkelte 

pengeinstitutter, og dermed det finansielle system som helhed. Udover kapitalkravene er der også 

opsat en lang række regler, som pengeinstitutterne skal efterleve, samt krav om revision og tilsyn, 

der i sidste ende er tilvejebragt alene med henblik på at beskytte indskydernes interesser. Andersen 

(2005) sammenfatter 3 formål med kapitaldækningskravene, nemlig: 

 1. Tillid til, at det enkelte pengeinstitut og sektoren som helhed kan absorbere en betydelig 

mængde uventede tab. 

 2. En vis minimumsbeskyttelse af indlån udover indskydergarantien samt indskydere af 

efterstillet kapital. 

 3. Beskyttelse af Indskydergarantifonden og skatteyderne
9
. 

 

Kapitalkrav (og andre krav) til pengeinstitutter er ikke nye. Eken et al. (1952) beskriver således 

formålet med banklovgivning (som en kommentar til bankloven fra 1930): ”En særlig lovgivning 

for private banker er indført i mange lande, fordi forholdene kræver den. Bankernes betydning for 

det økonomiske liv og dermed for samfundenes trivsel er så fundamental, at lovgivningen ikke kan 

overlade bankerne til sig selv”. Videre følger det af samme fremstilling, at: ”Banksammenbrud bør i 

videst mulig grad undgås, også fordi de rokker ved tilliden til de ikke ramte banker”. 

 

2.3 Kapitaldækning i et historisk lys – Introduktion til begrebsrammen i Basel-komitéens 3 søjler 

Som nævnt i afsnit 2.2 har der igennem mange år været krav til pengeinstitutters soliditet. Frem til 

1991 var beregningen noget mere simpel, idet egenkapitalen
10

 i en bank eller sparekasse skulle 

udgøre mindst 8 pct. af dens samlede gælds- og garantiforpligtelser. Med denne metode var 

aktivernes kvalitet (herunder sikkerhedsstillelse for udlån) således uden betydning for kapitalkravet, 

jf. også Jensen og Nørgaard (1976). 

                                                 

9
 Staten er reelt ”lender of last ressort”, hvis sektoren måtte komme i krise, jf. også de betydelige offentlige tiltag i form 

af bankpakker. 

10
 Det bemærkes, at der hertil kunne medregnes ansvarlig indskudskapital. 
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Basel-komitéen
11

, blev etableret ultimo 1974 med det formål at samarbejde internationalt omkring 

regulering af og tilsyn med banksektoren med henblik på at opnå konvergens blandt medlemmerne. 

Basel-komitéen har ingen formel autoritet, men udsteder en række standarder og vejledninger. 

Basel-komitéen har siden bankkriserne i starten af 1980’erne brugt en ikke uvæsentlig del af sine 

ressourcer på kapitaldækningen, blandt andet med henblik på at sikre international finansiel 

stabilitet ved at have ensartede konkurrencebetingelser i de enkelte lande. De såkaldte ”Basel I-

regler” blev godkendt i 1988, hvor kapitalkravene blev baseret på et minimumkrav på 8 pct. af de 

risikovægtede poster. ”Basel I-reglerne” førte til vedtagelsen af to direktiver (”2. bankdirektiv” og 

”Solvensnøgletal for kreditinstitutter”)
12

  for at skabe det EU-retlige grundlag, da ”Basel-reglerne” 

alene kan anses for at være retlige standarder, hvorimod medlemsstaterne (herunder Danmark) i 

medfør af EU-traktaten er forpligtet til at gennemføre EU-lovgivningen i det nationale retsgrundlag, 

jf. Løfquist (2008). Et EU-direktiv
13

 er rettet mod medlemsstaterne. 

 

Direktiverne blev ved en ændring af bank- og sparekasseloven
14

 med virkning fra 1. januar 1991 

gennemført i Danmark. Ved lovændringen blev kapitalkravet ændret til at udgøre 8 pct.
15

 af de 

risikovægtede aktiver og ikke balanceførte poster. Dette grundlæggende kapitaldækningsprincip er 

fortsat gældende, men er blevet betragteligt udbygget på baggrund af udviklingen i ”Basel-reglerne” 

og vedtagne EU-direktiver. 

 

Den væsentligste efterfølgende ændring skete ved indførsel af ”Basel II-reglerne”, der i EU blev 

vedtaget som direktiver
16

 i 2006, og som trådte i kraft i dansk ret fra 1. januar 2007. 

                                                 

11
 Danmark er ikke medlem af Basel-komitéen. 

12
 2. bankdirektiv: ”Rådets andet direktiv 89/646/EØF af 15. december 1989 om samordning af lovgivningen om 

adgang til at optage og udøve virksomhed som kreditinstitut og om ændring af direktiv 77/780/EØF” og 

Solvensnøgletal for kreditinstitutter: ”Rådets direktiv 89/647/EØF af 18. december 1989 om solvensnøgletal for 

kreditinstitutter”. 
13

 Modsat en EU-forordning, der er direkte retligt bindende for borgere, virksomheder, myndigheder m.v. 

14
 Lov nr. 306 af 16. maj 1990 om ændring af lov om banker og sparekasser m.v. med flere love. 

15
 Det bemærkes, at der ved indførslen var en række overgangsordninger, således kapitalkravet ved indførslen var 10 

pct., der løbende blev aftrappet. 

16
 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/48/EF af 14. juni 2006 om adgang til at optage og udøve virksomhed 

som kreditinstitut (omarbejdning) og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/49/EF af 14. juni 2006 om kravene 
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”Basel II-reglerne” opererer med en begrebsramme, der består af 3 søjler, hvorpå formålet med 

”reglerne” – et stabilt bankvæsen – hviler, jf. Borges et al. (2001). De 3 søjler udgør samlet set 

kapitalkravene for et pengeinstitut. 

 

Søjle I: Under søjle I fastsættes minimumkapitalkravet til 8 pct. af de risikovægtede poster. De 

risikovægtede poster består af en summering af kredit-, markeds- og operationelle risici. Opgørelsen 

af de forskellige risikotyper kan ske enten efter standardmetoder eller på baggrund af interne 

metoder, såfremt det enkelte institut får tilladelse hertil. Kapitalkravet til operationelle risici var nyt, 

og blev blandt andet indført for ikke, at det samlede kapitalkrav skulle falde, da der blev indført 

lempelser på risikovægtningen af kreditrisici, jf. Borges et al. (2001) og Johansen (2002). 

 

Søjle II: Denne søjle benævnes ”Tilsynsprocessen”. Formålet var blandt andet at tilsynets rolle 

skulle styrkes, men også en erkendelse af, at minimumskapitalkravene under søjle I ikke i alle 

tilfælde ville kunne adressere alle risici korrekt. Derfor blev der indført et nyt regime, hvorefter det 

enkelte pengeinstitut skal lave en intern kapitalopgørelse. Tilsynets rolle er herefter i dialog med det 

enkelte institut at vurdere, om den interne kapitalopgørelse i tilstrækkeligt omfang adresserer alle 

risiciene, og om nødvendigt fastsætte et kapitalkrav, der er højere end minimumskapitalkravet under 

søjle I, jf. også Borges et al. (2001). 

 

Søjle III: Denne søjle benævnes ”Markedsdisciplinen” og stiller krav om udvidet gennemsigtighed 

ved at offentliggøre en række oplysninger omkring risikovurderingsmetoder, kapitalkrav m.v., jf. 

Borges et al. (2001). Herved skulle der etableres en hensigtsmæssig incitamentsstruktur, og 

derigennem sikre forøget finansiel stabilitet. Formålet var ifølge Casu et al. (2006) at udnytte 

markedets disciplinerende effekter. Disse effekter sker under en forudsætning om, at såfremt 

markedet får mere information om det enkelte pengeinstitut, vil pengeinstituttet have et incitament 

til at signalere ”pæne” oplysninger. I modsat fald vil markedet kræve en højere kompensation ved 

en højere risikoprofil. Derfor blev der indført en række forpligtelser til institutterne, om at 

offentliggøre en række oplysninger om kredit-, markeds- og operationelle risici, herunder også 

styringen af disse. 

                                                                                                                                                                  

til investeringsselskabers og kreditinstitutters kapitalgrundlag (omarbejdning). Direktiverne er efterfølgende blevet 

ændret, hvilket der er taget højde for i afhandlingen. 
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Hovedformålet med ”Basel II-reglerne” var ved hjælp af ens reguleringsmæssige forhold
17

, at 

institutterne skulle have øget fokus på, hvorledes de påtagne risici påvirker det enkelte instituts 

solvens. Målet var således via reglerne at give økonomiske incitamenter til en forbedret 

risikostyring. Kapitalkravene skulle således i højere grad afspejle de reelle risici. 

 

”Basel II-reglerne” er efterfølgende - særligt som følge af den seneste finanskrise - blevet ændret, 

og der er med Basel III-udspillet
1819

 lagt op til en udbygning af de principper, hvorefter 

kapitalkravene fastsættes. 

 

Dette afsnits indførsel i begrebsrammen i Basel II er således fundamentet, hvorpå de specifikke 

regler, jf. afsnit 2.4, bygger. Særligt viser ovenstående, at reguleringen af kapitaldækningen således 

på flere måder er ændret fundamentalt, hvilket blandt andet revisorer i forbindelse med revision af 

et pengeinstitut skal adressere. 

 

2.4 Det retlige grundlag 

I det følgende konkretiseres/analyseres det retlige grundlag nærmere, hvor begrebsrammen fra 

Basel II-tankegangen fastholdes. Dette sker af hensyn til dels en korrekt begrebsafklaring, men også 

af hensyn til en nærmere forståelse af, hvad reglerne konkret indebærer. Dette er af væsentlig 

betydning for pengeinstituttets ledelse, men også hos øvrige ”interessenter”, som f.eks. revisorerne, 

tilsyn m.v., hvorfor gennemgangen heraf i afhandlingen er relativt omfattende. Dette sker særligt, 

fordi revisors forpligtelser skal ses i lyset af reglernes nærmere indhold og virkemåde for at give et 

fyldestgørende og korrekt indtryk af de udfordringer, som revisor står overfor. 

 

”Basel II-reglerne” blev indført i Danmark ved gennemførsel af Direktiv 2006/48/EF og direktiv 

2006/49/EF. Disse direktiver er såkaldte minimumsdirektiver
20

, hvorved forstås, at medlemslandene 

                                                 

17
 I EU-retlig sammenhæng benævnes dette som ”Level playing field” – altså ens konkurrencevilkår for alle 

pengeinstitutter i ”Det Indre Marked”. 

18
 Jf. “Basel III: A global regulatory framework for more resilient banks and banking systems”. 

19
 Basel III-udspillet er ikke alene en udvikling af kapitaldækningsreglerne, men indeholder også forslag til regulering 

af andre forhold, herunder særligt likviditetsregler. 
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kan indføre krav, der er strengere end direktivet, men kan ikke, medmindre det eksplicit er anført, 

stille lempeligere krav, end det er anført i direktivet. Reglerne er i dansk ret indført i 

lovgivningsform i lov om finansiel virksomhed
21

 (herefter benævnt FIL) samt i form af 

bemyndigelser til Finanstilsynet om at kunne udstede regler i bekendtgørelsesform (bekendtgørelse 

om kapitaldækning
22

 samt bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital
23

). I praksis er det således 

love og bekendtgørelser, som pengeinstitutterne skal efterleve, og ikke Basel-reglerne eller EU-

direktiver. 

 

2.4.1 Søjle I regler – Beregning af den faktiske solvensprocent 

Søjle I reglerne beskriver hvorledes et pengeinstituts solvensprocent beregnes. Solvensprocenten 

minder på mange måder om det regnskabsmæssige soliditetsbegreb, men bruges i den finansielle 

lovgivning som måleinstrument til overholdelse af solvenskravene. 

 

Det følger af FIL § 124, stk. 2, nr. 1 og 2
24

, at basiskapitalen i pengeinstitutter mindst skal udgøre: 

1)  8 pct. af de risikovægtede poster (solvenskravet). 

2)  5 mio. euro (minimumskapitalkravet)
25

. 

 

I henhold til Hjetting et al. (2011) skal solvenskravet være opfyldt på et hvilket som helst tidspunkt, 

og ikke kun på balancedagen. 

Solvensprocenten beregnes som: 

 

Basiskapital 

Risikovægtede poster 

 

I det følgende gennemgås det retlige grundlag for de respektive størrelser i tæller og nævner. Det 

følger af FIL § 170, stk. 1, at solvenskravet på 8 pct., også finder anvendelse for koncerner
26

, hvor 

modervirksomheden er et pengeinstitut. 

                                                                                                                                                                  

20
 Dette følger af præamblens nr. 7, 10, 15, 28, 47 i direktiv 2006/48/EF og af præamblens nr. 5 og 8 i direktiv 

2006/49/EF. 

21
 Jf. Lovbekendtgørelse nr. 705 af 25. juni 2012. 

22
 Bekendtgørelse nr. 1399 af 16. december 2011 om kapitaldækning. 

23
 Bekendtgørelse nr. 764 af 24. juni 2011 om opgørelse af basiskapital. 

24
 Bestemmelsen gennemfører artikel 75 og 10, stk. 2, i direktiv 2006/48/EF. 

25
 Det bemærkes, at der findes en overgangsregel i lovens § 124, stk. 3, for meget små pengeinstitutter. Disse 

pengeinstitutter kan have en lavere minimumskapital end 5 mio. euro. 
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2.4.1.1 Søjle I regler – Opgørelse af den faktiske basiskapital 

Med hjemmel i FIL § 128, stk. 2, regulerer bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital, hvorledes 

basiskapitalen skal opgøres. 

 

For den temmeligt omfattende opgørelse henvises nærmere til bilag 1. 

 

Der skal overordnet set knyttes følgende bemærkninger til opgørelsen af basiskapitalen: 

 

1. Det fremgår ikke eksplicit af bekendtgørelsen, at der på opgørelsestidspunktet skal tages 

udgangspunkt i de regnskabsmæssige værdier, uanset hvorledes disse måtte være opgjort. Dette 

antages imidlertid at være tilfældet, og kan begrundes med den anvendte terminologi fra 

regnskabsreglerne samt, at de reguleringer der foretages i opgørelsen af basiskapitalen foretages 

med henblik på, at visse regnskabsmæssige værdier ikke vil være til stede i en 

nedbrudssituation, ligesom dette understøttes af Hjetting et al. (2011) og Jacobsen et al. (1996). 

 

2. Basiskapitalen kan i vidt omfang udgøres af fremmedkapital i form af hybrid kernekapital og 

ansvarlig lånekapital. Hybrid kernekapital og ansvarlig lånekapital er efterstillede 

kapitalindskud, der skal opfylde en række betingelser, som skal fremgå af låneaftalerne for at 

kunne medregnes til basiskapitalen. 

 

3. Såfremt reglerne om optagelse af fremmedkapital i kapitalstrukturen udnyttes fuldt ud, vil 

egentlig egenkapital alene skulle udgøre 25 pct. af kapitalkravet. Dette betyder omvendt også, at 

kapitalstrukturen er særdeles sårbar, idet tab af 1 kr. i egenkapital i en sådan situation medfører, 

at der forsvinder for 4 kr. i basiskapitalen, pga. af medregningsreglerne for hybrid kernekapital 

og ansvarlig lånekapital. 

 

Generelt kan man således sige, at opgørelsen af basiskapitalen er teknisk set kompliceret. 

Opgørelsen er dog som sådan ganske objektiv, når de regnskabsmæssige størrelser i denne 

                                                                                                                                                                  

26
 Det bemærkes, jf. også Hjetting et al. (2011), at en koncern ikke er en juridisk enhed, men alene en regnskabsmæssig 

konsolideret størrelse, hvorfor det i bestemmelsen tillige er præciseret, at forpligtelsen påhviler pengeinstituttets 

bestyrelse. 
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sammenhæng anses for at være givne. Det er dog væsentligt, at låneaftalerne omkring hybrid 

kernekapital og ansvarlig lånekapital opfylder medregningsbetingelserne. 

 

2.4.1.2 Søjle I regler – Opgørelse af de risikovægtede poster 

Det følger af FIL § 142, stk. 1, at der ved de risikovægtede poster forstås et mål for den samlede 

risiko for tab forbundet med pengeinstituttets aktiviteter, og at målet fremkommer ved anvendelse 

af risikovægte for opgørelsen af poster med kreditrisiko, aktierisiko, renterisiko, valutarisiko, 

råvarerisiko, operationel risiko og risiko på materielle aktiver m.v. 

 

Der er således i loven taget stilling til, hvorledes risikoen til kapitaldækningsformål skal 

kvantificeres, uanset at der alene er tale om ”et mål for” risikoen for tab forbundet med 

pengeinstituttets aktiviteter. 

 

Med hjemmel i FIL § 143, stk. 1, nr. 1, regulerer bekendtgørelse om kapitaldækning, hvorledes de 

risikovægtede poster skal opgøres. 

 

I det følgende gives en sammenfattet gengivelse
27

 af, hvorledes risikovægtningen sker i praksis. 

 

1. Opdeling af poster i og udenfor handelsbeholdningen
28

: §§ 6-7 og bilag 2 i bekendtgørelse om 

kapitaldækning regulerer, hvilke poster der er enten indenfor eller udenfor handelsbeholdningen, 

hvilket har betydning for, hvorledes de efterfølgende risikovægtes. I store træk vil alle aktiver med 

markedsrisici (handlede værdipapirer m.v.) være poster indenfor handelsbeholdningen, hvorimod et 

pengeinstituts udlån, garantistillelser, egne ejendomme, materielle aktiver m.v. vil være poster 

udenfor handelsbeholdningen. 

 

2. Poster udenfor handelsbeholdningen (Kreditrisiko): § 8, stk. 2, i bekendtgørelsen, definerer 

poster med kreditrisiko, som alle poster udenfor handelsbeholdningen samt poster indenfor 

handelsbeholdningen med modpartsrisiko. Efter bestemmelsens stk. 1 kan der frit vælges mellem en 

intern ratingbaseret metode
29

 (§§ 19-33) eller en standardmetode (§§ 9-18). 

                                                 

27
 Bekendtgørelsen er på i alt 246 sider. 

28
 Internationalt refereres ofte til begreberne ”Banking Book” og ”Trading Book”. 

29
 Jf. afsnit 2.4 om afhandlingens afgrænsninger behandles dette ikke nærmere. 
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Efter standardmetoden for kreditrisiko opdeles samtlige eksponeringer i 15 forskellige 

eksponeringskategorier og vægtes efter bestemmelserne i bekendtgørelsens bilag 3. 

 

Generelt kan der opstilles følgende formel, der illustrerer beregningen: 

Risikovægtede poster = RV1*EKSP1+ RV2*EKSP2+RV3*EKSP3+...+ RVn*EKSPn, hvor: 

 RV1 = Risikovægt
30

 for Eksponering 1. 

 EKSP1 = Størrelsen af Eksponering 1 (f.eks. udlån X). 

 

Det bemærkes, at: 

1. Eksponeringernes størrelse tager udgangspunkt i de regnskabsmæssige værdier, jf. 

bekendtgørelsens § 10, stk. 1. 

 

2. Ikke-balanceførte poster (f.eks. pengeinstituttets stillede garantier
31

) nedvægtes indenfor de 

enkelte eksponeringskategorier med udgangspunkt i hvilken type af garanti m.v., der er tale 

om. 

 

3. Der er tale om standardvægte, uanset den reelle risiko, jf. også Andersen (2005). Et udlån til 

en meget formuende og velindtjenende erhvervsvirksomhed har således samme risikovægt, 

som udlån til en erhvervsvirksomhed, hvor tabsrisikoen er langt højere. Ligeledes har 

porteføljemæssige tilgange (samvariationer og diversifikationseffekter) ingen indflydelse på 

størrelsen af de risikovægtede poster for kreditrisiko, da disse alene er en summering af 

delrisici, jf. også Andersen (2005). 

 

3. Poster indenfor handelsbeholdningen (Markedsrisiko): § 34, stk. 2, i bekendtgørelsen, definerer 

poster med markedsrisiko, som alle poster indenfor handelsbeholdningen samt poster udenfor 

handelsbeholdningen med råvare- og valutarisiko. Efter bestemmelsens stk. 1 kan der frit vælges 

                                                 

30
 En lavere risikovægt for en eksponering betyder alt andet lige, at kapitalkravet bliver mindre, fordi størrelsen af de 

risikovægtede poster falder. 

31
 I mange forretninger anvendes garantistillelse (der ikke påvirker balancen) i stedet for egentlig kreditgivning (der 

påvirker balancen), hvorimod den underliggende risiko ikke er anderledes, hvorfor risikovægtningen for sådanne typer 

af forretninger er ens. Eksempler på andre ikke-balanceførte poster er utrukne kreditfaciliteter, arbejdsgarantier m.v. 
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mellem en intern model (VaR-modeller) (§§ 40-41) eller en standardmetode (§§ 35-39 og bilag 12-

14). 

 

Standardmetoden for markedsrisiko baserer sig på mange måder efter systematikken som for 

risikovægtningen af poster med kreditrisiko, blot med andre vægte, men opdeles i følgende: 

a) Positionsrisiko for gældsinstrumenter, som opdeles i en specifik og generel risiko. 

b) Positionsrisiko for aktier, som tilsvarende opdeles i en specifik og generel risiko. 

c) Risiko ved kollektive investeringsordninger. 

d) Råvarerisiko. 

e) Valutarisiko. 

 

4. Modparts-, afviklings- og leveringsrisiko: Bekendtgørelsens §§ 42-52 indeholder regler om 

opgørelse og risikovægtning af modparts-, afviklings- og leveringsrisiko. 

 

5. Operationel risiko: Bekendtgørelsens §§ 53-59 og bilag 18 og 19 indeholder regler om opgørelse 

af de risikovægtede poster for operationelle risici, der i bekendtgørelsens § 53, stk. 2, defineres som 

”risikoen for tab som følge af uhensigtsmæssige eller mangelfulde interne procedurer, menneskelige 

fejl og systemmæssige fejl eller som følge af eksterne begivenheder, inklusive retlige risici”. Der 

kan efter bekendtgørelsen vælges mellem 3 metoder (basisindikator-, standardindikator og en 

avanceret målemetode) til opgørelsen af de risikovægtede poster for operationelle risici. Basis- og 

standardindikatormetoderne er ganske simple og beregnes alene ved at gange nogle procentsatser på 

nogle givne regnskabsposter fra resultatopgørelsen, hvorimod den avancerede målemetode er 

baseret på, at pengeinstituttet rent faktisk har en metode og model til opsamling og kvantificering af 

risiciene. 

 

Det bemærkes, at: 

1. Der ikke ses at være nogen meningsfuld sammenhæng mellem beregningen af de 

risikovægtede poster (og dermed kapitalkravet) efter basis- og standardindikatormetoden og 

de faktiske operationelle risici, idet beregningen foretages med udgangspunkt i 

regnskabsposter
32

, der i vidt omfang er ”markedsbestemte”. Såfremt andre regnskabsposter, 

                                                 

32
 De risikovægtede poster beregnes f.eks. under basisindikator som 187,5 pct. af regnskabsposterne Netto rente- og 

gebyrindtægter tillagt Andre driftsindtægter og Modtagne aktieudbytter samt reguleret for kursreguleringer (+/-).  
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som f.eks. omkostningssiden blev inddraget kunne der være en logisk sammenhæng mellem 

de operationelle risici, såfremt lavere omkostninger i form af et mindre ressourceforbrug til 

interne procedurer og kontroller blev anset for at være ”forhøjede” operationelle risici. Der er 

naturligvis et ”trade off” mellem de ressourcer, der bruges på interne kontroller m.v., og den 

risiko for tab der opstår som følge af manglende interne kontroller. 

 

2. Det kan i praksis være ganske svært at skelne mellem tab som følge af operationelle risici og 

f.eks. kreditrisici. I ekstreme tilfælde vil alle kredittab jo være et udtryk for menneskelige fejl. 

Et tabsgivende lån er jo på et eller andet tidspunkt sket på baggrund af en form for 

menneskelig beslutning
33

. 

 

Generelt er opgørelsen af de risikovægtede poster teknisk set kompliceret. Opgørelsen er dog som 

sådan ganske objektiv, når der er tale om standardmetoderne. Der er dog også under 

standardmetoderne nogle skøn, som ledelsen skal foretage, herunder f.eks., om aktiver skal være 

indenfor eller udenfor handelsbeholdningen, klassificering af eksponeringskategorier, korrekt 

anvendelse af risikovægte
34

 m.v. 

 

2.4.1.3 Søjle I regler – Sammenfatning 

Søjle I reglerne omhandler beregningen af den faktiske solvensprocent. Sammenfattende er 

reglerne, hvilket er gældende for både tælleren (beregning af basiskapitalen) og nævneren 

(beregning af de risikovægtede poster), omfangsrige og ganske tekniske, hvilket kan give betydelige 

udfordringer for pengeinstituttet. Håndtering af reglerne kræver således omfattende specialviden 

uanset, at reglerne i sin natur er af objektiv karakter. Der kan derfor være en ikke ubetydelig risiko 

for at lave fejl i beregningerne. 

 

 

                                                 

33
 Set i lyset af finanskrisen er dette særdeles aktuelt, da ”alle” i bagklogskabens ”ulidelige klare lys” sagtens kan blive 

enige om, at et givet lån aldrig skulle have været bevilget, fordi det vist sig at blive tabsgivende. Dette er imidlertid ikke 

nødvendigvis udtryk for, at bevillingen på bevillingstidspunktet var fejlagtig.  

34
 Det bemærkes samtidigt, at formuleringerne i bekendtgørelsen omkring risikovægte er angivet som ”mindst xx pct.”, 

hvorved et princip om forsigtighed udtrykkes. Dvs. ledelsen har ret til at anvende højere risikovægte, hvorved 

kapitalkravet (kravet i kr.) stiger. 
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2.4.2 Søjle II regler – Opgørelse af individuelt solvensbehov
35

 og fastsættelse af individuelle 

 solvenskrav 

Søjle II reglerne benævnes også Tilsynsprocessen, og er regler der erstatter/supplerer 

minimums/standard-kapitalkravene under søjle I. Reglerne under søjle II tvinger det enkelte 

pengeinstitut og Finanstilsynet til individuelt at forholde sig til de konkrete risici for tab, som 

pengeinstituttets aktiviteter er forbundet med. Det kan således hævdes, at man efter søjle II reglerne 

forsøger at tage højde for det faktum, at risiciene, samt styringen heraf, er forskellige i de enkelte 

pengeinstitutter. Der ”repareres” således på ”one-size-fits-all”-tankegangen fra søjle I ved på en 

mere individuel måde at fastlægge de ”rigtige”/individuelle risikovægte, der burde være gældende i 

det enkelte pengeinstitut for på en korrekt måde at afspejle behovet for kapital i forhold til det 

enkelte pengeinstituts risikoprofil. 

 

Nedenstående gennemgang af det retlige grundlag af søjle II reglerne opdeles af 

overskuelighedsmæssige årsager i to hovedafsnit, hvor det ene hovedafsnit (2.4.2.1) vedrører de 

regler, der vedrører pengeinstituttet. Det andet hovedafsnit (2.4.2.2) omhandler Finanstilsynets 

rolle. 

 

2.4.2.1 Søjle II regler - Pengeinstituttets forpligtelser: Risikoidentifikation og –styring, opgørelse af 

kapitalbehov samt meddelelsespligter 

Det er overordnet set FIL § 124, stk. 1, der er styrende for pengeinstituttets forpligtelser under søjle 

II. Det følger heraf, at ”pengeinstituttets bestyrelse og direktion skal sikre, at instituttet har en 

tilstrækkelig basiskapital og råder over interne procedurer til risikomåling og risikostyring til 

løbende vurdering og opretholdelse af en basiskapital af en størrelse, type og fordeling, som er 

passende til at dække instituttets risici”. 

 

Videre følger det af bestemmelsens stk. 4, at bestyrelse og direktion på baggrund af vurderingen i 

henhold til stk. 1 skal opgøre instituttets individuelle solvensbehov. Solvensbehovet skal udtrykkes 

som den tilstrækkelige basiskapital (som denne beregnes i henhold til stk. 1, jf. ovenfor) i procent af 

                                                 

35
 Solvensbehov og kapitalbehov anvendes synonymt i afhandlingen. 
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de risikovægtede poster, jf. afsnit 2.4.1.2. Solvensbehovet kan ikke være mindre end solvenskravet 

(8 pct.-kravet) og minimumskapitalkravet (5 mio. euro)
 36

. 

 

I relation til bestemmelsen i FIL, og direktivgennemførslen af artikel 123 i direktiv 2006/48/EF 

bemærkes følgende: 

 

1. Selve systematikken omkring opgørelse af et individuelt solvensbehov, og Finanstilsynets 

mulighed for at stille individuelle solvenskrav, blev indført i dansk ret før vedtagelsen af 

”Basel II”-reglerne. Dette skete i henhold til lovforslagets
37

 indledende bemærkninger for at 

få en smidig indførsel af de på daværende tidspunkt internationalt foreslåede nye 

kapitaldækningsregler (”Basel II”), men særligt i lyset af, at lovforslaget samtidig 

gennemførte ændringer i regnskabsreglerne med virkning fra 1. januar 2005
38

, hvor det 

tidligere ”forsigtighedsprincip”
39

 ved værdiansættelse af udlån blev ophævet. Det anføres 

også direkte i de indledende lovbemærkninger, at: ”De nye regnskabsregler giver baggrund 

for indtægtsførsel af dele af de beløb, der hidtil har været afsat til imødegåelse af tab på udlån 

og garantier, hvorved solvensen stiger, uden at risikoen er mindsket”. Formålet med 

kapitaldækningsreglerne adskiller sig også fra regnskabsreglerne ved, at der er indlagt et 

grundlæggende ”forsigtigheds-princip”
40

, idet formålet med reglerne grundlæggende er at 

beskytte pengeinstituttets simple kreditorer. 

 

                                                 

36
 Det bemærkes, at FIL § 124, stk. 4, sidste pkt. fremstår uklar, da stk. 4, 2. pkt. fastslår, at solvensbehovet udtrykkes i 

pct., hvorimod solvens- og minimumskapitalkravet efter stk. 1, udtrykkes i kr. 

37
 L 64 af 27. oktober 2004. 

38
 Med vedtagelse af loven blev IAS-forordningen (Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1606/2002 af 

19. juli 2002 om anvendelse af internationale regnskabsstandarder) indført i dansk ret, hvor særligt børsnoterede 

virksomheder i koncernregnskabet blev pålagt at anvende de IASB godkendte IAS/IFRS’ere efter godkendelse af 

Kommissionen i henhold til den af Rådet vedtagne komitologiprocedure. 

39
 Jf. § 32, stk. 1, nr. 3 (”værdiansættelsen skal i alle tilfælde ske under udvisning af behørig forsigtighed”) i bank- og 

sparekasseloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1265 af 19. december 2003, og § 72 i bekendtgørelse nr. 12504 af 23. oktober 

2001 om regnskabsaflæggelse m.v. for pengeinstitutter, sparevirksomheder og visse kreditinstitutter. 

40
 Dette følger af, at der en række steder i bekendtgørelsen anføres, at der skal foretages ”forsigtige opgørelser”. Dette 

gælder både under søjle I og søjle II. 



 25 

2. Forpligtelserne, der er forankrede på bestyrelses- og direktionsniveau
41

, adskiller sig fra 

reglerne under søjle I ved, at det er pengeinstituttet selv, der vurderer hvor stort kapitalbehov 

pengeinstituttet har. 

 

3. I koncerner, hvor pengeinstituttet er modervirksomhed, skal pengeinstituttet også lave en 

opgørelse af solvensbehovet for koncernen, jf. lovens § 171, stk. 1. 

 

4. Det fremgår af direktivbestemmelsen, hvilket gentages i lovbemærkningerne
42

, at ved 

opgørelsen af den tilstrækkelige basiskapital skal pengeinstituttet ikke alene se på nuværende 

risici, men også på fremtidige risici. Risici er (modsat konstaterede tab og værdiforringelser) i 

sin natur fremadrettede, hvorfor risikobegrebet i denne sammenhæng må skulle forstås 

bredere. Det er således mulige fremtidige hændelser, der ikke på opgørelsestidspunktet kan 

anses for at være en risiko, der som følge af den valgte forretningsmodel kan vise sig at blive 

en tabsrisiko. 

 

2.4.2.1.1 Søjle II regler – Pengeinstituttets risikoidentifikation og -styring 

Et centralt element i søjle II reglerne er pengeinstituttets evne til at identificere og styre de 

forretningsmæssige risici, og de hertil knyttede behov for kapital. 

 

Ved vedtagelsen blev FIL § 71 samtidigt præciseret, og denne bestemmelse stiller en række krav til 

pengeinstituttets styring, herunder den generelle administrative praksis med forretningsgange, 

interne kontroller
43

 etc. 

 

Det bemærkes i relation til disse regler, at: 

 

1. Bestemmelsen har det overordnede formål at regulere adfærden hos ledelsen (og 

medarbejdere) i de enkelte pengeinstitutter. 

                                                 

41
 Axelsen (2006) pointerer helt generelt, at ansvar for risikostyring i alle virksomheder skal forankres på 

bestyrelsesniveau. 

42
 L 197 af 29. marts 2006. 

43
 Interne kontroller i denne sammenhæng skal forstås bredt, og således ikke alene interne kontroller med henblik på de 

regnskabsmæssige opgørelser. 
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2. Der også er andre adfærdsregulerende regler i FIL, og i medfør heraf udstedte 

bekendtgørelser, der regulerer ”governance-strukturen”. De samlede krav i FIL (og 

bekendtgørelser) udgør i sig selv en form for virksomhedsstyringsmodel, som det f.eks. ses i 

andre former for virksomhedsstyringsmodeller (COSO ERM (2004)
44

, Sarbanes-Oxley Act of 

2002
45

 etc.). Øvrige ”krav” til pengeinstitutterne, som f.eks. ”følg-eller-forklar”-principperne i 

”Anbefalinger for god selskabsledelse” (2011)
46

 eller ”Anbefalinger for Finansrådets 

medlemsvirksomheder” (2008)
47

, skal ses som et supplement til kravene i loven og 

bekendtgørelsen. 

 

3. Pengeinstituttets forpligtelser i henhold til bestemmelsen er ganske omfattende, idet, jf. 

lovbemærkningerne
48

, ”de omhandlede former, procedurer og mekanismer skal omfatte hele 

virksomheden og være proportionale med arten, omfanget og kompleksitetsgraden af 

virksomhedens aktiviteter”. 

 

4. De nærmere krav (”udfyldende specifikke bestemmelser”) til at opfylde forpligtelserne i 

bestemmelsen er nu fastsat i en bekendtgørelse
49

. 

 

5. Bestemmelserne skal være opfyldte, men det ligger i hele bestemmelsens natur, at der er 

”grader af opfyldelse”. Der menes hermed, at to i øvrigt sammenlignelige pengeinstitutter kan 

opfylde bestemmelsen, men med ganske betydelige forskelle i ”effektiviteten” og med ganske 

                                                 

44
 COSO ERM (2004) er en standard for et integreret risikostyringssystem, og anser en effektiv risikostyring, som 

værende en del af et effektivt internt kontrolsystem. 

45
 The Sarbanes-Oxley Act of 2002, der blev den amerikanske stats reaktion ovenpå en række erhvervsskandaler, som 

f.eks. Enron og Worldcom, og hvor formålet var at styrke tilliden til den finansielle rapportering blandt ved øget fokus 

på de interne kontroller. 

46
 Det bemærkes, at reglerne er såkaldt ”soft law”, dvs. retlige standarder, men er ikke af offentligretlig karakter, 

hvorfor der ikke kan ske egentlig retsforfølgelse ved manglende efterlevelse. 

47
 Anbefalingerne er af Finansrådet tænkt som et supplement til de af Komitéen for god Selskabsledelse udstedte regler 

med henblik på, at alle pengeinstitutter skal følge de opstillede regler, og skal også ses i lyset af den offentlige kritik, 

der har været af pengeinstitutternes ledelser. 

48
 L 197 af 29. marts 2006. 

49
 Bekendtgørelse nr. 1325 af 1. december 2010 om ledelse og styring af pengeinstitutter m.fl. 



 27 

betydelige forskelle i risikoprofilen, ligesom der derfor også er en ganske betydelig 

sammenhæng med vurderingen af blandt andet de operationelle risici m.v. 

 

Generelt er der således ganske omfattende krav til, hvorledes de risici, som et pengeinstitut påtager 

sig, skal identificeres, overvåges og styres. I det følgende afsnit sættes risikostyring og intern 

kontrol i en teoretisk kontekst. 

 

2.4.2.1.2 Søjle II regler – Nærmere om risikostyring i en teoretisk ramme 

Dette afsnit sætter den overordnede ramme for søjle II reglerne om risikoidentifikation og –styring i 

en teoretisk ramme. 

 

Konceptet omkring risikostyring baseres på grundlæggende mikroøkonomisk teori
50

. En 

virksomhed er nødt til at påtage sig risici for at kunne opnå et afkast. 

 

Under denne grundlæggende forudsætning er det værd at bemærke, at en virksomhed i realiteten 

består af en række ressourcer (kapital, arbejdskraft m.v.) og en række beslutningstagere, der vælger 

at udnytte disse på forskellig måde. En virksomhed står overfor en række risici, og de beslutninger 

der tages i virksomheden vil foregå under fravær af fuld information. Konceptet omkring 

risikostyring er således, at styre risici ved løbende at indhente korrekt og opdateret information, 

således sandsynligheden for, at der løbende træffes optimale beslutninger øges. Det er værd at 

bemærke, at det ikke nødvendigvis handler om risikominimering, idet en fuldstændig minimering af 

alle risici alt andet lige medfører, at virksomheden ikke opnår et tilstrækkeligt afkast. 

 

Ovennævnte summeres i FSR (2005), der anfører, at Risk Management styrker evnen til, at: 

∙ Tilpasse risikovillighed i forhold til strategi, 

∙ sammenkæde vækst, risiko og afkast, 

∙ styrke beslutninger om reaktion på risiko, 

∙ minimere driftsmæssige overraskelser og tab, 

∙ identificere og styre risici på tværs af virksomheden, 

∙ sikre fuldstændig håndtering af mangeartede risici, 

                                                 

50
 Se f.eks. kapitel 13 i Varian (1990). 
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∙ udnytte mulighederne, 

∙ rationalisere kapital. 

 

COSO ERM (2004)
51

 er et koncept, hvorefter risikostyring sættes i system under anerkendelse af, at 

risikostyring er en proces på tværs i virksomheden, der ved hjælp af beslutningstagning anvendes af 

alle ansatte i en virksomhed. I konceptet opereres med fire kategorier af målopfyldelse: Strategi – 

overordnede mål for virksomheden, Drift – effektiv brug af ressourcer, Rapportering – 

rapporteringens pålidelighed og Compliance – overensstemmelse med love og regulativer. I 

modellens procesdimension indgår følgende elementer: Internt miljø, Målsætning, Identificering af 

begivenheder, Risikovurdering, Risikoreaktion, Kontrolaktiviteter, Information og kommunikation, 

Overvågning. Elementerne, der er indbyrdes forbundne, er en integreret del af ledelsens løbende 

beslutningstagning
52

. Med ovenstående to dimensioner kan virksomheden for hver forretningsenhed 

m.v. anvende modellen ved at ”mappe” enhederne efter målopfyldelse og procesaktiviteter. 

 

Laursen (2004) anfører, at det interne kontrolsystem
53

 er et centralt element i ledelsens 

risikostyring. Formålet med at etablere interne kontroller og egentlige interne kontrolsystemer er i 

overensstemmelse med elementerne i COSO ERM (2004)
54

, at bidrage til, at de mål der er sat for 

aktiviteter i virksomheden opnås. Det bemærkes i øvrigt, at der findes andre koncepter for intern 

kontrol, der ikke nødvendigvis betragter intern kontrol, som et delelement i et 

risikostyringssystem
55

. 

                                                 

51
 Enterprise Risk Management – Integrated Framework. Committee of Sponsoring Organizations of The Treadway 

Commission (COSO). 

52
 Det bemærkes, at i publikationen ”Risk Management – Risikostyring og intern kontrol set fra bestyrelsens bord” 

anskues de nævnte processer som et hjul, hvor delprocesserne successivt afløser hinanden. Denne beskrivelse er 

formentlig mere operationel, men afskærer ”muligheden” for den direkte indvirkning den enkelte delproces har på nogle 

af de andre delprocesser. 

53
 Det bemærkes, at der i en virksomhed kan være etableret et rigt omfang af interne kontroller, der kan være både 

forebyggende, korrigerende og opklarende i deres natur, men det medfører ikke i sig selv at der tale om et egentlig 

kontrolsystem. Et egentlig kontrolsystem opstår først, når både de ”bløde” og ”hårde” kontroller sættes ind i en 

systematisk sammenhæng, således der er sammenhæng til de vurderede risici, de opsatte mål og de implementerede 

kontrolforanstaltninger i overensstemmelse med de af Laursen (2004) identificerede fem elementer i et kontrolsystem. 

54
 COSO ERM (2004) er en udbygning af COSO-rapporten fra 1992, der alene omhandlede intern kontrol. 

55
 F.eks. baseres begrebsrammen i Sarbanes-Oxley Act of 2002 alene på COSO-rapporten fra 1992, der baserede 

konceptet omkring intern kontrol udenfor en egentlig risikostyringssammenhæng. 
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Det bemærkes endeligt, at regnskabsvæsenets rolle for interessenterne bliver en måde, hvorpå 

interessenterne får oplysninger om, hvorledes de personer de har sat til at forvalte deres ressourcer, 

faktisk forvalter disse ressourcer. Regnskabsvæsenet er således en del af interessenternes 

risikostyring af de ressourcer de har stillet til rådighed for virksomheden. 

 

På tilsvarende vis er kapitalallokeringen under søjle II et led i risikostyringssystemet i form af, at 

der derved sker en kvantificering af de kapitalressourcer, som er under forvaltning. Ligeledes spiller 

oplysningsforpligtelserne under søjle III, jf. afsnit 2.4.3, en rolle for interessenternes risikostyring af 

de ressourcer de har stillet til rådighed for virksomheden, på tilsvarende vis som det traditionelle 

regnskabsvæsen. 

 

2.4.2.1.3 Søjle II regler – Kapitalbehovsopgørelsen 

Den anden del af søjle II reglerne er komplementær til risikoidentifikations- og styringsdelen, idet 

den består af en nærmere beregning af den kapital, som det er nødvendig at opretholde. 

 

Med hjemmel i FIL § 143, stk. 1, nr. 2, regulerer § 5 og bilag 1 til bekendtgørelse om 

kapitaldækning, hvorledes kapitalbehovet skal beregnes, og hvor ofte det skal indberettes til 

Finanstilsynet. Bilag 1 til bekendtgørelse om kapitaldækning er i vidt omfang beskrivende og er 

således principbaseret. De overordnede principper er blandt andre: 

 

1. ”Målestokken” er absolut, idet bestyrelsen og direktionen ved vurderingen alene skal tage 

hensyn til den individuelle risikoprofil og de samfundsmæssige forhold, som pengeinstituttet 

driver sine forretninger under. Det er således uden betydning, om andre pengeinstitutter har 

tilsvarende risici, jf. bilag 1, nr. 9. 

 

2. Opgørelsen er fremadrettet, og nye forudsætninger og metoder m.v. skal således påvirke 

opgørelsen, jf. bilag 1, nr. 13 og 87-88. Opgørelsen af solvensbehovet adskiller sig fra 

regnskabsmæssige opgørelser, idet opgørelsen af solvensbehovet netop ikke er en opgørelse 

af historiske finansielle oplysninger
56

. Det bemærkes, at der ikke i begrebsrammen er fastlagt 

                                                 

56
 Regnskabsmæssige opgørelser er dog ikke alene ”historiske”, idet f.eks. måling af balanceposter eksplicit tager 

udgangspunkt i, hvad værdien er på opgørelsestidspunktet under hensyntagen til fortsat drift. Ved f.eks. nedskrivning af 
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en tidshorisont, som opgørelsen skal omfatte. Ved regnskabsopgørelser vil der typisk være 

tale om en tidshorisont på et år frem til næste regnskabsperiode. Der ses ikke at være et 

forbud mod at lægge denne tidshorisont til grund ved opgørelsen. 

 

3. Bestyrelsen skal som minimum godkende de overordnede metoder, der anvendes ved 

opgørelsen, ligesom beslutninger om den tilstrækkelige basiskapital skal være en integreret 

del af den overordnede ledelse, jf. bilag 1, nr. 16 og 17. 

 

4. Der er i vid udstrækning metodefrihed
57

 ved opgørelsen af kapitalbehovet, jf. bilag 1, nr. 20. 

Plesner (2002) anfører uden skelen til kapitaldækningsreglerne i øvrigt, at anvendelse af 

begrebet ”økonomisk kapital” er fundamentet i moderne bankdrift, idet pengeinstitutterne skal 

have den kapital, der er tilstrækkelig til at ”forsikre” långiverne mod tab op til et niveau, som 

er højt nok til at opnå en vis kreditværdighed, men som ikke er højere, end at aktionærernes 

krav om en passende balance mellem afkast og risiko, kan tilgodeses. Pengeinstitutter, der 

anvender sådanne egentlige økonomisk kapitalmodeller, hvis formål, jf. Ahm (2002), også 

anvendes til prisfastsættelse af risici, kan således anvende disse modeller til opfyldelse af 

søjle II reglernes beregning af kapitalbehov. 

 

5. Ledelsen skal forholde sig til, i hvilket omfang risici og potentielle risici skal være dækket af 

kapital
58

, jf. bilag 1, nr. 21. Et gennemgående princip er, at ledelsen skal forholde sig til 

væsentlige ”usandsynlige, men ikke utænkelige” risici. Der påhviler således ledelsen et stort 

ansvar overfor at afsætte tilstrækkeligt med kapital til at afdække disse ”usandsynlige, men 

ikke utænkelige” risici. 

                                                                                                                                                                  

udlån, der måles til amortiseret kostpris, beregnes nedskrivningen eksplicit som nutidsværdien af de forventede 

fremtidige betalinger, jf. § 52 i regnskabsbekendtgørelsen. 

57
 Et almindeligt proportionalitetsprincip finder imidlertid anvendelse, således store pengeinstitutter forventes at have 

mere avancerede metoder end mindre pengeinstitutter. Pengeinstitutter, der anvender standardmetoderne anvender som 

oftest enten en metode, der tager udgangspunkt i minimumskravet på 8 pct., eller en metode, der bygger kapitalbehovet 

op fra 0 pct., jf. nærmere i bilag 2. 

58
 Det anføres også eksplicit i bilag 1, nr. 21 og 29, at visse risici egner sig bedre til at blive afdækket ved bedre 

forretningsgange og bedre kontrol end med egentlig kapital, jf. også sammenhængen til søjle II reglernes 

styringsmæssige krav, jf. afsnit 2.4.2.1.1, men dog således, at anvendelsen af skøn kan være nødvendig ved vanskeligt 

kvantificerbare risici. 
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6. Der er krav om anvendelse af stress-tests, men en ”implicit” stress-test er tilladelig. En 

”eksplicit” stress-test foretages ved at se på ændringer i resultatet for en given 

kapitalberegningsmodel ved enten samtidigt eller hver for sig at ændre i den givne models 

forudsætninger eller parametre. En ”implicit” stress-test foretages ved, at 

kapitalberegningsmodellen i sig selv består af en række stressede parametre eller 

forudsætninger, som sker samtidigt, hvorved behovet for kapital beregnes direkte som følge af 

disse stressede hændelser. Eksempler på sådanne stress-tests kan ses i bilag 2. 

 

7. Uanset den metodemæssige tilgang til opgørelsen, er der et krav om, at bestyrelsen og 

direktionen skal vurdere, om metoden giver et fornuftigt resultat, jf. bilag 1, nr. 27.  

 

8. Opgørelsen af den tilstrækkelige basiskapital skal gøres til genstand for en uafhængig 

vurdering, jf. bilag 1, nr. 89. Det følger videre, at bestyrelsen i pengeinstitutter, der anvender 

standardmetoderne, kan forestå den uafhængige vurdering. Der er imidlertid intet der 

forhindrer, at denne uafhængige vurdering kan foretages af enten den interne
59

 eller eksterne
60

 

revision. Reglerne er, som også anført af Lærkholm (2008) om tilsvarende regler på 

forsikringsområdet, tavse om, hvad vurderingen skal omfatte. 

 

I det følgende gennemgås de forhold og risici, som nærmere skal adresseres ved beregningen af 

kapitalbehovet: 

 

1. Indtjeningens tabsabsorberende evne, herunder indtjeningens stabilitet samt den valgte 

udbyttepolitik, jf. nr. 32-34 i bilag 1. 

 

                                                 

59
 Dette følger direkte af bilag 3 i revisionsbekendtgørelsen. I så fald er der tale om en særlig revisionsopgave, som skal 

fremgå af bestyrelsens funktionsbeskrivelse til den interne revision, jf. § 14, stk. 1, nr. 6, i revisionsbekendtgørelsen. 

60
 Ifølge Finanstilsynet (2007) er der ikke i kapitaldækningsreglerne noget til hinder for, at den uafhængige vurdering 

foretages af ekstern revisor, idet denne vurdering efter Finanstilsynets opfattelse ikke er en eksplicit del af den 

lovpligtige revision i forbindelse med årsrapporten. Finanstilsynet pointerer samtidigt, at Finanstilsynet ikke har taget 

stilling til med hvilken grad af sikkerhed de eksterne revisor skal udtale sig med ved vurderingen. 
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2. Vækstforventninger, jf. bilag 1, nr. 35, idet f.eks. udlånsvækst i sig selv beslaglægger 

yderligere kapital ved, at de risikovægtede poster stiger. En forudgående høj udlånsvækst kan 

også signifikant forklare pengeinstitutters efterfølgende solvensproblemer, jf. 

Økonomiministeriet (1995), Baldvinsson et al. (2000) og Finanstilsynet (2011). 

 

3. Kreditrisici, jf. bilag 1, nr. 38-45. Dette vil oftest være det væsentligste risikoområde. Særligt 

fokus skal ledelsen have på kreditkvaliteten af de svage engagementer, hvor der ikke (eller 

kun delvist) er foretaget nedskrivninger eller hensættelser i regnskabet. 

Nedskrivninger/hensættelser påvirker størrelsen af den kapital, som pengeinstituttet kan 

opfylde kapitalbehovet med. 

 

4. Markedsrisici, jf. bilag 1, nr. 46-54 og nr. 74-81. Overordnet set er det særligt aktiver, 

passiver og ikke-balanceførte poster, der har aktie-, rente- og valutarisici samt optionsrisici, 

som skal vurderes. 

 

5. Koncentrationsrisici, jf. bilag 1, nr. 55-56. Et pengeinstitut, hvis risici er koncentrerede, vil 

være følsomt overfor ændringer i kvaliteten/prisændringer indenfor denne koncentration. 

 

6. Koncernrisici, jf. bilag 1, nr. 57, omhandler de risici, der er placeret i datterselskaber eller i 

form af andre risici ved at være en del af en koncern. 

 

7. Likviditetsrisici, jf. bilag 1, nr. 58, hvorved forstås risikoen som følge af tidsmæssige 

forskelle mellem indgående og udgående pengestrømme. Pengeinstitutter finansierer i vidt 

omfang langt løbende udlån med kortere løbende indlån. Det anføres i bestemmelsen, at 

likviditetsrisici oftest vil kunne afdækkes ved andre foranstaltninger end ved at øge kapitalen. 

En lille kapital kan dog vanskeliggøre mulighederne for at låne penge på pengemarkedet. I de 

tilfælde, hvor tilliden til det pågældende pengeinstitut er mistet, er det imidlertid ikke længere 

et spørgsmål om den pris pengeinstituttet skal betale på pengemarkederne for at tiltrække 

likviditet. I en sådan situation kan der argumenteres for, at da pengeinstituttet ikke kan få 
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tilført tilstrækkelig med likviditet, vil pengeinstituttet skulle afsætte den manglende likviditet 

krone for krone i kapitalbehovet
61

. 

 

8. Operationelle risici og kontrolrisici samt virksomhedens størrelse, jf. bilag 1, nr. 59-70. Disse 

risici knytter sig til ”graden af” risikostyringen, jf. også afsnit 2.4.2.1.1, og er vanskeligt 

kvantificerbare. Grundlæggende skal en ledelse altid tage stilling til dette som en integreret 

del af forretnings- og ledelsesmodellen. Risikostyring, og som et led heri, interne kontroller, 

funktionsadskillelse, skriftlige procedurer, intern rapporteringer etc., er umiddelbart alene 

forbundet med omkostninger, hvorfor ledelsen på det ene side vil forsøge at minimere disse. 

På den anden side er etableringen af disse administrative procedurer ikke bare minimumskrav, 

men også foranstaltninger, der kan minimere tab, som følge af, at pengeinstituttet påtager sig 

for store risici eller har mangler i at håndtere disse.  

 

9. Øvrige risici, herunder afviklingsrisici, strategiske risici, omdømmerisici samt eksterne risici, 

jf. bilag 1, nr. 72 og 73. 

 

Det bemærkes i øvrigt, at Finanstilsynet med Finanstilsynet (2012) har offentliggjort en vejledning 

til, hvorledes Finanstilsynet forventer, at pengeinstitutterne i praksis afsætter kapital til afdækning 

af risiciene på de væsentligste områder. Det er med denne vejledning, at Finanstilsynet i realiteten 

begrænser pengeinstitutternes skønsmæssige beføjelser på en række punkter. 

 

Generelt er der store skønsmæssige beføjelser overladt til ledelsen ved opgørelsen af 

kapitalbehovet. Ligeledes ses det, at mange af de risici, der indgår i opgørelsen er ganske svære at 

kvantificere ud fra en objektiv målestok. Til trods for dette skal ledelsen kunne sandsynliggøre, at 

de anvendte metoder og det fremkomne resultat altid er tilstrækkeligt ”fornuftigt” set i relation til, at 

bestyrelsen og direktionen skal tage højde for ”usandsynlige, men ikke utænkelige” forhold. Der 

hersker samtidigt et forsigtighedsprincip ved opgørelsen, som tidligere var en af de grundlæggende 

                                                 

61
 Dette forhold er af særlig betydning for pengeinstitutter, der har likviditetsvanskeligheder, men ikke nødvendigvis 

solvensproblemer, idet alle bestemmelser i FIL, der er etableret med henblik på en krisehåndtering, baserer sig på, at et 

pengeinstitut har solvensproblemer, jf. nærmere i afsnit 2.4.2.2.2. Den grundlæggende antagelse bagved dette må være, 

at et pengeinstitut, der opfylder solvenskravene, altid vil kunne tiltrække likviditet. 
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forudsætninger i regnskabsreglerne. I regnskabsmæssig sammenhæng er usikkerheden
62

 ”tosidig”. 

Herved forstås, at usikkerheden medfører, at den ”rigtige” måling af f.eks. et aktiv kan vise sig at 

være både større eller mindre end den anvendte måling i regnskabet. Ved anvendelse af et 

forsigtighedsprincip vil der altid blive anvendt den værdi, der ligger i den laveste del af 

usikkerhedsintervallet. Dette betyder, at der ikke er noget i begrebsrammen, der forhindrer ledelsen 

i at være ”for” forsigtige
63

, såfremt ledelsen vil gardere sig imod et eventuelt straf- eller 

erstatningsansvar
64

. 

 

Andersen (2009) argumenterer for, at solvensbehovet – som tal – ikke fortæller den fulde sandhed 

om et instituts sundhedstilstand, og ikke kan sammenlignes på tværs. Bendtsen og Rosenbaum 

(2009) bemærker ligeledes, at det af lovbemærkningerne
65

 fremgår, at vurderingen skal foretages på 

baggrund af det enkelte pengeinstituts risici, og ikke på baggrund af branchen som helhed. 

 

Det bemærkes, at selskabslovens
66

 § 115, stk. 1, nr. 5 (bestyrelsen) og § 118, stk. 2 (direktionen) 

også stiller krav om et forsvarligt kapitalberedskab, og bestemmelserne i FIL kan således ses som 

en udvidelse og nærmere materialisering af selskabslovens krav. Hjetting et al. (2011) anfører, at 

hvis et pengeinstitut har opgjort solvensbehovet forsvarligt, må det antages, at selskabslovens krav 

om et forsvarligt kapitalberedskab må anses for at være opfyldt. 

 

2.4.2.1.4 Søjle II regler – Meddelelsespligterne 

I relation til søjle II reglerne er der en række meddelelsespligter, der er nødvendige at iagttage, idet 

disse er nødvendige for at forstå reglernes virkemåde og konsekvens for de implicerede parter. 

 

I henhold til FIL § 75, stk. 1 og 2, påhviler der i relation til opfyldelsen af solvenskravet og det 

individuelle solvensbehov, en forpligtelse for pengeinstituttet, et bestyrelsesmedlem, en direktør 

                                                 

62
 Dvs. risikoen for fejlinformation. 

63
 Forudsætningsvist vil dette dog have formodningen imod sig, da bestyrelsen i modsat fald vil blive mødt med krav 

om enten reduktion af risiko eller tilsvarende højt afkast som følge af en høj kapitalbinding til at afdække risiciene. 

64
 Det bemærkes, at denne relation mellem pengeinstituttets ledelse på den ene side og Finanstilsynet på den anden side 

nærmere kan analyseres indenfor rammerne af den mikroøkonomiske agent-teori, idet der mellem ledelsen og 

Finanstilsynet hersker asymmetrisk information omkring pengeinstituttets risici etc. 

65
 L 197 af 29. marts 2006. 

66
 Jf. Lovbekendtgørelse nr. 322 af 11. april 2011. 
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eller den eksterne revision, til straks at meddele Finanstilsynet oplysninger om forhold, der er af 

afgørende betydning for den videre drift. Videre følger det af bestemmelsens stk. 3, at hvis et 

bestyrelsesmedlem, direktionsmedlem, den eksterne revision
67

 må formode, at pengeinstituttet ikke 

opfylder solvens- eller minimumskapitalkravet eller det individuelt opgjorte solvensbehov, skal den 

pågældende straks meddele dette til Finanstilsynet. 

 

Det bemærkes i relation til meddelelsespligterne, at: 

 

1. Der er både for så vidt angår § 75, stk. 1 og 3 tale om såkaldte ”formodningsregler”, hvilket 

medfører, at personkredsen allerede skal foretage handling ved en formodning, og ikke først, 

når det er konstateret, at pengeinstituttet ikke længere opfylder det individuelle 

solvensbehov
68

, idet en manglende opfyldelse af solvensbehovet kan få afgørende betydning 

for pengeinstituttets fremtid/overlevelse. Det må dog pointeres, at der alene er tale om en 

formodningsregel, hvorefter der ikke påhviler de pågældende en særskilt undersøgelsespligt, 

hverken for umiddelbart at bekræfte eller afkræfte formodningen, men omvendt heller ikke en 

særskilt handlepligt med hensyn til løbende at holde sig i ”god tro” med henblik på 

fortløbende ikke at besidde formodningen om manglende opfyldelse. Modsætningsvist følger 

det dog også, at de pågældende ikke bevidst kan undgå ”formodningen”. 

 

2. Der er alene tale om en meddelelsespligt. Det er således ikke ulovligt ikke at opfylde det 

individuelt opgjorte solvensbehov. Ved en afgiven meddelelse er ”handlepligten” således 

overført til Finanstilsynet. Det fremgår således af lovbemærkningerne
69

, at en manglende 

opfyldelse af solvensbehovet ikke vil medføre en inddragelse af pengeinstituttets tilladelse. 

Det er imidlertid Finanstilsynets opgave at vurdere, om der skal fastsættes et individuelt 

solvenskrav, jf. nærmere i afsnit 2.4.2.2.1. 

 

 

 

                                                 

67
 Revisionens meddelelsespligt er suppleret af FIL § 200 og § 21 i revisionsbekendtgørelsen. 

68
 Dette kan ske ved, at det individuelle solvensbehov stiger, eller det solvensbehovet skal opfyldes med, falder (altså 

solvensprocenten). 

69
 L 64 af 27. oktober 2004. 
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2.4.2.2 Søjle II regler – Tilsynsprocessen 

Afsnit 2.4.2.1 omhandlede de forpligtelser, der påhviler pengeinstituttet i relation til søjle II 

reglerne. Der er imidlertid også en række forpligtelser for tilsynsmyndigheden, hvoraf navnet 

Tilsynsprocessen er opstået. 

 

Finanstilsynets overordnede opgave er at påse, at det alene er pengeinstitutter, der opfylder 

solvenskravene, der opretholder pengeinstituttilladelsen. Sagt med andre ord er en væsentlig opgave 

for Finanstilsynet at inddrage tilladelsen til at drive pengeinstitutvirksomhed i tide. Det er i dette 

lys, at Tilsynsprocessen skal ses. 

 

En grundlæggende egenskab ved reglerne er, at de er ”dialog-baserede”, jf. CEBS
70

-guideline 

(2006), hvori det anføres, at: “The dialogue between an institution and its supervisor is a key part 

of the supervisory review process”. 

 

Den retlige systematik lægger således – i modsætning til de øvrige regler på det finansielle område 

– op til, at tilsynsmyndigheden på et mere individuelt grundlag skal søge at sikre, at det enkelte 

pengeinstitut har den fornødne kapital og i øvrigt ledes forsvarligt, jf. risikostyringskravene m.v., 

som nævnt i afsnit 2.4.2.1.1. En forudsætning for, at denne dialog giver mening er, at 

tilsynsmyndigheden har et instrument, således dialogen ikke er (og forbliver som så) 

tilsynsmyndighedens vurdering af kapitalbehovet i det enkelte pengeinstitut. Der er således knyttet 

en række magtmidler, som Finanstilsynet kan (og skal) anvende under nærmere givne forhold, jf. 

nedenfor i afsnit 2.4.2.2.1 og 2.4.2.2.2. 

 

2.4.2.2.1 Søjle II regler – Finanstilsynets fastsættelse af solvenskrav 

Det følger af FIL § 124, stk. 5, at Finanstilsynet kan fastsætte et højere individuelt solvenskrav end 

8 pct.-kravet, jf. afsnit 2.4.1. Denne bestemmelse er en gennemførsel af artikel 136, stk. 1, litra a og 

stk. 2, i direktiv 2006/48/EF, og pålægger medlemslandende at stille større kapitalkrav end 

minimumskapitalkravet til pengeinstitutter, der ikke opfylder kravene i direktivets artikel 123, jf. 

afsnit 2.4.2.1. 

 

                                                 

70
 CEBS: ”Committee of European Banking Supervisors” er i dag erstattet af EBA: ”European Banking Authority”, der 

modsat CEBS udgør en egentlig europæisk tilsynsmyndighed.  
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I relation til denne bemyndigelse til Finanstilsynet bemærkes det, at: 

 

1. Finanstilsynet alene kan fastsætte et solvenskrav og kan ikke fastsætte et solvensbehov. Dette 

ændrer dog ikke på, at Finanstilsynet i praksis som et led i dialogen med det enkelte 

pengeinstitut vil komme med sin vurdering af, hvorledes ledelsen ”burde” fastsætte 

solvensbehovet. Fastsættelsen af et solvenskrav vil i henhold til lovbemærkningerne
71

 alene 

ske, såfremt det af ledelsen opgjorte solvensbehov ikke er tilstrækkeligt. Der er imidlertid 

også eksempler i nødlidende pengeinstitutter på, at Finanstilsynet er enigt med den daglige 

ledelse omkring vurderingen af solvensbehovet, men alligevel har fastsat et egentligt 

solvenskrav. Årsagen hertil er, at en række af lovens frister alene kan aktiveres på baggrund af 

manglende opfyldelse af et solvenskrav, og ikke på baggrund af manglende opfyldelse af et 

solvensbehov, jf. også nærmere herom i afsnit 2.4.2.2.2. 

 

2. Pengeinstituttet kan ikke efter fastsættelsen egenhændigt ændre solvenskravet, som tilfældet 

er med solvensbehovet. En nedsættelse af solvenskravet vil således altid kræve en afgørelse 

fra Finanstilsynet. 

 

3. Finanstilsynet kan også i medfør af lovens § 171, stk. 1, fastsætte et højere solvenskrav for 

den koncern, hvori pengeinstituttet er modervirksomhed. 

 

4. De forhold, som Finanstilsynet skal lægge vægt på ved fastsættelsen af det individuelle 

solvenskrav, vil være de samme forhold, som ledelsen skal lægge til grund for vurderingen af 

solvensbehovet, hvorimod Finanstilsynets vurdering af ledelsen, herunder dens kvalitet og 

risikovillighed samt en sammenligning med andre pengeinstitutter, vil kunne danne grundlag 

for Finanstilsynets afgørelse om fastsættelse af et individuelt solvenskrav, jf. Hjetting et al. 

(2011). 

 

Set fra pengeinstituttets side er der således en ikke ubetydelig risiko for, at Finanstilsynet kan 

tilsidesætte pengeinstituttets vurdering af det individuelle solvensbehov, hvilket kan have ganske 

betydelige konsekvenser for pengeinstituttet, jf. nedenfor i afsnit 2.4.2.2.2. 

                                                 

71
 L 64 af 27. oktober 2004. 
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2.4.2.2.2 Retsvirkningerne af manglende opfyldelse af solvensbehovet/solvenskravet 

Tilsynsprocessen er alene relevant, såfremt tilsynsmyndigheden er udstyret med regler til at kunne 

inddrage en tilladelse i tide. 

 

Det følger af FIL § 225, stk. 1, at såfremt et pengeinstitut ikke opfylder solvens- eller 

minimumskapitalkravene, og pengeinstituttet ikke inden for en af Finanstilsynet fastsat frist har 

tilvejebragt den foreskrevne kapital, skal Finanstilsynet inddrage tilladelsen, hvorefter 

pengeinstituttet efter lovens § 226 skal afvikles. 

 

Det bemærkes i relation hertil, at: 

 

1. Finanstilsynet skal inddrage tilladelsen, men har mulighed for at foretage fristforlængelser, jf. 

bestemmelsens stk. 4. Dette står i modsætning til lovens §§ 223 og 224, hvor Finanstilsynet 

under nærmere omstændigheder kan inddrage tilladelsen. 

 

2. En manglende opfyldelse af solvensbehovet er således ikke en tilstrækkelig betingelse til, at 

Finanstilsynet kan fastsætte en frist til opfyldelse af et solvensbehov. Såfremt et pengeinstitut 

i overensstemmelse med meddelelsespligterne, jf. afsnit 2.4.2.1.4, ikke formodes at opfylde 

det individuelle solvensbehov (hvis det er større end 8 pct.), vil Finanstilsynet skulle fastsætte 

et solvenskrav for at aktivere lovens bestemmelser om inddragelse af tilladelse. Bendtsen og 

Rosenbaum (2009) stiller sig kritisk overfor, om Finanstilsynet i et konkret tilfælde har haft 

hjemmel til at fastsætte en frist til opfyldelse af solvensbehovet, som deres undersøgelse 

afslører, men argumenterer dog for, at på trods af lovens ordlyd kan en sådan praksis være 

hensigtsmæssig. Dette er formentlig korrekt, men støtter sig på den klare forudsætning, at 

Finanstilsynet uanset skal tage stilling til, om det af pengeinstituttet opgjorte solvensbehov 

(og som ikke kan opfyldes) er ”korrekt” opgjort, eller nærmere ikke er ”for højt”, således 

Finanstilsynet ikke uretmæssigt
72

 lukker et pengeinstitut på baggrund af et ”for højt” fastsat 

solvensbehov, og alene med det formål at aktivere bestemmelserne om fastsættelse af frister
73

. 

                                                 

72
 Overvejelser om erstatningsansvar i relation til dette blev ligeledes foretaget i forbindelse med fastsættelse af en frist 

til opfyldelse af kapitalkravene i Amagerbanken A/S, jf. Finanstilsynet (2011). 

73
 Det bemærkes, at Finanstilsynet i (H.356/2010) blev frikendt for påstanden om, at det til bankTrelleborg A/S fastsatte 

solvenskrav var for højt, og alene skete for at aktivere ”frist-bestemmelserne”. 
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3. Reglen gælder også på koncernniveau, jf. bestemmelsens stk. 3, og supplerer således reglerne 

om, at pengeinstituttet også skal foretage en konsolideret opgørelse af solvensbehovet. 

 

2.4.2.3 Søjle II regler – Sammenfatning 

Analysen af søjle II reglernes eksistens viste, at disse regler set fra pengeinstituttets side reelt har to 

ikke uafhængige ben, der dels handler om pengeinstituttets risikoidentifikation og –styring samt om 

pengeinstituttets beregning af dets behov for kapital. For så vidt angår risikoidentifikation og – 

styring blev begrebsrammen nærmere sat i sammenhæng med andre begrebsrammer for 

risikostyring og intern kontrol. 

 

For så vidt betydningen af opgørelsen af det individuelle solvensbehov blev det fastslået, at der er 

mulighed for ganske betydelige skønsbeføjelser for pengeinstituttets ledelse, hvilket komplicerer 

opgørelsen og vurderingen heraf ganske betydeligt. Endvidere skal opgørelsen undergå en 

uafhængig vurdering. 

 

Det er imidlertid samspillet med de offentligretlige regler, der har særlig betydning, idet 

Finanstilsynets beføjelser til at gribe ind i opgørelsen af solvensbehovet kan have fatale 

konsekvenser for pengeinstituttets overlevelse. 

 

2.4.3 Søjle III regler - Oplysningsforpligtelser 

De såkaldte søjle III regler er regler, der beskriver, hvorledes et pengeinstitut skal give oplysninger 

om sine kapitalforhold. Som nævnt i afsnit 2.3 er formålet at udnytte markedskræfternes 

disciplinerende effekter til, at pengeinstitutterne ikke påtager sig for store risici ved, at 

markedsdeltagerne bedre er i stand til at vurdere risikoprofilen, kapitaliseringen og risikostyringen, 

jf. f.eks. også Hjetting et al. (2011). 

 

Med hjemmel i FIL § 143, stk. 1, nr. 8, regulerer §§ 60-66 og bilag 20 i bekendtgørelse om 

kapitaldækning, de informationer, som pengeinstituttet skal offentliggøre vedrørende sine 

kapitalforhold. 
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Reglerne er i henhold til Hjetting et al. (2011) en gennemførsel af artikel 145-149 i direktiv 

2006/48/EF og artikel 39 i direktiv 2006/49/EF. Det bemærkes imidlertid, at der er indført særlige 

danske regler, der tilpligter institutterne at offentliggøres oplysninger om det individuelle 

solvensbehov og individuelle solvenskrav
74

. Årsagen til de danske særregler begrundes i de 

specifikke bemærkninger
75

 med, at: ”Penge- og realkreditinstitutterne løser en væsentlig opgave i 

samfundsøkonomien, hvorfor offentligheden bør have mulighed for at få et indblik i penge- og 

realkreditinstitutternes finansielle styrke”. 

 

Pengeinstitutter skal mindst en gang om året give en række oplysninger omkring risiko- og 

kapitalforhold, der i et vist omfang udgør overordnede oplysninger om søjle I kravene samt 

pengeinstituttets brug af politikker m.v. Derudover skal der hvert kvartal
76

 gives oplysninger om det 

individuelle solvensbehov og opfyldelsen heraf. 

 

Det bemærkes til reglerne, at: 

 

1. Bortset fra reglerne om offentliggørelse af individuelle solvensbehov kan instituttet give 

oplysningerne på koncernniveau. 

 

2. Uvæsentlige, fortrolige eller oplysninger, der ville kunne skade pengeinstituttets ”berettigede 

interesser” kan undlades offentliggjort, men i så fald skal pengeinstituttet begrunde dette 

nærmere. 

 

3. Der er intet formkrav til medium for offentliggørelse, jf. § 65 i bekendtgørelsen. Reglerne 

forhindrer ikke, at pengeinstituttet kan vælge at lade oplysningerne indgå som en del af 

årsrapporten, hvilket følger modsætningsvist af, at der i bekendtgørelsens § 66 stilles krav om, 

at pengeinstituttet skal sikre tilstrækkelig kontrol af de oplysninger, der ikke er omfattet af 

revisionen af årsrapporten. Reglerne må imidlertid forudsætningsvist tillige tillade, at 

                                                 

74
 Hjemlen hertil blev indført i FIL § 124, stk. 9, i forbindelse med vedtagelsen af Lov nr. 67 af 3. februar 2009 om 

statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter (”Bankpakke II”). 

75
 L 102 af 21. januar 2009. 

76
 Mindre pengeinstitutter, der ikke er børsnoterede, er alene forpligtet til at offentliggøre disse oplysninger halvårligt, 

jf. bekendtgørelsens § 64, stk. 4. 
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oplysningerne fremgår af årsrapporten, men ikke nødvendigvis af de i årsrapporten reviderede 

bestanddele, og kan således indgå i f.eks. ledelsesberetningen eller i andre supplerende 

beretninger. 

 

4. Reglerne er i øvrigt tavse om forholdet til kravet i § 27, stk. 1, i lov om værdipapirhandel
77

, 

om, at en børsnoteret virksomhed straks skal offentliggøre intern viden, der derfor må antages 

at operere parallelt. 

 

Oplysningsforpligtelserne minder således indenfor sin egen form for begrebsramme om historiske 

finansielle oplysninger, og er således at sidestille med oplysninger, der gives i et regnskab. Reglerne 

adskiller sig dog ved, at det særligt er oplysninger om forretningsmæssige risici, der skal 

offentliggøres, hvilket i øvrigt af Ryttersgaard og Hejselbæk (2003) diskuteres generelt som 

værende nyttig information, der med fordel kunne offentliggøres, ligesom Frederiksen et al. (2010) 

nærmere argumenterer for, hvorledes ledelsesberetningen i en cyklisk proces optimalt anvendes 

som et strategisk værktøj i forhold til virksomhedens interne og eksterne interessenter. 

 

Det væsentligste i forhold til revisor er imidlertid, om oplysningerne placeres i årsrapporten, og 

såfremt det er tilfældet, særligt hvor i årsrapporten oplysninger anføres. 

 

2.4.3.1 Søjle III regler – Sammenfatning 

Formålet med søjle III reglerne er at udnytte markedskræfternes disciplinerende effekter til at opnå 

en forsigtig adfærd hos pengeinstitutterne. 

 

Sammenfattende minder søjle III reglernes eksistens om andre oplysninger, der afgives ved en 

almindelig regnskabsaflæggelse. Det interessante i forhold til afhandlingens formål knytter sig 

særligt til, hvorledes pengeinstituttet vælger at offentliggøre oplysningerne, idet det er af betydning, 

om disse indgår i årsrapporten, herunder hvor i årsrapportens bestanddele, eller om oplysningerne 

offentliggøres udenfor årsrapportens regi. 

 

 

                                                 

77
 Jf. Lovbekendtgørelse nr. 883 af 9. august 2011. 
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2.5 Samspillet med regnskabsreglerne 

Som nævnt i afsnit 2.4.1.1 og 2.4.1.2 baserer reglerne om kapitaldækning sig på de 

regnskabsmæssige opgørelser. I det følgende gennemgås det særegne ved regnskabsreglerne for 

pengeinstitutter som er relevant i relation til kapitaldækningsreglerne og revisors forpligtelser. 

 

Indledningsvist bemærkes det, at kapitaldækningsreglerne ikke i sig selv udgør en regnskabsmæssig 

begrebsramme med et særligt formål
78

. Kapitaldækningsreglerne har et særligt formål, men dette 

ses ikke at medføre, at der er tale om en regnskabsmæssig begrebsramme, idet der alene er tale om 

oplysninger, der enten direkte eller indirekte (samt tillige afhængig af ledelsens valg) indgår som 

bestanddele i regnskabet. 

 

2.5.1 Regnskabskrav i lov om finansiel virksomhed 

Kapitel 13 i FIL regulerer de overordnede krav til pengeinstitutters regnskabsaflæggelse. 

 

Der er intet særskilt for pengeinstitutter i forhold til andre virksomhedstyper
79

 i FIL §§ 183-188, for 

så vidt angår ledelsens pligter i forbindelse med aflæggelse af årsrapporten. Der er dog en række 

forhold, som kan have betydning i relation til reglerne om kapitaldækning, herunder: 

 

1. Det følger af lovens § 185, stk. 1, at hvert enkelt bestyrelses- og direktionsmedlem ved sin 

underskrift i tilknytning til ledelsespåtegningen skal erklære, at årsrapporten er i 

overensstemmelse med lovgivningens krav og giver et retvisende billede
80

 af aktiver og 

passiver, finansielle stilling samt resultat, og endelig, at ledelsesberetningen indeholder en 

retvisende redegørelse for udviklingen i pengeinstituttets aktiviteter og økonomiske forhold 

samt en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som pengeinstituttet kan 

påvirkes af. 

 

 Der er således en række forhold, som ledelsen skal beskrive enten i selve årsregnskabet eller i 

ledelsesberetningen for at kunne give et retvisende billede og omtale nærmere som væsentlige 

                                                 

78
 Det har blandt andet den konsekvens, at ISA 800-serien, ikke finder anvendelse. 

79
 Dvs. i forhold til kravene i årsregnskabsloven. 

80
 Benævnes ofte som regnskabslovgivningens ”generalklausul”. 
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usikkerhedsfaktorer, såfremt pengeinstituttet ikke opfylder solvenskravene eller der er risiko 

for manglende opfyldelse af det individuelle solvensbehov. 

  

2. FIL §§ 187-188, der indholdsmæssigt i vidt omfang svarer til kravene i §§ 12 og 13 i 

årsregnskabsloven omkring kvalitetskrav til årsregnskabet og dets grundlæggende 

forudsætninger
81

, stiller blandt andet følgende krav til årsregnskabet, hvor tilstedeværelsen af 

kapitaldækningsregler får en særskilt betydning: 

 

 a. Årsrapporten skal i henhold til FIL § 188, stk. 1, nr. 5, udarbejdes efter et 

neutralitetsprincip. 

 

Helt overordnet er formålet med regnskabsaflæggelsen, at alle interessenter får så bredt 

og neutralt syn på, hvorledes virksomhedens fortløbende aktiviteter aflejrer sig i 

virksomhedens økonomiske og finansielle stilling. Modsat kapitaldækningsreglernes 

forudsætning om et forsigtighedsprincip, er det dog karakteristisk, at forudsætningerne i 

begge regelsæt/begrebsrammer er tilvejebragt med henblik på at ”beskytte” brugerne af 

oplysningerne, men naturligt nok med væsens forskellige grundlæggende 

forudsætninger for at opnå det anførte hensyn. 

 

 b. Årsrapporten skal i henhold til FIL § 188, stk. 1, nr. 4, udarbejdes under en 

forudsætning om, at driften formodes at fortsætte (going concern forudsætningen), 

medmindre den ikke skal eller ikke antages at kunne fortsætte. 

 

  Going concern forudsætningen behandles nærmere i afsnit 2.5.3, men det er vigtigt at 

pointere, at manglende opfyldelse af solvensbehovet/solvenskravet (eller blot en vis 

risiko herfor) har ganske stor betydning for, om pengeinstituttet kan aflægge sin 

årsrapport under forudsætning om going concern. 

 

 

 

                                                 

81
 Der henvises nærmere til f.eks. Elling (1997) og Fedders og Steffensen (2004) for en nærmere gennemgang af, 

hvilken rolle disse krav generelt betyder for regnskabsaflæggelsen. 
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2.5.2 Regnskabskrav i regnskabsbekendtgørelsen 

Der er med hjemmel i FIL udstedt regler, der nærmere udfylder de krav, der er til 

regnskabsaflæggelsen, herunder anvendelse af enten IFRS/IAS-standarderne, eller ved anvendelse 

af regnskabsbekendtgørelsen. 

 

Ifølge Hjetting et al. (2011) og lovbemærkningerne
82

 er regnskabsbekendtgørelsen i sammenhæng 

med den supplerende ”IFRS-bekendtgørelse for finansielle virksomheder”
83

 fuldt ud forenelig med 

IFRS/IAS-standarderne, hvorfor den følgende analyse af overskuelighedsmæssige årsager tager 

udgangspunkt i regnskabsbekendtgørelsens krav. 

 

Af centrale krav i relation til reglerne om kapitaldækning skal særskilt fremhæves følgende i 

regnskabsbekendtgørelsen: 

 

1. Kapitel 4 omhandler minimumskravene til noteoplysninger i årsregnskabet, men det fremgår 

eksplicit af regnskabsbekendtgørelsens § 83, at der skal gives de ”yderligere supplerende 

oplysninger, som er nødvendige for at give et retvisende billede”. 

 

Med dette krav er det således pålagt ledelsen at tage stilling til, om der skal anføres 

supplerende noter i noteafsnittet, såfremt dette er nødvendigt for at fremkalde et ”retvisende 

billede”. Det kunne være oplysninger hidrørende fra kapitaldækningsreglerne. 

 

2. Regnskabsbekendtgørelsens § 84 fastslår, at noteoplysninger, medmindre andet fremgår af 

bestemmelsen, skal forklare de regnskabsmæssige værdier. Noteoplysningerne skal fremgå i 

en særskilt afgrænset og betegnet del. Det tillades dog, at der under noterne kan henvises til, 

at oplysningerne er givet i ledelsesberetningen eller i andre dele af årsrapporten, der ikke 

indgår i årsregnskabet, såfremt henvisningen er præcis og tilstrækkeligt afgrænset. Det tilføjes 

i bestemmelsen, at de krævede oplysninger i sådanne tilfælde også omfattes af revision, jf. 

FIL § 193. 

 

                                                 

82
 L 64 af 27. oktober 2004. 

83
 Bekendtgørelse nr. 1306 af 16. december 2008 om anvendelse af internationale regnskabsstandarder for virksomheder 

omfattet af lov om finansiel virksomhed (IFRS-bekendtgørelsen for finansielle virksomheder). 
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 Der er således ikke mulighed for, at noteoplysningerne flyttes fra ”noteafsnittet” til dele af 

årsrapporten, der ikke er underkastet revision. 

 

3. Regnskabsbekendtgørelsens § 87 a fastslår, at der som en del af noteoplysningerne, jf. dog 

ovenfor, skal gives en femårsoversigt med udvalgte nøgletal i overensstemmelse med 

bekendtgørelsens bilag 7, hvori pengeinstituttets solvensprocent
84

 og kernekapitalprocent
85

 

eksplicit nævnes. 

 

 Dette er et af de få krav i regnskabsbekendtgørelsen, der eksplicit er affødt af 

kapitaldækningsreglerne. Søjle I reglerne indgår således direkte i regnskabets 

revisionspligtige dele, jf. også Holm-Christensen (2011), og kræver således at revisor 

foretager revision af både tælleren, jf. afsnit 2.4.1.1, og nævneren, jf. afsnit 2.4.1.2. 

 

Det bemærkes, jf. også afsnit 2.5.1, at der her for så vidt er indbygget en indbyrdes modstrid 

med FIL § 188, stk. 1, nr. 5, der udtrykkeligt fastsætter et neutralitetsprincip i forhold til den 

begrebsramme, som regnskabet skal aflægges efter. Det tal, der kræves oplyst er imidlertid 

underlagt forsigtighedsprincippet efter kapitaldækningsreglerne. I ekstreme tilfælde kunne 

man således forestille sig, at et pengeinstitut ved opgørelsen af de risikovægtede poster, og 

ved anvendelse af forsigtighedsprincippet tilsyneladende har en meget lavere solvensprocent 

end pengeinstituttet lovligt ”kunne have haft”, og som er af så væsentlig betydning, at 

regnskabet derved ikke længere opfylder kravet om et ”retvisende” billede efter 

neutralitetsprincippet. 

 

4. Pengeinstitutter skal i medfør af regnskabsbekendtgørelsens § 88 a beskrive sine finansielle 

risici og sine politikker og mål for styringen af finansielle risici. 

 

 Det fremgår ikke direkte af bestemmelsen eller andre steder, at beskrivelsen skal ses i 

sammenhæng med de krav, der er til risikoidentifikationen og styringen heraf i søjle II 

                                                 

84
 Der henvises nærmere til afsnit 2.4.1 for en nærmere forklaring af, hvorledes solvensprocenten beregnes. 

85
 Kernekapitalprocenten minder om solvensprocenten, men beregnes i tælleren med kernekapital inkl. hybrid 

kernekapital i stedet for basiskapitalen. Der henvises nærmere til bilag 1 for en nærmere oversigt over, hvorledes 

kernekapitalprocenten beregnes, herunder nærmere omkring de forskellige kapitalbegreber. 
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reglerne, jf. afsnit 2.4.2.1.1, og oplysningsforpligtelserne i søjle III reglerne, jf. afsnit 2.4.3, 

men dette må utvivlsomt være tilfældet, idet det er samme forhold, som bestemmelserne reelt 

regulerer. 

 

5. Pengeinstitutter skal i medfør af regnskabsbekendtgørelsens § 129 specificere en eventuel 

forskel mellem kerne- og basiskapitalen og egenkapitalen ifølge den regnskabsmæssige 

balance. 

 

 Dette er et af de få krav i regnskabsbekendtgørelsen, der eksplicit er affødt af 

kapitaldækningsreglerne, idet søjle I reglerne særligt handler om at opgøre kapitalen 

(basiskapitalen) til opfyldelse af kapitalkravene i FIL, og ikke som sådan har fokus på den 

regnskabsmæssige opgørelse af kapitalen (egenkapitalen). 

 

6. Regnskabsbekendtgørelsens § 131 stiller en række krav til ledelsesberetningen, herunder krav 

om, at usædvanlige forhold og usikkerhed omkring indregning og måling (så vidt muligt med 

angivelse af beløb) skal fremgå. Ligeledes skal ledelsesberetningen indeholde en beskrivelse 

af den forventede udvikling, herunder særlige forudsætninger og usikre faktorer, som lægges 

til grund, samt en beskrivelse af de særlige forretningsmæssige og finansielle risici, som 

pengeinstituttet kan blive påvirket af. 

 

 Der er således en række forhold i ledelsesberetningen, hvor der er et ”overlap” til særligt søjle 

II reglerne, jf. afsnit 2.4.2.1.1 og 2.4.2.1.3. 

 

7. Regnskabsbekendtgørelsens § 134 stiller for børsnoterede virksomheder krav om, at der i 

ledelsesberetningen skal medtages en redegørelse for virksomhedsledelse, herunder 

anvendelse kodeks for virksomhedsledelse samt hovedelementerne i pengeinstituttets interne 

kontrol- og risikostyringssystemer i forbindelse med regnskabsaflæggelsesprocessen. Der 

gives dog mulighed for, at pengeinstituttet kan undlade at medtage redegørelsen i 
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ledelsesberetningen, hvis ledelsesberetningen indeholder en henvisning til et sted på 

pengeinstituttets hjemmeside, hvor redegørelsen er offentliggjort
86

. 

 

Det bemærkes, at det anvendte kodeks for virksomhedsledelse alt andet lige skal ses i 

sammenhæng med reglerne om risikoidentifikation og risikostyring, jf. afsnit 2.4.2.1.1, men 

også de øvrige ”governance-regler”
87

 som pengeinstitutter er underlagt. 

 

Ligeledes bemærkes det, at oplysningerne om de interne kontrol- og risikostyringssystemer 

alene er ”i forbindelse med regnskabsaflæggelsesprocessen”, hvorved forstås kontroller og 

risikostyringssystemer, der er iværksat med henblik på at mindske risikoen for fejlbehæftede 

regnskaber, jf. nærmere i f.eks. Kiertzner (2010) og Eilifsen et al. (2006). Der er derimod ikke 

tale om, at de interne kontrol- og risikostyringssystemer i denne sammenhæng er etableret 

med henblik på at identificere og måle de forretningsmæssige risici, jf. Ejsing et al. (2012), 

hvilket er i modsætning til den risikoidentifikation og -styring, som er et helt centralt element 

i søjle II reglerne, jf. nærmere i afsnit 2.4.2.1.1. 

 

2.5.3 Særligt om going concern forudsætningen 

I dette afsnit vurderes det nærmere, hvilken betydningen tilstedeværelsen af 

kapitaldækningsreglerne har for, om going concern forudsætningen er opfyldt. Indledningsvist 

diskuteres begrebet going concern imidlertid nærmere, som er et af de grundlæggende kvalitetskrav 

til regnskabsrapporteringen. 

 

Going concern eller ”forudsætningen om, at driften formodes at fortsætte” er som det nævnes alene 

en forudsætning
88

. Laursen (1995) giver ikke nogen teoretisk definition af begrebet, men anfører, at 

                                                 

86
 Dette forudsætter dog, at bekendtgørelse nr. 761 af 20. juli 2009 om offentliggørelse af redegørelse for 

virksomhedsledelse og redegørelse for samfundsansvar på virksomhedens hjemmeside m.v. med de fornødne 

tilpasninger er anvendt. 
87

 Jf. afsnit 2.4.2.1.1, så er der omfattende regulering af et pengeinstituts ledelse og styring i FIL og bekendtgørelse nr. 

1325 af 1. december 2010 om ledelse og styring af pengeinstitutter m.fl. 

88
 I henhold til IAS 1.25, så defineres going concern, således: ”An entity preparing IFRS financial statements is 

presumed to be a going concern. If management has significant concerns about the entity's ability to continue as a going 

concern, the uncertainties must be disclosed. If management concludes that the entity is not a going concern, the 
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going concern, som revisionsmæssigt begreb, er et spørgsmål om at forholde sig til mulige 

fremtidige forløb (ex ante), hvorimod going concern, som regnskabsmæssigt begreb, handler om 

indenfor en historisk opgørelsesmodel (ex post) at aflægge regnskab under bestemte konventioner 

m.v. 

 

Lumby og Møller (1998) præciserer forudsætningen således ”… virksomheden ikke vil ophøre med 

at eksistere inden for det tidsrum, som er nødvendigt til: 1) gennemførelse af bestående kontraktlige 

forpligtelser og/eller 2) opbrugen af aktiver i henhold til planer og forventninger, som består for 

øjeblikket”, hvilket imidlertid, ligesom det meste af den øvrige litteratur på området, er et fokus på, 

de krav
89

 der skal være opfyldte for at regnskabet kan aflægges under going concern 

forudsætningen. Eksempler herpå er tillige Kristensen (1985), der foretager en retlig analyse af 

forskellige domme med henblik på at afdække de forhold, som revisor skal adressere i sin revision 

af, om forudsætningen er opfyldt, ligesom Møller (1995) blandt andet giver en praktisk ramme for 

de kvantitative og kvalitative faktorer, som ledelsen og revisor skal lægge vægt ved vurdering af 

forudsætningens opfyldelse. Seehausen (2008), der foretager en komparativ analyse af danske og 

internationale retningslinjer med henblik på at undersøge going concern forudsætningen, 

konkluderer blandt andet, at der er behov for en nærmere regulering af kriterierne for ledelsens 

vurdering af going concern. Seehausen (2008) når dog analytisk frem til, at ledelsen skal foretage 

en proaktiv vurdering af going concern, og finder det ikke tilstrækkeligt, såfremt ledelsen alene 

foretager en going concern vurdering i de tilfælde, hvor der er indikationer på going concern 

problemer. Forudsætningen om going concern kan antage mange skikkelser, hvor ledelsen uanset 

vil anse virksomheden som værende under going concern, også ved f.eks. frasalg af væsentlige dele 

af virksomheden. Kilder på området, som f.eks. ISA 570 og FSR (2009) beskæftiger sig primært - 

                                                                                                                                                                  

financial statements should not be prepared on a going concern basis, in which case IAS 1 requires a series of 

disclosures”. 

89
 Også IAS 1.26 er ganske tavs herom, men anfører alene om ledelsens vurderinger, at: “In assessing whether the going 

concern assumption is appropriate, management takes into account all available information about the future, which is 

at least, but is not limited to, twelve months from the end of the reporting period. The degree of consideration depends 

on the facts in each case. When an entity has a history of profitable operations and ready access to financial resources, 

the entity may reach a conclusion that the going concern basis of accounting is appropriate without detailed analysis. 

In other cases, management may need to consider a wide range of factors relating to current and expected profitability, 

debt repayment schedules and potential sources of replacement financing before it can satisfy itself that the going 

concern basis is appropriate”. 
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på basis af eksempler - med, hvad der skal indgå i vurderingen, ligesom forudsætningen i mange 

sammenhænge, som f.eks. i Damgaard et al. (2007), ses negativt afgrænset. I den sammenhæng er 

der i øvrigt i alle tilfælde på et teoretisk plan noget iterativt over forudsætningen, idet ledelsen er 

nødt til at have målinger til at kunne vurdere om forudsætningen er opfyldt, men disse målinger 

afhænger af, om forudsætningen om fortsat drift eller en anden forudsætning er lagt til grund. 

Bitsch (2009) behandler nærmere, hvorledes revisor i sin erklæringsafgivelse skal forholde sig til 

konsekvenserne af fravær af going concern. 

 

Det må imidlertid anses for overraskende, at ingen nærmere har forsøgt at skabe et teoretisk 

fundament for forudsætningens validitet. Med validitet forstås i denne sammenhæng, dels det 

forhold, at en anden forudsætning vil lede til et andet resultat (altså et andet regnskab), og dels det 

forhold, at det umiddelbart synes inkonsistent, at en rapportering af historiske finansielle 

oplysninger skulle blive påvirket af, om virksomheden fremadrettet formodes at fortsætte sin drift. 

Kierkegaard (1997) anfører et klart behov for en evolution i regnskabsteorien hen imod en ”tidstro” 

solvensbeskrivelse, idet forudsætningen om going concern alene er ”et regnskabsteoretisk aksiom
90

, 

hvis sandhed i en række tilfælde kan anfægtes, da der er utallige beviser på, at virksomheder ikke 

kan anses for at ”leve uendeligt”
91

. Venuti (2004) diskuterer indenfor forskellige begrebsrammer 

problemet med, at going concern som koncept ikke er tilstrækkeligt klart defineret. 

 

Spørgsmålet om anvendelse af going concern forudsætningen er helt grundlæggende, hvad der 

ønskes målt i den pågældende rapportering til regnskabsbrugerne, idet forudsætningen afgør den 

målemetode, som ledelsen skal anvende i sin regnskabsrapportering. Forudsætningens validitet kan 

således siges at ske via forventningsdannelsen til rapportering hos regnskabsbrugerne, og vil således 

ud fra en økonomisk betragtning være efterspørgselsdrevet. Herved forstås, at informationsbehovet 

kan adskille sig fra regnskabsbruger til regnskabsbruger, som f.eks. et ønske om måling til 

tvangsrealisationsværdi eller et alternativt ønske om en måling af egenkapitalen, som udtryk for 

virksomhedens salgsværdi. Det anføres dog indenfor regnskabslitteraturen (se f.eks. Elling (2007)), 

at til trods for pluralitet blandt regnskabsbrugerne vil en forudsætning om fortsat drift være ”logisk 

udledt af brugernes informationsbehov”, og således tilfredsstille langt de fleste regnskabsbrugeres 

                                                 

90
 Et aksiom er et ubegrundet postulat. 

91
 Dette påstås dog heller ikke i forudsætningen/aksiomet, idet det alene er en formodning, da det tilføjes: ”medmindre 

noget tyder på det modsatte”. 
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informationsbehov. Ikke desto mindre ses det fra tid til anden, at specifikke regnskabsbrugere 

(f.eks. kreditorer) efterspørger regnskaber, hvor forudsætningen er en anden end going concern.  

 

Et spørgsmål, der også knytter sig til forudsætningen er, hvor lang tidshorisonten er for vurderingen 

af, om forudsætningen kan anses for at være opfyldt. Seehausen (2008) behandler dette spørgsmål, 

og når frem til, at den endelige vurdering af, om forudsætningen om fortsat drift er opfyldt, først 

kan afsluttes på tidspunktet for aflæggelsen af regnskabet. Der skal således ved vurderingen tages 

højde for information, der fremkommer efter balancetidspunktet. Tilsvarende må gælde for revisors 

underskrivelse af revisionspåtegningen, herunder gennemgangen af ledelsesberetningen
92

. 

 

Et andet spørgsmål omkring den tidsmæssige horisont er, hvor langt frem i tid vurderingen skal 

række. Graden af usikkerhed omkring udfaldet af en begivenhed stiger betydeligt, jo længere 

tidshorisonten er, jf. også ISA 570, pkt. 5. Indenfor IFRS/IAS-reglernes
93

 begrebsramme følger det, 

som også gengivet i Fedders og Steffensen (2004), at ”ledelsen skal tage hensyn til al kendt 

information, der angår en periode på mindst – men ikke begrænset til – tolv måneder fra 

balancedagen”. Dette understøttes af pkt. 13 i ISA 570, og for perioden udover 12 måneder skal der 

således være betydelige indikationer på problemer med at opfylde forudsætningen om fortsat drift. 

Perioden begrundes ikke nærmere, men må være en logisk følge af, at der på dette fremtidige 

tidspunkt skal foretages en ny vurdering af forudsætningens opfyldelse ved aflæggelse af det næste 

regnskab. 

 

Generelt påvirkes vurderingen af opfyldelse af forudsætningen om fortsat drift af de ydre og indre 

konditioner, som virksomheden opererer under, herunder tilstedeværelsen af 

kapitaldækningsreglerne. Ved ledelsens vurdering af opfyldelse af forudsætningen om fortsat drift, 

må ledelsen således vurdere risikoen for, at pengeinstituttet ikke opfylder det individuelle 

solvensbehov indenfor det kommende år, jf. særligt retsvirkninger ved manglende opfyldelse, jf. 

nærmere i afsnit 2.4.2.2.2. Det bemærkes, at ledelsen ved denne vurdering forudsætningsvist altid 

                                                 

92
 I tvivlstilfælde, hvor revisor ikke nødvendigvis har tilstrækkeligt med revisionsbevis for en konklusion om, at der skal 

tages forbehold eller afgives supplerende oplysninger omkring opfyldelsen af going concern forudsætningens 

opfyldelse, men har haft overvejelser herom, vil det typisk kunne være en ”kattelem” for revisor at sikre sig, at ledelsen 

med tilstrækkelig tydelighed beskriver forholdene i ledelsesberetningen. 

93
 Jf. IAS 1, pkt. 26. 
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vil vurdere, at pengeinstituttet opfylder solvensbehovet, idet det er ledelsen selv, der fastsætter
94

 

dette. Såfremt ledelsen vurderer
95

, at solvensbehovet ikke er opfyldt, aktiveres en række 

bestemmelser, jf. afsnit 2.4.2.1.4 og 2.4.2.2.2, og i de tilfælde er det klart, at forudsætningen om 

fortsat drift enten ikke vil være opfyldt (i tilfælde, hvor det må anses for umuligt indenfor 

Finanstilsynets tidsfrister
96

 at tilføre kapital) eller der foreligger en betydelig risiko for, at 

forudsætningen ikke kan opfyldes. Meyer (2010) anfører, at det nu er blevet en ny anbefaling 

(7.2.1) i ”Anbefalinger for god selskabsledelse”, at ledelsen ved godkendelse af årsrapporten tager 

eksplicit stilling til forudsætningens opfyldelse, men at ledelsen ikke i ledelsespåtegningen særskilt 

skal bekræfte, at regnskabsaflæggelsen sker under forudsætning om fortsat drift. 

 

Sammenfattende har tilstedeværelsen af særligt retsvirkningerne af samspillet mellem søjle I og 

søjle II reglerne ganske stor betydning ved vurderingen af, om forudsætningen om fortsat drift kan 

anses for at være opfyldt. 

 

Afslutningsvist bemærkes det i øvrigt, at EU-kommissionen ikke ved sit forslag
97

 om ændring af 

direktiv 2006/43/EF om lovpligtig revision af årsregnskaber og konsoliderede regnskaber om 

lovpligtig revision eller forslag
98

 til en forordning om specifikke krav til lovpligtig revision af 

virksomheder af interesse for offentligheden, ikke efter ”Grønbogen”
99

 har været i høring nærmere 

forfølger det oprindelige ønske om, at revisors erklæringer om f.eks. going concern skulle være 

mere informative, hvilket også kan tages for et generelt udtryk for, at dette aksiom generelt er svært 

at håndtere ”korrekt”. 

 

                                                 

94
 Det bemærkes, at vurderingerne i relation til solvensbehovet adskiller sig i forhold til vurderinger til 

regnskabsaflæggelsen, dels på grund af de store skønsmæssige beføjelser der ligger i regelsættet, og dels at opgørelsen 

alene er fremadrettet, og ikke behandles som i regnskabsterminologien om ”efterfølgende hændelser”. 

95
 Der kan under nærmere betingelser idømmes straf- og erstatningsansvar til ledelsen, såfremt ledelsen ikke opgør 

solvensbehovet tilstrækkeligt stort, og derved forlænger pengeinstituttets levetid udover det forsvarlige. 

96
 Tidsfristerne vil oftest være ganske korte, jf. hensynet til en ligebehandling af kreditorerne i tilfælde af konkurs. 

97
 Jf. Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2006/43/EF om lovpligtig revision af 

årsregnskaber og konsoliderede regnskaber. 

98
 Jf. Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets Forordning om specifikke krav til lovpligtig revision af virksomheder 

af interesse for offentligheden. 

99
 Jf. Grønbog: ”Revisionspolitik: Læren af krisen”. 
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2.5.4 Regnskabsreglerne – Sammenfatning 

Afsnit 2.5 har været dedikeret til en nærmere analyse af regnskabsreglerne for pengeinstitutter i 

forhold til samspillet med eksistensen af reglerne om kapitaldækning. 

 

For det første skal pengeinstituttet klart have for øje, at der som følge af reglernes forskellige formål 

ligger to forskellige grundlæggende principper bag begrebsrammerne for henholdsvis 

regnskabsreglerne (neutralitetsprincippet) og kapitaldækningsreglerne (forsigtighedsprincippet). 

 

For det andet er det af afgørende betydning, hvilke valg pengeinstituttet tager med hensyn til 

placering af oplysninger, der hidrører fra kapitaldækningsreglerne. Det kan være oplysninger fra 

både søjle I og søjle II, ligesom efterlevelse af søjle III forpligtelserne kan ske via indholdet af 

årsrapporten. I den sammenhæng er det, jf. også Holm-Christensen (2011), af betydning for 

revisionspligtens indtrædelse, hvor i årsrapporten oplysningerne placeres. 

 

For det tredje blev det fastslået, at da solvensprocenten indgår i regnskabets noter har særligt søjle I 

reglerne en direkte effekt på regnskabsaflæggelsen. 

 

For det fjerde blev forudsætningen om going concern nærmere diskuteret, idet forudsætningen er et 

postulat, hvis betydning er ganske afgørende for regnskabsaflæggelsen. Samtidig indeholder 

vurderingen af forudsætningens overholdelse betydelige skønsmæssige beføjelser. Tilstedeværelsen 

af samspillet mellem søjle I og søjle II har imidlertid en afgørende betydning ved vurdering af, om 

pengeinstituttets regnskab kan aflægges under en forudsætning om fortsat drift. 

 

2.6 Sammenfatning af kapitel 2 

Kapitel 2 har haft en række delformål i forhold til afhandlingens overordnede formål. 

 

For det første blev der i kapitlet introduceret en begrebsramme for reglerne om kapitaldækning for 

pengeinstitutter, herunder formålet med reglerne, samt den historiske platform, hvorpå de 3 søjler i 

reglerne hviler. 
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For det andet blev der i kapitlet foretaget en nærmere analyse af det retlige indhold af de 3 søjler 

med henblik på, dels indholdet af reglerne som pengeinstitutterne skal efterleve, og dels forhold, der 

potentielt er særligt relevant for revisor i relation til kapitaldækningsreglerne. 

 

For det tredje berørte kapitlet også de regnskabsregler, som pengeinstitutter skal efterleve, idet disse 

regler har en betydning for kapitaldækningsreglerne eller nærmere omvendt, hvor eksistensen af 

kapitaldækningsregler har indflydelse på regnskabets udformning. 

 

Analyserne viste, at formålet med kapitaldækningsreglerne grundlæggende er, indenfor en 

begrebsramme, der bygger på et princip om forsigtighed, at skabe tillid til de enkelte 

pengeinstitutter, for også derved at sikre stabiliteten af det finansielle system. De forskellige formål, 

der ligger bag regnskabs- og kapitaldækningsreglerne, afspejles således også i de forskellige 

grundlæggende principper bag begrebsrammerne for de respektive regelsæt (neutralitetsprincippet 

versus forsigtighedsprincippet). 

 

Gennemgangen af søjle I reglerne, hvorefter den faktiske solvensprocent beregnes, viste, at disse 

regler er omfangsrige og ganske tekniske, men i sin natur er af objektiv karakter. Der kan derfor 

være en ikke ubetydelig risiko for at beregne solvensprocenten forkert. Det blev samtidig i 

sammenhæng med gennemgangen af regnskabsreglerne fastslået, at solvensprocenten indgår i 

regnskabets noter, hvorfor søjle I reglerne har en direkte effekt på regnskabsaflæggelsen. 

 

Analysen af søjle II reglernes eksistens viste, at disse regler set fra pengeinstituttets side reelt har to 

ikke uafhængige ben, der dels handler om pengeinstituttets risikoidentifikation og –styring, og dels 

pengeinstituttets beregning af dets behov for kapital. Derudover er der også en offentligretlig del af 

reglerne, der omhandler Finanstilsynets indgrebsmuligheder, og betydningen heraf. I kapitlet blev 

reglerne analyseret, og risikoidentifikations- og styringsdelen blev ligeledes sammenlignet med 

andre begrebsrammer omkring risikostyring og intern kontrol. For så vidt betydningen af 

opgørelsen af det individuelle solvensbehov blev det fastslået, at der er mulighed for ganske 

betydelige skønsbeføjelser for pengeinstituttets ledelse. I sammenhæng med delafsnittet om going 

concern forudsætningen blev det ligeledes slået fast, at eksistensen af disse regler har en ganske 

afgørende indflydelse på pengeinstituttets vurdering af, om regnskabet kan aflægges efter 

forudsætningen om going concern, herunder særligt risikoen for Finanstilsynets indgriben i 
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størrelsen af solvensbehovet. Endelig skal opgørelsen af solvensbehovet undergå en uafhængig 

vurdering, som kan være revisor. 

 

Sammenfattende minder søjle III reglernes eksistens, hvor markedskræfternes disciplinerende 

effekter søges udnyttet, om andre oplysninger, der afgives ved en almindelig regnskabsaflæggelse. 

Det interessante i forhold til afhandlingens formål knytter sig særligt til, hvorledes pengeinstituttet 

vælger at offentliggøre oplysningerne. Det er af betydning, om oplysningerne indgår i årsrapporten, 

og i givet fald, hvor i årsrapportens bestanddele, eller om oplysningerne offentliggøres udenfor 

årsrapportens regi. Tilsvarende gør sig gældende for placering af eventuelle andre søjle I og II 

oplysninger. 
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3 Eksplicitte og implicitte krav til revisor 

3.1 Indledning 

Dette kapitel søger at analysere nærmere, hvilke eksplicitte eller implicitte krav, der stilles til 

revisor i et pengeinstitut som følge af, at det pågældende pengeinstitut er underlagt regler om 

kapitaldækning, jf. gennemgangen heraf i kapitel 2. 

 

Dette sker ved, dels en analyse af kravene til revisor som følge af den finansielle lovgivning, og 

dels ved en analyse af revisorlovgivningens almindelige krav til revisor, herunder en gennemgang 

af gældende revisionsstandarder. 

 

Den finansielle lovgivning stiller en række eksplicitte og implicitte krav til revisors virke, der 

fungerer parallelt med den ”almindelige” lovgivning, der stiller krav til revisor. 

 

Generelt vil speciallovgivning gå forud for almindelig lovgivning (”lex specialis”), såfremt der 

skulle være modstrid, og dette princip har også været rådende for disponeringen af dette kapitel. 

 

3.2 Den finansielle lovgivnings specifikke krav til revisor 

Kravene til revisor i den finansielle lovgivning følger af FIL og revisionsbekendtgørelsen. 

 

3.2.1 Krav til revisor i lov om finansiel virksomhed 

I FIL er der en række krav til revisors virke. Det kan imidlertid konstateres, at der ikke i loven er 

fastsat eksplicitte forpligtelser for revisor i relation til reglerne om kapitaldækning. 

 

I det følgende fokuseres på de implicitte krav, der påhviler revisor i relation til reglerne om 

kapitaldækning, hvorimod øvrige specialregler for revisor ikke gennemgås. 

 

Det bemærkes for så vidt angår de implicitte forpligtelser som følger af regnskabsreglerne, at der er 

en række forpligtelser i regnskabsreglerne, jf. afsnit 2.5, der følger af reglerne om kapitaldækning, 

som revisor skal være opmærksom under revisionen, herunder særligt: 

 

1. Revisor skal revidere, hvorvidt den grundlæggende forudsætning om fortsat drift (going 

concern) er opfyldt. Der henvises nærmere til blandt andet afsnit 2.5.3 for en nærmere 
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diskussion af, hvilken betydning tilstedeværelsen af reglerne om opgørelse af solvensbehovet 

har for revisors vurdering af, om denne forudsætning kan anses for at være opfyldt. Engelund 

og Füchsel (2009) anser også det individuelle solvensbehov, som ”værende centralt” uden 

dog nærmere at argumentere for de underliggende pligter for revisor. Fromberg og Wendel 

(2008) anfører, at grundet solvensbehovets betydning i den finansielle risikostyring, stiller 

dette øgede krav til revisionen, uden dog at analysere årsagen hertil. 

 

2. Det forhold, at visse bestanddele i et regnskab sker efter et andet princip 

(forsigtighedsprincippet) skal revisor have for øje, men det udelukker ikke, at revisor ikke kan 

foretage revision af opgørelserne under søjle I og II under henvisning hertil. Det bemærkes, at 

før 2005 skulle regnskabet aflægges efter et forsigtighedsprincip, så dette burde hverken i 

praksis eller konceptuelt udgøre et problem. 

 

3. Det følger af FIL § 193, at revisor skal afgive en udtalelse om, hvorvidt oplysningerne i 

ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet og et eventuelt 

koncernregnskab. Revisor skal således ikke (længere) revidere ledelsesberetningen, men alene 

udtale sig om, hvorvidt ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse, jf. 

diskussion heraf i Davidsen (2010). Revisors pligt til at revidere ledelsesberetningen i 

pengeinstitutters regnskaber blev ophævet ved en ændring af FIL. Det fremgår af 

lovbemærkningerne
100

, at ved ophævelse af revisionspligten af ledelsesberetningen blev der 

overensstemmelse med ”kravet til revision i medfør af 4. selskabsdirektiv (78/660/EØF)”. Der 

ses ikke i loven at være et forbud mod, at revisor foretager en egentlig revision af 

ledelsesberetningen, jf. også afsnit 3.3.2 herom. Bisgaard og Seehausen (2012) anfører 

imidlertid, at det ikke længere er muligt for revisor at foretage revision af en eventuel 

ledelsesberetning, medmindre der er lovkrav herom, med henvisning til, at ISA 700 alene 

omhandler revision af historiske finansielle oplysninger, hvilket typisk ikke vil være tilfældet 

for ledelsesberetningen. Revisor skal imidlertid give en udtalelse om ledelsesberetningen, og 

skal i henhold til Davidsen (2009) foretage et konsistenstjek af ledelsesberetningen og om 

nødvendigt tilpasse sin udtalelse om ledelsesberetningen. En egentlig erklæringsafgivelse skal 

                                                 

100
 L 102 af 12. marts 2008. 
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ifølge Bisgaard og Seehausen (2012) ske som en særskilt erklæring
101

 om ledelsesberetningen 

efter ISAE 3000 DK
102

, jf. nærmere i afsnit 3.4.7, og kan alene erstatte udtalelsen om 

ledelsesberetningen, såfremt erklæringen afgives med høj grad af sikkerhed. 

 

 I ledelsesberetningen kan der indgå oplysninger, der har sin rod i kapitaldækningsreglerne. 

Det kan både være oplysninger om solvensbehovet (søjle II) og helt eller delvis 

offentliggørelse af søjle III oplysningerne. Der skal således ikke være tvivl om: 

  

 a. Hvorvidt ledelsesberetningen (eller supplerende beretninger i årsrapporten) er aftalt at 

være omfattet af revisionen, herunder om søjle II og/eller søjle III helt eller delvist er 

omfattet af det aftalte. 

   

 b. Hvorvidt der alene gives en udtalelse om ledelsesberetningen, og i givet fald omfanget 

af de søjle II og/eller søjle III oplysninger, der indgår i ledelsesberetningen. 

  

 c. Hvorvidt søjle II og III oplysninger i øvrigt fremgår af årsrapporten. 

  

 Der henvises nærmere til afsnit 3.4.7, hvor denne sondring nærmere sættes i sammenhæng 

med anvendelsen af revisionsstandarderne. 

 

4. Der påhviler revisor i henhold til FIL § 200 en forpligtelse til straks at meddele Finanstilsynet 

oplysninger om forhold, der er af afgørende betydning for virksomhedens fortsatte aktivitet. I 

henhold til Hjetting et al (2011) er der tale forhold, som kan true pengeinstituttets fremtidige 

eksistens, herunder solvens- og likviditetsmæssige forhold. 

 

Der er således med hjemmel i FIL en række implicitte krav til revisor, idet særligt vurderingen af, 

om forudsætningen om fortsat drift, medfører krav til revisor om at foretage en egentlig revision af 

det individuelle solvensbehov. Ligeledes vil kravene i FIL omkring ledelsesberetningen og 

supplerende beretninger også stille krav om, at revisor skal foretage revisionshandlinger i relation til 

                                                 

101
 Bisgaard og Seehausen (2012) anfører endvidere, at erklæringen naturligvis skal indgå i årsrapporten, men med 

særskilt underskrift. 

102
 Erklæringen skal samtidig overholde §§ 13-16 i erklæringsbekendtgørelsen, jf. nærmere i afsnit 3.3.2. 
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søjle II og søjle III. Disse krav afhænger dog af pengeinstituttets valg af medium for 

offentliggørelse af disse oplysninger, og hvad der i øvrigt er aftalt med pengeinstituttet. 

 

3.2.2 Krav til revisor i revisionsbekendtgørelsen 

Revisionsbekendtgørelsen regulerer nærmere revisors forpligtelser, arbejdshandlinger, 

erklæringsafgivelser m.v. ved revision af et pengeinstitut. 

 

Bekendtgørelsen er ganske detaljeret, og i det følgende fremhæves en række af de delelementer, der 

særligt kan have interesse for revisor i relation til kapitaldækningsreglerne: 

 

1. Årsrapporten skal i medfør af bekendtgørelsens § 3, stk. 1, revideres i overensstemmelse med 

god revisorskik, og revisor skal kontrollere, om denne er ”aflagt i overensstemmelse med 

lovgivningens og eventuelle andre bestemmelsers krav til regnskabsaflæggelsen”. 

 

2. Revisor skal afgive en række erklæringer om pengeinstituttets virksomhed, hvor der efter § 6, 

stk. 1, skal afgives erklæring om, hvorvidt pengeinstituttets ”administrative og 

regnskabsmæssige praksis på væsentlige områder, herunder forretningsgange og interne 

kontrolprocedurer, er tilrettelagt og fungerer på betryggende vis”. Ligeledes skal der afgives 

erklæring om, hvorvidt revisor ”er blevet bekendt med forhold, der er i strid med kravene i 

lovgivningen vedrørende finansielle virksomheder”. 

 

 Det kan diskuteres, jf. f.eks. også Jespersen (2004), hvad det nærmere indhold af denne 

erklæring omfatter. Det er utvivlsomt, at revisor skal foretage revisionshandlinger, der 

afdækker, om de interne procedurer og kontroller er fastlagt således, at risikoen for at 

regnskabet er fejlbehæftet, minimeres. Bestemmelsen er imidlertid ikke alene fokuseret på 

den regnskabsmæssige behandling, idet bestemmelsen også kan fortolkes således, at den også 

omfatter de administrative procedurer med henblik på at identificere og styre de 

forretningsmæssige risici. Det er således væsentlige områder, der er omfattet, hvorved må 

forstås et pengeinstituts væsentligste risici, herunder særligt kredit-, markeds-, valuta og 

likviditetsrisici. Ligeledes bemærkes det, at revisor skal erklære sig om, at forretningsgangene 

og de interne kontrolprocedurer er tilrettelagt og fungerer på betryggende vis. I relation til de 

forretningsmæssige risici indebærer denne erklæring således også, at revisor skal foretage 
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revision af, om de interne kontroller m.v. på betryggende vis identificerer og styrer de 

forretningsmæssige risici, hvilket derved bliver en implicit revision af, om kravene i søjle II 

reglerne for så vidt angår risikoidentifikations- og styringsdelen, jf. afsnit 2.4.2.1.1, er 

opfyldte. 

  

 Betydningen af revisors erklæring omkring et eventuelt kendskab til forhold, der er i strid 

med kravene i den finansielle lovgivning, kan ligeledes diskuteres. På den ene side må det 

udledes af bestemmelsen, at revisor ved sin erklæring ikke aktivt skal planlægge sin revision, 

jf. nærmere herom i afsnit 3.4.2, med henblik på en identifikation af, om pengeinstituttet 

overholder den finansielle lovgivning. På den anden side vil revisor skulle ”reagere”, såfremt 

revisor i forbindelse med sine revisionshandlinger i øvrigt, bliver opmærksom på, at 

pengeinstituttets opgørelser til kapitaldækningsmæssige formål er ”fejlagtige”
103

. I den 

forbindelse skal der skelnes mellem opgørelserne under henholdsvis søjle I, II og III, hvor 

revisors arbejdshandlinger adskiller sig. Revisionshandlingerne efter søjle I sker eksplicit med 

henblik på at undersøge, om der er væsentlig fejlinformation ved opgørelse af 

solvensprocenten. Revisionshandlingerne efter søjle II er derimod mere implicitte, idet de dels 

retter sig mod en revision af, om going concern forudsætningen er opfyldt, og dels retter sig 

mod de tilfælde, hvor solvensbehovet offentliggøres i dele af årsrapporten, der er omfattet af 

revision og/eller krav om udtalelse (ledelsesberetningen). Endvidere vil et pengeinstituts valg 

af årsrapporten som medium for offentliggørelse af søjle III oplysningerne betyde, at revisor i 

højere grad vil skulle forholde sig til, om pengeinstituttet overholder søjle III reglerne. 

 

3. Det følger af bekendtgørelsens § 18, at revisionspåtegningen på årsrapporten skal afgives efter 

revisorloven
104

 samt de forskrifter, der er udstedt i medfør heraf. 

 

4. Meddelelsespligten efter revisionsbekendtgørelsens § 21 er udvidet
105

 i forhold til 

meddelelsespligten efter FIL § 75, stk. 3, jf. afsnit 2.4.2.1.4, idet revisor straks skal meddele 

                                                 

103
 Begrebet ”fejlagtige” er bevidst valgt her, idet det også kan være udtryk for et mindre forsigtigt skøn, som ikke 

direkte er en fejl, men har en ”fejlagtig” karakter. 

104
 Jf. lov nr. 468 af 17. juni 2009 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder med senere ændringer 

(revisorloven). 
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Finanstilsynet, såfremt revisor må formode, at pengeinstituttet ikke opfylder eller inden for en 

overskuelig fremtid ikke vil kunne opfylde kravene til solvens, jf. FIL § 124. 

 

Den overskuelige fremtid er ikke nærmere defineret i bekendtgørelsen. Perioden må 

forudsætningsvist dog skulle ses i sammenhæng med den periode, som revisor ”normalt” har 

som horisont, jf. diskussionen heraf i afsnit 2.5.3. 

 

Revisionsbekendtgørelsen stiller uden nærmere specifikation krav til, at revisor i overensstemmelse 

med god revisorskik skal kontrollere andre bestemmelsers krav til regnskabsaflæggelsen, ligesom 

revisor skal afgive en række erklæringer efter bekendtgørelsen. Revisionspåtegningen skal 

imidlertid afgives efter revisorloven samt de forskrifter, der er udstedt i medfør heraf. 

 

Der findes ikke i revisionsbekendtgørelsen eksplicitte krav for revisor i relation til reglerne om 

kapitaldækning, bortset fra en udvidet meddelelsespligt, hvorimod bekendtgørelsen understøtter de 

implicitte krav til revisor. 

 

3.2.3 Sammenfatning af kravene til revisor i den finansielle lovgivning 

I FIL er der en række krav til revisors virke. Det kan imidlertid konstateres, at der ikke i loven er 

fastsat eksplicitte forpligtelser for revisor i relation til reglerne om kapitaldækning. Der er imidlertid 

en række implicitte krav til revisor, idet særligt vurderingen af, om forudsætningen om fortsat drift, 

medfører krav til revisor om at foretage en egentlig revision af det individuelle solvensbehov. 

Ligeledes vil kravene i FIL omkring ledelsesberetningen og supplerende beretninger også stille krav 

om, at revisor skal foretage revisionshandlinger i relation til søjle II og søjle III. Disse krav 

afhænger dog af pengeinstituttets valg af medium for offentliggørelse af disse oplysninger. 

 

Revisionsbekendtgørelsen tilfører ikke i relation til kapitaldækningsreglerne yderligere krav til 

revisor udover de eksplicitte og implicitte krav, der følger af FIL, bortset fra præciseringer af lovens 

bestemmelser, og en udvidelse af revisors meddelelsespligt til Finanstilsynet. 

 

 

                                                                                                                                                                  

105
 Det kan imidlertid diskuteres, hvori Finanstilsynets hjemmelsgrundlag til i en bekendtgørelse at udvide omfanget af 

revisors lovfæstede meddelelsespligter, reelt består. 
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3.3 Revisorlovgivningens almindelige krav til revisor 

Revisorlovgivningen regulerer generelt kravene til revisor, herunder særligt professionsrettigheder 

og -pligter. Revisorlovgivningens almindelige krav gælder under nærmere betingelser for revisorer 

uden skelen til, hvilken type af virksomhed, der revideres. 

 

3.3.1 Krav til revisor i revisorloven 

En gennemgang af revisorloven afslører ikke særlige forpligtelser for revisor i relation til 

pengeinstitutter, idet følgende dog bemærkes: 

 

1. Revisorlovens anvendelsesområde: Loven finder i medfør af lovens § 1, stk. 2, anvendelse 

ved ”revisors afgivelse af revisionspåtegninger på regnskaber, herunder revisors udtalelser om 

ledelsesberetninger i henhold til årsregnskabsloven, og ved revisors afgivelse af andre 

erklæringer med sikkerhed, der ikke udelukkende er bestemt til hvervgiverens eget brug
106

”. 

Ligeledes følger det af bestemmelsens stk. 3, at en række af lovens bestemmelser (§ 16, stk. 3 

vedrørende kompetencer m.v., § 22 vedrørende økonomiske forbrydelser, § 30 vedrørende 

tavshedspligt, §§ 43-46 vedrørende klager til Revisornævnet og § 54, stk. 4, 1. pkt. 

vedrørende mulighed for at ifalde straf), tillige finder anvendelse ved revisors afgivelse af 

andre erklæringer, der i øvrigt kræves i henhold til lovgivningen eller ikke udelukkende er 

bestemt til hvervgiverens eget brug. 

 

For så vidt angår begrebsafklaring af, hvad der forstås ved en ”erklæring” afgivet med ”en 

grad af sikkerhed” henvises nærmere til litteraturen herom, jf. f.eks. og Füchsel et al. (2005) 

og Füchsel et al. (2010) samt lovbemærkningerne
107

, der nærmere afklarer disse begrebers 

betydning. Det bemærkes, at erklæringer
108

 uden sikkerhed således ikke i samme omfang er 

underlagt regulering, jf. Jensen et al. (2009) og bemærkningerne til loven
109

. 

                                                 

106
 Dvs. at der skal være tale om et trepartsforhold. 

107
 L 120 af 27. marts 2008. 

108
 Erklæringer dækker over en lang række forskellige typer skriftlige rapporteringer fra revisor, herunder den stærkeste 

erklæring i form af en egentlig revisionspåtegning, jf. bemærkningerne til lovens § 1 (L 120 af 27. marts 2008) og 

Jensen et al. (2009). Langsted udtrykker det påfølgende vis i Füchsel et al. (2005): ”Alt hvad der ikke udelukkende er 

beregnet for klientens øjne, er erklæringer”. 

109
 L 120 af 27. marts 2008. 
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2. God revisorskik: I henhold til lovens § 16, stk. 1, er revisor offentlighedens tillidsrepræsentant 

under udførelse af opgaver efter lovens § 1, stk. 2. Revisor skal udføre opgaverne i 

overensstemmelse med god revisorskik, hvilket blandt andet indebærer, at revisor skal udvise 

integritet, objektivitet, fortrolighed, professionel adfærd, professionel kompetence og 

fornøden omhu ved udførelsen af opgaverne. Det bemærkes, at revisor derved af staten bliver 

påtvunget
110

 (i statens interesse) at give påtegninger og sikre validitet af 

regnskabsaflæggelsen. 

 

Langsted anfører i Füchsel et al. (2005), at pligtnormen er udøvelse af ”god revisorskik”, 

hvorimod begrebet ”offentlighedens tillidsrepræsentant” ikke kan tillægges en selvstændig 

værdi eller i øvrigt nogen form for retsvirkning. 

 

Generelt medfører overholdelse af god revisorskik, jf. Füchsel et al. (2005), at revisorloven, 

erklæringsbekendtgørelsen
111

, revisionsstandarder (ISA’ere), fortolkningsvejledninger 

(herunder IAPS
112

’ere) og udtalelser samt øvrige for opgaven relevante regler
113

, er overholdt. 

Jensen et al. (2009) anfører, at der er ved god skik-begrebet forstås en retlig standard, dvs. en 

retlig skik, hvor normen skal ses i sammenhæng med den konkrete situation på det givne 

tidspunkt. 

 

3. Påtegninger og afgivelse af erklæringer med sikkerhed: Revisor er i henhold til lovens § 19, 

stk. 1, forpligtet til at afgive en revisionspåtegning på regnskabet om det udførte arbejde og 

konklusionen herpå, når revisor har afsluttet en revision. 

 

                                                 

110
 Revisor løfter derved en opgave i samfundets (statens) interesse, hvorimod revisor ”kompenseres” herfor, idet staten 

samtidig giver revisorerne en række lovfæstede enerettigheder (statsautorisation m.v.), som har en ikke betydelig 

økonomisk værdi for revisor. 

111
 Jf. bekendtgørelse nr. 668 af 26. juni 2008 om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen). 

112
 International Audit Practice Statements (IAPS’ere) udgives af IAASB. 

113
 Dette er f.eks. FIL eller med hjemmel heri udstedte bekendtgørelser. 
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4. Revisors uafhængighed: Revisor skal i henhold til lovens § 24, når der udføres opgaver 

omfattet § 1, stk. 2, være uafhængig af den virksomhed, som opgaven vedrører, og må ikke 

være involveret i virksomhedens beslutningstagning. 

 

 Der i medfør af revisorlovens § 24, stk. 5, udstedt nærmere regler
114

 om revisors 

uafhængighed, hvor der ikke ses at være krav som følge heraf
115

, der påvirker revisors 

arbejdsopgaver i relation til reglerne om kapitaldækning for pengeinstitutter. Ligeledes ses der 

heller ikke at være at være arbejdsopgaver i relation til pengeinstitutternes kapitaldækning, 

som medfører, at der opstår trusler mod revisors uafhængighed i øvrigt. 

 

Revisorloven giver således ikke eksplicitte krav til revisor i relation til, at pengeinstitutter er 

omfattet af regler om kapitaldækning. Det forhold, at pengeinstitutter skal overholde reglerne om 

kapitaldækning får imidlertid en implicit betydning for revisor, såfremt revisor skal overholde ”god 

revisorskik”. 

 

3.3.2 Krav til revisor i erklæringsbekendtgørelsen 

En gennemgang af erklæringsbekendtgørelsen afslører ikke særlige forpligtelser for revisor i 

relation til pengeinstitutter, idet følgende dog bemærkes: 

 

1. Erklæringsbekendtgørelsens anvendelsesområde: Bekendtgørelsen har ikke et defineret 

anvendelsesområde, men det følger af bekendtgørelsens hjemmelsbestemmelse
116

, at 

bekendtgørelsen regulerer revisors afgivelse af erklæringer med sikkerhed, herunder 

revisionspåtegninger. 

 

2. Revisionspåtegninger: Det følger af bekendtgørelsens § 3, at revisionspåtegningen er revisors 

erklæring om den udførte revision, og skal omfatte alle de revisionspligtige dele af 

årsrapporten, herunder en udtalelse fra revisor om ledelsesberetningen, såfremt 

                                                 

114
 Hjemlen er udmøntet i bekendtgørelse nr. 663 af 26. juni 2008 om godkendte revisorers og revisionsvirksomheders 

uafhængighed. 

115
 Dette gælder uanset de skærpede uafhængighedskrav for virksomheder af interesse for offentligheden, jf. 

bekendtgørelsens § 5, hvorunder også hører pengeinstitutter, jf. revisorlovens § 21, stk. 3, nr. 4. 

116
 Revisorlovens § 16, stk. 4. 
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ledelsesberetningen ikke er revideret, jf. nærmere herom i afsnit 3.2.1. Pkt. 5.7 i 

erklæringsvejledningens
117

 pkt. 5.7 behandler nærmere de substantielle krav til revisors 

arbejdshandlinger, herunder hvorledes revisor i sin udtalelse skal forholde sig ved 

uoverensstemmelser mellem regnskabet og ledelsesberetningen, ligesom det præciseres, at det 

afgørende ikke er, om oplysningerne gives i eller uden for ledelsesberetningen. §§ 5-8 i 

bekendtgørelsen fastsætter nærmere krav til indholdet af påtegningen, herunder særligt 

kravene til påtegningen, såfremt revisionen giver revisor anledning til at afkræfte eller tage 

forbehold for, om regnskabet giver et retvisende billede i overensstemmelse med den 

anvendte regnskabsmæssige begrebsramme. 

 

3. Krav om revisorforbehold: Revisor skal i henhold til bekendtgørelsens § 6 tage forbehold i sin 

påtegning, såfremt revisor har opnået revisionsbevis for, at regnskabet indeholder væsentlige 

fejl eller mangler eller revisor ikke har opnået tilstrækkeligt revisionsbevis for, at regnskabet 

er uden væsentlige fejl og mangler. 

 

 Af særlig interesse i forhold til reglerne om kapitaldækning kan det nævnes, at revisor i 

henhold til § 6, stk. 2, nr. 4, skal tage forbehold, hvis regnskabet er aflagt under forudsætning 

om fortsat drift, og revisor finder, at forudsætningen ikke er opfyldt, jf. diskussionen heraf i 

afsnit 2.5.3. 

 

 Ligeledes vil revisors konstatering af, at den faktiske solvensprocent, jf. afsnit 2.4.1.1 og 

2.4.1.2, er væsentligt fejlbehæftet, jf. bekendtgørelsens § 6, stk. 2, nr. 7, kunne medføre et 

forbehold, idet regnskabet i så fald ikke er aflagt i overensstemmelse med lovgivningens krav 

til regnskabsaflæggelsen. Tilsvarende vil fejlbehæftede eller misvisende oplysninger i 

ledelsesberetningen for så vidt angår søjle II og III oplysninger tilsvarende kunne medføre et 

forbehold. 

 

4. Andre erklæringer med sikkerhed: Såfremt revisor afgiver andre erklæringer end 

revisionspåtegninger (og reviews af regnskaber i henhold til bekendtgørelsens §§ 9-12) skal 

reglerne om erklæringsafgivelse i bekendtgørelsens §§ 14-16 anvendes. 

                                                 

117
 Vejledning om bekendtgørelsen om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen), 2009. 
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 Det bemærkes, at revisionsbekendtgørelsens § 2 stiller krav om, at revisor skal afgive 

erklæringer og oplysninger ordret i overensstemmelse med bekendtgørelsens ordlyd eller 

alternativt omtale og opliste disse erklæringer særskilt. Disse erklæringer vil således ikke 

fuldt ud kunne afgives i overensstemmelse med §§ 14-16 i erklæringsbekendtgørelsen, idet 

revisionsbekendtgørelsen må anses for at have forrang for erklæringsbekendtgørelsen (”lex 

specialis”-princippet). De i revisionsbekendtgørelsen krævede erklæringer forhindrer 

imidlertid ikke, at revisor i andre erklæringer, der afgives med sikkerhed, vil skulle følge 

erklæringsbekendtgørelsens §§ 14-16. 

 

 Såfremt revisor fungerer som den uafhængige part i henhold til bilag 1, nr. 89, til 

bekendtgørelse om kapitaldækning, jf. nærmere i afsnit 2.4.2.1.3, er det tvivlsomt, hvorvidt 

revisor i en sådan situation afgiver sin erklæring med sikkerhed. Erklæringsvejledningens pkt. 

7 anfører utvetydigt, at som følge af revisorlovens anvendelsesområde, er erklæringer om 

assistance ved regnskabsopstillinger eller om resultatet af aftalte arbejdshandlinger, ikke 

(længere) reguleret i bekendtgørelsen. Revisors eventuelle opgave med at foretage den 

uafhængige vurdering af solvensbehovet, og særligt betydningen heraf, diskuteres nærmere i 

afsnit 3.4.7 omkring kravene som følge af revisionsstandarder. Såfremt erklæringen anses for 

at være en erklæringsafgivelse med sikkerhed medfører dette, at bekendtgørelsens §§ 14-16 

vil finde anvendelse. Dette indebærer blandt andet, at erklæringen skal omhandle bestemte 

forhold, når revisor formulerer erklæringen, herunder tydeliggøre afkræftende konklusioner, 

forbehold og supplerende oplysninger m.v. 

 

Erklæringsbekendtgørelsen stiller således ikke særlige krav til revisorerne som følge af 

tilstedeværelsen af kapitaldækningsreglerne for pengeinstitutter, men revisor skal i sin 

erklæringsafgivelse være opmærksom på, hvilke bestemmelser i erklæringsbekendtgørelsen, der 

finder anvendelse. 

 

3.3.3 Sammenfatning af kravene til revisor efter lovgivningen for revisorer 

Revisorloven og erklæringsbekendtgørelsen finder også anvendelse ved revision af pengeinstitutter. 

Der er imidlertid ikke eksplicitte krav til revisor i relation til, at pengeinstitutter er omfattet af regler 



 66 

om kapitaldækning, men den finansielle lovgivning påvirker de erklæringer m.v., som revisor skal 

afgive. 

 

3.4 Krav til revisor i revisionsstandarderne 

Der findes både internationale og danske revisionsstandarder, der er revisionsbranchens generelle 

anbefalinger af, hvorledes revisor bør udøve sin profession. Standarderne er således ikke (endnu) 

lovpligtige at anvende, men EU-kommissionen overvejer
118

 dette gjort til et egentligt retskrav, 

hvilket indebærer en række potentielle problemstillinger, jf. nærmere i Johansen og Kiertzner 

(2012). Sikka (2009) anfører i en diskussion om revisionens rolle under finanskrisen, at 

revisionsbranchens kortsigtede tiltag med at udstede nye revisionsstandarder ikke løser de 

grundlæggende udfordringer for revisionsbranchen. 

 

 I den sammenhæng konkluderer Jeppesen (1998) indenfor et socio-politologisk paradigme, at 

revisionsstandarder/revisionsvejledninger fungerer som instrumenter til at skabe social orden blandt 

revisorerne, hvor vidensgrundlaget blandt revisorerne er fragmenteret. 

 

De selvstændige danske revisionsstandarder er som led i en global standardisering af 

revisionsydelser ved at blive udfaset til fordel for en direkte oversættelse af internationale 

revisionsstandarder suppleret med særlige danske krav, jf. også en diskussion heraf i Kiertzner 

(2010), der særligt bemærker, at revisionsstandarder adskiller sig fra regnskabsstandarder derved, at 

regnskabsstandarderne kan ”gradbøjes”, hvorimod dette ikke er tilfældet for så vidt angår 

revisionsstandarder. Standardiseringen har blandt andet den konsekvens, at revisionsstandarderne i 

et vist omfang bliver mere generelle. Jeppesen (1998) argumenterer indenfor den økonomiske teoris 

paradigme for, at en af årsagerne til, at revisionsstandarder (i modsætning til regnskabsstandarder) 

oftest er mere generelle, og uden megen reel vejledning til revisor, er, at standardsætter ønsker at 

fraskrive sig ansvaret i ”skandalesager” med henvisning til, at standarden er fortolket forkert i den 

konkrete situation. Lee (1993) argumenterer for, at årsagen til generelle revisionsstandarder er, at 

revision må skræddersys til den enkelte klient. 

 

                                                 

118
 Jf. Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2006/43/EF om lovpligtig revision af 

årsregnskaber og konsoliderede regnskaber, KOM (2011) 778 og Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets Forordning 

om specifikke krav til lovpligtig revision af virksomheder af interesse for offentligheden. 
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Revisionsstandarderne udvikles af FSR indenfor IFAC
119

’s begrebsramme for erklæringsopgaver 

med sikkerhed, der skelner mellem revisionsstandarder for ”Revision og review af historiske 

finansielle oplysninger” og ”Andre erklæringsopgaver med sikkerhed end revision eller review af 

historiske finansielle oplysninger”. Langsted konkluderer i Füchsel et al. (2005) konkluderer, at 

revisionsstandarderne retskildemæssigt er nationale vejledninger med den konsekvens, at disse 

udfylder den gældende lovgivning, og i retlig sammenhæng bliver den udfyldende norm, hvor et 

eventuelt ansvar i såvel erstatnings- og strafferetlig sammenhæng
120

, kan vurderes. 

 

I de følgende afsnit
121

 gennemgås udvalgte revisionsstandarder med henblik på at identificere 

eventuelle pligter som følge af disse, når revisor skal revidere et pengeinstitut underlagt regler om 

kapitaldækning. 

 

3.4.1 Gennemgang af ISA 200 – Den uafhængige revisors overordnede mål og revisionens 

 gennemførelse i overensstemmelse med Internationale Standarder om Revision 

Af pkt. 2 i ISA 200 fremgår det, at ISA’ere ikke retter sig mod revisors ansvar, som dette på anden 

vis må fremgå af lov eller regulering i øvrigt, hvormed forstås, at revisor ikke vil kunne opfylde 

sine professionelle forpligtelser alene ved at efterleve ISA’erne. Revisors forpligtelser i forbindelse 

med kapitaldækningsreglerne, vil således ikke være efterlevet ved anvendelse af ISA’erne, men 

revisor ”kan finde dele af ISA’erne værdifulde i sådanne situationer”. 

 

Det bemærkes i øvrigt, at reglerne om kapitaldækning efter A.38 i ISA200 må anses for at være et 

forhold, som kan udøve indflydelse på vurderingen af den iboende risiko ved vurdering af 

revisionsrisikoen
122

. 

 

                                                 

119
 IFAC’s (International Federation of Accountants) standardudstedende organ er IAASB (International Auditing and 

Assurance Standards Board) og forestår udstedelsen af de internationale revisionsstandarder. 

120
 Tilsvarende gælder det for et eventuelt disciplinæransvar. 

121
 Det forudsættes, at begrebsrammen for erklæringsopgaver med sikkerhed, er kendt for læseren, og gennemgangen 

skal ses i sammenhæng med dette forudgående kendskab. 

122
 Ved revisionsrisiko forstås den risiko, der er for at revisor konkluderer forkert på baggrund af de foretagne 

revisionshandlinger. Revisionsrisikoen er en funktion af risiciene for væsentlig fejlinformation og opdagelsesrisikoen, 

og modellen anvendes både på regnskabspost- og revisionsmålsniveau. I henhold til standardens pkt. 13 (n) består 

revisionsrisikoen på revisionsmålsniveau af to komponenter, nemlig den iboende risiko og kontrolrisikoen. 
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3.4.2 Gennemgang af ISA 250 – Overvejelser vedrørende love og øvrige regulering ved 

 revision af regnskaber 

ISA 250 omhandler revisors ansvar for at overveje love og øvrig regulering ved revision af et 

regnskab, hvorimod det eksplicit anføres, at standarden ikke finder anvendelse ved andre 

erklæringsopgaver med sikkerhed, hvor revisor specifikt skal efterprøve, om love eller øvrig 

regulering er overholdt. 

 

Årsagen til standarden følger af pkt. 2, idet: ”Manglende overholdelse af love og øvrig regulering 

kan medføre bøder, retssager eller andre konsekvenser for virksomheden, som kan have væsentlig 

indvirkning på regnskabet”. 

 

En væsentlig del af standarden beskæftiger sig med, hvori revisors ansvar består (og ikke består), 

idet standarden, jf. standardens pkt. 6 og 7, begrænser revisors ansvar til manglende 

regeloverholdelse, der kan have en væsentlig indflydelse på regnskabet
123

. Det understreges 

ligeledes, at revisor ikke er ansvarlig for forebyggelse af manglende regeloverholdelse, eller i øvrigt 

kan forventes at opdage manglende regeloverholdelse af alle love og øvrige reguleringer.  

 

Standardens pkt. 6 skelner i overensstemmelse med denne vurdering mellem to kategorier af 

overholdelse af love og øvrig regulering. På den ene side regulering, der anses for at have en direkte 

virkning på væsentlige beløb og oplysninger i regnskabet, og på den anden side regulering, der ikke 

har direkte indflydelse på beløb og oplysninger i regnskabet, men hvis overholdelse kan være 

afgørende for ”virksomhedens driftsforhold, dens mulighed for at undgå væsentlige bøder (f.eks. 

overholdelse af vilkårene i en driftslicens, solvenskrav eller miljøregler)”, og på den måde kan have 

en væsentlig (indirekte) indflydelse på regnskabet.   

 

Det nævnes eksplicit i standardens pkt. 12 (a), at standarden skal ses i sammenhæng med ISA 315, 

pkt. 11, jf. nærmere herom i afsnit 3.4.3, da revisor som led i forståelse af virksomheden og dens 

omgivelser, skal opnå en generel forståelse af ”den lov- og reguleringsmæssige begrebsramme, som 

er gældende for virksomheden og den branche eller sektor, som virksomheden opererer inden for”. I 

                                                 

123
 Det følger dog af standardens vejledningsafsnit A.5, at ”Ved specifikke lovpligtige rapporteringskrav kan det 

desuden være nødvendigt, at revisionsplanen indeholder passende test af, hvordan disse bestemmelser i lov eller øvrig 

regulering overholdes”. 
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forhold til denne bestemmelse stilles der således alene krav til revisor i relation til 

kapitaldækningsreglerne om, at revisor ”generelt” skal forstå ”den lovgivningsmæssige 

begrebsramme”. Det følger dog videre af standardens pkt. 10 (a) og 13, at revisor skal opnå 

tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis for overholdelse af bestemmelser, der normalt anses for at 

have direkte indflydelse på fastsættelsen af væsentlige beløb og oplysninger i regnskabet. For så 

vidt angår manglende regeloverholdelse, der kan have en væsentlig indflydelse på regnskabet skal 

revisor i henhold til standardens pkt. 10 (b) og 14, udføre revisionshandlinger i form af 

forespørgsler til den daglige ledelse og inspicere eventuel korrespondance med relevante 

myndigheder. Der er således væsentlig forskel på de revisionshandlinger, som revisor skal foretage 

i henhold standarden alt efter, om en manglende regeloverholdelse har en direkte eller indirekte 

indvirkning på regnskabet. 

 

Solvensprocenten må anses for at være en væsentlig oplysning, hvorfor revisor skal opnå 

tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis for, at søjle I reglerne overholdes. 

 

For så vidt angår søjle II reglerne er det lidt mere tvivlsomt, hvori revisors rolle består. Der er ikke 

en eksplicit forpligtelse for revisor i relation til standarden til at foretage en egentlig revision af 

solvensbehovet. Da overholdelse af solvensreglerne, jf. kapitel 2, er bestemmende for, om et 

pengeinstitut kan opretholde sin tilladelse, vil ledelsens eventuelle mangler ved opgørelsen 

potentielt have afgørende konsekvenser for pengeinstituttet. Det er således et implicit krav for at 

overholde ”god revisorskik”, at revisor ”sikrer sig”
124

, at pengeinstituttet på dette punkt i al 

væsentlighed opgør det individuelle solvensbehov korrekt. Jf. afsnit 3.4.5 nedenfor gør samme 

overvejelser gældende for så vidt angår overholdelse af ISA 570. 

 

Endelig kan overholdelse af søjle III reglerne ligeledes have en betydning for revisor. Dette 

afhænger dog af, om oplysningerne fremgår af ledelsesberetningen, idet revisor er forpligtet til at 

udtale sig
125

 om ledelsesberetningen eller søjle III oplysninger afgives på anden vis, som f.eks. på 

pengeinstituttets hjemmeside. I det sidste tilfælde, som i praksis er det mest anvendte, er der ikke 

skærpede krav til revisor som følge af standarden, udover den almindelige ”opmærksomhedspligt” 

og krav om at udvise professionelle skepsis, jf. standardens pkt. 8. 

                                                 

124
 At ”sikre sig” skal i denne sammenhæng også ske i overensstemmelse med kravene i ISA 315, jf. afsnit 3.4.3. 

125
 Medmindre der foretages revision af ledelsesberetningen, jf. nærmere i afsnit 3.2.1. 
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3.4.3 Gennemgang af ISA 315 – Identifikation og vurdering af risici for væsentlig 

 fejlinformation igennem forståelse af virksomheden og dens omgivelser 

ISA 315 omhandler de aktiviteter, som revisor skal foretage med henblik på at identificere og 

vurdere risici for væsentlig fejlinformation i regnskaber igennem en forståelse af virksomheden og 

dens omgivelser, herunder den interne kontrol, idet der herved skabes ”grundlag for at udforme og 

implementere reaktioner på de vurderede risici for fejlinformation”, jf. standardens pkt. 3. 

 

Standarden er en af de centrale revisionsstandarder, hvis formål er, at revisionsrisikoen minimeres, 

samtidig med at sikre en effektiv planlægning og udførelse af revisionshandlingerne, jf. også 

kravene i ISA 300. Der ligger som en implicit forudsætning i standarden en række afvejninger 

mellem på den ene side at fremskaffe høj sikkerhed for revisionskonklusionerne, og på den anden 

side et omkostningshensyn. Revisors forbrug af yderligere revisionshandlinger medfører yderligere 

omkostninger, men vil forudsætningsvist også øge graden af sikkerhed
126

.  

 

I relation til kapitaldækningsreglerne bemærkes det særligt, at revisor i medfør af standardens pkt. 

11 (a) skal opnå forståelse af relevante brancheforhold og regulering, herunder den 

regnskabsmæssige begrebsramme, hvilket i sammenhæng med ISA 250, jf. afsnit 3.4.2 ovenfor, 

medfører, at revisor i en ikke ubetydelig detaljeringsgrad er nødt til at forstå reglerne om 

kapitaldækning, men at det i øvrigt afhænger af pengeinstituttets individuelle forhold, jf. Holm-

Christensen (2011). 

 

Det bemærkes ligeledes, jf. standardens pkt. 15-17, at den forståelse af virksomhedens 

risikovurderingsproces, der omfatter identifikation, vurdering af sandsynlighed og effekt af, at disse 

forretningsmæssige risici skulle indtræffe, samt virksomhedens håndtering heraf, dog alene vedrører 

forretningsrisici, der er relevante for regnskabsaflæggelsen. Kiertzner (2010) fremhæver, at det af 

ISA 315 direkte fremgår, at risici for væsentlig fejlinformation er en delmængde af de samlede 

forretningsrisici, og at revisor derfor ikke har pligt til at identificere og vurdere alle forretningsrisici, 

men diskuterer i øvrigt, at standarden på dette punkt ikke er helt sammenhængende
127

. Der henvises 

                                                 

126
 I al sin enkelhed er argumentet således en almindelig mikroøkonomisk marginalbetragtning, hvor optimum etableres, 

hvor marginalomkostningerne er lig marginal”indtjeningen”, hvor ”indtjeningen” er graden af sikkerhed. 

127
 Dette ses f.eks. i definitionens pkt. 4 (a), der begrænser ”betydelig risiko” til risiko for væsentlig fejlinformation, 

hvorimod definitionen i pkt. 15-17 får en anden betydning i relation til forretningsmæssige risici.  
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i øvrigt nærmere til diskussionen omkring risikoidentifikation og –styring i afsnit 2.4.2.1.1, men det 

skal dog bemærkes, at ISA 315 har intern kontrol som ”overskrift”, hvori risikostyring (i bred 

forstand, og ikke kun i relation til risikoen for væsentlig fejlinformation i regnskabet) er en 

delmængde. I modsætning hertil er begrebsrammen i den finansielle lovgivning, jf. afsnit 2.4.2.1.1, 

og f.eks. COSO ERM (2004) formuleret ”omvendt”, således intern kontrol anses for at være en 

delmængde af risikostyringssystemet, jf. også afsnit 2.4.2.1.2. 

 

I forhold til kapitaldækningsreglerne er der således ikke som følge af ovenstående særlige 

forpligtelser, som påhviler revisor. Tilstedeværelsen af de tre søjler i kapitaldækningsreglerne har 

naturligvis en indflydelse på de vurderinger og identifikationer, som revisor bør gøre sig for at 

efterleve standarden
128

, hvor særligt kompleksiteten af reglerne skal indgå i 

risikovurderingshandlingerne. 

 

Standardens pkt. 25 (b) stiller imidlertid krav om, at revisor skal identificere og vurdere risiciene for 

væsentlig fejlinformation på revisionsmålsniveau for grupper af transaktioner, balanceposter og 

oplysninger for at skabe et grundlag for udformning og udførelse af yderligere revisionshandlinger. 

I relation til søjle I reglerne blev det i afsnit 2.5.2 anført, at oplysning om solvensprocenten og dens 

bestanddele fremgår af revisionspligtige dele af årsrapporten, hvorfor revisor på tilsvarende vis som 

ved alle andre regnskabsposter og oplysninger m.v. skal vurdere risiciene for væsentlig 

fejlinformation i relation til disse oplysninger. 

 

Søjle II reglerne har i relation til standarden indflydelse i forbindelse med revisors vurdering af 

going concern, jf. afsnit 2.5 og 3.4.5, idet risikoen for, at et pengeinstitut ikke overholder det 

individuelle solvensbehov eller ikke har opgjort dette tilstrækkeligt højt, udgør en væsentlig risiko 

for, at regnskabet indeholder væsentlig fejlinformation, som revisor allerede ved udførelse af 

standardens krav om risikovurderingshandlinger m.v., skal være opmærksom på med henblik på en 

”korrekt” revisionsplanlægning. 

 

Derudover har søjle II reglerne alene en indflydelse, hvis pengeinstituttet lader oplysninger om 

solvensbehovet indgå i dele af de revisionspligtige dele af årsrapporten eller oplysningen fremgår af 

                                                 

128
 Og derfor naturligvis også for efterlevelsen af ISA 330 – Revisors reaktion på vurderede risici. 
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ledelsesberetningen, hvorom revisor skal udtale sig. På tilsvarende vis forholder det sig med søjle 

III reglernes forpligtelser om at offentliggøre en række oplysninger. 

 

3.4.4 Gennemgang af ISA 320 – Væsentlighed ved planlægning og udførelse af en revision 

Standarden stiller ikke krav til revisor i relation til kapitaldækningsreglerne, udover at revisor også i 

forhold til fastsættelse af væsentlighed ved planlægning af udførelsen af revisionen også skal 

forholde sig til oplysninger afgivet i revisionspligtige dele af regnskabet (søjle I), ligesom revisor i 

relation til sin udtalelse om ledelsesberetningen, hvori søjle II og III oplysninger potentielt indgår, 

skal overveje væsentlighedsspørgsmålet. 

 

3.4.5 Gennemgang af ISA 570 – Fortsat drift (Going concern) 

Standarden fokuserer på dels ledelsens, og dels revisors ansvar, i forbindelse med vurderingen af, 

om forudsætningen om fortsat drift er opfyldt, jf. også diskussionen heraf i afsnit 2.5.3. 

 

Revisor skal i henhold til standarden opnå tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis for, at 

forudsætningen er passende samt konkludere, hvorvidt evnen til at fortsætte driften er forbundet 

med væsentlig usikkerhed, og dermed konsekvenserne for revisors erklæring. 

 

Det følger af standarden, at revisor som led i risikovurderingshandlingerne, jf. også afsnit 3.4.3 og 

løbende under revisionen
129

 tage stilling til, om ledelsens vurdering af forudsætningen om fortsat 

drift er passende. Seehausen (2008) nævner, at der for revisor gælder et overbevisningskriterium. 

Særligt i recessionsperioder, jf. også IAASB (2009), er det derfor vigtigt, at revisor øger sit fokus på 

sit kendskab til virksomheden, jf. ISA 315, sin reaktion på dette kendskab, jf. ISA 330, og 

indhentelse af revisionsbevis, jf. ISA 500. 

 

Det bemærkes, at revisor ikke behøver at foretage andre revisionshandlinger end forespørgsel til 

ledelsen for så vidt angår begivenheder eller hændelser, der ligger udover perioden på tolv måneder 

fra balancedagen. 

 

                                                 

129
 Det betyder også, at de løbende konstateringer under revisionen skal indgå i en opdatering af risikovurderingen, jf. 

ISA 315. 
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Såfremt revisor konstaterer begivenheder eller forhold, der kan rejse betydelig tvivl om 

virksomhedens evne til fortsat drift, skal revisor, hvis ikke der allerede er opnået tilstrækkeligt 

revisionsbevis til en konklusion, foretage yderligere revisionshandlinger, jf. standardens pkt. 16.  

 

Standarden har derudover en række krav til, hvorledes revisor i sine konklusioner og 

erklæringsafgivelser skal forholde sig i forhold til at afgive en konklusion med forbehold eller som 

afkræftende konklusion, eller revisionskonklusionen skal ske med supplerende oplysninger. For en 

nærmere oversigt over de forskellige konklusioner ved usikkerhed om fortsat drift henvises i øvrigt 

til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen (2009) og Kiertzner (2010). Venuti (2004) bemærker, at en 

”negativ” revisionskonklusion i sig selv kan være en selvopfyldende profeti. Dette har særligt 

betydning for pengeinstitutter, jf. afsnit 2.2. 

 

I relation til kapitaldækningsreglerne, så anføres i standardens pkt. A.2, som et af eksemplerne, at 

”manglende overholdelse af kapitalkrav eller andre lovpligtige krav”, som udgangspunkt vil skulle 

rejse betydelig tvivl hos revisor om forudsætningens opfyldelse. Jf. nærmere i afsnit 2.5.3 omkring 

going concern forudsætningen kan alene risikoen for ikke at opfylde det individuelle solvensbehov 

være en tilstrækkelig betingelse for, at revisor i sin vurdering af fortsat drift vil skulle tage 

forbehold i sin revisionspåtegning eller afgive supplerende oplysninger. I den sammenhæng er det 

således særligt vigtigt, at revisor forholder sig til, om solvensbehovet er tilstrækkeligt forsigtigt 

opgjort, idet revisor også er nødt til at forholde sig til risikoen for, at Finanstilsynet underkender 

ledelsens opgørelse af solvensbehovet, og om nødvendigt fastsætter et solvenskrav, jf. også FSR 

(2012). Med andre ord er revisor nødt til selvstændigt at forholde sig til, om det af ledelsen opgjorte 

solvensbehov er tilstrækkeligt stort. Revisor er nødsaget til at foretage en materiel vurdering af 

resultatet og ikke alene af opgørelsens indre logik i forbindelse med revisors vurdering af, om 

regnskabet kan aflægges efter en forudsætning om fortsat drift. Det er også klart, at jo større 

risikoen er for, at solvensoverdækningen
130

 ikke længere er til stede, jo mere vægt skal revisor 

lægge på dette forhold ved revisionen
131

 af regnskabet. Det er således forbundet med en væsentlig 

grad af kompleksitet, når revisor skal revidere et pengeinstituts vurdering af, om forudsætningen om 

fortsat drift kan anses for at være opfyldt. 

 

                                                 

130
 Målt som forskellen mellem solvensbehovet og den faktiske solvensprocent. 

131
 Det bemærkes, at alle dele (risikovurderingshandlinger etc.) af revisionsprocessen bliver påvirket af dette forhold. 
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3.4.6 Gennemgang af ISA’erne 700, 705, 706 og 720 om konklusioner, erklæringsafgivelser og 

 modifikationer og supplerende oplysninger i relation hertil 

De nævnte standarder vedrører revisors udformning af en konklusion og afgivelse af erklæring om 

et regnskab (”revisionspåtegningen”) samt modifikationer og supplerende oplysninger i relation 

hertil. 

 

Der er ikke umiddelbart særlige forhold i disse standarder, hvor tilstedeværelsen af 

kapitaldækningsreglerne giver revisor særlige forpligtelser eller andre væsentlige forhold, som 

revisor selvstændigt skal være opmærksom på, bortset fra, hvis virksomheden vælger at placere 

oplysninger om solvensbehovet og søjle III-oplysningerne i dele af regnskabet, som må anses for at 

være supplerende information, jf. pkt. 46 og 47 i ISA 700 og pkt. 6 i ISA 720 som også uddybet af 

Frederiksen (2010). 

 

3.4.7 Gennemgang af ”Bilag til Internationale Standarder om Revision (Yderligere krav 

ifølge dansk revisorlovgivning)”, ”ISAE 3000 DK - Andre erklæringsopgaver med sikkerhed 

end revision eller review af historiske finansielle oplysninger og yderligere krav ifølge dansk 

revisorlovgivning”, ”ISAE 3400 DK – Undersøgelse af fremadrettede finansielle oplysninger 

(budgetter og fremskrivninger) og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning” samt 

”ISRS 4400 DK – Aftalte arbejdshandlinger vedrørende regnskabsmæssige oplysninger og 

yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning” 

Disse standarder behandles i sammenhæng, da det nærmere afhænger af situationen efter hvilken 

standard revisor skal udføre sine arbejdshandlinger efter. 

 

I forbindelse med arbejdshandlingerne tilknyttet årsrapporten er standarderne i forhold til 

kapitaldækningsreglerne relevante, alt efter om solvensbehovet og oplysningerne efter søjle III 

indgår i henholdsvis: 

 

a) Bestanddele i årsregnskabet, der er omfattet af revision. 

 

 b) Ledelsesberetningen, hvorom revisor skal udtale sig, eller 

  

 c) Oplysningerne ikke indgår i årsrapporten. 
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For så vidt angår pkt. a) ovenfor giver søjle III oplysningerne ikke anledning til særlige 

overvejelser, men vil på normal vis skulle revideres. For så vidt angår oplysninger om 

solvensbehovet i de revisionspligtige dele af årsrapporten er det ikke nødvendigvis klart, hvilke 

revisionsstandarder revisionen skal foretages efter. På den ene side indgår solvensbehovet som en 

hvilken som helst anden oplysning i regnskabet, der også har fremadskuende egenskaber, og derfor 

ikke adskiller sig fra egenskaben omkring at være en ”historisk finansiel oplysning”. På den anden 

side er solvensbehovet netop fremadrettet, og derved adskiller sig fra at være en ”historisk finansiel 

oplysning”. Dette forhold har betydning for den revision/undersøgelse
132

 og dermed den 

erklæringsafgivelse, der skal ske, jf. nedenfor omkring anvendelse af standarderne ISAE 3000 DK 

og ISAE 3400 DK, hvor revisor nøje skal overveje kombinationen af anvendelsen af disse 

standarder. Füchsel et al. (2010) behandler denne problemstilling nærmere, og nævner særligt 

anvendelsen af ISA 700. I sammenhæng med ISA 200 og ISA 570 ses det imidlertid at være en 

pragmatisk og fornuftig løsning alene at se på solvensbehovsopgørelsen som havende karakter af en 

”historisk finansiel oplysning”. I praksis ses solvensbehovet ikke oplyst i de revisionspligtige dele 

af årsrapporten (formentlig også som følge af denne problemstilling). 

 

For så vidt angår de tilfælde, hvor det er aftalt, at ledelsesberetningen skal revideres, følger det af 

ISAE 3000 DK, at revisionen udføres ”med de nødvendige tilpasninger efter retningslinierne i den 

tidligere gældende RS 585, Revision af ledelsesberetningen, der er vedlagt som bilag 1”. 

 

Med hensyn til udtalelsen om ledelsesberetningen, jf. pkt. b) ovenfor følger det af pkt. 10 i ”Bilag 

til Internationale Standarder om Revision (Yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning)”, at den 

udtalelse, som revisor skal give om ledelsesberetningen, jf. også diskussionen i afsnit 3.2.1, er en 

erklæring om ikke finansielle informationer, som efter IFAC’s regelsæt vil skulle ske som en anden 

erklæringsopgave med sikkerhed, og dermed følger kravene hertil af ISAE 3000 DK
133

. 

 

ISAE 3000 DK finder anvendelse på erklæringsopgaver med sikkerhed, der ikke omfatter revision 

eller review af historiske finansielle oplysninger. Standarden omhandler blandt andet de særlige 

                                                 

132
 Füchsel et al. (2010) bemærker, at arbejdshandlinger, der udføres i overensstemmelse med ISAE 3000 DK, ikke er 

revision, men derimod undersøgelser. 

133
 Dette udelukker således også, at ISA 800-serien kan anvendes. 
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forhold, som revisor skal være opmærksom på, herunder overholdelse af de etiske krav, 

kvalitetsstyring, opgaveaccept, opgaveindhold, planlægning og udførelse
134

, anvendelse af andre 

eksperter, opnåelse af bevis, samt ikke mindst hvorledes en erklæring med henholdsvis høj grad af 

sikkerhed (positiv erklæring) eller begrænset grad af sikkerhed (negativ erklæring), skal udformes. 

 

Füchsel et al. (2010) anfører, at såfremt der findes en specifik standard om erklæringsemnet, som 

f.eks. ISAE 3400 DK, skal erklæringen afgivet efter ISAE 3000 DK specifikt henvise til denne 

standard. Isoleret set er solvensbehovet en fremadrettet finansiel oplysning, jf. diskussion heraf 

ovenfor, hvorfor revisionshandlingerne i relation til revisors udtalelse om ledelsesberetningen vil 

skulle ske i overensstemmelse med både ISAE 3000 DK og ISAE 3400 DK. 

 

For så vidt angår søjle III oplysninger eller oplysninger om solvensbehovet, der ikke fremgår af 

årsrapporten, jf. pkt. c) ovenfor, påhviler der ikke revisor særskilte opgaver, udover en ”almindelig 

opmærksomhedspligt” som følge af både ISA 250 og ISA 315. 

 

Standarderne i nærværende afsnit kan ligeledes have en betydning, såfremt revisor forestår den 

uafhængige vurdering af solvensbehovet
135

, jf. afsnit 2.4.2.1.3. Denne vurdering har isoleret set 

intet at gøre med revisors pligter som revisor, men den information og indsigt, som revisor opnår 

ved arbejdshandlingerne, kan naturligvis ”genbruges” i forbindelse med revisionen af årsrapporten. 

 

                                                 

134
 Hvorunder revisor også skal foretage en vurdering erklæringsemnets egnethed, kriteriernes egnethed samt 

væsentlighed og opgaverisiko.  

135
 Det bemærkes, at den lovpligtige erklæring, som revisor skulle afgive i forbindelse med ansøgning om statsligt 

kapitalindskud (”Bankpakke II”) om det individuelle solvensbehov skete efter revisionsstandarden om undersøgelse af 

fremadrettede finansielle oplysninger, jf. bekendtgørelse nr. 228 af 26. marts 2009 om ansøgningskrav, renteberegning 

samt dækning af statens udgifter til administration m.v. ved statsligt kapitalindskud eller tegningsgaranti. Erklæringen 

er dog udformet således, at revisor alene afgiver begrænset sikkerhed for, om de anvendte forudsætninger er 

velbegrundede og ikke indeholder væsentlig fejlinformation, men dog erklærer sig med høj sikkerhed om, at opgørelsen 

af solvensbehovet korrekt afspejler disse forudsætninger og disse talmæssige sammenhænge. Med en sådan erklæring er 

der reelt ikke foretaget en egentlig vurdering af størrelsen af solvensbehovet.  
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Ved vurderingen må det indledningsvist fastslås, om vurderingen skal foretages som en ”aftalt 

arbejdshandling”, hvorefter revisor skal anvende ISRS 4400 DK
136

 ved vurderingen, eller 

vurderingen skal ske, som en ”anden erklæringsopgave med sikkerhed”, hvorefter ISAE 3000 DK 

og ISAE 3400 DK vil finde anvendelse. Revisors arbejdsomfang og ansvar (og derfor også 

størrelsen af regningen) adskiller sig væsentligt alt efter hvilke arbejdshandlinger pengeinstituttet 

ønsker udført af revisor. I de fleste tilfælde vil det til alle formål
137

 være fornuftigt af 

pengeinstituttets ledelse at få en vurdering ”med sikkerhed”. 

 

3.4.8 Gennemgang af IAPS 1006: Audits of the financial statements of banks 

Standarden er udgivet af IFAC, og ikke indført af FSR i Danmark. Standarden er således ikke 

gældende for revision af danske pengeinstitutter. Standarden kan dog tjene som inspiration for 

revisor, og er generelt mere praktisk i sin tilgang til revisionshandlingerne. Standarden er fra 2001, 

dvs. fra før indførslen af Basel II-reglerne, og giver således begrænset input til afhandlingens 

problemstilling. Det er dog uanset bemærkelsesværdigt, at overholdelse af solvenskravene ikke 

eksplicit nævnes i forbindelse med revisors overvejelser af going concern, jf. standardens pkt. 53-

55. 

 

3.4.9 Sammenfatning af relevante krav i revisionsstandarderne 

Revisionsstandarderne er i sin natur generelle, og kapitaldækningsregler er derfor naturligt ikke 

nævnt direkte i standarderne. 

 

Sammenfattende viste gennemgangen, at kapitaldækningsreglernes eksistens har en ikke ubetydelig 

betydning for revisor, når revisor anvender ISA 300-serien i forbindelse med planlægning, 

risikovurdering etc. 

 

Analysen af ISA 250 viste, at revision af særligt søjle I reglerne er en konsekvens af standarden. 

Revisors forpligtelser i relation til søjle II reglerne er mere implicitte i standarden, men grundet de 

                                                 

136
 ISRS 4400 DK omhandler aftalte arbejdshandlinger, hvor revisor udfører revisionslignende arbejdshandlinger rettet 

mod regnskabsmæssige oplysninger, men standardens anvendelse udelukker ikke andre opgaver, hvor standarden kan 

være ”retningsgivende”, som fremhævet af Füchsel et al. (2010).  Aftalte arbejdshandlinger kan, jf. Füchsel et al. 

(2010), ske i både toparts- og trepartsforhold. 

137
 Det være sig ved et eventuelt ansvar, samt den ”kraft” vurderingen har i forhold til Finanstilsynet. 
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potentielle retsvirkninger af et forkert opgjort solvensbehov, og solvensbehovets relation til ISA 

570 om fortsat drift, konkluderes det, at revisor også efter revisionsstandarderne som udgangspunkt 

skal revidere det individuelle solvensbehov. 

 

For så vidt angår standardernes anvendelse i relation til søjle III oplysningerne, så afhænger den 

relevante standardanvendelse af, om oplysningerne fremgår af årsrapporten, og i givet fald, om det 

er i revisionspligtige dele, eller i ledelsesberetningen, hvorom revisor skal udtale sig, eller 

offentliggørelse af oplysningerne ikke sker i årsrapporten. 

 

Såfremt revisor forestår den uafhængige vurdering af det individuelle solvensbehov afhænger det af 

de konkrete aftaler, hvilke revisionsstandarder arbejdet skal udføres efter. I de fleste tilfælde 

vurderes vurderingen at skulle ske som en ”anden erklæringsopgave med sikkerhed” ved 

anvendelse af ISAE 3000 DK og ISAE 3400 DK. 

 

3.5 Sammenfatning af kapitel 3  

Kapitel 3 har været dedikeret en analyse af, hvilke eksplicitte og implicitte krav revisor står overfor 

i forbindelse med revision af et pengeinstitut, der er underlagt regler om kapitaldækning. I kapitlet 

er der således foretaget analyse af dels den finansielle lovgivning samt den almindelige 

revisorlovgivning, herunder revisionsstandarderne, i forhold til betydningen af, at pengeinstitutter er 

underlagt regler om kapitaldækning. 

 

Kravene til revisor stammer primært fra den finansielle lovgivning og revisionsstandarderne, 

hvorimod revisorloven og erklæringsbekendtgørelsen ikke tilfører væsentlige nye krav til revisor i 

relation til kapitaldækningsreglerne, men naturligvis udfylder kravene til arbejdshandlinger, 

erklæringsafgivelse, ansvar etc. 

 

Sammenfattende er revisors forpligtelser ikke overraskende koncentreret om årsrapporten. Revisor 

kan dog have en rolle uafhængigt af revision af årsrapporten, som den der foretager den uafhængige 

vurdering af det individuelle solvensbehov. 

 

I forbindelse med revisionen af årsrapporten viser analyserne, at revisor i relation til søjle I skal 

revidere den faktiske solvensprocent, da denne eksplicit indgår i de revisionspligtige dele af 
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årsrapporten. Det blev i den forbindelse diskuteret, at revisor skal have for øje, at de grundlæggende 

forudsætninger for begrebsrammerne efter regnskabsreglerne (”neutralitet”) og 

kapitaldækningsreglerne (”forsigtighed”) ikke er identiske. 

 

Forpligtelserne for revisor om at skulle foretage revision af solvensbehovet under søjle II er på 

ingen måde klare. Revisors forpligtelser til at revidere, om going concern forudsætningen kan anses 

for at være opfyldt, medfører imidlertid, at der opstår en implicit forpligtelse til revisor til at 

revidere solvensbehovet. Dette understøttes af kravene i den finansielle lovgivning, men i 

særdeleshed også af revisionsstandarderne, herunder særligt ISA 250 og 570. Revision af 

solvensbehovet opstår også i de tilfælde, hvor solvensbehovet er offentliggjort i årsrapportens 

revisionspligtige dele. Ligeledes vil kravene i FIL omkring ledelsesberetningen og supplerende 

beretninger også stille krav til, om revisor skal foretage revisionshandlinger i relation til 

solvensbehovet, der dog afhænger af pengeinstituttets valg af medium for offentliggørelse af 

solvensbehovet. 

 

I relation til revisors forpligtelser i relation til søjle III oplysningerne afhænger disse af, om 

oplysningerne afgives i revisionspligtige dele af årsrapporten eller i dele af årsrapporten, hvorom 

revisor skal udtale sig, eller pengeinstituttet har valgt en anden måde at offentliggøre oplysningerne 

på. 

 

Uanset ovenstående forpligtelser for revisor, foretages al revision af årsrapporten dog under 

iagttagelse af en række risikovurderingshandlinger med henblik på en vurdering risiko og 

væsentlighed som i alle andre revisionshandlinger. 

 

Afslutningsvist påføres revisor forpligtelser, såfremt revisor accepterer at foretage den uafhængige 

vurdering af det individuelle solvensbehov. Disse forpligtelser er imidlertid uden for regulering af 

specifik art, og følger derfor af de rammer revisorlovgivningen og revisionsstandarderne udfylder i 

forbindelse med revisors forpligtelse til at efterleve god revisorskik, hvilket blandt andet indebærer, 

at vurderingen er omfattet af begrebsdannelsen omkring ”andre erklæringer” og ”aftalte 

arbejdshandlinger”. 
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4 Konklusion og perspektivering 

4.1 Indledende bemærkninger 

Formålet med denne afhandling har været at analysere de krav, som revisor underlægges som følge 

af regler om kapitaldækning ved revision af et pengeinstitut. Undersøgelserne er blevet foretaget 

ved at analysere forskellige retskilder og litteratur på området. Undersøgelsen er sket med 

udgangspunkt i dels de forpligtelser, der påhviler pengeinstituttet (kapitel 2), og som en følge heraf 

de forpligtelser, der påhviler revisor (kapitel 3).  

 

I afsnit 4.2 gives en nærmere sammenfatning af undersøgelsens konklusioner, hvorimod afsnit 4.3 

omhandler nogle betragtninger og perspektiver på de i afhandlingen gjorte observationer. 

 

4.2 Sammenfatning og konklusioner 

Afhandlingens indledende og overordnede betragtninger om pengeinstitutternes væsentlige rolle i 

en markedsorienteret økonomi, hvor vigtigheden af tilliden til bankvæsenet er afgørende for en 

effektiv formidling af et samfunds kapitalressourcer, var udgangspunktet for en introduktion til den 

væsentlige rolle, som kapitaldækningsreglerne spiller for at opnå et mål om effektiv 

kapitalformidling. 

 

Indenfor Basel-komitéens begrebsramme blev kapitel 2 anvendt til en nærmere analyse af de 

forpligtelser, der påhviler et pengeinstitut indenfor de såkaldte 3 søjler. 

 

Analysen af reglerne omkring beregningen af den faktiske solvensprocent (søjle I reglerne) viste, at 

disse er omfattende og tekniske, men i øvrigt er af objektiv karakter. 

 

Analysen af søjle II reglerne (Tilsynsprocessen) viste, at reglerne havde en anden karakter, idet der 

både foreligger forpligtelser indenfor risikostyring og indenfor en egentlig opgørelse af et 

individuelt solvensbehov. Reglernes risikostyringsdimension blev sammenlignet med andre 

begrebsrammer omkring risikostyring. Vigtigheden af reglerne omkring kapitalbehovet, 

retsvirkningerne heraf samt det særegne ved netop denne opgørelse, blev imidlertid fremhævet, idet 

virkemåden af disse regler blev identificeret som værende af betydning i flere henseender for at 

besvare afhandlingens overordnede spørgsmål. 
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Analysen af oplysningsforpligtelserne under søjle III viste, at reglerne herom ikke adskiller sig 

væsentligt fra formålet med eller indholdet af offentliggørelse af sædvanlige regnskabsoplysninger. 

Det afgørende i relation til afhandlingens formål er primært det valg om medium til 

offentliggørelse, som pengeinstituttet anvender, herunder særligt om oplysninger hidrørende fra 

kapitaldækningsreglerne placeres i årsrapporten, og i givet fald, i hvilke dele af årsrapporten. 

 

Kapitel 2 indeholdt også en analyse af de krav til regnskabsaflæggelsen, som pengeinstitutter er 

underlagt, hvor formålet nærmere var at analysere kapitaldækningsreglernes indflydelse på 

pengeinstitutters regnskabsaflæggelse. Analysen afslørede, at som følge af reglernes forskellige 

formål, er der to forskellige grundlæggende principper bag begrebsrammerne for henholdsvis 

regnskabsreglerne (neutralitetsprincippet) og kapitaldækningsreglerne (forsigtighedsprincippet). 

Særligt eksistensen af forsigtighedsprincippet i kapitaldækningsreglerne og Finanstilsynets 

mulighed for at underkende pengeinstituttets vurdering af solvensbehovet (Tilsynsprocessen), har 

en ganske væsentlig betydning for en vurdering af, om regnskabets grundlæggende forudsætning 

om fortsat drift (going concern) kan anses for at være opfyldt, hvorfor denne forudsætnings validitet 

blev analyseret nærmere. 

 

Kapitel 3 analyserede på baggrund af de forpligtelser som påhviler pengeinstituttet, hvilke 

eksplicitte og implicitte krav eksistensen af kapitaldækningsregler medfører for revisor. 

 

Analysen skete dels med udgangspunkt i den finansielle lovgivnings specifikke krav til revisor, og 

dels med udgangspunkt i den almindelige revisorlovgivning, herunder gældende 

revisionsstandarder. 

 

Det kunne konkluderes, at de eksplicitte krav til revisor i den specifikke eller almindelige 

lovgivning som følge af kapitaldækningsreglerne var ganske sparsomme. I sammenhæng med 

analyserne i kapitel 2 kunne det imidlertid konkluderes, at særligt den finansielle lovgivnings krav 

til revisor og revisionsstandardernes eksistens i sammenhæng med kapitaldækningsreglerne, 

medfører ikke ubetydelige implicitte krav til revisor. 

 

Det kan således af afhandlingens analyser konkluderes, at revisor er underlagt en række krav som 

følge af kapitaldækningsreglernes eksistens: 
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1. Oplysningerne under søjle I om den faktiske solvensprocent indgår i årsrapportens 

revisionspligtige dele, og er derfor underlagt revisionspligt. 

 

2. Det individuelle solvensbehov under søjle II er ikke eksplicit underlagt revisionspligt, men 

som følge af eksistensen af going concern forudsætningen er revisor implicit nødsaget til at 

foretage revision af solvensbehovet. Tilstrækkeligt revisionsbevis sker dog under skyldig 

hensyntagen til ”sædvanlige” revisionsmæssige vurderinger af risiko og væsentlighed. 

Omfanget af revisionshandlingerne påvirkes imidlertid også af, om pengeinstituttet har valgt 

at lade solvensbehovet indgå i årsrapporten, herunder særligt om oplysningerne i givet fald 

indgår i dele af årsrapporten, hvor revisor skal foretage revision, eller i dele af årsrapporten, 

hvor revisor alene skal udtale sig. 

 

3. Oplysningsforpligtelserne under søjle III medfører som udgangspunkt ikke særlige krav til 

revisor, medmindre pengeinstituttet vælger at oplysningerne indgår i årsrapporten. Eventuelle 

krav til revisor afhænger i givet fald nærmere af, hvor i årsrapporten pengeinstituttet vælger at 

placere oplysningerne. 

 

4. Såfremt revisor foretager den uafhængige vurdering af solvensbehovet medfører det særlig 

agtpågivenhed for revisor i relation til omfanget af de erklæringer revisor kan afgive. 

 

4.3 Afhandlingens perspektiver 

Afhandlingen har afsløret, at revisors forpligtelser i relation til særligt søjle II og III på mange 

måder fremstår upræcise, og kunne med fordel præciseres eksplicit. Det er således på sin plads, når 

Dahl (2008) anbefaler (dog primært i relation til intern revision), at fremkomsten af ”Basel II-

reglerne” kræver en opdateret fælles ramme for revisionens gennemførelse. Som kommentar hertil 

er det imidlertid ligeså vigtigt at fastslå betydningen af, at begrebsrammerne for 

regnskabsaflæggelse og kapitaldækning grundlæggende tjener forskellige formål og dermed også 

har forskellige forudsætninger. 

 

Afhandlingen har i vidt omfang været centreret om særligt søjle II reglerne, da disse er særegne for 

pengeinstitutter. Grundlæggende handler søjle II reglerne om at kvantificere og styre 
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pengeinstituttets risikoappetit. Axelsen (2008) diskuterer generelt anvendelse af en tilgang omkring 

fastsættelse af risikoappetit i en virksomheds risikostyringssystem, men anfører netop problemet 

med, at en række risici er svære at kvantificere. 

 

Uanset de betydelige skønselementer, der indgår i opgørelsen af solvensbehovet, må det imidlertid 

anerkendes, at metoder til opgørelse af et kapitalbehov uden de store problemer vil kunne overføres 

til andre virksomhedstyper. Andre virksomhedstyper er ikke underlagt offentligretlige regler om 

kapitalkrav, men långivere indenfor andre brancher underlægger i realiteten også virksomheden et 

kapitalkrav for f.eks. at kunne opnå tilstrækkelig med finansiering til en markedskonform pris. På 

tilsvarende vis, som for pengeinstitutter, er andre virksomheder således også nødt til at vurdere sit 

kapitalbehov, når virksomheden skal vurdere, om going concern forudsætningen er opfyldt. 

Tankegangen bag søjle II reglerne vil således kunne tjene som inspiration til et element i ledelsens 

og revisors vurdering af going concern forudsætningens opfyldelse, ligesom særligt de anvendte 

metoder til opgørelse af kapitalbehovet er systematisk i sin tilgang, herunder særligt brugen af 

implicitte og eksplicitte stress-tests, jf. nærmere i bilag 2, hvilket tillige bidrager til en forståelse af 

usikkerheden ved opgørelsen. Tilgangen samler således vurderingen af going concern 

forudsætningens opfyldelse i en samlet ramme, som ikke eksisterer i dag. 
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Bilag 1 – Skematisk oversigt over opgørelsen af basiskapitalen 

 

Beregningsposter: Kommentarer: 

Egentlig kernekapital 1) Reguleres af §§ 3-9 i bekendtgørelsen. 

2) Består i al væsentlighed af en række egenkapitalposter fra regnskabet. 

3) Særlige regler om, at ekstern revisor skal foretage review af det løbende overskud, hvis det skal medregnes. 

- Primære fradrag i den 

egentlige kernekapital 

1) Reguleres af § 28, stk. 1, nr. 1-6, i bekendtgørelsen. 

2) Består af følgende: 1) Årets løbende underskud, 2) Foreslået udbytte, 3) Immaterielle aktiver, 4) 

Skatteaktiver138, 5) Fradrag for engagementsstørrelsesoverskridelse og 6) Fradrag for lån til erhvervelse af 

aktier m.v. i pengeinstituttet selv. 

= Egentlig kernekapital efter 

primære fradrag 

Sumpost 

+ Hybrid kernekapital 1) Reguleres af §§ 10-23 i bekendtgørelsen. 

2) Hybrid kernekapital er efterstillet kapital, der skal have visse tabsabsorberende karakteristika for at kunne 

medregnes, herunder krav om løbetid, forrentning, indløsnings- og nedskrivningsmuligheder m.v. 

3) Der er alt efter karakteristikaene mulighed for at medregne hybrid kernekapital for op til 50 pct. af 

kernekapitalen inkl. hybrid kernekapital efter fradrag. 

= Kernekapital inklusiv hybrid 

kernekapital efter primære fradrag 

Sumpost 

- Andre fradrag i 

kernekapitalen 

1) Reguleres af § 28, stk. 1, nr. 7-19 og stk. 2-13, i bekendtgørelsen. 

2) Består overordnet af halvdelen af følgende fradrag: 1) Forskelle til regnskabsreglerne (nr. 7-9), 2) Betydeligt 

ejerskab af en forsikringsvirksomhed (nr. 10), 3) Ejerskaber i kredit- og finansieringsinstitutter (nr. 11-13), 4) 

Beholdning af større kapitalandele i andre virksomheder (nr. 14-15), 5) Fradrag som følge af anvendelse af 

avanceret metode (nr. 16-17), 6) Fradrag for overskreden leveringsrisiko (nr. 18) og 7) Fradrag for særlige 

securitiseringspositioner (nr. 19). 

 = Kernekapital, inkl. hybrid 

kernekapital, efter fradrag 

Sumpost 

+ Medregnet supplerende 

kapital 

1) Reguleres af §§ 24-27, i bekendtgørelsen. 

2) Supplerende kapital er i al væsentlighed efterstillet kapital (ansvarlig lånekapital), der skal have visse 

tabsabsorberende karakteristika for at kunne medregnes, herunder krav om løbetid, forrentning, indløsnings- og 

nedskrivningsmuligheder m.v. 

3) Der er alt efter karakteristikaene mulighed for at medregne supplerende kapital for op til 100 pct. af 

kernekapitalen inkl. hybrid kernekapital efter visse fradrag. 

= Basiskapital før fradrag Sumpost 

- Andre fradrag i 

basiskapitalen 

1) Reguleres af § 28, stk. 1, nr. 7-19 og stk. 2-13, i bekendtgørelsen. 

2) Består overordnet af den anden halvdel af følgende fradrag: 1) Forskelle til regnskabsreglerne (nr. 7-9), 2) 

Betydeligt ejerskab af en forsikringsvirksomhed (nr. 10), 3) Ejerskaber i kredit- og finansieringsinstitutter (nr. 

11-13), 4) Beholdning af større kapitalandele i andre virksomheder (nr. 14-15), 5) Fradrag som følge af 

anvendelse af avanceret metode (nr. 16-17), 6) Fradrag for overskreden leveringsrisiko (nr. 18) og 7) Fradrag 

for særlige securitiseringspositioner (nr. 19). 

= Basiskapitalen efter fradrag Sumpost 

Kilde: Egen tilvirkning. 

                                                 

138
 Det må formodes, at der alene er tale om aktiverede udskudte skatteaktiver, idet det kun er disse, der i en 

konkurssituation vil blive værdiløse, hvilket ikke er tilfældet for aktuelle skatteaktiver, jf. også Hjetting et al. (2011). 
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Bilag 2 – Eksempler på eksplicitte og implicitte stress-tests 

I dette bilag anføres nogle simple eksempler på anvendelse af henholdsvis eksplicitte stress-tests 

ved opgørelse af solvensbehovet. 

 

I eksemplerne nedenfor er stress-hændelserne pengeinstitutspecifikke. Ved anvendelse indenfor 

andre brancher vil der naturligvis skulle fastsættes relevante parametre for stress-hændelserne 

tilpasset den konkrete virksomhed. Det bemærkes, at tallene i tabellerne er fiktive og alene tjener 

illustrative formål. Tallene i de to tabeller kan ikke sammenlignes. 

 

Eksempel med en eksplicit stress-test: 

En eksplicit stress-test består i at lade en række ”usandsynlige, men ikke utænkelige” hændelser 

indtræffe, og herefter se på effekten på den faktiske basiskapital (solvensprocent). 

Stress-hændelse: Resultat af stress 

Faktisk basiskapital før stress-hændelser 1.000 

+/- Basisindtjening +150 

- Obligationer/renterisiko -65 

- Aktierisiko -75 

- Valutarisiko -30 

- Modpartsrisici -5 

- Vækst -40 

- Kreditrisiko -200 

- Koncentrationsrisici -20 

- Ejendomsrisici og materielle aktiver -15 

- Operationelle risici/Kontrolrisici -65 

- Strategiske risici 0 

- Omdømmerisici -10 

- Koncernrisici 0 

- Likviditetsrisici -30 

- Afviklingsrisici 0 

+/- Andre forhold -10 

Resultat af stress-hændelser, i alt: -415 

Faktisk basiskapital efter stress-hændelser 585 

Kilde: Egen tilvirkning. 
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Hvis minimumskapitalkapitalkravet (8 pct.’s-kravet) er på f.eks. 650 ses det, at der er en risiko for, 

at pengeinstituttet ikke vil kunne opfylde kapitalkravet. Det kan også hævdes, at mangler (650-585 

= 65) for at pengeinstituttet til ”enhver tid” vil overholde minimumskapitalkravet, hvorfor 

kapitalbehovet i denne situation er på (650+65 = 715), som pt. opfyldes med 1.000. 

 

Den eksplicitte stress-test er således en top-down tilgang. 

 

Eksempel med en implicit stress-test: 

En implicit stress-test består i at lade en række ”usandsynlige, men ikke utænkelige” hændelser 

indtræffe, og herefter se på, hvor meget kapital der er behov for at afdække disse stress-hændelser. 

Stress-hændelse: Resultat af stress 

Initialt kapitalbehov 0 

+/- Basisindtjening -70 

+ Obligationer/renterisiko +60 

+ Aktierisiko +80 

+ Valutarisiko +20 

+ Modpartsrisici +15 

+ Vækst +40 

+ Kreditrisiko +300 

+ Koncentrationsrisici +20 

+ Ejendomsrisici og materielle aktiver +25 

+ Operationelle risici/Kontrolrisici +55 

+ Strategiske risici 0 

+ Omdømmerisici +10 

+ Koncernrisici 0 

+ Likviditetsrisici +25 

+ Afviklingsrisici 0 

+/- Andre forhold +15 

Resultat af stress-hændelser, i alt: +595 

Kapitalbehov efter stress-hændelser 595 

Kilde: Egen tilvirkning. 

For at pengeinstituttet overholder sit således beregnede kapitalbehov skal pengeinstituttets faktiske 

kapital mindst være på 595. 
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Den implicitte stress-test er således en bottom-up tilgang. 


