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Summary

Since the �nancial crisis started several danish banks have collapsed. This has
resulted in a decline of the trust in the economy. In some cases the bank's annual
report had received a clean auditor's report shortly before its collapse. This
has also contributed to the society's decline of trust, especially in the auditing
profession. To increase the trust again it is crucial to ensure the quality of the
audit in the future.

To do so, it is investigated what the auditor can do to identify �nancial problems
in danish banks in time. The answer to the question is approached from a high
level as not only the auditors actions are considered, but also the auditor's
quali�cations, law initiatives etc.

To understand what demands the danish audit profession are subject to, the
danish special rules of law for the audit, the new Basel rules and the demands
for the banks' capital as well as solvency are described. Furthermore several
articles performed by researchers and specialists regarding audit in relation to
the �nancial crisis have been read and outlined.

In order to �nd solutions to the question investigated, experienced auditors,
economists and journalists have answered a questionnaire and a few of them
have been interviewed. They came up with several suggestions as to how the
quality of the audit can be ensured and improved. Some of the suggestions need
further research and others can be implemented in this very moment by the
individual auditor.
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Kapitel 1

Indledning

De danske pengeinstitutter har siden 2008, da den �nansielle krise havde sit ind-

tog i Danmark, været under et stærkt øget pres og �ere er gået konkurs (senest

Tønder Bank). Der har i den forbindelse været meget kritik af pengeinstitut-

ternes ledelser og revisorer. Kritikken mod revisorerne skyldes ísær de tilfælde,

hvor et pengeinstitut er gået konkurs kort tid efter, at revisor har afgivet en

blank revisionspåtegning1.

Alligevel er der meget få sager, hvor revisor retligt stilles til ansvar, da det ikke

har kunnet konstateres, at revisorerne ikke har opfyldt god revisionsskik. Det-

te kan o�entligheden undre sig over og tilliden til revisionsbranchen falder og

måske tillige svigtes retsfølelsen, idet mange småaktionærer også har tabt på

deres investeringer, når pengeinstitutterne går konkurs. Det er afgørende for re-

visorstanden, at der fortsat er tillid til deres arbejde, da de er o�entlighedens

tillidsrepræsentanter og revisors opgave primært består i at skabe tillid til virk-

somhederne gennem kontrol af deres regnskaber. Det er derfor interessant at

addressere de udfordringer, som revisorerne står over for.

I denne afhandling fokuseres der ikke på hvem og hvad, der er skyld i �nanskri-
1En revisionspåtegning uden forbehold eller supplerende oplysninger.
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sen og pengeinstitutternes problemer, men mere på hvordan revisionsbranchen

kan sikre sit arbejde bedre og derved øge tilliden både indad- og udadtil. Det

er valgt at zoome ud i et forsøg på at se fremad og komme med nogle mere

overordnede forslag, som har til formål at skabe bevidsthed om løsninger af de

problemstillinger, som revisorer stilles over for ved revision af danske penge-

institutter. Især revisorer og økonomer er derfor givet muligheden for at give

deres holdning til kende gennem interviews samt besvarelse af et spørgeskema.

Hvis revisorerne selv er villige til at foretage forbedringer af revisionen af danske

pengeinstitutter, er der også større sandsynlighed for, at det faktisk lykkes.

1.1 Problemformulering

I et forsøg på at se fremad er det valgt at undersøge:

Hvad kan revisor gøre for i tide at identi�cere �nansielle problemer i danske

pengeinstitutter?

Problemformuleringen skal forstås fra et overordnet niveau, idet der ikke alene

ses på revisors generelle revisionshandlinger, men også på revisors kompetencer,

lovtiltag mv.

1.2 Afgrænsning

Basel-reglerne vil ikke blive behandlet i detaljer, idet omfanget i forhold til

opgavens problemstilling vil blive for omfattende. Det er dog vigtigt at have

kendskab til hovedlinjerne i reglerne.

De tekniske regler for opgørelsen af basiskapital, kernekapital og solvens samt

metoderne hertil vil ikke blive gennemgået grundet omfang og relevans for af-

handlingen.

De enkelte internationale revisionsstandarder (ISA'er) vil ikke blive behandlet.

Kun få nævnes kort, idet det forudsættes, at læseren har kendskab til de grund-

læggende bestemmelser om kravene til revisors arbejde.
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1.3 Målgruppe

Denne afhandling henvender sig til revisionsbranchen, undervisere og studerende

inden for revision samt andre med interesse herfor. Det forventes, at læseren har

kendskab til revisionsmæssige begreber såsom going concern, god revisionsskik

mv. samt de grundlæggende krav og regler til revisors arbejde, idet disse ikke

vil blive speci�kt gennemgået.

1.4 Metode

For at besvare problemformuleringen vil der i afhandlingen blive benyttet både

kvalitative interviews samt kvantitative spørgeskemaer. Det kvalitative inter-

view er udarbejdet som eliteinterview2 og foretages med ledere i danske pengein-

stitutter med indsigt i bankernes �nansielle anliggender samt primært statsau-

toriserede revisorer med erfaring indenfor revision af danske pengeinstitutter,

henholdsvis interne og eksterne revisorer. Målet er at interviewe 2 ledere fra

forskellige pengeinstitutter og 5 revisorer (statsautoriserede og partnere) fra for-

skellige revisionsvirksomheder og pengeinstitutter. Interviewspørgsmålene bliver

fremsendt til interviewpersonerne forud for interviewet, så de på forhånd kan

overveje deres svar. Dette er valgt for at øge sandsynligheden for at opnå et

interview med de udvalgte, selvom det kan hindre mere spontane svar.

Det kvantitative spørgeskema udsendes efter størstedelen af interviewene er fo-

retaget, således at der er taget højde for rettelser og eventuelle nye input. Spør-

geskemaet udarbejdes i digital form ved brug af programmet SurveyXact og

udsendes til respondenterne via link i en email. Programmet giver ligeledes mu-

lighed for at rykke respondenter, der ikke har svaret efter første udsendelse af

spørgeskemaet. Spørgeskemaet indeholder både forudde�nerede svarmuligheder

samt kommentarfelter, så respondenten frivilligt kan tilføje mere nuancerede

svar til værdi for afhandlingen. Det er valgt at benytte en fem-punkts Likert-

skala som svarmulighed til størstedelen af spørgsmålene, der er udformet som

udsagn. Skalaen indeholder muligheden for at afgive et neutralt svar3. Målet er

2Brinkmann og Kvale, s.167, [36].
3Boolsen, s.75-76, [10].
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at modtage svar fra mellem 50 og 100 respondenter fordelt nogenlunde ligeligt

på revisions- og bankbranchen. Respondenterne og deres kontaktoplysninger er

primært fundet via virksomhedernes hjemmesider.

Derudover er der søgt efter information og artikler på Infomedia, Google Scho-

lar, Sciencedirect samt Google. De benyttede søgeord har bl.a. været bank crisis

audit, fair value audit crisis, revision af pengeinstitutter, revision og bankkrak

mv. Det er hovedsageligt artikler fra 2007 og frem til nu, der er benyttet, da

disse anses som de mest relevante, idet den �nansielle krise indtraf fra dette

tidspunkt.

1.5 Kildekritik

I afsnit 2.1.1 omhandlende nogle udvalgte danske pengeinstitutters sammenbrud

er blandt andet advokatundersøgelser benyttet til at identi�cere den eksterne

revisions udfordringer ved revision af et nødlidende pengeinstitut. Der skal dog

her gøres opmærksom på, at advokatundersøgelsen er bestilt af det nystiftede

selskab under Finansiel Stabilitet A/S, der har overtaget det sammenbrudte

pengeinstitut. Formålet er at varetage indskydernes interesser og i denne hense-

ende fastslå, hvorvidt der er grundlag for en erstatningssag, således at det nye

pengeinstituts aktiver øges. Som retskildeværdi i en retssag vil denne form for

advokatundersøgelse derfor kun være et partsindlæg og ikke være afgørende i sig

selv4.

Finanstilsynets rolle er ligeledes forsøgt afdækket ved at benytte deres egne re-

degørelser, som de har udarbejdet på baggrund af nye lovkrav. For at forholde

sig kritisk til denne kilde, som her bedømmer egen indsats, er Rigsrevisionens

beretning om Finanstilsynets indsats ligeledes valgt inddraget.

I analysen af resultaterne af spørgeskemaet i afsnit 3.3 er der taget forbehold

for antallet af respondenter for pro�lerne journalister og interne revisorer, da

der er langt færre journalister og kun ca. halvt så mange interne revisorer end

der er eksterne revisorer og økonomer. Det er derfor vigtigt at have in mente,

at der næppe med sikkerhed kan konkluderes noget generelt om holdningen fra

4Camphausen, [15].
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disse to grupper.

1.6 Struktur

I kapitel 2 bliver der redegjort for baggrunden for afhandlingen i form af en

gennemgang af de afgørende faktorer for tre udvalgte pengeinstitutters konkurs

og revisors ansvar. Herefter bliver de vedtagne danske bankpakker og krav til

danske pengeinstitutter i form af kapital og solvensregler gennemgået. Idet pen-

geinstitutternes risikostyring eller mangel på samme har spillet en stor rolle i

den �nansielle krise, er det valgt at give en kort opsummering af risikobegreber-

ne. Efter gennemgangen af de �nansielle regler og krav samt teori fokuseres der

på revisionen.

Her beskrives kort nogle af de vigtigste revisionområder ved revision af pengein-

stitutter: Engagementer, IT-kontroller, markedsrisiko og going concern. Der vil

herefter redegøres for Finanstilsynets arbejde og tilsynsdiamanten, der angiver

nogle grænseværdier, som skal overholdes af pengeinstitutterne.

Til slut i kapitel 2 er der lavet en samlet gennemgang af �ere artikler, der om-

handler revisionsemner vedrørende �nanskrisen, såsom revisors uafhængighed,

forudsigelser af konkurser og dagsværdi. Som det sidste gives en opsummering

på hele kapitlet.

I kapitel 3 foretages en analyse dels af de foretagne interviews og dels af resulta-

terne fra spørgeskemaundersøgelsen opdelt i hvert spørgsmål for overskuelighe-

dens skyld. Til slut samles de adspurgtes forslag og der gives en opsummering

på analysen.

Konklusionen på hele afhandlingen gives i kapital 4.
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Kapitel 2

Litteraturgennemgang

2.1 Den �nansielle krise og de danske pengeinsti-

tutter

I dette kapitel vil nogle af de �nansielle problemer, som de danske pengeinstitut-

ter har oplevet, blive identi�ceret ved at gennemgå tre udvalgte advokatunder-

søgelser fra konkursramte pengeinstitutter, da problemerne må identi�ceres, før

der kan �ndes en løsning på dem. Derudover er det valgt at give en introduktion

til de mest relevante lovkrav for pengeinstitutter og kort gennemgå elemen-

terne, der indgår i risikostyringen i et pengeinstitut. Da kandidatafhandlingen

omhandler hvad revisor kan give af løsninger, gives der ligeledes en introduktion

til de revisionsmæssige krav vedrørende pengeinstitutter og et overblik over Fi-

nanstilsynets ind�ydelse. For at kunne give en fyldestgørende redegørelse er det

til slut i kapitlet valgt at medtage relevante artikler udarbejdet af forskere og

andre. Alle disse informationer danner baggrunden for analysen i afhandlingen

og har medvirket som inspiration til udarbejdelsen af interviewspørgsmål samt

spørgeskema.
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Det kom som noget af en overraskelse, da Danske Banks direktør d. 19. decem-

ber 2012 i en kronik i Politiken åbent tager et medansvar for den �nansielle

krise1. I kronikken skriver han: "I vores ambition om at indfri markedets og

investorernes forventninger om vækst og ska�e kortsigtede gevinster til os selv

og vores kunder mistede vi i et vist omfang fokus på de langsigtede værdier. Det

indrømmer og beklager vi". Kronikken kommer efter en periode, hvor Danske

Bank har været under stort pres i forhold til deres image og tilliden til koncer-

nen. Han udtalte som opfølgning til kronikken: "...vi skulle have stoppet vores

vækst, stoppet noget udlån og nogle produkter". Hvis kronikken skal ses i et

positivt lys kan det være et vendepunkt, hvor pengeinstitut-branchen fremover

åbner mere op. Det må i hvert fald tages som et udtryk for at Danske Bank og

måske branchen forsøger at lære af den �nansielle krise og de faktorer, der har

forårsaget den.

2.1.1 Danske pengeinstitutters sammenbrud

I det følgende afsnit vil revisorernes rolle i sammenhæng med tre udvalgte danske

pengeinstitutters sammenbrud blive belyst. Ud fra dette vil nogle af revisorernes

udfordringer ved revision af nødlidende danske pengeinstitutter kunne identi�-

ceres. Det er valgt at gennemgå advokatundersøgelser mv. for Roskilde Bank,

EBH Bank og Amagerbanken, da det især er ved disse sager, at den danske

revisionspraksis er blevet betvivlet af o�entligheden.

2.1.1.1 Roskilde Bank

I august 2009 blev en advokatundersøgelse omhandlende årsagerne til og an-

svaret for Roskilde Banks sammenbrud afsluttet2. Advokaterne undersøgte og

vurderede bl.a. hvorvidt både de interne og eksterne revisorer havde opfyldt

deres forpligtelser i henhold til lovgivningen, herunder god revisionsskik, i årene

før sammenbruddet. Som hovedårsager til pengeinstituttets sammenbrud blev

dets høje risikopro�l i form af høj udlånsvækst og koncentration på ejendoms-

1Kjær og Thiemann, [35].
2Sammenfatning af advokatundersøgelse af visse forhold i Roskilde Bank, [8]
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markedet samt lille solvensoverdækning, mangelfuld håndtering af kreditsager

samt dårlig kreditkultur fremhævet. Disse årsager havde pengeinstituttet selv

ind�ydelse på og de blev derfor centrale i advokatundersøgelsen. Naturligvis

som for �ere andre pengeinstitutter under krisen, var den negative udvikling

på ejendoms-, aktie- og pengemarkedet også medvirkende årsag, men dette lå

udenfor pengeinstituttets ind�ydelse. Advokaternes undersøgelse af den interne

revision i årene 2005-2006 påpeger �ere kritisable punkter. Flere revisionsrap-

porter forelå kun i unummererede og udaterede udkast. Der var ubegrundet

fravalgt bonitetsvurdering3 i �ere kreditsager. Revisor har altså ikke vist den

fornødne omhu. Revisionsrapporterne gennem årene gav et forkert indtryk af

de faktiske omstændigheder. Det fremgik eksempelvis, at �ere rapporter på ud-

lånsområdet var "tilfredsstillende"selvom dette ikke kan have været korrekt, da

revisor slet ikke havde forholdt sig til dokumentationen på ubevilgede overtræk

for 393 mio. DKK fordelt på 22 engagementer. Derudover var revisionsafta-

len ikke overholdt, da skriftlig kvartalsrapportering slet ikke blev udført. Her

kunne det derfor konstateres, at der var manglende kvalitetskontrol fra ekstern

revisors side. Der var manglende og fejlagtige informationer i revisionsprotokol-

latet, da der blev givet indtryk af en mere omfattende revision end der faktisk

var foretaget. Der manglede også vurdering af systemproblemernes ind�ydelse

på fejlrisikoen i årsrapporten. Gennem årene vurderes �ere engagementer til at

være med normal forretningsmæssig risiko, selvom de reelt ikke var det (bl.a.

2006: 5 engagementer med udlån, der var mere end 10 gange større end lånerens

egenkapital). Det blev heller ikke oplyst i revisionsprotokollatet fra 2007 ved-

rørende regnskabsåret 2006, at den nytiltrådte og underskrivende revisionschef

(ansat i 9 dage) må have haft begrænset viden om forholdene for hændelser i

året 2006. I årene 2007 og 2008 frem til sammenbruddet blev den interne revision

dog betydeligt forbedret. Advokaternes konklusion var derfor, at den interne re-

vision i 2005 og 2006 ikke var tilfredsstillende og at den tidligere revisionschef

havde overtrådt god revisionsskik for revisionen vedrørende regnskabsåret 2006.

Den nytiltrådte revisionschef havde ligeledes overtrådt god revisionsskik, da hun

burde have taget forbehold eller givet supplerende oplysning om sin manglende

viden, idet hun ved at undlade dette, legitimerede intern revisions mangelfulde

arbejde. Det blev yderligere konkluderet, at der forelå et ansvarsgrundlag over

3Bonitet er udtryk for kreditværdigheden af en kunde eller et engagement. Høj bonitet er
lig lav risiko.
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for banken.

Roskilde Banks eksterne revisor i årene 2005-2008 var Ernst & Young. Advoka-

tundersøgelsen påpeger �ere kritisable punkter: Den eksterne revision vurderede

den interne revision til at være kvali�ceret til, at de kan basere deres afsluttende

revision på intern revisions udførte arbejde, hvilket var fejlagtigt, da arbejdet

var yderst mangelfuldt. Dette blev tilmed gjort ved at benytte revisionsbekendt-

gørelsens standardformulering frem for en selvstændig og præciserende formule-

ring om manglerne. De erklærede sig ligeledes enige i intern revisions protokollat

trods �ere mangler. Bankens kredithåndtering kommenteres ligefrem som "be-

tryggende", selvom der ikke var belæg for dette. Således manglede en nedskriv-

ningsmodel, der var kæmpe udlånsvækst i en konjunkturfølsom branche, der

var konstateret væsentlige svagheder i kontrolmiljøet og Finanstilsynet havde

afgivet påbud og risikoadvarsler. Disse oplysninger forholdt ekstern revision sig

ikke til som de burde. I 2006 ændrede ledelsens optionsprogram sig fra at være

afdækket til at blive uafdækket. Dette burde revisor ligeledes have oplyst og

kommenteret på. Der blev ikke givet tilstrækkeligt indskærpende oplysninger til

bestyrelsen om de manglende ressourcer i kreditafdelingen og konsekvenserne

heraf. Revisor forholdt sig heller ikke til den nytiltrådte revisionschefs mang-

lende grundlag for at underskrive revisionsprotokollatet for regnskabsåret 2006.

I 2007 burde den eksterne revisor også have omtalt de mange bemærkninger

om kreditprocedurerne i de interne revisionsrapporter, således at bestyrelsen

var blevet opmærksom herpå. Alt i alt blev advokaternes konklusion vedrørende

den eksterne revision, at god revisionsskik var blevet overtrådt for regnskabsåret

2006 og at der var et ansvarsgrundlag over for banken.

Ud over advokaternes undersøgelse, foretog Finanstilsynet en undersøgelse af

tilsynets egen rolle. Konklusionen var bl.a. at: "Banken og dennes revision an-

gav, at tilsynets påbud blev efterlevet, hvorfor tilsynet ikke havde grundlag for

at anfægte, at banken i det væsentlige ikke blev drevet inden for lovens rammer.

Da tilsynet desuden havde henledt bankens ledelse på de påtagne risici, havde

Finanstilsynet ikke mulighed for at gribe yderligere ind."4. Finanstilsynet hæf-

ter sig ligeledes ved, at den eksterne revision ingen af årene har taget forbehold.

Dog har rigsrevisionen efterfølgende kritiseret Finanstilsynet for at gemme sig

bag revisionen. Ifølge rigsrevisionen benyttede Finanstilsynet ikke alle de mulige

4Redegørelse for Finanstilsynets tilsyn med Roskilde Bank i henhold til �352 a i lov om
�nansiel virksomhed, afsnit 5.2, [22]
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beføjelser de har til at gøre opmærksom på og hindre forværringen af Roskilde

Banks økonomiske tilstand. Dette er understreget i Rigsrevisionens beretning

til statsrevisorerne om Finanstilsynets aktiviteter i forhold til Roskilde Bank

A/S: "Finanstilsynet anvendte i forhold til Roskilde Bank A/S alene påbud og

risikooplysninger. Finanstilsynets øvrige redskaber blev ikke bragt i anvendelse

over for Roskilde Bank A/S."5. "Finanstilsynet var vidende om problemerne i

Roskilde Bank A/S, men tilsynet fulgte ikke op på, om en række påbud blev

efterlevet. Finanstilsynet burde have fulgt aktivt med i sagernes udvikling og

ikke i denne situation henholde sig til bekendtgørelsen om revision af pengein-

stitutter, hvorefter revisionen kontrollerer, at tilsynets påbud bliver fulgt."6.

2.1.1.2 Amagerbanken

I april 2012 blev en advokatundersøgelse omhandlende ansvaret for Amagerban-

kens sammenbrud afsluttet7. Advokaterne undersøgte og vurderede bl.a. hvor-

vidt de eksterne revisorer havde opfyldt deres forpligtelser i henhold til lovgiv-

ningen, herunder god revisionsskik, i årene før sammenbruddet.

Gennem de pågældende år (2007-2010) afgav ekstern revisor sine revisionspå-

tegninger uden forbehold. Nogle af årene blev der dog givet supplerende op-

lysninger. De supplerende oplysninger omhandlede i 2008 usikkerhed og risiko

vedrørende måling af engagementer med sikkerhed i ejendomme, aktier og virk-

somhedsobligationer. Ved revisionen af årsrapporten i 2008 blev 29 engagemen-

ter gennemgået. 15 af disse var målt korrekt, men 14 af dem kunne revisor ikke

konkludere på, da banken bl.a. manglede at opstille betalingsrækker for engage-

menter med OIV8. Det pengemæssige beløb for de 14 engagementer oversteg 5

mia. DKK og må dermed anses som væsentligt. For delårsrapporten, der dække-

de 1.-3. Kvartal af 2009, blev der ikke revideret, men kun foretaget review. Heri

var der heller ikke taget forbehold, men dog givet supplerende oplysninger om

5Beretning til statsrevisorerne om Finanstilsynets aktiviteter i forhold til Roskilde Bank
A/S, s.20, punkt 93, [48].

6Beretning til statsrevisorerne om Finanstilsynets aktiviteter i forhold til Roskilde Bank
A/S, s.20, punkt 96, [48].

7Advokatundersøgelse af visse forhold i Amagerbanken A/S, [16].
8OIV er en forkortelse for "Objektiv Indikation for Værdiforringelse", der indikerer den

samlede risiko for hvert engagement, fx hvor låntager kommer i betydelige økonomiske van-
skeligheder. Har et engagement OIV skal det overvejes, om der skal ske en nedskrivning eller
hensættelse hertil. OIV vurderes ved skøn.
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forudsætningen for fortsat drift, der kunne vise sig fejlagtig, hvis Finanstilsynet

ikke forlængede sin frist for opfyldelse af bankens solvensbehov, mens behand-

lingen af statsgarantien stod på. Ligeledes blev der oplyst om usikkerhed og

risiko vedrørende måling af engagementer med sikkerhed i ejendomme. I 2010

(1.halvår) omhandlede de supplerende oplysninger forudsætningen for fortsat

drift, da der var modtaget individuel statsgaranti fra Finansiel Stabilitet A/S

efter bankpakke II. Dette krævede at basiskapitalen blev øget med min. 750

mio. DKK. Dette kunne opnås gennem aktiesalg og ansvarlig lånekapital. Hvis

ikke kunne forudsætningen om fortsat drift være fejlagtig.

Advokatundersøgelsen konkluderer, at ekstern revision har opfyldt god revi-

sionsskik i 2007 men kun delvist i 2008 og 2010. I 2009 er der handlet i strid

med god revisionsskik. Ifølge advokaten burde der i 2008 være taget forbehold

for mangelfulde oplysninger om forudsætningerne for regnskabsmæssige skøn,

manglende kvantitative oplysninger om kreditrisiko, manglende nedskrivning

på engagementer med sikkerhed i en børsnoteret aktiepost samt forbehold for

utilstrækkeligt revisionsbevis ved vurderingen af en række af de største enga-

gementer. I 2009 (1.kvartal) burde der være taget forbehold for mangelfulde

oplysninger om forudsætningerne for regnskabsmæssige skøn i revisors udtalelse

om ledelsesberetningen. I reviewet (1.-3. kvartal) burde der være taget forbehold

for uenighed med ledelsen om væsentlige regnskabsforhold. Ifølge advokaten bur-

de den eksterne revisor i sin udtalelse om ledelsesberetningen for 1.kvartal 2010

have taget forbehold for uenighed med ledelsen, da der manglede mere konkrete

oplysninger om forudsætningerne for de regnskabsmæssige skøn. Den endelige

konklusion på advokatundersøgelsen var, at god revisionsskik i �ere tilfælde var

blevet overtrådt, men det kunne ikke påvises, at banken havde lidt et tab på

baggrund af dette.

Et afgørende spørgsmål, som o�entligheden efter sammenbruddet har stillet,

er, hvordan staten (Finansiel Stabilitet A/S) kunne godkende den individuelle

statsgaranti på 13,4 mia. DKK og hvad Finanstilsynets rolle var, når de kend-

te til bankens økonomiske situation og risiko9. Dette har Rigsrevisionen taget

stilling til og fastslår, at Finanstilsynets rolle i sagen var at vurdere, hvorvidt

Amagerbanken opfyldte det krævede solvensbehov og at dette var opgjort kor-

rekt. Dette gjorde banken på tidspunktet for tildeling af statsgarantien efter

Finanstilsynets overbevisning, men de gjorde Finansiel Stabilitet opmærksom

9Artikel: Finanstilsynets rolle skal granskes, [51].
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på, at dette muligvis ikke ville være tilfældet på længere sigt. Rigsrevisionens

konklusion var derfor, at Finanstilsynet havde udført sin opgave korrekt10. Dog

burde Finanstilsynet have været endnu mere opmærksom på Amagerbankens

særligt risikable forretningsmetoder samt have gennemgået en større del af ban-

kens engagementer11.

2.1.1.3 Ebh Bank

I november 2009 blev en advokatundersøgelse omhandlende årsagerne og ansva-

ret for ebh bankens sammenbrud afsluttet12. Advokaterne undersøgte og vur-

derede bl.a. hvorvidt de eksterne revisorer havde opfyldt deres forpligtelser i

henhold til lovgivningen, herunder god revisionsskik, i årene før sammenbrud-

det.

De identi�cerede hovedårsager til bankens sammenbrud mindede til forveksling

om omstændighederne hos Roskilde Bank (se afsnit 2.1.1.1). Hos ebh bank var

der ligeledes en høj risikopro�l med udlånsvækst og koncentration på ejendoms-

markedet. I dette tilfælde var der dog også en tendens til at give blancolån13.

Ligesom Roskilde Bank havde ebh bank også dårlig risikostyring og kredithånd-

tering i form af manglende kreditpolitik vedrørende fast ejendom og pantebreve

samt mange såkaldte presserende sager. Dette var de faktorer, som banken selv

havde ind�ydelse på og de var derfor også fokus i advokatundersøgelsen. Lige-

som resten af banksektoren var den negative udvikling på ejendoms-, penge- og

aktiemarkedet også medvirkende faktorer til bankens svære situation14.

Advokaternes vurdering var, at den interne og eksterne revision har overholdt

god revisionsskik i alle år med undtagelse af 2007. For regnskabsåret 2007 burde

væsentlige risikooplysninger og anbefalinger fra revisionsprotokollen have været

fremhævet, da banken havde svage og OIV engagementer blandt sine største

(og dermed reviderede engagementer)15. Der burde have været taget forbehold

10Bemærkninger til Rigsrevisionens beretning om tildelingen af individuel statsgaranti til
Amagerbanken A/S, s.1, [24].

11Beretning til Statsrevisorerne om tildelingen af individuel statsgaranti til Amagerbanken
A/S, s.3, [49].

12Sammenfatning af advokatundersøgelse af visse forhold i EBH Bank A/S, [56].
13Udlån uden sikkerhed.
14Sammenfatning af advokatundersøgelse af visse forhold i EBH Bank A/S, s.1, [56].
15Sammenfatning af advokatundersøgelse af visse forhold i EBH Bank A/S, s.6, [56].
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eller givet supplerende oplysninger i revisionspåtegninen for 2007, idet advoka-

terne vurderede ledelsesberetningen til ikke at have været retvisende. Dermed

har både intern og ekstern revision legitimeret årsrapporten og overtrådt god

revisionsskik. Der er derfor et ansvarsgrundlag over for banken16. Advokaterne

påpegede desuden, at en af bankens fratrådte statsautoriserede revisorer havde

omgået lovkravet om rotation ved at fortsætte som rådgiver for bankens direk-

tion og bestyrelse17.

2.2 De danske bankpakker

2.2.1 Bankpakke I-V

Da krisen for alvor slog igennem i Danmark i september 2008, var Danmark

blandt de første lande, hvor staten etablerede såkaldte hjælpepakker til det �-

nansielle marked i håbet om at afværge situationen. I alt er der vedtaget fem

bankpakker, som vil blive omtalt nedenfor. Allerede i oktober 2008 var den

første bankpakke vedtaget af Folketinget og kunne træde i kraft. Denne bank-

pakke (også kaldet stabilitetspakken) gav ubegrænset statsgaranti på indlån fra

garanterede indskydere og andre simple kreditorer, såfremt pengeinstituttet blev

medlem af Det Private Beredskab18 (frivilligt, men uopsigeligt grundet indbe-

talinger til staten på 35 mia. DKK). I oktober 2010 blev statsgarantien dog

begrænset til ca. 750.000 DKK (1 mio. EUR) pr. indskyder/kreditor, men med

mulighed for at benytte en overgangsordning19. Formålet med bankpakkerne

generelt var og er fortsat, at hjælpe til at stabilisere de �nansielle markeder og

dermed sikre danske pengeinstitutters muligheder for at optage lån i udlandet

samt genoprette tilliden i markedet. Den samlede evaluering af bankpakke I vi-

ser, at den har virket efter hensigten og tilmed endte med at give et overskud på

2,5 mia. DKK20. I forbindelse med bankpakke I oprettede staten tillige Finansiel

Stabilitet A/S, som er et statsselskab, der har til formål at afvikle nødlidende

16Pressemeddelelse, s.1, [7]
17Sammenfatning af advokatundersøgelse af visse forhold i EBH Bank A/S, s.6, [56].
18Den �nansielle sektor i Danmark.
19Mulighed for ansøgning om udvidet/forlænget statsgaranti i op til 3 år.
20Erhvervs- og Vækstministeriets notat om økonomisk status for Bankpakken og Kredit-

pakken, [20].
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danske pengeinstitutter21. Senere i forbindelse med bankpakke II blev afviklin-

gen dog frivillig. Flere danske pengeinstitutter er siden 2008 blevet afviklet gen-

nem �nansiel Stabilitet22. I januar 2009 indførtes så bankpakke II (også kaldet

Kreditpakken). Denne bankpakke skulle hindre, at der opstod en kreditklemme,

dvs. en situation, hvor pengeinstitutternes ikke vil låne borgere og virksomheder

penge til selv økonomisk sunde projekter (fx til udvidelse af succesfulde virksom-

heder mv.). Ordningen gav alle solvente danske kreditinstitutter mulighed for

at søge om statsligt kapitalindskud (staten afsatte 100 mia. DKK i alt) i form af

hybrid kernekapital23, som forrentes og tilbagebetales (altså et statslån). Lige-

ledes blev der oprettet en eksportlåneordning i eksportkreditfonden på 20 mia.

DKK for at støtte eksportforretninger. Med bankpakke II blev der også stillet

krav om o�entliggørelse af hvert kreditinstituts individuelle solvensbehov samt

årlig gennemgang af dette via Finanstilsynet, hvis driftskapitalen overstiger 250

mio.DKK. Efter �ere sager, hvor pengeinstitutter havde anbefalet borgere uden

særlig �nansiel viden at låne penge til at købe pengeinstituttets egne aktier og

garantibeviser, blev der i forbindelse med bankpakke II, indført et forbud mod

denne type lån og salg. Med til et eventuelt tildelt statsligt kapitalindskud hørte

naturligvis også restriktioner. Eksempelvis blev direktørlønningerne i pengein-

stitutterne begrænset (aktieoptionsprogrammer, skattefradrag, mv.). Der gælder

naturligvis �ere detailbetingelser24, som skal være opfyldt for at modtage det

statslige kapitalindskud. Et par af de mere afgørende betingelser er, at penge-

instituttet efter kapitalindskuddet skal have en kernekapitalprocent på mindst

12% samt overholde solvenskravene i lov om �nansiel virksomhed. En fordel for

pengeinstitutterne ved at modtage et statsligt kapitalindskud i denne form er, at

hybrid kernekapital tæller med i opgørelsen af Tier 1 kapital, som har betydning

for opfyldelse af kravene i Basel-bestemmelserne (mere herom i afsnit 2.3.2). I

oktober 2010 trådte en bankpakke III i kraft. Denne blev kaldt "afviklingspak-

ken", da dens formål var at afvikle nødlidende pengeinstitutter på en kontrolleret

måde (gennem Finansiel Stabilitet A/S), så bankkunderne eksempelvis kunne

fortsætte deres hidtidige bankforretninger. Ved denne form for afvikling undgik

21http://www.�nansielstabilitet.dk/om-�nansiel-stabilitet/selskabets-form%C3%A5l.aspx
22EBH Bank, Løkken Sparekasse, Gudme Raaschou Bank, Fionia Bank, Straumur Burdaras

Bank, Capinordic Bank, Eik Banki P/F, Eik Bank Danmark, Roskilde Bank, Nova Bank Fyn,
Sparekassen Østjylland, Max Bank, FS Bank, Fjordbank Mors, Amagerbanken m.�.

23Hybrid kernekapital er karakteriseret ved ikke at have nogen udløbsdato og indfrielse
kræver Finanstilsynets tilladelse.

24Se bl.a. Bekendtgørelse af lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter �8, [41].
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man direkte konkurs og at sælge for billigt ud af aktiverne. I praksis foregik

en afvikling ved at Finansiel Stabilitet A/S oprettede et datterselskab, der køb-

te det enkelte pengeinstituts aktiver til en "umiddelbar overdragelsesværdi"25.

Problemet ved modellen var dog, at de oprindelige indskydere risikerede at lide

tab, hvis de havde indskudt mere end Garantifondens dækning (100.000 EUR).

Dette skete for eksempel, da Amagerbanken blev nødlidende og som den første

afviklet gennem Finansiel Stabilitet som beskrevet. Indskydernes tab �k dog

langt større konsekvenser, end man havde forudset. Det internationale kapital-

markeds reaktion var, at danske pengeinstitutter skulle opfylde skærpede krav

for at opnå funding. Ratingbureauerne nedgraderede af samme årsag de danske

pengeinstitutter. Der opstod dermed en form for kreditklemme26. Fra politisk

side var der som udgangspunkt ingen hjælp at hente, selvom det var politikkerne

selv, der havde indført ordningen. I juni 2011 valgte politikkerne dog alligevel at

afhjælpe problemstillingen ved at indføre mulighed for en bedre afvikling ved at

lade et sundt pengeinstitut overtage det nødlidende og alle dets engagementer

med tilskud af en medgift fra Garantifonden. Dermed led indskyderne ikke tab.

I august 2011 kom så bankpakke IV, også kaldet "konsolideringspakken". Den-

ne indeholder �re hovedelementer: Mulighed for udvidelse af medgiftsordningen

i form af statsmedgift, statsgaranti ved fusion, forsikringslignende �nansiering

(årlig præmie) af Garantifonden samt oprettelsen af konsolideringsfond til dæk-

ning af fusionsomkostninger. Ydermere oprettes et nationalt systemisk risikoråd

til at identi�cere systemisk vigtige pengeinstitutter (SIFIs27), krav til disse og

tiltag for nødlidende SIFIs. Udvidelsen af medgiftsordningen kan foretages efter

to modeller. Første model er hvor det overtagende pengeinstitut får overdraget

alle aktiver og passiver fra det nødlidende pengeinstitut. Statsmedgiften svarer

til tabet, som staten ville have lidt, hvis pengeinstituttet var gået konkurs, dog

med mulighed for efterregulering ved senere gevinst. Ved den anden model over-

tager det sunde pengeinstitut kun den sunde del af det nødlidende pengeinstitut.

Den usunde del overtages af Finansiel Stabilitet A/S, som også modtager stats-

medgiften. Man forsøger altså kort sagt at give sunde pengeinstitutter incita-

ment til at overtage nødlidende pengeinstitutter og derved undgå e�ekterne ved

afvikling under bankpakke III. I marts 2012 kom så den foreløbigt sidste bank-

pakke (bankpakke V), som kaldes "udviklingspakken". Denne bankpakke skal

25En forholdsmæssig overtagelse af hver simpel kreditors nettokrav.
26Baldvinsson, Bender, Busck-Nielsen og Rasmussen, s.82, [3].
27Systemic Important Financial Institutions
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øge �nansieringsmulighederne for små og mellemstore virksomheder til støtte af

vækst og eksport, støtte landbrugssektorens �nansieringsmuligheder gennem et

nyetableret landbrugs�nansieringsinstitut samt gennemføre en kontrolleret af-

vikling af FIH Erhvervsbanks ejendomsportefølje gennem Finansiel Stabilitet

A/S. Folketinget og den danske banksektor har altså gennem bankpakkerne alt

i alt forsøgt at øge tilliden til den �nansielle sektor gennem initiativer som bl.a.

Garantifonden og kontrolleret afvikling af nødlidende pengeinstitutter. Folke-

tinget har også forsøgt at fremme �nansieringsmulighederne for virksomheder

ved tildeling af �ere midler til formålet. Idet bankpakkerne er relativt nyindførte

kendes fortsat ikke de endelige omkostninger og e�ekter for samfundet, bankerne

og virksomhederne.

2.3 Krav til pengeinstitutternes kapital og sol-

vens

2.3.1 Basiskapital og solvens

For at have tilladelse til at drive et pengeinstitut i Danmark er det et lovkrav,

at pengeinstituttet har en basiskapital28 på minimum 8% af de risikovægtede

poster, også kaldet solvenskravet, samt en minimumskapital på 5 mio. euro29.

Idet ledelsen har ansvaret for at sikre, at pengeinstituttet har tilstrækkelig ba-

siskapital til at dække dets relevante risici, skal ledelsen opgøre et individuelt

solvensbehov, der minimum svarer til lovkravene nævnt ovenfor. Ved opgørelsen

skal ledelsen tage både nuværende og fremtidige risici i betragtning samt mulig-

hederne for optagelse af ny kapital og de gældende samfundsforhold. Ligeledes

skal pengeinstituttets nuværende kapital, størrelse, evne til at skabe overskud

og vækst samt strategi og forretningsplaner medtages i vurderingen. Da der er

metodefrihed og også de fremtidige risici skal vurderes, vil ledelsens opgjorte

individuelle solvensbehov være af stærk subjektiv karakter.

Ud over kravet om en basiskapital på 8% og ledelsens individuelt opgjorte sol-

28kapitalbu�er i forhold til de risici og tab, der ikke kan forudses, og som i givet fald ikke
dækkes af pengeinstituttets løbende driftsindtægter

29Jf. Lov om �nansiel virksomhed � 124, [40].
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vensbehov kan Finanstilsynet fastsætte et højere solvenskrav, såfremt ledelsens

skønnes utilstrækkeligt. Finanstilsynet benytter samme grundlag som ledelsen

til at fastsætte det individuelle solvenskrav. På denne baggrund vil Finanstil-

synets solvenskrav også være af subjektiv karakter. Finanstilsynets solvenskrav

er det gældende. Udfordringen for ledelsen af et pengeinstitut kan derfor være

forskelle i vurderingerne og eventuel uenighed med Finanstilsynet. Eksempelvis

hvis Finanstilsynet vurderer risiciene større end ledelsen og derfor fastsætter et

højere solvenskrav, som pengeinstituttet kan få svært ved at opfylde. Opfylder

pengeinstituttet ikke Finanstilsynets fastsatte solvenskrav kan det resultere i en

fratagelse af tilladelsen til at drive pengeinstitut i Danmark, altså en konkurs.

For pengeinstitutterne er det naturligvis en fordel, hvis de kan have en stor

overdækning af solvenskravet. Under krisen har det vist sig, at dette ikke var

tilfældet for �ere pengeinstitutter, idet ledelserne havde undervurderet risici-

ene og de eventuelt medfølgende tab og nedskrivninger, hvis højkonjunkturen

vendte til lavkonjunktur30.

2.3.2 Basel I-III og det nye kapitalkravsdirektiv

I dette afsnit vil Basel-reglerne kort blive beskrevet:

Reglerne i Basel III implementeres i Europa gennem det nye kapitalkravsdirek-

tiv, der træder i kraft i 2013 og vil være færdigimplementeret i 2019. Dette

indbefatter dermed også de danske pengeinstitutter. Formålet er at gøre penge-

institutterne mere modstandsdygtige overfor negative �nansielle konjunkturer

ved at stille krav om mindstekapital og kontracykliske kapitalbu�ere.

Metodikken i reglerne bygger på tre søjler: Objektive Kapitalkrav, solvensbehov

og individuelle kapitalkrav samt oplysningsforpligtelser.

Det objektive kapitalkrav er et krav om en solvensgrad på mindst 8% og en basis-

kapital på mindst 5 mio. euro, svarende til kravene i Lov om �nansiel virksomhed

som nævnt ovenfor. Dette opgøres ved standardmetoden eller efter tilladelse fra

Finanstilsynet, ved den grundlæggende, interne ratingbaserede metode (IRB)

eller den avancerede, interne ratingbaserede metode (AIRB). Standardmetoden

er simplest at anvende, men kan medføre højere kapitalkrav end de interne me-

toder, da disse kan opgøres mere præcist. Ved beregningen tildeles hver post

30Baldvinsson, Bender, Busck-Nielsen og Rasmussen, s.247, [3].
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(engagementer mv.) en risikovægt på baggrund af aktivets tilknyttede risiko.

Udover det objektive kapitalkrav på 8% skal ledelsen som beskrevet i afsnit 2.3.1

fastsætte et yderligere solvensbehov til at dække de risici, som ikke i forvejen er

afdækket. Finanstilsynet kan ligeledes fastsætte et individuelt solvensbehov for

det enkelte pengeinstitut, hvis det skønnes nødvendigt. Det samlede kapitalkrav

skal herefter overholdes og �nansiseres.

Derudover bliver pengeinstitutterne forpligtet til at give Finanstilsynet og Na-

tionalbanken oplysninger om bl.a. risikostyring, risikoeksponering, kreditrisiko

mv. Ligledes skal der oplyses om basiskapital og solvenskrav.

2.4 Pengeinstitutternes risikostyring

Pengeinstitutternes risikostyring har vist sig at være af omfattende betydning

for dets drift og overlevelse. Udover ledelsesproblemer, komplekse �nansielle sy-

stemer og konjunkturvendingen har manglende risikostyring været en af hoved-

årsagerne til �ere pengeinstitutters sammenbrud. Det udgør i sig selv en risiko,

når det ikke er kapitalejeren selv, der forvalter sin kapital, men en agent, det

vil sige pengeinstituttet, idet blandt andet risikovilligheden kan blive forrykket.

Der har vist sig at være pengeinstitutter, der ikke har grebet kapitalforvaltnin-

gen fornuftigt an ved at tage for store risici uden at afdække dem i tide. I de

følgende afsnit vil de enkelte risikostyringselementer blive gennemgået.

2.4.1 Kreditrisiko

I �ere tilfælde af de danske pengeinstitutters sammenbrud under den nuværen-

de �nansielle krise har dårlig eller manglende styring af kreditområdet samt for

små nedskrivninger været markante medvirkende årsager. Læs mere ovenfor i

afsnit 2.1.1. Kreditrisiko betegnes som risikoen for at debitor ikke overholder

sine betalingsforpligtelser overfor pengeinstituttet, som derved risikerer at lide

kredittab31. Hvis ikke pengeinstituttet har tilstrækkelige procedurer og er op-

mærksomme på risikoen, kan nedskrivningen på engagementet blive for lille eller

31Baldvinsson, Bender, Busck-Nielsen og Rasmussen, s.362, [3].
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måske mangle, så risikoen dermed ikke er registreret. På den måde kan det sene-

re vise sig, at bankens værdier ikke er afspejlet korrekt i regnskabet og dermed

er mindre værd end først antaget, hvilket kan være fatalt for et pengeinstitut

ved ikke længere at overholde kapitalkravene til at drive �nansiel virksomhed,

se afsnit 2.3.1.

Når der handles med værdipapirer, valuta mv. kaldes kreditrisikoen for afvik-

lingsrisiko, da den afhænger af risikoen for at kunden går i betalingsstandsning

eller konkurs i tiden mellem indgåelse og afvikling af handlen. Risikoen kan dog

mindskes ved såkaldte collateral-aftaler32.

2.4.2 Markedsrisiko

I risikostyringssammenhæng skal markedsrisiko forstås som det tab pengeinsti-

tuttet risikerer hvis markedsprisen på fx valuta, renter, aktier mv. ændrer sig.

Herunder hører også kreditspænd risikoen, som udtrykker den gevinst eller det

tab, der kan følge af ændringer i præmien tilknyttet en kreditobligation. Præ-

mien er prisen for at påtage sig en kreditrisiko og afgøres af kreditspændet, som

er forskellen mellem den risikofri rente og markedsrenten (afkastet) på en ob-

ligation33.

Renterisikoen er udtryk for pengeinstituttets tab eller gevinst ved ændringer i

markedsrenten. Riskoen måles typisk på tabets størrelse ved 1 % stigning i ren-

teniveauet. Man benytter dog også rentestrukturen og rentevolatiliteten (ren-

teudsving). Valutarisiko udtrykker det samme som renterisikoen, men afhænger

blot af ændringer i valutakurserne. Det samme gælder aktierisikoen, som ud

over aktier også omfatter �nansielle instrumenter og afhænger af aktiekurserne.

Samlet set er de nævnte risici udtryk for den samlede markedsrisiko, men for at

man kan sammenholde dem, er der behov for komplicerede beregningsmodeller.

Én af de meget benyttede modeller er Value-at-Risk, der benytter statistik og

historiske data.

32Aftale om løbende sikkerhedsstillelse ved handel med derivater.
33Baldvinsson, Bender, Busck-Nielsen og Rasmussen, s.382-383, [3].
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2.4.3 Likviditetsrisiko

Likviditetsrisiko relaterer sig til pengeinstituttets risiko for ikke at kunne op-

fylde sine betalingsforpligtelser til enhver tid på grund af manglende likviditet.

Tab forbundet med likviditetsrisiko kan skyldes stigning i �nansieringsomkost-

ningerne, manglende �nansiering og dermed hindring af nye investeringer eller

manglende betaling af forpligtelser, hvilket kan resultere i konkurs34. Særligt

efter den �nansielle krise indtraf og Finanstilsynets indførelse af Tilsynsdiaman-

ten, se afsnit 2.6.2, er der blevet fokus på pengeinstitutternes likviditetsrisiko og

dermed likviditetsstyring. Dette er ledelsens ansvar at etablere og forvalte. I et

forsøg på at sikre og teste, at et pengeinstitut har tilstrækkelig likviditet til de

forskellige begivenheder, som det kan blive udsat for, skal der jævnligt foretages

stress tests. Det vil sige, at der foretages en simulering af pengeinstituttets likvi-

ditet under forskellige scenarier, typisk en sektorkrise, en bankspeci�k krise og en

kombination. Det er ligeledes et krav, at hvert pengeinstitut har en likviditets-

beredskabsplan (CFP, Contingency Funding Plan), som straks kan iværksættes,

hvis pengeinstituttet kommer i akut likviditetskrise. Et eksempel på en sådan

plan kan være fastsættelse af procedurer for afhændelse til Finansiel Stabilitet i

løbet af få dage, hvis det bliver nødvendigt.

2.4.4 Operationel risiko

Den operationelle risiko indbefatter risikoen for tab, der skyldes fejlagtige el-

ler mangelfulde interne procedurer, menneskelige fejl, systemfejl eller eksterne

ukontrollerbare begivenheder. Eksempelvis kan der ske udlån, som der ikke ta-

ges tinglyst sikkerhed for ved en fejl eller manglende procedure, hvilket kan

resultere i et tab, da der ingen sikkerhed er for lånet og altså ingen underliggen-

de aktiver af værdi. Til at tage højde for den operationelle risiko benytter de

danske pengeinstitutter typisk basisindikator- eller standardindikatormetoden.

Internationalt benyttes også en tredje metode kaldet den avancerede målemeto-

de (AMA-modeller)35. Metoderne vil dog ikke omtales yderligere.

Som en undergruppe til den operationelle risiko skal pengeinstitutter ligeledes

34Baldvinsson, Bender, Busck-Nielsen og Rasmussen, s.394, [3].
35Baldvinsson, Bender, Busck-Nielsen og Rasmussen, s.409, [3].
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forholde sig til risikoen for systemnedbrud, -ændringer mv., også kaldet system-

risici. Eksempelvis ved vandskade, brand mv. Det er derfor vigtigt, at ledelsen

tager højde for dette og sørger for at der etableres back-up systemer, nedbrud-

sprocedurer, at den fysiske placering af IT-udstyr overvejes osv.

2.4.5 Forretningsrisiko

Forretningsrisiko er udtryk for de risici, der opstår som følge af ændringer i ek-

sterne forhold eller begivenheder, som resulterer i negativ påvirkning af penge-

instituttets indtjening36. Eksempelvis vil dette typisk være tilfældet ved negativ

medieomtale til skade for pengeinstituttets omdømme eller branchens omdømme

generelt samt ved ændringer i lovgivningen eller pengepolitikken.

2.5 Revision

I de følgende afsnit vil der primært være fokus på kravene til den eksterne

revision af danske pengeinstitutter. Det er valgt at have hovedfokus på tre re-

visionsområder: Engagementer, IT-kontroller samt markedsrisiko.

Danske pengeinstitutter har pligt til at lade deres årsrapport revidere af mindst

én statsautoriseret revisor fra et eksternt revisionsselskab37. Revisorerne skal

naturligvis overholde god revisionsskik samt være uafhængige. Mht. uafhæn-

gighed er kravene skærpet ved revision af �nansielle virksomheder38. Revisor

må ikke deltage i bogføringen eller lignende, da der i så fald vil blive tale om

selvrevision. Revisor kan dog i nogle tilfælde rådgive, fx om regnskabsregler, og

kan også se på udkast. For at sikre uafhængigheden i forhold til assistance- og

rådgivningsydelser skal revisor i alle tilfælde bekræfte, at forbuddet er overholdt.

36Baldvinsson, Bender, Busck-Nielsen og Rasmussen, s.411, [3].
37Jf. Lov om �nansiel virksomhed �193 og �199, [40].
38Jf. Revisorloven �24, [39]
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2.5.1 Engagementer

Ekstern revision skal i sit revisionsprotokollat gengive en af pengeinstituttet ud-

arbejdet oversigt over de 10 største engagementer, engagementer der overstiger

10% af basiskapitalen samt øvrige betydelige engagementer, som bestyrelsen bør

gøres opmærksom på. Oversigten skal indeholde oplysninger om hvert engage-

ments størrelse, rammer, sikkerheder og deres værdi, nedskrivninger, debitors

økonomiske forhold samt ledelsens risikovurdering og måling. Det er så den ek-

sterne revisions pligt, at angive sin samlede risikovurdering for hvert engagement

samt erklære sig om hvorvidt hvert engagement er målt korrekt39.

Det er netop i denne situation, at det kan diskuteres, hvorvidt revisor har opfyldt

disse forpligtelser ved sin revision af de danske pengeinstitutter under den �nan-

sielle krise. Dels kan revisor have foretaget fejlagtige risikovurderinger og/eller

målinger og dels kan revisor have undladt at rapportere korrekt ved fx at und-

lade at tage forbehold. Dette fremgår med nogen tydelighed at være sket ved

nogle af de danske pengeinstitutters sammenbrud som beskrevet i afsnit 2.1.1.

Ved revision af pengeinstitutter vil der typisk være en planlægningsanalyse,

hvor væsentlige risikoområder identi�ceres (fx engagementstørrelser, brancher,

spredning, valuta, løbetid mv.). Udviklingen i tab og hensættelser bør ligeledes

analyseres. Når det generelle kontrolmiljø på kreditområdet vurderes, gennem-

gås typisk pengeinstituttets kreditpolitik og opfyldelsen heraf, intern eksperti-

se, funktionsadskillelse og ansvarsfordeling, pengeinstituttets løbende vurdering

af kunders bonitet samt pengeinstituttets IT-systemer. Efter planlægningsa-

nalysen kan revisor nu gennemgå udvalgte forretningsgange, interne kontroller

(systembaseret revision), foretage stikprøver samt substanstests for at ud�nde

tilstrækkeligt revisionsbevis til at erklære sig på. Under den systembaserede re-

vision af bevillinger og engagementsstyring vil revisor typisk undersøge korrekt

godkendelse af kreditter fra bemyndigede personer, fornuftige procedurer for

engagementers af- og nedskrivninger, at der �ndes forretningsgange for opda-

tering af sikkerhedsdokumentation og oversigter over kreditfaciliteter, samt at

der eksisterer funktionsadskillelse mellem bevilling, kontrol, betalingsafvikling,

registrering, afstemning og kontoudtog. Eksistensen af funktionsadskillelse er af-

gørende for risikoen for besvigelser. Typisk vil stikprøveudvalgte engagementer

39Jf. Bek. om revisionens gennemførelse i �nansielle virksomheder og �nansielle koncerner
�24, [38].
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testes for bl.a. overholdelse af bevillingsgrænse, overtræk, sikkerheder, kunde-

regnskabsoplysninger samt løbende kreditvurdering40.

Ved årsafslutningen foretages normalt substanstest af låneengagementer og vur-

dering af nedskrivninger samt behov herfor. Væsentlige og usædvanlige engage-

menter testes detaljeret, mens øvrige testes på stikprøvebasis. Herudover skal

revisor foretage en vurdering af oplysningerne i årsregnskabet og om hvorvidt

dette er retvisende eller ej.

På baggrund af den indsamlede viden og revisionsbeviset kan revisor altså til

slut erklære sig med en høj grad af sikkerhed om pengeinstituttets regnskab og

økonomiske forhold.

2.5.2 IT-kontroller

Pengeinstitutter i dag er dybt afhængige af at have velfungerende IT-systemer,

herunder sikkerhedsforanstaltninger. Det blev for nylig bevist i bl.a. Frankrig,

hvor der er set �ere tilfælde på at enkelte tradere41 formåede at omgå IT-

systemer, som ellers skulle sikre grænser for hvor store summer, der kunne

handles. Fx kan nævnes den største sag omhandlende den franske bank Société

Générale, som tabte omkring 4,9 milliarder euros i 2008 på grund af traderen

Jérôme Kerviel42. Når der er mulighed for den type sikkerhedsomgåelse i samspil

med stor risikovillighed, kan det betyde liv eller død for et pengeinstitut. Re-

visors opgave i denne forbindelse er at gennemgå de generelle IT-kontroller. Her-

til har en del større revisionsselskaber oprettet desiderede IT-revisionsafdelinger

med revisorer, der har ekspertise på dette område (eksempelvis ingeniører). Re-

visionen foretages typisk ved interviews, observationer og efterprøvelse gennem

programmerede kontroller. Det undersøges, hvorvidt pengeinstituttet har en IT-

politik og om den overholdes, hvor stor afhængighed der er af nøglepersoner ifht.

IT-systemerne, at der er funktionsadskillelse, om der er forretningsgange ved

bl.a. driftsnedbrud, fysisk sikkerhed af hardware mv., om der foretages backup,

og om der er tilstrækkelig adgangsstyring i form af sikre passwords mv.

40Baldvinsson, Bender, Busck-Nielsen og Rasmussen, s.428-430, [3].
41Dealer/aktiehandler/aktieanalytiker
42Jawadi, pp.1019-1022, [31].
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2.5.3 Markedsrisiko inkl. �nansielle instrumenter

Revisionsmæssigt indbefatter markedsrisiko: Risikovurdering, revisionsstrategi,

test af procedurer og interne kontroller (løbende revision) samt præsentation i

årsregnskabet (revision på balancetidspunktet).

Revisor vurderer markedsrisikoen ud fra bestyrelsens skriftlige retningslinjer og

uddelegering af risici til udvalgte personer, sikrer funktionsadskillelse (især mel-

lem tradere, administration, risikostyring og bogføring/regnskab) samt foretager

løbende rapportering til ledelsen. I dag er det normalt for de største pengein-

stitutter at have etableret selvstændige risikostyrings-/middle o�ce funktioner,

der bl.a. varetager risk management og vurdering af markedsrisiko. Det er afgø-

rende at afdelingen besidder den nødvendige ekspertise og uafhængighed.

Ved revisors test af procedurer og interne kontroller gennem systembaseret re-

vision vil det eksempelvis omfatte fuldstændigheds- og nøjagtighedskontroller

(fx handelsregistrering, bekræftelsesprocedure, værdiansættelse mv.), proces-

kontroller (fx afstemninger til kontoudtog, periodisering mv.) og sikkerheds-

kontroller (fx overførsel af aktiver, boksopbevaring mv.).

Revision af markedsrisikoen kræver tillige speci�kke revisionshandlinger, som

eksempelvis engagementforespørgsler, saldomeddelelser, afkastanalyse af �nan-

sielle instrumenter, efterprøvelse af ledelsens værdiansættelse samt estimering

af forpligtelser. Med hensyn til test af værdiansættelse kan forskellige revisions-

handlinger benyttes, såsom afstemning op mod ektern og objektiv dokumenta-

tion, brug af modeller til værdiansættelse, gennemgang af input og forudsæt-

ninger for modellerne, følsomhedsanalyser, nedskrivningsbehov, regnskabspræ-

sentation og -praksis, overholdelse af lovgivning mv.43

2.5.4 Going concern

Revisors revisionsretlige ansvar i forhold til going concern fremgår af ISA 570

og omfatter:

• Vurdering af ledelsens anvendelse af going concern-forudsætningen ved

43Baldvinsson, Bender, Busck-Nielsen og Rasmussen, s.431-434, [3].
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udarbejdelsen af regnskabet.

• Vurdering af, hvorvidt der er usikkerhed omkring virksomhedens evne til

at fortsætte driften.

• Vurdering af om ledelsen har omtalt forholdene tilstrækkeligt i ledelsesbe-

retningen.

• Vurdering af konsekvenserne af forholdene for revisors erklæring (revi-

sionspåtegning).

Vurderingen gælder fremadrettet i 12 mdr. fra balancedagen.

Endelig er det et krav, at revisor skal rapportere om de fundne forhold ved

at udtrykke en konklusion i revisionspåtegningen. Her skal revisor være særlig

opmærksom på, om forholdene er fremhævet tilstrækkeligt og efter formalia,

så revisor har opfyldt sit erklæringsansvar. Det vil sige, om der er taget de

korrekte forbehold og angivet supplerende oplysninger i de rette situationer.

Her må der foretages en konkret bedømmelse af, om dette er opfyldt i den

pågældende situation.

2.5.5 Særkrav til revision af pengeinstitutter

Udover de almindelige revisionsbestemmelser, stilles der nogle særlige krav til

den eksterne revisions protokollat for pengeinstitutter. Det skal oplyses, om må-

ling af udlån og garantier er opgjort efter lovgivningen samt at pengeinstituttet

kan beregne de enkelte indskyderes og investorers dækkede aktiver44. Den ek-

sterne revision skal tillige gengive en af pengeinstituttet udarbejdet oversigt over

udvalgte engagementer og angive revisors vurdering af risikoen samt hvorvidt

målingen er korrekt for hvert engagement. Læs nærmere herom i afsnit 2.5.1.

44Jf. Bek. om revisionens gennemførelse i �nansielle virksomheder og �nansielle koncerner
�23, [38].
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2.6 Finanstilsynet og ekstern revision

Finanstilsynet varetager overvågning af bl.a. danske pengeinstitutter mht. hvor-

vidt de overholder lovgivningen, herunder solvenskrav mv. Finanstilsynet har

også en vis ind�ydelse på den eksterne revision, idet de kan afskedige en af ge-

neralforsamlingen valgt revisor, hvis denne �ndes uegnet til sit hverv45. De kan

tillige pålægge revisor at afgive oplysninger om forholdene i en �nansiel virksom-

hed samt foranstalte en ekstraordinær revision, som den �nansielle virksomhed

kan pålægges at betale for46. Den eksterne (og interne) revision har pligt til

straks at indberette oplysninger om forhold, der har ind�ydelse på den �nan-

sielle virksomheds fortsatte aktivitet (going concern)47. Dette er en undtagelse

til den ellers strenge fortrolighed, der normalt kræves af revisor. Ligeledes skal

det straks indberettes, hvis den �nansielle virksomhed formodes ikke at opfylde

kapitalkravet eller solvensbehovet.48 Når disse regler er fundet relevante at næv-

ne, er det fordi Finanstilsynet eventuelt burde og bør benytte dem i højere grad

end hidtil, idet det kunne øge kvaliteten af revisionen og driften af bankvirk-

somhed, hvis revisor oftere blev pålagt at afgive oplysninger om forholdene og

pengeinstitutterne var bevidste om dette samt oftere blev pålagt ekstraordinær

revision. Dette kunne måske medvirke til at løfte niveauet i den �nansielle sek-

tor, da der ellers vil blive pålagt mere kontrol og omkostninger. På baggrund af

den �nansielle krise og �ere pengeinstitutters sammenbrud har Finanstilsynet

fået udvidet sine beføjelser i betydelig grad. Nu kan de ikke kun som nævnt

tidligere afskedige den eksterne revisor, men også afsætte en direktør eller et

bestyrelsesmedlem, jf. de nye �t and proper regler og Lov om �nansiel virksom-

hed � 64. Hvis personen ikke har fyldestgørende erfaring eller varetager hvervet

på forsvarlig måde, herunder vægtes et hensyn til at opretholde tilliden til den

�nansielle sektor, kan Finanstilsynet afskedige vedkommende. Denne beføjelse

må anses som en af de mest indgribende. Finanstilsynet kan dog nøjes med

at tildele bøde til et pengeinstitutt, der ikke overholder reglerne, eller foretage

uanmeldte inspektioner med efterfølgende o�entliggørelse. Læs mere om dette i

afsnit 2.6.2.

45Jf. Lov om �nansiel virksomhed �199, stk.4, [40].
46Jf. Lov om �nansiel virksomhed �199, stk.6-7, [40].
47Jf. Lov om �nansiel virksomhed �200, [40].
48Jf. Lov om �nansiel virksomhed �75, stk.3., [40] og Bek. om revisionens gennemførelse i

�nansielle virksomheder og �nansielle koncerner �21, [38].
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2.6.1 Strategi 2015

I oktober 2012 fremlagde Finanstilsynet 18 nye initiativer, som udgør deres stra-

tegi frem til 2015. I dette afsnit vil de mest relevante blive fremhævet.

Finanstilsynet vil blandt andet øge forbruger- og investorbeskyttelsen ved i sam-

arbejde med forbrugertilsynet at sørge for, at det "kun er gode og gennemsigtige

produkter", der udbydes til kunderne samt "gribe tidligt ind over for �nansielle

produkter med problematiske karakteristika og unødigt høje omkostninger"49.

Hvad Finanstilsynet mener er et godt og gennemsigtigt produkt må de �nan-

sielle virksomheder så forsøge at afdække. Det kan vise sig problematisk, da

der næppe kan ydes garanti for et bestemt afkast og slet ikke i krisetid. Lige-

ledes opstår der spørgsmål ved, hvad Finanstilsynet mere præcist mener med

problematiske karakteristika og høje omkostninger. Det bliver interessant at få

grænserne de�neret.

Som det efterlyses af interviewpersoner og spørgeskemarespondenter senere i af-

handlingen (afsnit 3), ønsker Finanstilsynet at kommunikere deres tilsynspraksis

til alle interessenter, så de alle ved hvilke parametre, som virksomhederne vur-

deres efter. Dette indbefatter ifølge Finanstilsynet løbende kommunikation om

konsekvenserne af ny regulering og ændringer i deres tilsynspraksis50.

Det mest markante initiativ, som revisionsbranchen skal forholde sig til, er Fi-

nanstilsynets initiativ om en styrket opfølgning på utilfredsstillende revision af

de �nansielle virksomheder. Udover politianmeldelse eller en sag i Revisornævnet

vil Finanstilsynet fremadrettet også reagere og o�entliggøre deres vurderinger

af utilfredsstillende revision i redegørelserne efter inspektioner. Som eksempler

nævnes: Manglende information om påbud, påtaler eller risikooplysninger i re-

visionsprotokollen, manglende betydelige nedskrivninger, der �ndes kort efter

revisionen (som det er set blandt andet i Tønder Bank) mv.51. Det må forven-

tes, at initiativet får revisionsbranchen til at forsøge yderligere at sikre en høj

kvalitet af revisionen og at dette også er formålet fra Finanstilsynets side. Men

det kræver en høj grad af transparens i tilsynets praksis, hvis Finanstilsynets,

virksomhedernes og revisorernes regnskabsmæssige skøn og nedskrivninger frem-

over i højere grad skal stemme overens, da det at udøve et korrekt skøn er én af

49Finanstilsynet Strategi 2015, s. 15, punkt 7, [25].
50Finanstilsynet, Strategi 2015, s. 17, punkt 8, [25].
51Finanstilsynet, Strategi 2015, s. 17, punkt 9, [25]
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de sværeste discipliner. Til sammenligning med eksempelvis ejendomsbranchen

vil udbudsprisen på et hus også variere alt efter hvilken ejendomsmægler, der

spørges.

Som beskrevet i afsnit 2.3.1 kan Finanstilsynet fastsætte et højere solvensbe-

hov, hvis det skønnes nødvendigt. Fremover vil de følge en metode, der kaldes

8+, som følger kreditreservationsmodellen. Det vil sige, at der afsættes yder-

ligere kapital inden for de områder, hvor det vurderes at banken har særlige

risici, der ikke afdækkes af kapitalkravet på 8%. Derudover vil Finanstilsynet

forsøge sig med en ny tilgang, således at en overtrædelse af solvensbehovet ik-

ke nødvendigvis straks inddrager tilladelsen til at drive pengeinstitut. Der vil i

stedet blive stillet krav om en genoprettelsesplan med dispositionsbegrænsnin-

ger52. Det sidstnævnte tiltag må være en erkendelse af, at den hidtidige tilgang,

hvor pengeinstitutter bliver lukket fra den ene dag til den anden ikke anses for

samfundsmæssig optimal. Der åbnes dermed op for en mulighed for måske at

redde kriseramte pengeinstitutter og mindske tabene.

Et yderligere initiativ går på at øge fokus på risikable elementer i de �nansiel-

le virksomheders forretningsmodeller. Her vil Finanstilsynet fremover afdække

brugen af risikable forretningsmetoder og gøre virksomhederne opmærksomme

herpå53. Igen er spørgsmålet så, om det er Finanstilsynet, der skal være dommer

over hvad en holdbar forretningsmodel er. Fra 2015 forventes det desuden, at

LCR-standarden54 vil træde i kraft og Finanstilsynet vil derfor ligeledes øge fo-

kus på likviditeten i virksomhederne. For at sikre en fornuftig likviditetsstyring i

virksomhederne vil Finanstilsynet også gribe tidligere ind over for virksomheder,

der kan være på vej til skærpet tilsyn. Den tidlige indgriben kan være i form af

at kræve skift af forretningsmodel eller nedlukning af svage forretningsområder.

Ved nogle af Finanstilsynets initiativer, der er beskrevet ovenfor, kan det diskute-

res, hvorvidt grænsen mellem tilsyn og selve driften af virksomheden overskrides

eller ej, som også nogle af interviewpersonerne påpeger senere i afhandlingen.

Når Finanstilsynet går så tæt på grænsen kan det skyldes pres fra politike-

re/Folketinget og samfundet, der kræver handling. Finanstilsynet bør i denne

situation også gøre sig klart, at jo �ere og større kontrolopgaver de påtager sig,

jo større må deres ansvar også blive i de tilfælde, hvor det måske går galt til

52Finanstilsynet, Strategi 2015, s. 17, punkt 10, [25].
53Finanstilsynet, Strategi 2015, s. 19, punkt 14, [25].
54LCR står for Liquidity Coverage Ratio. Den nye standard kræver at pengeinstitutterne

har en likvid beholdning, så de kan overleve likviditetsstress i mindst 30 dage.
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trods for den øgede kontrol.

2.6.2 Tilsynsdiamanten

For at gøre det nemmere for både Finanstilsynet og omverdenen at identi�cere

pengeinstitutter med en forhøjet risiko for at komme i �nansielle problemer, har

Finanstilsynet siden 2010 indfaset en såkaldt �tilsynsdiamant�. Denne skal være

fuldt implementeret og overholdt fra slutningen af 2012. Herefter kan Finanstil-

synet gribe til sanktioner. Tilsynsdiamanten angiver fem grænseværdier, som

pengeinstitutterne skal overholde for at undgå for stor risikopåtagning. Græn-

seværdierne er fastsat ud fra de faktorer, som har vist sig at være afgørende for

om et pengeinstitut kommer i �nansielle problemer eller ej. De bliver løbende

reguleret op og ned af Finanstilsynet ud fra markedssituationen. På nuværende

tidspunkt skal summen af store engagementer være under 125% af basiskapitalen

(Engagementer under 3 mio. kr. medregnes ikke). Udlånsvæksten målt år-til-år

skal være under 20%. Da banksektoren har lidt store tab under de faldende ejen-

domspriser og dette for nogen har ført til fatale problemer, må pengeinstitutter

nu kun have en ejendomseksponering på under 25 %. Derudover kræves en lik-

viditetsoverdækning på over 50% af 10%-lovkravet om en forsvarlig likviditet

bl.a. i form af mindst 10% af de samlede gælds- og garantiforpligtelser55. Den

sidste grænseværdi kaldes stabil funding eller funding-ratio. Denne skal være

under 1 og udgøres af forholdet mellem udlån og indlån. Formålet er at sikre en

langsigtet funding-struktur. Såfremt disse grænseværdier overskrides efter 2012

har Finanstilsynet mulighed for at foretage sanktioner imod pengeinstituttet.

Den mindst indgribende sanktion er skærpet overvågning (ikke tilsyn!) i form

af krav om mere indrapportering og dialog. Dernæst kan der gives risikooplys-

ninger, som skal o�entliggøres. Fortsætter overskridelsen af grænseværdien kan

det kræves, at pengeinstituttet skal lave en handlingsredegørelse samt om den

økonomiske stilling og fremtidsudsigter. Finanstilsynet selv kan så foretage en

funktionsundersøgelse for den relevante risiko. Som den mest indgribende sank-

tion kan Finanstilsynet give et påbud for at få pengeinstituttet til at rette ind

og overholde grænseværdierne56. . Med dette tiltag søges som nævnt tidligere

55Lov om �nansiel virksomhed � 152, stk.1, nr.2, [40].
56Brev fra Finanstilsynet til bestyrelser og direktioner i pengeinstitutter, [23].
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en større styring og et mere overskueligt overblik over hvornår et pengeinstitut

bevæger sig i en risikozone, som kan føre til �nansielle problemer.

2.7 EU og et fælles banktilsyn

Som et af de nyeste tiltag fra EU-Komissionen er der fremlagt forslag om en

fælles bankunion, herunder et fælles banktilsyn. Det er foreslået, at Den Euro-

pæiske Centralbank (ECB) allerede fra årsskiftet 2012/2013 skal føre tilsyn med

ca. 6000 banker i eurolandende, hvortil ikke-eurolande inklusiv Danmark også

kan melde sig til. Tilsynet skal sikre den �nansielle stabilitet. Det nye tilsyns

sanktionsmuligheder vil være afgivelse af advarsler og påbud samt i værste fald

inddragelse af licensen til at drive bank. Ifølge forslaget skal alle banker være

indfaset i januar 201457. Nogle af de overvejelser, som de danske myndigheder

og pengeinstitutter gør sig i forhold til at være med eller ej, drejer sig blandt

andet om de konkurrencemæssige konsekvenser samt ønsket om et fælles indre

bankmarked og fælles principper for tilsynet. Hvis Danmark vælger at stå uden-

for aftalen kan det resultere i en dårligere konkurrencesituation for de danske

pengeinstitutter, idet udenlandske investorer kan blive mere skeptiske overfor at

investere i Danmark i forhold til de lande, som er med i den nye ordning58. Der

er mange overvejelser, da mange pengeinstitutter er internationale og interage-

rer på tværs af landegrænser. Ifølge den danske statsminister, Helle Thorning

Schmidt, som sidder med i EU-forhandlingerne lægges der vægt på tre faktorer:

Konkurrenceligestilling samt lige deltagelse for ikke-eurolande og at bankerne

og ikke skatteborgerne betaler ved fremtidige fejl (fx en banks sammenbrud)59.

Den 12. december 2012 indgik EU's økonomi- og �nansministre så en endelig af-

tale om at indføre et fælles EU banktilsyn. Aftalen endte med at ikke-eurolande

også kan deltage i tilsynsrådet, som laver udkast til banktilsynets beslutninger.

Det er dog fortsat uvist om Danmark tilslutter sig aftalen eller ej60.

57Børsen-artikel, [11].
58Nyhedsbrevet Newspaq, [45].
59Business.dk, [14].
60EU-oplysningens hjemmeside, [2].
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2.8 Artikel gennemgang

I denne sektion vil �ere artikler inden for revisors uafhængighed, ansvar, revisio-

nens kvalitet, konkursforudsigelser, bankledelser og dagsværdi blive omtalt og

hovedpointer gengivet. Artiklerne bekræfter de problemstillinger og udfordrin-

ger, som revisor står over for i den nuværende �nansielle krise og i sit arbejde

generelt, specielt i den �nansielle revision.

2.8.1 Uafhængighed, ansvar og revisionens kvalitet

Artikel [18] er en kommentar som respons på EU Kommissionens grønbog om

revisionspolitik, der er udkommet som reaktion på den �nansielle krise. Forfat-

terne henstiller til at EU afventer e�ekten af den fulde implementation af EU's

8.direktiv på revisionskvaliteten, før nye regler indføres. Det mindste samfundet

må kræve af revisorprofessionen er, at revisorerne forstår kompleksiteten af ak-

tiviteterne og den medfølgende riskoeksponering. Forfatterne mener, at krisen

fra et revisionssynspunkt primært relaterer sig til kvaliteten af revisionsproces-

sen og rapporteringen frem for governance og uafhængighedsproblemer. Der bør

derfor fokuseres på at revisor bliver bedre til at identi�cere og håndtere syste-

misk risiko på tværs af engagementer. Men en forbedring af revisionskvaliteten

kan fordyre selve revisionen, hvilket kan virke selvmodsigende i en tid, hvor

revisorer står på mål for ikke at udføre deres arbejdsopgaver tilfredsstillende.

Derfor kan mere gennemsigtighed være en løsning, da forståelsen for revisors

arbejde dermed vil forbedres. Også en mere åben proces i udvælgelsen af revisor

kan hjælpe.

Det har været diskuteret hvorvidt udbud af andre ydelser end revision går nega-

tivt ud over kvaliteten af revisionen, men indtil videre har de �este undersøgelser

ikke kunne bevise en sådan sammenhæng. Derimod er det til dels påvist, at en

kombination af både revision og andre ydelser gør revisionen mere e�cient, idet

viden opnået ved udførelsen af de andre ydelser kan udnyttes under revisionen.

MEN det er derimod påvist med sikkerhed, at udfører revisor både revision og

andre ydelser til samme kunde, så resulterer det i lavere tillid til revisionen fra

omverdenen. Det kan derfor sandsynligvis svare sig for virksomhederne at holde
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revision og køb af andre ydelser skarpt adskilt.

Til slut pointeres det kraftigt, at ledelsen har det ultimative ansvar for kvalite-

ten af den �nansielle rapportering og ikke revisor eller andre.

Artikel [29] taler for, at uafhængighed for både intern og ekstern revision vil

medføre en bedre kvalitet af den �nansielle revision. Det vil forbedre gennem-

sigtigheden og den o�entlige kontrol på både det makro- og mikroøkonomiske

plan. Men så længe der er direkte prisforhandling mellem revisor og virksom-

heden om revisionsydelsen, er der risiko for en mindre objektiv revision. Derfor

bør man overveje at indføre en ekstern part som mellemmand, eksempelvis ver-

densbanken, som kan formidle og forhandle ydelsen og prisen.

Revisionskvalitet er en kompleks størrelse og der �ndes derfor ikke et fast de�ne-

ret begreb for det. I artikel [30] omtales Englands Financial Reporting Counsils

(FRC) identi�kation af �re hoveddrivere med betydning for revisionens kvalitet:

Revisions�rmaets kultur, partneres og personalets kompetencer og personlige

kvaliteter, revisionens e�ektivitet samt troværdigheden og brugbarheden af rap-

porteringen (revisionspåtegningen mv.). Revisionsprofessionen har en interesse i

at overbevise regnskabsbrugerne om, at revisionen er troværdig og værdiskaben-

de for at forsvare sin eksistens. Derfor fremhævede revisions�rmaer og professio-

nen vigtigheden af professionel dømmekraft som en del af kvaliteten frem for en

mere regelbaseret tilgang, således at revisor fortsat skal �tænke sig om�. Ud over

FRC's identi�cerede drivere for revisionkvaliteten, identi�cerer artiklen yderli-

gere tre drivere: Revisorernes ekspertise og professionalisme, den kommercielle

del af revision samt gennemsigtighed af revisionsprocessen og revisions�rmaer-

ne.

I artikel [37] påpeges det, at fokus på forudde�nerede teknikker og arbejdspapi-

rer muligvis er til skade for kvaliteten. Også selskabsformen kan være til skade,

idet mange revisions�rmaer i dag har formen partnerskab. Når partnerne hæfter

fælles og solidarisk for tab, har de også mindre incitament til at reagere overfor

hinanden ved fejl mv. I en krisetid som denne, hvor der er stort fokus på om-

kostninger og pro�t, kan det også kompromittere kvaliteten af revisionen i form

af brug af mindre erfarne og dermed billigere revisorpersonale, øget tidspres og

mindre grundig revision. Det kan være tvivlsomt om revisor har kompetencerne

til at revidere �nansielle instrumenter, når selv speci�kke eksperter på området

har svært ved at værdiansætte dem. Artiklen foreslår, at staten eventuelt etab-

lerer en speci�k revisionsarbejdsgruppe til at revidere virksomheder, herunder
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pengeinstitutter, med særlig betydning for økonomien. Disse er allerede ved at

blive identi�ceret i form af SIFI's61.

Som o�entlighedens tillidsrepræsentant spiller revisor en afgørende rolle for tilli-

den til det �nansielle marked. Koncentrationen af revisions�rmaer udgør derfor

en risiko for samfundet som helhed, idet store retssager mod revisor med tab

til følge og eventuel konkurs af revisions�rmaet giver endnu større koncentra-

tion. Der kan derfor være grund til at overveje at begrænse revisors ansvar i

nogle situationer. Artikel [60] fremhæver og tager stilling til Europakommisio-

nens forslag om netop dette. Der er tale om �ere mulige modeller, som skulle

gælde på EU-niveau ved fælles EU-regler. Forfatterne er tilhængere af en model

med proportionelt ansvar, idet en sådan fortsat giver de involverede parter, som

har den største indsigt i deres forhold og risici, mulighed for selv at fastsætte

kriterierne og grænsen for ansvaret. Dog med det forbehold at det aftalte an-

svar er fair og rimeligt. Dette kan vurderes af det retlige system. Kontrakten

er kun gyldig såfremt dette er opfyldt og den er godkendt af den reviderede

virksomheds generalforsamling. Som et sidste krav skulle aftalen o�entliggøres

på virksomhedernes hjemmesider og i årsrapporten. Ordningen kunne ikke blot

begrænse revisors ansvar og dermed mindske koncentrationen af revisions�rma-

er, men også medvirke som et konkurrenceparameter mellem revisions�rmaerne.

Jo mere ansvar og risiko de ønsker at påtage sig, jo større er chancen for at få

lov at levere revisionsydelsen og jo bedre kvalitet af revisionen kan måske også

forventes.

2.8.2 Konkursforudsigelser og blanke revisionspåtegnin-

ger

Flere artikler 62 har undersøgt, hvorvidt analyser af nøgletal kan sige noget om

pengeinstitutters risici for at komme i �nansielle problemer. Det er valgt at

fremhæve Ph.D. Professor Caspar Roses artikel, idet han har fokuseret på de

danske forhold. Han har således foretaget en analyse af de danske børsnoterede

bankers økonomiske nøgletal fra årene 2005-2009 for at undersøge, om man i

fremtiden kan blive bedre til at identi�cere et dansk pengeinstitut med risiko

61Se afsnit 2.2.1
62Jin, Kanagernam, Lobo, [59] og Rose, [54].
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for at få økonomiske problemer. Det er gjort ved at teste hypoteser angående le-

delsens risikotagning og udlånspolitik. Det er valgt at benytte udvalgte nøgletal

som uvægtede gennemsnit i en regressionsanalyse. Resultaterne af undersøgelsen

var, at pengeinstitutter med en høj andel af ejendomsudlån havde et dårlige-

re resultat end andre pengeinstitutter. Dette kan begrundes med de faldende

priser på boligmarkedet og dermed en udhuling af værdien af ejendomsengage-

menter. Pengeinstitutter med stigning i andelen af udlån til større engagementer

(i forhold til egenkapitalen) medførte en højere udlånsvækst samt en højere ud-

lån/indlån ratio (stabil funding, se afsnit 2.6.2) og større nedskrivninger. Disse

faktorer kan indikere, hvornår et pengeinstituts ledelse tager for store risici til

skade for både pengeinstituttets eksistens og samfundet som helhed. I forhold

til revisors rolle og fremtidige håndtering af revision af danske pengeinstitutter,

påpeger forfatteren, at det er afgørende, at revisor foretager en grundig revision

samt har den fornødne viden om de relevante nøgletal. Som analysen viste, kan

revisor med fordel fokusere på store engagementer, da de øger udlånsvæksten

og reducerer forholdet mellem udlån og indlån.

Nogle pengeinstitutter præsterede bedre end andre under den �nansielle krise.

I artikel [6] undersøges årsagen, og påviser statistisk, at pengeinstitutter med

mere kapital og stabil �nansiering præsterede bedre. Det blev ligeledes påvist,

at balance og pro�t var vigtigere indikatorer for bankernes præstationsevne end

ledelsen og den �nansielle lovregulering under krisen. Dog præsterede penge-

institutter fra lande med strengere lovregulering dårligere, hvilket kan skyldes

strengere kapitalkrav mv. under krisen til ulempe for afkastet til aktionærerne.

2.8.3 Bankledelse og risikovillighed

Der er set �ere tilfælde hvor ledelsen i �nansielle virksomheder bevidst eller

ubevidst har givet deres aktiehandlere for lang line og ignoreret risici for at

opnå ekstra pro�t. Der er ligeledes indikationer på, at aktiehandlerne ikke har

handlet alene, da det ikke burde være muligt for en enkelt person at omgå

de interne kontroller og systemer på egen hånd63. Ifølge artikel [31] kan en

del af problemerne løses ved at pengeinstitutterne designer og implementerer

en risikostrategi, sikrer IT-sikkerheden og funktionsadskillelsen mellem trading

63Se Jawadi, [31].
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og kontrol service afdelingerne samt genovervejelse af a�ønningsordningerne for

aktiehandlere.

2.8.4 Dagsværdi

Regnskabsprincippet om indregning til dagsværdi er blevet kritiseret for at væ-

re helt eller delvist skyld i den �nansielle krise. Denne kritik har �ere forskere

m.�. derfor undersøgt, hvilket er kommet til udtryk i �ere artikler. Princippet

om indregning til dagsværdi resulterer i, at urealiserede tab indregnes løbende i

regnskabet. Dette medførte i starten af krisen, at virksomheder, herunder pen-

geinstitutter, måtte registrere store tab så snart eksempelvis huspriserne faldt i

værdi, hvilket kan have forstærket krisens e�ekter. Nogle artikler konkluderer,

at dagsværdi-princippet har bidraget i større eller mindre grad til den �nansielle

krise64 og andre konkluderer det modsatte, at princippet kun er budbringer65.

Dagsværdi (Fair Value Accounting) er et aktivs salgsværdi på et velfungerende

marked mellem uafhængige parter på et givent tidspunkt. Dagsværdien er op-

delt i 3 såkaldte niveauer (levels), som afhænger af hvor objektive (henholdsvis

subjektive) de input, der ligger til grund for vurderingen af denne salgsværdi er.

Level 1 er markedsværdien for identiske aktiver og den mest objektive målemeto-

de. Level 2 er markedsværdien for lignende aktiver, og som den mest subjektive

målemetode �ndes level 3, som også kaldes "mark-to-model", da værdien typisk

er modelbaseret ud fra udvalgte forudsætninger. Det er især ved level 3, at der

kan opstå udfordringer, da forudsætningerne sjældent kan veri�ceres objektivt.

Dette giver bl.a. ledelsen i virksomhederne potentiel mulighed for at manipulere

med værdierne og dermed med regnskabet. Dagsværdi har vundet indpas, idet

formålet er at give investorer og andre interessenter et så retvisende billede af

virksomhedens værdi på et givent tidspunkt som muligt (gennem afspejling af

de underliggende aktivers værdi).

Artikel [42] konkluderer, at dagsværdi-princippet har bidraget og forværret den

�nansielle krise, især i den �nansielle sektor. Det understreges ligeledes, at dags-

værdimåling af �nansielle instrumenter kræver specialiserede, faglige egenska-

64Se Magnan, [42]
65Se Bonaci, Strouhal, Matis, [9] og Barth, Landsman, [5] og Ricard, André, Cazavan-Jeny,

Wolfgang, Walton, [47]
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ber og indsigt hos regnskabsmedarbejdere, revisorer mv. Debatten om brug af

dagsværdi-princippet sætter især fokus på hvad der forventes af regnskabsmed-

arbejdere samt revisorer fra samfundet og dermed hvilke kompetencer og egen-

skaber, de skal besidde. Det sidstnævnte er de færreste uenige i, men �ere andre

artikler når til det modsatte resultat: At dagsværdi-princippet blot er budbrin-

ger og ikke synderen i den �nansielle krise. Artikel [9] placerer hovedansvaret

hos banker og investorer, som bærer ansvaret for at vurdere den iboende risiko

for en investering så realistisk som muligt, og herunder medtage et eventuelt

�worst case� scenarie samt dets e�ekter. Flere banker og investorer har ikke fo-

retaget deres egen risikoanalyse og værdiansættelse, men stolet blindt på andres

(kreditratingbureauer mv.). Derudover understreger artiklen vigtigheden af at

formidle selve værdiansættelsesprocessen til investorerne for at styrke tilliden til

princippet, eksempelvis gennem mere omfattende noteoplysninger i regnskabet.

Flere artikler66 efterlyser mere transparens i forhold til at informere investo-

rer tilstrækkeligt om risici forbundet med pengeinstitutternes brug af �nansielle

instrumenter, således at investorerne kan vurdere de forbundne risici og deres

investeringer på et tilstrækkeligt grundlag.

2.9 Opsummering

I afsnit 2.1.1 blev revisors rolle under tre udvalgte danske pengeinstitutters sam-

menbrud gennemgået. Her var hovedårsagerne til pengeinstitutternes sammen-

brud en høj udlånsvækst og koncentration på ejendomsmarkedet, lille solven-

soverdækning, mangelfuld håndtering af kreditsager og dårlig kreditkultur. Den

eksterne revisions kvalitetskontrol af intern revisions arbejde var mangelfuld, de

tog ikke stilling til Finanstilsynets påbud og risikoadvarsler samt forholdt sig

ikke til oplysninger om mangelfulde kreditprocedurer. Den eksterne revision tog

sjældent forbehold i sine revisionspåtegninger og manglede ofte at angive supple-

rende oplysninger. Ifølge advokatundersøgelserne burde der være taget forbehold

i �ere tilfælde, blandt andet ved tvivl om forudsætninger for regnskabsmæssige

skøn, kreditrisici samt nedskrivninger.

66Se artikel [5], [47] og [9].
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I afsnit 2.2.1 blev politikernes tiltag i form af blandt andet bankpakkerne be-

skrevet og i afsnit 2.3.1 og 2.3.2 blev der redegjort for kapitalkravene til pen-

geinstitutter og hovedreglerne i Basel III. For at drive pengeinstitut skal pen-

geinstituttet opfylde et solvenskrav på mindst 8% og have en minimumskapital

på 5 mio. euro. Udover solvenskravet skal ledelsen fastsætte et individuelt sol-

vensbehov, og Finanstilsynet kan derudover fastsætte et yderligere solvenskrav.

Dette skal imødegå konceptet fra Basel III om opbygningen af kontracykliske

kapitalbu�ere.

I afsnit 2.4 blev der kort redegjort for de enkelte risikostyringselementer, der er

afgørende for en forsvarlig drift af et pengeinstitut. Risikostyringselementerne

omfatter især kreditrisiko, markedsrisiko, likviditetsrisiko, operationel risiko og

forretningsrisiko.

Fokusområderne for revisionen blev gennemgået i afsnit 2.5. Disse omhandler

revision af mindst 10 af pengeinstituttets største engagementer, revision af IT-

kontroller og revision af markedsrisiko samt going concern. Revisors vurdering

af going concern, herunder likviditets- og kreditrisikoen, er der særligt fokus på,

da disse er afgørende for pengeinstituttets fremtid.

I afsnit 2.6 blev Finanstilsynets funktion, beføjelser og sanktioner samt hvilke

forpligtelser den eksterne revision har i forhold til Finanstilsynet beskrevet. I af-

snit 2.6.2 om tilsynsdiamanten er de fem grænseværdier, som pengeinstitutterne

skal overholde samt sanktionerne i forbindelse hermed gennemgået.

Til slut i dette kapitel omtales og gengives hovedpointerne i �ere gennemar-

bejdede artikler fra både ind- og udland vedrørende revision og den �nansielle

krise. En del omtaler kvaliteten af revisionen som et af de største problemer og

andre lægger vægt på revisors uafhængighed samt mere gennemsigtighed. Flere

stiller spørgsmålstegn ved om revisor besidder de nødvendige kompetencer til

at revidere �nansielle virksomheder, herunder pengeinstitutter og det foreslås

blandt andet at lave en arbejdsgruppe under staten til at revidere i stedet. I

Danmark ser løsningen dog ud til blandt andet at blive krav om mere speci�k

efteruddannelse af revisorerne.

Der er ligeledes artikler, hvor forfatterne undrer sig over hvordan �ere pengein-

stitutter er gået konkurs, selvom de havde en blank revisionspåtegning. Ud fra
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nøgletal forsøges der at �ndes metoder til at forudsige om et pengeinstitut er

på vej til at komme i �nansielle problemer og eventuelt er i risikozonen for at

gå konkurs.

Andre artikler omtaler bankledelsen og deres risikovillighed, der i �ere tilfælde

har ført til at drive pengeinstitutter i sænk. I mange artikler omkring krisen

omtales princippet om indregning af aktiver til dagsværdi, idet princippet er

blevet beskyldt for at være skyld i krisen. Dette vurderes ikke at være tilfældet,

men det kan have forstærket e�ekten en smule, idet princippet i høj grad har

været budbringer.
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Kapitel 3

Analyse

3.1 Indledning

I dette kapitel analyseres de gennemførte kvalitative interviews samt besvarel-

serne på det kvantitative spørgeskema. Som nævnt i afsnit 1.4 blev det valgt at

foretage interviewene før udsendelsen af spørgeskemaer for at medtage de mest

relevante input fra disse til udarbejdelsen af spørgskemaet.

I samme periode som spørgeskemaerne blev udsendt gik Tønder Bank konkurs.

Finanstilsynet kom på inspektion og krævede ekstra nedskrivninger for ca. 300

mio. kr, hvilket resulterede i at ledelsen lod pengeinstituttet gå konkurs1. Luk-

ningen af Tønder Bank har store konsekvenser for lokalsamfundet, som det var

en stor del af og sendte nye chokbølger igennem hele landet.

Sagen har medført kritik af pengeinstituttets ledelse, der skulle have haft et

for optimistisk syn på kunderne og udøvet en yderst mangelfuld kreditstyring2.

Ligeledes er pengeinstituttets revisorer blevet kritiseret, idet de havde afgivet

1Se artikel [13].
2Se artikel [26].
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blanke revisionspåtegninger. Erhvervsstyrelsen har derfor igangsat en undersø-

gelse af revisionsforløbet3.

Denne hændelse kan derfor have haft ind�ydelse på dels antallet af respondenter

i form af �ere besvarelser og dels have påvirket respondenternes svar. Flere re-

spondenter har eksempelvis i deres kommentarer henvist kritisk til sagen og den

kan derfor sandsynligvis have påvirket deres tillid til revisionsbranchen samt det

�nansielle system i negativ retning.

I de følgende afsnit gengives først de vigtigste udtalelser til hvert spørgsmål

fra interviewene, hvorefter resultaterne og kommentarerne fra spørgeskemaet

behandles.

3.2 Interviews

Interviewene blev foretaget som ekspertinterview og opdelt i tre grupper: Bank-

ledelse, eksterne revisorer og interne revisorer4. Spørgsmålene til bankledelsen

varierede en smule fra spørgsmålene til de eksterne og interne revisorer, som

var identiske. De interviewede personer er lovet anonymitet, hvorfor der ikke er

oplyst navn, titel, �rma mv. Interviewspørgsmålene fremgår af bilag B.

3.2.1 Bankledelse

Bankledelsen blev spurgt om pengeinstituttet var blevet særligt opmærksom på

speci�kke risici efter andre pengeinstitutters sammenbrud under �nanskrisen.

Hertil blev svaret, at der er øget fokus på mange risici, især kreditrisici. Den

interviewede udtaler: "Når markedet går op og der er penge nok, så bliver man

mindre kritisk. Nogle banker har meget dygtige kreditafdelinger, som forstår

de markeder, der udlånes penge til. Desværre er der andre afdelinger, såsom

private banking-segmentet, som forvalter kapital, der har været mindre dygtige

til kreditgivning ved gearing af den forvaltede kapital. Eksempelvis har der været

tilfælde med manglende pant i de aktiver, der ligger til sikkerhed for lånene.

3Se artikel [12].
4Alle revisorer er statsautoriserede. Der er interviewet én CFO, �re eksterne revisorer og

to interne revisorer.
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Der har været for meget skrivebordsarbejde frem for reel sikring for udlånene.

Kreditstyringen er derfor generelt blevet strammet kraftigt op". Det påpeges,

at dette desværre har den negative konsekvens for samfundet, at bankerne låner

færre penge ud og at væksten går i stå. Udover kreditrisici er der også kommet

fokus på likviditetsrisici samt operationelle risici. Lederen udtaler: "At tabe

penge på operationel risiko er ærgelige penge at tabe, da det kan relateres til

sjusk i banken. Som eksempel kan nævnes de banker, der led tab i Stein Bagger-

sagen5".

Den interviewede mener ikke, at politikken for risikostyring har ændret sig, men

der er kommet langt mere fokus på at følge op og sikre, at politikken overholdes.

Spørgsmålet om hvorvidt revisionens rolle som kontrollør har ændret sig blev

under interviewet drejet over imod uafhængighed og kvalitet. Den interviewede

har observeret, at der er en tendens til at pressse revisor på honorar, men un-

derstreger at pris og kvalitet hænger sammen. Den interviewede udtaler: "Den

tendens er derfor meget alvorlig og hvis revisor heller ikke må udbyde andre

ydelser end revision, så kan vi i sidste ende mangle gode revisorer. Kvaliteten

af revisionen er meget vigtig". Som eksempel nævner den interviewede, at der

er set nogle graverende tilfælde, eksempelvis regnskaber, hvor der fortsat er fejl

i tallene, når revisor har set dem igennem. I de tilfælde er der faktisk ikke fore-

taget en kontrol.

Den interviewede er af den holdning, at god corporate governance er altafgø-

rende for kvaliteten af output. Han udtaler: "Det er desværre set i nogle af de

banker, som det er gået skidt for, at bestyrelsen og direktionen har haft private

interesser og simpelthen ikke haft de fornødne kompetencer til at forstå hvordan

man driver bankvirksomhed. De uddannelses- og erfaringsmæssige kompetencer

skal derfor være i orden og brugen af revisionskomitéer kan med fordel øges".

Den interviewede taler for, at Finanstilsynet bruger deres sanktionsmuligheder

meget oftere og afsætter inkompetente bestyrelsesmedlemmer. Derudover har

den interviewede observeret revisorer, som ikke har været uafhængige og har

behaget ledelserne for meget. Lederen udtaler: "Det er afgørende at revisor tør

modsige ledelsen med risiko for at blive udskiftet. Dette gælder ligeledes intern

5I 2008 gik IT-virksomheden IT Factory konkurs som følge af direktøren Stein Baggers
bedrageriske dispositioner, herunder en række falske leasingkontrakter. Det samlede tab løb
op i over 800 mio. kr.
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revision. Det er dog også meget vigtigt, at ledelsen ikke ser revisionen som fjen-

de, men som samarbejdspartner".

Ifølge lovgivningen skal ledelsen fremlægge deres risikovurdering og hovedrisici

over for bestyrelsen. På bestyrelsesmøder, skal der herefter følges op på disse.

Det er en løbende proces, da risici ændrer sig. Her påpeger den interviewede

vigtigheden af at kontrolrevisionen laver en risikovurdering, som kan sammen-

holdes med ledelsens, så parterne har samme fokus. Bestyrelsen har så til opgave

at sikre, at der foretages løbende risikovurdering, revisionsplan og opfølgning.

Han understreger, at dette skal prioriteres og dokumenteres synligt på besty-

relsesmøderne. Der kan ifølge den interviewede desværre være en tendens til at

bankledelserne synes, at jo færre spørgsmål, jo bedre er bestyrelsesmødet gået.

For at leve op til de skærpede lovkrav, har man i den interviewedes pengeinstitut

implementeret reglerne og opstrammet governance, eksempelvis med kvartalsvi-

se møder om opfyldelse af kapital- og solvenskrav. Dokumentationen på dette er

blevet udbygget. Bestyrelsen har været på kurser med gennemgang af reglerne

og hvordan de i praksis skal leve op til dem.

Ifølge den interviewede kan de skærpede lovkrav til pengeinstitutter næppe fore-

bygge fremtidige �nansielle problemer. De kan i hvert fald ikke hindre virksom-

heder i at komme i krise og en del af den nye regulering er derfor kun signalpo-

litik. Han mener, at det kan blive en stor administrativ og omkostningsmæssig

byrde, hvis der reguleres for meget med risiko for at der fokuseres på de forker-

te ting. Som eksempel nævnes udarbejdelsen af likviditetsberedskabsplaner (se

afsnit 2.4.3). Kravene ønskes målrettet mere til de enkelte virksomheder, da der

er forskel på store og små pengeinstitutter.

Den interviewedes tillid til revisionen har ikke ændret sig og virksomhederne må

ifølge ham også selv erkende deres fejl. Der har været sager med revisionshuse,

der har overset nogle risici, hvilket ikke øger tilliden til sektoren, men han anser

det ikke for at være generelt. Den interviewedes indtryk er, at revisionsbranchen

under ét yder et professionelt stykke arbejde.

Til spørgsmålet om det ville have gjort en forskel for de danske banksammen-

brud, hvis der var afgivet �ere revisionspåtegninger med forbehold svares: "Når

man læser et protokollat uden særlige kommentarer går man ud fra, at det der
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er lavet, er i orden. Selvfølgelig er målet altid at få en revisionspåtegning uden

anmærkninger, men hvis der var ting, som ikke var i orden, måtte der være de

anmærkninger, som der kræves. Man bør ikke turde andet som revisor i dag".

Om mængden af oplysninger i årsrapporten udtales: "På grund af mediernes

håndtering og i nogle tilfælde manglende regnskabsmæssige forståelse ønsker

man ikke at oplyse mere end højst nødvendigt i årsrapporten af frygt for at

det bliver misforstået og måske fremhævet ude af proportion til skade for bank-

branchen. På den anden side bidrager det øgede mediefokus også til at forbedre

kommunikationen i årsrapporten og der er derfor en tendens til at man omtaler

alt for at sikre, at oplysningskravene er opfyldt. Dette fremmer transparensen".

Den interviewede anser generelt revisors kompetencer for at være i orden, men

understreger igen, at pris og kvalitet hænger sammen. Han sammenligner ek-

sterne og interne revisorer: "De eksterne er mere opdaterede på lovgivning og

den praktiske implementering. De interne ser kun den enkelte bank. Der bør

derfor altid bruges eksterne i en eller anden grad". Han understreger, at for

at få mest muligt ud af pengene til ekstern revision er det afgørende at have

et længerevarende samarbejde med et fast revisionsteam og undgå for hyppige

skift, så de kender virksomheden og dens risici. For at få den bedste kvalitet af

revisionen er det ligeledes vigtigt, at intern og ekstern revision kan samarbejde

og på fornuftig vis deler opgaverne mellem sig. For ledelsen er den interne revi-

sion et vigtigt værktøj til at holde styr på den samlede revisionsindsats.

Den interviewede mener, at FSR's forslag om, at revisor bør have en speciel

autorisation/uddannelse for at kunne revidere pengeinstitutter er udmærket og

sammenligner med de nye ��t and proper� regler for bestyrelsesmedlemmer. Han

�nder det ligeledes fornuftigt at uddanne specialister i stedet for generalister i

uddannelsesforløbet til statsautoriseret revisor, som det er foreslået i næste af-

snit 3.2.2.

Hvorvidt revisions�rmaer skal forbydes at levere andre ydelser samtidigt med re-

vision af en virksomhed er ifølge den interviewede en balancegang: "Rådgivning

inden for fx skat og moms og revision af samme revisions�rma burde ikke udgøre

et problem. Man risikerer at revision bliver en standardydelse af lav kvalitet og

viden vil gå tabt. Det vil fordyre og besværliggøre servicen for kunden".

Det bedste råd til forbedring af revisionen af danske pengeinstitutter fra den
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interviewede er: "Den enkelte revisor skal besidde egenskaben at være modig,

så revisoren fastholder sin overbevisning over for ledelsen, selvom denne måtte

være uenig".

3.2.2 Eksterne og interne revisorer

3.2.2.1 Ændring af revisors rolle som kontrollør

Her blev interviewpersonerne ligeledes spurgt om revisors rolle som kontrollør

har ændret sig i relation til den �nansielle krise.

Nogle af de interviewede mener ikke, at rollen som sådan har ændret sig, men

fokus og alvoren har ændret sig. Én af de interviewede udtaler: "Måden rollen

gribes an på har ændret sig. Før krisen var der slet ikke fokus på likviditet

og solvens, som der er i dag. Going concern er nok det emne, der fylder mest

nu". En anden anser kontrollørrollen for vigtigere i krisetid end i opgangstid,

idet der oftere kan opstå uenighed med ledelserne. Det er netop her at revisor

skal være sig sin rolle bevidst og have etikken samt fagligheden i orden. Da

revisionen er risikorettet, har revisionen også ændret sig på baggrund af den

�nansielle krise. Andre af de interviewede mener, at de nye krav og forhold

ændrer rollen, idet der er en øget risiko for at skade omdømmet på baggrund

af omgivelsernes fokus på revisionen, hvilket udvider revisionens rolle. Ansvar

og agtpågivenhed for regnskabsmæssige- og dagsværdivurderinger er skærpet

fra FSR og Finanstilsynet, hvilket også øger revisors opmærksomhed på disse

områder. Der bruges mere tid på værdiansættelser (ISA 540) og revisor må

sætte sig mere ind i den enkelte kunde og de speci�kke forhold. De påpeger

dog, at standardkravene ikke har ændret sig, men tilskyndelsen til brugen er

der kommet mere fokus på.

3.2.2.2 Nye revisionshandlinger

Under antagelse af at der generelt er indført nye, yderligere revisionshandlinger

på baggrund af den �nansielle krise, blev der spurgt om hvilke, der nu foretages.

De eksterne revisorer fokuserer deres revisionshandlinger omkring eksistens-
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grundlaget for pengeinstitutterne, herunder kapitalforhold og likviditet. Det

gælder især de regnskabsmæssige skøn, nedskrivninger på udlån, eksponering på

unoterede værdipapirer, og sammenhold af den faktiske solvens med bestyrelsens

opgjorte solvensbehov. Likviditetsmæssigt er der særligt fokus på re�nansiering

af de statsobligationer, som skal indfries i 2013. Her gennemgås ledelsens pla-

ner for dette. Én af de interviewede udtaler: "I bund og grund er der ikke tale

om nye revisionshandlinger, men der udføres �ere og grundigere handlinger end

før den �nansielle krise. Der bruges også langt mere tid på interne drøftelser

af revisionen". Ud fra interviewene tegner der sig en generel tendens til at re-

visions�rmaerne internt har opgraderet revisionsrisikoen fra normal til forhøjet

for pengeinstitutter og indført nogle ekstra kontroller af deres arbejde for at

sikre kvaliteten af revisionen. Hertil har nogle eksempelvis udviklet standard re-

visionsprogrammer til gennemgang af solvens og likviditet. De interne revisorer

har ikke indført nye revisionshandlinger. Der er dog kommet langt mere fokus

på solvens og likviditet, som der bruges meget tid på. En af de vigtigste opgaver

for de interne revisorer er at sikre rapportering af eventuelt fundne forhold til

ledelsen. De mener ikke, at fordelingen af opgaver mellem den eksterne og in-

terne revision har ændret sig særligt. I nogle tilfælde kan den eksterne revision

dog have påtaget sig �ere opgaver for at mindske deres revisionsrisiko. En af de

interviewede påpeger alvoren af et pengeinstitut i krise. Vedkommende udtaler:

"Det har stor samfundspåvirkning. Der er nok institutter, som hvis man havde

vidst hvilke konsekvenser det havde, så havde man ikke ladet dem gå konkurs".

Med "man"antages det, at der menes Finanstilsynet og politikerne.

3.2.2.3 Forskel for banksammenbrud hvis �ere revisionspåtegninger

med forbehold

På baggrund af FSR's undersøgelse 6, der viste, at der blev afgivet �ere revi-

sionspåtegninger med anmærkninger i 2011 end året før, blev interviewpersoner-

ne spurgt om de tror, at �ere forbehold ville have gjort en forskel for de danske

banksammenbrud.

En del af de interviewede har svært ved at forholde sig til om det ville have gjort

6FSR udgav et analysenotat på baggrund af en udsendt survey i juni 2012. 275 ud af 522
godkendte revisorer besvarede surveyen. For mere information se artikel [28]
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en forskel, da de formoder, at der har været en god grund til, at de reviderende

revisorer ikke har afgivet forbehold i de pågældende sager. Det er nemt efter-

følgende at mene, at der skulle være taget forbehold i forhold til vurderingen i

selve situationen. En af de interviewede understreger: "Hvis der har være oplyst

tilstrækkeligt om risici mv. bør der ikke tages forbehold. Man kan så diskutere

om der i højere grad skulle være afgivet supplerende oplysninger om going con-

cern". En ekstern revisor påpeger, at når et pengeinstitut lukker er det baseret

på Finanstilsynets skøn af værdien af aktiverne. Det er svært at værdiansætte

i likvide markeder og endnu sværere i illikvide markeder, hvor der er mange

faktorer indblandet. Desuden kan det også have en negativ e�ekt at afgive et

forbehold. Selvom revisor tager forbehold kan pengeinstituttet fortsat gå ned,

som det blev oplevet med Northern Rock7. En anden udtaler: "Man diskuterer

meget forudsætningerne for den revisionspåtegning, som man afgiver. Man skal

huske at revisionspåtegningen er en påtegning for hele årsrapporten. Hvis re-

visor er enig i ledelsens vurdering af going concern og der er oplyst om risici, vil

påtegningen ikke være med forbehold, da regnskabet dermed er retvisende. Det

er mange jounalister ikke nok opmærksomme på, når de kritiske sager opstår".

Derudover diskuterer de interviewede mere med ledelsen om revisionspåtegnin-

gen.

Der er dog en enkelt af de interviewede, der klart mener, at �ere forbehold ville

have gjort en forskel. Vedkommende udtaler: "I �ere sager har revisor ikke gjort

sit arbejde godt nok. Der har ikke været nok fokus på OIV og gået nok i dyb-

den. Der er risiko for at et forbehold undlades af frygt for at miste kunden, da

priskonkurrencen er hård. Dette kan føre til dårligere kvalitet i revisionen. I �ere

tilfælde går banker konkurs på baggrund af en dominerende direktørs beslut-

ninger. En sådan skal revisor kunne stå op imod, også selvom kunden mistes".

På baggrund af alle disse faktorer, som spiller ind, mener størstedelen af de

interviewede ikke, at �ere forbehold ville have gjort en stor forskel. Men �ere

forbehold kunne måske have gjort en forskel for tilliden til revisionsbranchen,

til trods for at revisorerne har opfyldt kravene. Her er der en kommunikations-

opgave for branchen, da der er forskel på de faktiske krav og hvad der forventes

(også kaldet forventningskløften). Det hele afhænger naturligvis også af, om re-

7Banken Northern Rock i England gik konkurs i starten af 2008 efter at have været ud-
sat for et "bank run"i 2007, hvor investorerne hævede alt indestående af frygt for at tabe
deres værdier. Dermed faldt bankens likviditet yderligere og �k endnu sværere ved at opnå
�nansiering i det i forvejen pressede �nansmarked.
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visionspåtegningen overhovedet bliver læst og forstået.

I sammenhæng med dette interviewspørgsmål er det i øvrigt valgt at undersøge

holdningen til om revisor bør afgive revisionspåtegninger med �ere anmærknin-

ger end hidtil i en større sammenhæng i form af en spørgeskemaundersøgelse.

Resultaterne fremgår af afsnit 3.3.3.

3.2.2.4 Forbedring af tillid til revisionsbranchen, hvis revisor adva-

rer

De interviewede er her blevet spurgt om de tror, at samfundets tillid til revi-

sionsbranchen kan forbedres, hvis revisors rolle som kontrollør udvides med at

advare om �nansielle problemer i danske pengeinstitutter.

Flere af de interviewede mener, at man muligvis kunne kommunikere mere lø-

bende fra revisors side, hvilket kunne bidrage til en bedre forståelse fra o�ent-

ligheden. Men det er en balancegang, fordi grænsen mellem revision og selve

driften af virksomheden skal opretholdes. Det udtales: "Hvis revisor skal til at

bedømme alle aspekter af virksomheden kan det komme til at påvirke ledelsens

beslutninger, hvilket der skal være en klar grænse for. Men det er selvfølgelig

positivt, hvis det bidrager til at øge hele niveauet". Der har været tale om at

indføre løbende kontrol med børsnoterede virksomheder, hvilket kan være et bi-

drag til at øge tilliden, men det kan udvide kravene til revisors kompetencer, da

fondsbørsmeddelelser kan indeholde mange ting.

Det foreslås af én af de interviewede, at Finanstilsynet kræver review af kvartals-

eller halvårsregnskaber for pengeinstitutter af en given størrelse eller i en særlig

risikokategori. En anden måde kan være at åbne op for en mere nuanceret og

varierende formulering af revisionspåtegningen, men omvendt kan dette føre til

forvirring i o�entligheden om hvonår en oplysning er mere alvorlig end en anden.

En anden af de interviewede foreslår, at der opsættes nogle objektive kriterier,

såsom pengeinstituttets overholdelse af tilsynsdiamantens grænser, som revisor

skal erklære sig om i revisionspåtegningen. På nuværende tidspunkt er der kun

krav om, at ledelsen udtaler sig om dette i ledelsesberetningen, som revisor ikke

længere skal revidere, men blot udtale sig om. Revisor kan derved medvirke til

at advare.

En af de interviewede mener modsat ovenfor ikke, at det vil øge tilliden ek-
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sempelvis at indføre krav om review af kvartals- eller halvårsregnskaber, men

man kan muligvis fange nogle problemer i opløbet. Den interviewede udtaler:

"Undersøgelser af reaktioner fra aktiemarkedet, når regnskaber o�entliggøres,

viser at markedet reagerer ens både ved ureviderede/ikke-reviewede kvartals-

og halvårsregnskaber som ved reviderede årsregnskaber. Hvis man indfører et

sådant krav vil det nok ikke ændre det store". Vedkommende påpeger, at det

er vigtigt at pengeinstitutter drives på lang sigt og ikke på kort sigt og derfor

ikke får incitament til at fokusere for meget på kort sigt, eksempelvis i form af

for hyppigt pres fra regulering og revisor. Grundet de to revisorers forskellige

holdninger til den enes forslag om indførelse af review er det valgt at undersøge

dette nærmere i spørgeskemaundersøgelsen i afsnit 3.3.9.

To af de interviewede mener i øvrigt ikke, at det er i revisors interesse at advare

yderligere, da det er meget vanskeligt at udtale sig om fremtiden og næppe er

noget, som revisor kan påtegne sig ud af. Det vil påføre revisor alt for stort et

ansvar og revisor kan ikke garantere noget, men kun give en høj grad af sikker-

hed. De vurderer derfor de eksisterende krav om rapportering af going concern

problemer til Finanstilsynet for at være tilstrækkelige. Det udtales: "Det er i

bund og grund et spørgsmål om at selve pengeinstituttet oplyser om sine risici.

Det er op til Finanstilsynet at kræve højere solvens i pengeinstitutterne, hvis

man vil have sikkerhed for going concern. Konkurser kan ikke undgås".

3.2.2.5 Forbud mod levering af andre ydelser samtidig med revision

EU-komissionen har fremlagt forslag om indførelse af et forbud mod at et revi-

sions�rma leverer rådgivning samtidig med at det reviderer samme virksomhed.

Størstedelen af de interviewede personer er imod et desideret forbud. De mener

slet ikke, at det er relevant, idet risikoen ved at blande tingene og ikke frem-

stå uafhængige har alt for store konsekvenser. Revisions�rmaerne har allerede

etableret forholdsregler, så der ikke kan drages tivl om uafhængigheden. Flere

påpeger, at brugen af revisionskomitéer i pengeinstitutterne er et godt tiltag,

som netop sætter fokus på uafhængigheden. Revisorerne forventer derimod at

forslaget vil have negative konsekvenser i form af tabt viden, mindre e�ektivitet

og dermed �ere omkostninger for kunden. Flere udtaler, at forslaget virker mere

som en politisk sag, der har til opgave at tilfredsstille medierne frem for at løse
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et problem, som faktisk ikke eksisterer.

De �este er dog enige i, at der bør være regler på området, men at et for-

bud er for indgribende. En af de interviewede mener eksempelvis ikke, at revi-

sions�rmaet bør levere strategirådgivning samtidig med revisionen, mens andre

rådgivningsopgaver kan være acceptable. Der er allerede forbud mod både at

opstille regnskabet og revidere det samt regler om honorar og o�entliggørelse.

Flere mener ikke, at problemet er bevist og manglende uafhængighed kan ikke

angives som årsag til nogle af pengeinstitutternes sammenbrud. Derimod mener

de interviewede, at bestyrelserne måske har en opgave i at efterspørge og sikre

sig en ordentlig kvalitet af revisionen, men prisen vil dermed også stige. Også

i revisionsbranchen er der priskonkurrence og pris og kvalitet hænger sammen.

Én af de interviewede forklarer: "Hvis man ikke vil betale ekstra for bedre kva-

litet, så får man basisydelsen, som naturligvis overholder lovkravene, men ikke

mere end det". Netop denne priskonkurrence kan udgøre en risiko for falden-

de kvalitet i revisionen. Ifølge en af de interviewede, er det derfor vigtigt at

mindske priskonkurrencen i revisionsbranchen. Dette kan måske gøres ved at

alle revisions�rmaerne er mere ærlige og realistiske i deres tilbudsgivning. Den

interviewede udtaler: "Det er en kendsgerning, at alle kravene til revisionen af

�nansielle virksomheder ikke kan revideres kvalitetsmæssigt tilstrækkeligt un-

der den nuværende hårde priskonkurrence og på sigt betyder det tab for både

revisionsbranchen, virksomhederne og samfundet, når vi har med virksomheder

af samfundsmæssig betydning at gøre".

Holdningen til forslaget om forbuddet er yderligere undersøgt i afsnit 3.3.6, for

at få be- eller afkræftet modstanden imod det.

Som tillæg til diskussionen blev forslaget om tvungen �rmarotation også nævnt.

Dette var de interviewede personer ligeledes tvivlende overfor, idet der allerede

er krav om partnerrotation og der vil også her gå værdifuld viden tabt, hvis

hele �rmaet skal rotere. Hvis begge forslag vedtages som forbud og ofte tvungen

rotation, risikerer samfundet hurtigt at se situationer, hvor det ene revisions-

�rma lige har rådgivet en virksomhed og nu skal til at revidere den selvsamme

på grund af rotation. Da virksomheden fortsat har brug for rådgivning kan de

nu modtage rådgivning af det revisions�rma, der lige har revideret dem. Det er

derfor spørgsmålet om en sådan situation overhovedet løser et eventuelt problem

med uafhængighed.
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3.2.2.6 Konsekvenser af skærpede lovkrav til pengeinstitutter

De interviewede siger samstemmende, at de skærpede lovkrav giver en fordyren-

de revision, da revisor skal bruge �ere ressourcer på at holde sig fagligt opdateret

og pengeinstitutterne ligeså. En af de interviewede udtaler: "I sidste ende bli-

ver det dyrere for kunderne, idet et pengeinstitut også er en virksomhed, der

skal have et overskud for netop at imødegå kapitalkravene mv. Det er en me-

get svær balance. De skærpede lovkrav giver mere solide pengeinstitutter, men

samtidig kan de resultere i at bremse væksten, da der lånes færre penge ud".

Her opstår spørgsmålet om hvornår de kontracykliske bu�ere skal bygges op (se

afsnit 2.3.2), og om det er fornuftigt at starte på i en krisetid. Men grundlæg-

gende mener de interviewede, at bu�erne er et godt tiltag. En af dem udtaler:

"Som revisor bliver indtjeningen øget ved alle de nye lovkrav, da der er mere

arbejde, men ser man lovkravene ude fra, så bliver vilkårene for at drive penge-

institut sværere med de nye lovkrav. Finanstilsynet blander sig for meget og det

kan diskuteres om Finanstilsynet overskrider grænsen og ligefrem er begyndt at

"drive"pengeinstitutterne".

Et par af de eksterne revisorer beretter om, at de har oplevet �ere situationer,

hvor de som revisorer har fundet pengeinstituttets kapitalplaner, strategi mv.

fornuftige, men hvor Finanstilsynet mener det modsatte med den konsekvens at

Finanstilsynets holdning vinder grundet deres magtbeføjelser. Her bør det dis-

kuteres hvilken rolle Finanstilsynet bør have. En revisor udtaler: "Det grænser

til at pengeinstituttet faktisk er statsejet. Tendensen er, at der ifølge Finanstil-

synet kun �ndes én måde at drive pengeinstitut på, så man ikke længere kan

drive et pengeinstitut i en speci�k branche, eksempelvis landbrug mv.". Der

foregår altså en form for ensretning. Dette sker også med brugen af tilsynsdia-

manten som beskrevet i afsnit 2.6.2, idet pengeinstitutterne nu kun må have en

ejendomseksponering på under 25%.

Under interviewet nævner en af revisorerne at kombinationen af overgangen til

IFRS nogle år tidligere og en meget rigid håndhævelse af IFRS-reglerne, gjorde

at der ikke kunne nedskrives på noget som helst grundlag, hvilket medførte at

virksomhederne ved krisens begyndelse stod i en situation, hvor de ikke var så

polstrede, som de nok var i den forrige krise.

En af revisorerne mener, at de skærpede lovkrav har resulteret i at nogle af

pengeinstitutterne er brudt sammen, idet kapitalkravene mv. kræver at penge-
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institutterne her og nu skal ska�e den krævede kapital. Det sker derfor, at de

må sælge aktiver fra til en langt lavere pris nu end hvis de havde kunnet vente.

Revisoren udtaler: "Deres værdier udhules dermed og de må lukke, hvis de ikke

her og nu kan samle kapital nok. Det giver nogle negative samfundsmæssige kon-

sekvenser i form af færre udlån mv. Hvis man ikke ved om der kommer et nyt

skærpet krav i morgen, så låner man ikke penge ud i dag. Det er på denne måde

man stopper væksten". Den interviewede omtaler i den forbindelse en analyse,

som angiver, at implementeringen af Basel III fra 2013 til 2019 vil resultere i

et fald i Europas vækst på 0,8%. Nogle politikere vil derfor se på, om imple-

menteringen eventuelt skal rykkes længere ud i fremtiden, så det ikke bremser

væksten yderligere.

Revisoren mener dog, at nogle af de andre nye lovkrav, såsom de nye regler for

bestyrelsessammensætning virker fornuftige nok, idet der også er set problemer

i forhold til dette og driften af pengeinstitutterne. Der skal være tillid til, at de

kan forvalte samfundets penge på en ordentlig måde.

Ifølge en af de interne revisorer er de skærpede lovkrav blot signalpolitik. Men

de vil ikke umiddelbart skabe større problemer. I forhold til Finanstilsynet me-

ner revisoren, at det er et problem, at de både agerer den lovgivende (dog også

Folketinget), udøvende og dømmende magt inden for den �nansielle sektor. En

anden af de interne revisorer mener dog det modsatte og ser positivt på de nye

regler og især Finanstilsynets tiltag, da der tydeligvis har været behov for disse

til forbedring af revisionen og den �nansielle sektor. Vedkommende mener dog,

at der godt kunne være mere objektive og klare kriterier i forhold til Finan-

stilsynets skøn og at de skal fokusere på det store billede frem for det enkelte

vurderingsskøn. De kunne derfor med fordel i højere grad lade sig inspirere af

revisionsbranchens risiko og væsentlighedstilgang.

3.2.2.7 Brug af �ere eksperter

Det forventes at den �nansielle krise har medført øget brug af eksperter til re-

visionen af danske pengeinstitutter. Det er derfor undersøgt om forventningen

kan be- eller afkræftes ved at spørge interviewpersonerne.

En del af de eksterne revisorer bruger �ere af deres interne eksperter indenfor an-

dre områder end revision til brug for revisionen. Eksempelvis valuarer, aktuarer
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og IT-sikkerhedseksperter. Idet revisionsindsatsen i et kriseramt pengeinstitut

er øget, bliver de brugt mere. Men der er ikke skabt nye former for eksperter

efter den �nansielle krise indtraf. En af de interviewede mener ikke, at eksperter

identi�cerer �nansielle problemer. Det skal revisor kunne og revisor skal derfor

også forstå eksperternes arbejde og have den nødvendige indsigt. Revisorer er

ifølge denne revisor derfor i sig selv også eksperter. Det er påkrævet for at udføre

en god revision af især pengeinstitutter.

En af de interne revisorer udtaler, at de har ansat eksperter internt, men ikke

bruger dem mere end før den �nansielle krise. Skøn og nedskrivningsbehov vur-

deres derfor af interne eksperter hos dem. En anden af de interne revisorer siger

det modsatte. De benytter både interne og eksterne eksperter mere end før den

�nansielle krise, især specialister indenfor statistik og matematik grundet den

store brug af matematiske modeller og skøn.

I sammenhæng med interviewspørgsmålet er det valgt at undersøge, hvorvidt

der kan påvises en generel holdning til at brugen af eksperter kan forbedre re-

visionen af danske pengeinstitutter. Resultaterne kan læses i afsnit 3.3.7.

3.2.2.8 Revisors kompetencer

De interviewede er ligeledes blevet spurgt om revisors kompetencer til at revi-

dere danske pengeinstitutter.

Revisorerne mener ikke, at revisors kompetencer er skyld i den �nansielle krise og

pengeinstitutternes sammenbrud. De mener dog alligevel, at det kan diskuteres,

om alle revisorer er lige kompetente til at revidere pengeinstitutter. Eksempelvis

små revisions�rmaer (se også næste spørgsmål). En revisor udtaler: "Det er et

spørgsmål om at bevare sin professionelle skepsis og holde sig vidensopdateret.

Hvis kompetencerne måles på advokatundersøgelserne i forbindelse med de luk-

kede pengeinstitutter, er det i et minimum af sagerne, at det vurderes, at revisor

ikke har overholdt god revisionsskik. På den baggrund anses kompetencerne ob-

jektivt set jo for at være tilstrækkelige".

I forhold til kompetencerne inden for revision af pengeinstitutter har mange af

de store revisions�rmaer også omfattende intern uddannelse inden for området,

netop fordi det er stort og komplekst.

En intern revisor udtaler, at kompetencer er en dynamisk størrelse, der ændrer
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sig. Målet for om kompetencerne er tilstrækkelige kan være om medarbejderne er

eftertragtede eller ej. Revisoren mener ikke at kompetencerne i ekstern revision

er blevet forringet, men der ses en hyppigere udskiftning end i den interne revi-

sion. Risikoen ved dette er at kendskabet til virksomheden går tabt og udhules,

hvilket er en omkostning. En anden intern revisor mener, at de eksterne reviso-

rers kompetencer inden for lovgivningen er skarpe, men revisorerne kunne blive

bedre til at forstå selve driften og forretningsmodellerne i pengeinstitutterne.

3.2.2.9 Autorisation til at revidere danske pengeinstitutter

FSR har foreslået, at der indføres særlige uddannelseskrav til revisorer, der revi-

derer �nansielle virksomheder. Interviewpersonerne er derfor blevet spurgt om

deres holdning til indførelse af en speciel autorisation eller uddannelse til at

revidere pengeinstitutter. Netop et sådant lovforslag vil i øvrigt blive fremsat

i januar 2013. I skrivende stund (december 2012) er forslaget sendt i høring

hos de relevante interessenter. Lovforslaget indeholder dels krav om 60 timers

ekstra efteruddannelse (oveni de allerede krævede 120 timer) fordelt over 3 år

specielt inden for �nansiel revision samt krav om, at den underskrivende revisor

er i besiddelse af en særlig certi�kation til at revidere �nansielle virksomheder.

Lovkravene vil, hvis de bliver vedtaget, træde i kraft d. 1. januar 20148.

De �este af de eksterne revisorer går overordnet ind for forslaget. En revisor

understreger, at det kan være problematisk, når eksempelvis et lille revisions-

�rma, der reviderer et enkelt lokalt pengeinstitut og ikke har en portefølje af

sådanne, måske ikke har erfaring nok med sektoren, og at den ikke fylder nok

i �rmaets portefølje til, at det er muligt for revisoren at have sat sig ind i alle

de �nansielle regler. Revisoren mener ikke, at mere uddannelse kan ændre på

dette, da de �este kan gennemføre kurser mv. men en holdningsbearbejdning

hos bestyrelsen kan være vejen frem. Det kan løses ved at gøre det klart, at det

ikke er fysisk afstand og lokalinteresser, men kvalitet, erfaring og kompetencer

inden for revision af pengeinstitutter, der skal afgøre valget af revisor.

En ekstern revisor ser også en interessant mulighed i at ændre uddannelsen til

statsautoriseret revisor fra generel til mere specialiseret, eksempelvis i revision

af �nansielle virksomheder eller bare en opdeling i store og små virksomheder.

8Link til lovforslaget fremgår af litteraturlisten [1].
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Revisoren udtaler: "Det er meget svært at skulle vide noget om alt, når reglerne

bliver mere komplekse for hvert område hele tiden. På den måde kan kompeten-

cerne måske bedre bevares".

En enkelt af de eksterne revisorer er modstander af forslaget, da det signalerer,

at der er forskel i kvaliteten af revisionen af �nansielle virksomheder i forhold

til andre. Dette er der ikke og det bør der ikke være, da store virksomheder

kan være ligeså komplekse som �nansielle. Revisoren mener derfor, at det vil

devaluere revisionen i omverdenens øjne.

De interne revisorer er positive over for forslaget, idet området er komplekst.

En af dem ytrer ønske om at den interne revision selv kan uddanne revisorer,

så de kan gå op til revisoreksamen.

Da holdningerne fra de interviewede varierede og forslaget må forventes at in�u-

ere på den fremtidige revisionsteam-sammensætning, er det fundet interessant

også at undersøge, hvorvidt der tegner sig en mere generel holdning blandt re-

visorer og økonomer mv. Læs derfor nærmere herom i afsnit 3.3.5.

3.2.2.10 Forslag til forbedring af revisionen af danske pengeinstitut-

ter

Til slut blev de interviewede spurgt om de havde nogle konkrete forslag til

hvordan revisionen af danske pengeinstitutter kan forbedres i fremtiden.

En revisor foreslår: "Man kan måske arbejde med revisionspåtegningen og må-

den at skrive den på, men det fordrer stadig, at der er nogen, der gider at læse

den". Man kunne altså give revisor friere formuleringsmuligheder ved eksem-

pelvis mere speci�k kommentering af going concern problemstillinger og risici.

Dette forslag er det valgt at medtage i spørgskemaundersøgelsen i afsnit 3.3.4,

idet kommunikationen og forventingskløften mellem o�entligheden og revisor

eventuelt kan addresseres ved indførelsen af dette.

En anden revisor mener, at det bør overvejes, om der skal være en mere snæver

fortolkning af de�nitionen af regnskabsbruger, for eksempel ved at oplyse og

understrege på forsiden af regnskabet om, at regnskabet henvender sig til pro-

fessionelle. Der er dog indført investorbeskyttelsesregler, som skal beskytte den



Interviews 57

lille aktionær og som stiller krav om indhentning og underskrift af aktionærens

risikopro�l mv. Aktionærer kan derved blive mere vidende om, at aktieinveste-

ring er risikofyldt. Men det kræver naturligvis, at de faktisk ser regnskabet.

Revisoren foreslår derudover en specialisering af SR-uddannelsen og relevant ef-

teruddannelse (som FSR også har foreslået). Vedkommende udtaler: "Revisor

agerer efter lovgivningen og veri�cerer overholdelsen af denne. Hvis man vil æn-

dre eller forbedre revisionen, så starter det derfor hos lovgiver. Men det vil på

sigt være mere givtigt at give pengeinstitutterne et regelmæssigt større spillerum

og anderkendelse af at en bank styres på lang sigt". Ifølge revisoren bør risikosty-

ringen matche udlånene. Revisoren mener, at hvis der gives mere �eksibilitet fra

Finanstilsynets side, så en bank ikke straks skal lukkes, hvis kapitalkravene på

grund af skønsforskelle ikke er opfyldt, vil det øge troværdigheden af driften og

sektoren samt sikre væksten. Som beskrevet i afsnit 2.6.1 er dette netop et af

Finanstilsynets 18 initiativer frem mod 2015.

Flere af revisorerne udtrykker ønske om en større forståelse for hvad revisions-

påtegningen faktisk fortæller og ikke skal fortælle fra brugerne af revisionspå-

tegningen, og ligeledes for revisionsprotokollen. Så der er et problem med en

forståelses- og forventningskløft. Flere nævner, at dette kan løses i form af en

bedre kommunikation mellem revisor og Finanstilsynet. Dette er blandt andet

et af initiativerne i Finanstilsynets strategi mod 2015, som omtalt i afsnit 2.6.1.

Men det er en stor udfordring at gøre over for o�entligheden. En af revisorerne

udtaler: "Forventningen om going concern er ligeledes problematisk i det nuvæ-

rende marked. Det er typisk pengeinstituttets budgetter, som revisor lægger til

grund og hvis det var muligt eksempelvis at forudse et faldende ejendomsmar-

ked, ville dette naturligvis indgå i vurderingen. Kunne man forudse den slags

ville mange agere anderledes".

En anden revisor foreslår, at revisionen måske kan forbedres, hvis vi sørger for

at bevare en form for krisehukommelse og videreformidler den viden til omver-

denen og de nytilkomne revisorer, som måske ikke har oplevet tidligere kriser.

Revisoren udtaler: "I 2008 virkede det som om alle kollektivt havde glemt den

tidligere krisehukommelse. Vi kan blive bedre til at huske faktorerne, der gør

sig gældende i en krise, eksempelvis kreditgivning, risikoeksponering mv. Dette

ligger mere inden for rådgivning end revision, men det vil sandsynligvis være
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samfundsnyttigt på sigt".

Flere af revisorerne mener, at revisor skal være mere bevidst om at bevare sin

professionelle skepsis. Det udtales, at tendensen til at revisor får skylden, fordi

der ikke var et forbehold i revisionspåtegningen er et symbol på, at tilliden til

regnskabet er mistet.

De mener dog, at de nuværende krav til revisor er tilstrækkelige. Hvis man

ønsker at skabe mere tryghed og tillid til den �nansielle sektor, bør Finanstil-

synet øge kapitalkravene for pengeinstitutterne yderligere. Hvorvidt kravene til

revisionen af danske pengeinstitutter er tilstrækkelige er desuden undersøgt i

spørgeskemaundersøgelsen og beskrevet i afsnit 3.3.1.

En af de interne revisorer mener, at de interne revisorer kan blive bedre til at sige

tingene som de er til bestyrelsen og direktionen. Altså direkte påtale eventuelle

problemer. Revisoren udtaler: "Vi skal se ud over om regnskabet teknisk set er

retvisende og påpege de risici, der implicit ligger i for eksempel strategiplaner

osv. Hvis ledelsen vil investere meget i én sektor, så skal vi påpege risiciene i

det og dokumentere det i rapporteringen". Dette vil fremme transparensen af,

hvad der foregår i pengeinstitutterne, idet Finanstilsynet også orienteres. Det

understreges dog, at revisor ikke skal træ�e nogen beslutninger, men blot påpe-

ge risici.

I forhold til den eksterne revisions revisionspåtegning mener den interne revisor,

at denne bør holdes så kort og præcis som mulig, ellers bliver regnskabsbruger

mere forvirret og utryg, hvis den udvides og formuleres mere frit. Ifølge den-

ne revisor skal revisorerne blive bedre til at kommunikere ledelsens ansvar, da

det er ledelsen, der driver pengeinstituttet og udarbejder regnskabet. Det bør

Finanstilsynet og rigsrevisor også gøre sig mere klart. Revisoren foreslår at i

stedet for at mene, at den eksterne revisor skal udtale sig om overholdelse og

opfølgning på Finanstilsynets påbud og advarsler, så bør direktion og bestyrelse

afgive en erklæring herom, som revisor kan veri�cere. Igen for at understrege

ledelsens opgaver og ansvar.

Dette ser dog ikke ud til at indgå i Finanstilsynets fremgangsmåde, da deres

strategi frem mod 2015 netop fortsat vil stille revisionen til ansvar for at påpege

påbud mv. (For mere information, se afsnit 2.6.1).
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3.3 Spørgeskemaundersøgelse

Der blev udsendt et spørgeskema til 159 personer 9. De 159 personer er udvalgt

på baggrund af en formodning om, at de besidder viden og erfaring inden for

�nansielle virksomheder, herunder pengeinstitutter. Ud af de 159 personer, er

7 frafaldet, idet de ikke selv mente, at de besad kompetencerne til at svare og

omvendt vidste, at andre fra deres afdeling ville deltage. 5 personer har kun

besvaret spørgeskemaet delvist og 78 personer har besvaret hele spørgeskema-

et. 69 personer har ikke besvaret spørgeskemaet, selvom der blev udsendt en

rykkermail. Det kan ikke siges præcist, hvad de manglende besvarelser skyldes,

eller særlige karakteristika ved respondenterne, idet de er anonyme, men det kan

eventuelt skyldes travlhed, principper om ikke at deltage i undersøgelser, eller

viden om kollegaers deltagelse. Det er naturligvis ærgeligt at �ere ikke deltaget,

da �ere besvarelser ville gøre resultaterne og konklusionen mere sikker.

Det vurderes dog at være en succes, at 83 personer har besvaret spørgeskemaet

helt eller delvist, da målet var at modtage svar fra 50-100 personer.

De første �re spørgsmål i spørgeskemaet er brugt til at fastlægge respondenter-

nes pro�l. Det er valgt at opdele respondenterne i �re pro�ler: Eksterne revisorer,

interne revisorer, Økonomer og journalister. Med denne inddeling viste der sig

at være 37 eksterne revisorer (heraf 23 statsautoriserede revisorer), 15 interne

revisorer, 28 økonomer og 3 journalister.

Erfaringsmæssigt har 46% af de eksterne revisorer mere end 15 års erfaring med

�nansielle virksomheder, 11% har 11-15 års erfaring, 19% har 6-10 års erfaring

og 24% har 0-5 års erfaring. For de interne revisorer har 53% mere end 15 års

erfaring, 27% 11-15 år og 13% 6-10 år samt 7% med 0-5 års erfaring. Revisorerne

under ét har altså mangeårig erfaring med �nansielle virksomheder.

Det samme gør sig gældende for økonomerne, da 54% har mere end 15 års er-

faring, 18% har henholdsvis 11-15 år og 6-10 år og 11% har 0-5 års erfaring.

Journalisterne fordeler sig derimod med 33% på henholdsvis 11-15 år, 6-10 år

og 0-5 års erfaring.

Resultaterne for de interne revisorer og journalisterne bør tages med forbehold,

da de er langt færre i antal end de to andre grupper.

I de følgende afsnit vil resultaterne fra besvarelserne af det udsendte spørgeske-

9Se spørgsmål og resultater i appendix A. Dataudtrækket medtager ikke blanke besvarelser,
hvorfor procenterne kan afvige en smule fra det der beskrives i de følgende afsnit.
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ma blive gennemgået. Det er valgt først at beskrive resultaterne i procent og

fordelt på pro�ler og herefter at give en kort opsamling af respondenternes uddy-

bende kommentarer. De respondenter der har svaret �meget enig� eller �enig� vil

herefter blot betegnes som enige. Dem der har svaret �hverken enig eller uenig�

antages at forholde sig neutralt til spørgsmålet og dem der har svaret �meget

uenig� eller �uenig� vil herefter blot betegnes som uenige.

3.3.1 Kravene til revision af danske pengeinstitutter

Figur 3.1: Spørgsmål 5 - Resultater

Til spørgsmålet om hvorvidt kravene til revision af danske pengeinstitutter er

tilstrækkelige, som de er i dag, svarer 59% at de er enige. 14% er neutrale og 23%

er uenige. 4% har ikke besvaret spørgsmålet. Af de respondenter, der er enige,

ses en klar overrepræsentation af eksterne og interne revisorer. Resultaterne ses

af �gur 3.1.

Respondenternes uddybende kommentarer kan opdeles i tre hovedsynspunkter.

Nogle respondenter ytrer ønske om en mere præcis udformning af kravene til

revisor eksempelvis i form af en ny revisionsbekendtgørelse og for at mindske

forventningskløften mellem revisor og Finanstilsynet. De �este respondenter for-

holder sig kritiske over for revisors udførelse af kravene i praksis og efterlyser

mere fokus på og bedre kompetencer ved vurderingen af risici i pengeinstitut-

terne. En enkelt mener, at revisor skal endnu tættere på og blive bedre til at

forstå selve driften af pengeinstitutterne. Nogle få mener, at kravene er for høje.

Her beskriver en respondent, at der er fare for at øgede krav vil skabe falsk
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tillid, idet de �este opfatter øget regulering som noget positivt, men reelt ikke

er klar over hvad der foregår (hvordan man driver et pengeinstitut). Dermed

kan pengeinstitutterne blive belastet i endnu højere grad. Dette kan være for-

di respondenten har forstået spørgsmålet som kravene til pengeinstitutterne og

ikke kravene til revisionen af disse.

Det var forventeligt at de �este eksterne revisorer mener, at revisionskravene er

tilstrækkelige, da �ere krav også ofte medfører et større grundlag for at drage

revisor til ansvar. Jo �ere krav revisor skal opfylde og forholde sig til, jo me-

re kompliceret bliver revisionsfaget også at navigere i. Af kommentarerne ses

forskellige synspunkter, hvoraf de �este ønsker en mere klar fremgangsmåde i

praksis og en bedre sikring af revisors kompetencer til at vurdere risici i pen-

geinstitutterne. Dette kan imødegås med mere speci�k uddannelse rettet mod

udførelse af risikovurdering i praksis.

3.3.2 Statens betaling af revisionen af danske pengeinsti-

tutter

Figur 3.2: Spørgsmål 6 - Resultater

Til forslaget om staten skal betale for revisionen af danske pengeinstitutter er

8% af respondenterne tilhængere (enige) af forslaget. Ligeledes har 8% forholdt

sig neutralt. Derimod er 80% uenige og modstandere af forslaget. 4% har ikke

besvaret spørgsmålet. Af procenten for modstandere ses, at uenigheden fordeler

sig på alle pro�lerne. Resultaterne fremgår af �gur 3.2.
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Af kommentarerne ses det, at nogle få �nder forslaget interessant. Resten af

respondenternes kommentarer afviser forslaget. Nogle påpeger, at revisor altid

skal være uafhængig, uanset hvem der betaler, og at uafhængigheden desuden

er et lovkrav og kontrolleres af revisortilsynet. Nogle mener, at det reguleres af

det frie marked, og hvis forslaget indføres, kan det føre til faldende priser med

den konsekvens, at færre har lyst til at revidere pengeinstitutter, hvilket fører

til dårligere kompetencer og vil svække kvaliteten af revisionen.

Der kunne være indikationer på, at spørgsmålet burde være formuleret ander-

ledes. Der skulle muligvis hellere være blevet spurgt, om staten skal foretage

valget af revisor ved revision af danske pengeinstitutter. På denne måde kunne

problemstillingen omkring uafhængigheden også sikres. Derved ville der heller

ikke være et direkte forhold mellem revisor og den reviderede virksomhed. Dog

vil en del af respondenternes holdning og synspunkter alligevel sandsynligvis

forblive uændret.

Det var forventet, at forslaget primært ville møde kritik, men i medieomtalen af

revisors rolle og uafhængighed under den �nansielle krise har forslag om statslig

indblanding været nævnt. Det var derfor interessant at undersøge holdningerne

til det.

3.3.3 Revisionspåtegning med anmærkninger

Spørgsmålet om hvorvidt revisor oftere bør afgive en revisionspåtegning med

anmærkninger, hvis der konstateres �nansielle problemer i et dansk pengeinsti-

tut, er stærkt inspireret af FSR's undersøgelse 10, der viste, at revisorerne har

afgivet �ere revisionspåtegninger med anmærkninger i 2011 end året før. An-

mærkninger i form af supplerende oplysninger blev primært afgivet på grund af

enten ulovlige aktionærlån eller going concern. Antallet af anmærkninger i form

af forbehold var dog steget knap så kraftigt, men skyldes primært forbehold for

going concern.

Spørgsmålet i denne undersøgelse blev stillet som et holdningspørgsmål, idet

mange har stillet spørgsmålstegn ved �ere pengeinstitutters blanke påtegninger

kort tid før, de måtte lukke. Det var derfor interessant at undersøge personer

10FSR udgav et analysenotat på baggrund af en udsendt survey i juni 2012. 275 ud af 522
godkendte revisorer besvarede surveyen. For mere information se artikel [28]
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Figur 3.3: Spørgsmål 7 - Resultater

med branchekendskabs holdning. Resultaterne fremgår af �gur 3.3.

I denne undersøgelse mente 58% at revisor oftere bør afgive en revisionspåteg-

ninger med anmærkninger, hvis der konstatere �nansielle problemer i et pen-

geinstitut. 25% forholdt sig neutralt, 9% var uenige og 8% har ikke besvaret

spørgsmålet. Af dem, der var enige, var de �este økonomer og journalister. De

eksterne revisorer fordelte sig nogenlunde ligeligt mellem at være enige og neut-

rale.

Mange har kommenteret på spørgsmålet. En enkelt mener, at der er tilfælde,

hvor revisors integritet har svigtet, og anmærkninger, der burde have været gi-

vet, ikke er afgivet grundet for stort pres fra kunden. De �este kommentarer

vidner om en tilslutning, og det påpeges, at det er et krav, hvis der er konstate-

ret �nansielle problemer. Her kommenteres som supplement, at regnskabsbruger

også skal forstå, at en blank revisionspåtegning ikke er det samme som en blå-

stempling af virksomheden, så den kan betegnes som en sikker investering. En

anden mener, at der eksisterer en kultur, der anser supplerende oplysninger som

et negativt element for pengeinstitutter, hvilket bør ændres. Derudover efterly-

ses endnu skarpere risikobeskrivelser i årsrapporten.

Som spørgsmålet er formuleret, vil det være forventeligt, at �ertallet er enige,

da der i princippet er lovkrav om anmærkninger, hvis der konstateres �nansielle
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problemer. Hvorvidt det er i form af forbehold eller supplerende oplysninger

afhænger af om ledelsen har oplyst tilstrækkeligt om problemerne i årsrappor-

ten og opfylder going concern-forudsætningen. Spørgsmålet skulle dog muligvis

være formuleret lidt bredere for at få et mere nuanceret resultat.

3.3.4 Friere formulering af revisionspåtegningen

Figur 3.4: Spørgsmål 8 - Resultater

Under interviewene i afsnit 3.2 blev det foreslået at revisor �k større frihed til at

formulere sig om �nansielle problemer i revisionspåtegningen, hvorfor det blev

fundet interessant at undersøge holdningen til et sådant forslag.

Her var 41% tilhængere af forslaget, hvoraf de �este var økonomer og journa-

lister. 24% forholdt sig neutrale, mens 28% var modstandere af forslaget. De

eksterne revisorer fordelte sig næsten ligeligt mellem et neutralt og uenigt syns-

punkt. De �este interne revisorer havde en neutral holdning. 7% besvarede ikke

spørgsmålet. Resultaterne ses af �gur 3.4.

I størstedelen af kommentarerne menes det, at revisor allerede har den nød-

vendige frihed i dag og nogle mener, at større frihed vil skabe mere forvirring

blandt regnskabsbrugerne og at der bør bevares en ensrettet revisionspåtegning

for alle typer virksomheder. Et par stykker ønsker generelt større frihed til at

formulere revisionspåtegningen, så forslaget også gælder andre typer virksomhe-

der. Derimod mener nogle også, at en friere form kan have negative e�ekter for
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pengeinstitutterne, da det kan opfattes negativt i markedet, hvis revisor skriver

andet end en standardiseret revisionspåtegning.

Resultatet er ikke entydigt. Det at �est økonomer og journalister ønsker en mere

frit formuleret revisionspåtegning kan tyde på, at regnskabsbrugerne gerne ser

�ere detaljer og mere åbenhed i revisionspåtegningen og ser muligheden som en

hjælp til bedre at forstå revisors opfattelse af årsrapporten. De revisorer, der

har forholdt sig neutralt, kan have valgt dette grundet tvivl om deres holdning.

De uenige respondenters begrundelser beskrives i kommentarerne. De mener,

at formuleringen er fri nok i dag, og er bekymrede over at forvirre regnskabs-

brugerne med en friere formuleret revisionspåtegning. Forskellen mellem især

økonomer og eksterne revisorer vidner om en forskel i ønsker og forventninger.

På den ene side kan det være fordi, at revisorerne undervurderer regnskabsbru-

gerne og fejlagtigt antager, at de ikke formår at tolke den frie formulering. Det

er givetvis heller ikke alle, der vil kunne dette. Mens det på den anden side kan

blive sværere at tolke, hvornår en oplysning er meget alvorlig, og hvornår den

ikke er. Den rigtige løsning må bero på yderligere undersøgelser og drøftelser.

3.3.5 Autorisation og uddannelse

Figur 3.5: Spørgsmål 9- Resultater

FSR har foreslået at indføre �ere uddannelseskrav til revisorer, der reviderer �-
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nansielle virksomheder, herunder pengeinstitutter. Det var derfor interessant at

undersøge om folk med branchekendskab mener, at et sådant tiltag vil forbedre

revisionen af danske pengeinstitutter. Som beskrevet i afsnit 3.2.2.9 fremsættes

et lovforslag i januar 2013 om mere efteruddannelse og krav om en særlig certi-

�cering til den underskrivende revisor.

61% af respondenterne var enige, heraf udgjorde de eksterne revisorer og øko-

nomer samt journalister størstedelen. 15% mente det modsatte og var uenige.

De interne revisorer fordelte sig ligeligt mellem enig og uenig. 19% var neutrale

og 5% har ikke besvaret spørgsmålet. Resultaterne fremgår af �gur 3.5.

Kommentarerne afspejler besvarelserne, idet �est beskriver forslaget som en mu-

lighed, gerne i form af mere speci�k efteruddannelse. Flere udtaler bekymring for

at små revisions�rmaer ikke har de fornødne kompetencer, og modsat omtalen i

interviewene mener nogle af respondenterne her, at særlige uddannelseskrav kan

sikre dette. Der er dog en del, der ikke kan se formålet med �ere uddannelses-

krav, idet lovgivningen allerede kræver, at revisor kun må påtage sig opgaver,

som vedkommende er kompetencemæssigt i stand til, og der allerede foregår

kvalitetskontrol både gennem revisortilsynet og internt i revisionsvirksomheder-

ne. De efterlyser derimod større professionel skepsis og mod til at udtrykke den

trods priskonkurrencen i markedet og eventuelt kundepres. Et par stykker fore-

slår som alternativ til mere uddannelse, at Finanstilsynet gives beføjelser til at

vurdere revisor ��t and proper� ligesom det er indført for bestyrelser. Dette kan

dog siges allerede at være implementeret i form af Finanstilsynets beføjelse til

at afsætte revisor (se afsnit 2.6).

3.3.6 Forbud mod rådgivning og revision

EU-komissionen har i grønbogen foreslået, at der inføres et generelt forbud mod,

at et revisions�rma kan levere rådgivning, samtidig med at det reviderer selv-

samme virksomhed. Dette skulle bidrage til at sikre revisors uafhængighed yder-

ligere. Ligesom i spørgsmål 6 var det interessant at undersøge holdningen til

dette. Forslaget kan have store konsekvenser for revisionsvirksomhederne og de-

res indtjening, da de har udvidet deres forretning til i høj grad også at omfatte

rådgivningsydelser blandt andet inden for skat samt virksomhedskøb og salg.

I denne undersøgelse er 32% tilhængere af et forbud med en overrepræsentation
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Figur 3.6: Spørgsmål 10 - Resultater

af økonomer og journalister. hvorimod 40% var modstandere med en forventet

overrepræsentation af eksterne revisorer. 23% har svaret neutralt og 5% har ikke

besvaret spørgsmålet. De interne revisorer fordeler sig ligeligt som henholdsvis

tilhængere, modstandere og neutrale. Resultaterne fremgår desuden af �gur 3.6.

De �este af respondenternes kommentarer understreger modstanden, da de ikke

mener et forbud vil give yderligere uafhængighed. Der er allerede krav om, at re-

visor skal agere uafhængig, hvilket man må antage bliver overholdt, forbud eller

ej. De mener derfor, at de nuværende regler og begrænsninger er tilstrækkelige,

hvorfor der ikke er grund til et forbud. Nogle af modstanderne understreger og-

så, at der ikke er behov for et forbud, så længe de nuværende regler overholdes.

Der er dog en del, der taler for at liberalisere og lempe de nuværende regler,

idet revisor gennem revisionen opnår et øget kendskab til virksomheden, som

netop kan benyttes til at yde den bedst mulige rådgivning til både kundens og

samfundets bedste. Det påtales også, at et forbud vil gøre det mindre attrak-

tivt for �nansielle specialister, herunder specialiserede revisorer, at arbejde med

revision, idet opgaverne og udfordringerne kan blive for begrænsede. Dermed er

der risiko for at kvaliteten af revisionen falder. En enkelt hentyder kraftigt til,

at revisions�rmaerne har et uafhængighedsproblem, da deres rådgivningsydel-

ser indtjeningsmæssigt fylder mere end revisionsydelserne, hvilket taler for en

skærpelse af reglerne på området.

Trods modstanden, som er fremkommet fra interesseorganisationer mv., kom-

mer der sandsynligvis nogle strengere krav i en eller anden form. Det bliver dog

næppe til et fuldstændigt forbud, idet konsekvenserne for revisions�rmaerne vil
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blive for store. Med et totalt forbud kan der opstå risiko for en forøgelse af kon-

centrationen af store revisions�rmaer, hvis et "big 4"�rma må lukke på grund

af for stort fald i indtjeningen ved at miste sine rådgivningsydelser.

Resultaterne vidner om en vis forskel mellem gruppernes holdninger. Økono-

merne og journalisternes holdning kan dels skyldes mediepåvirkningen og en

faldende tillid til revisionen, hvorfor de ønsker tydeligere uafhængighed. Som

modstandernes kommentarer angiver, skyldes modstanden mod forslaget pri-

mært, at der allerede er regler på området, som bør imødegå problemstillingen,

og bekymring for revisionsbranchens fremtid.

3.3.7 Flere eksperter

Figur 3.7: Spørgsmål 11 - Resultater

Det er en nærliggende tanke, at revisor i højere grad vil identi�cere �nansielle

problemer og dermed forbedre revisionen , hvis der benyttes �ere eksperter. På

denne baggrund blev både de interviewede og spørgeskemarespondenterne ads-

purgt om deres holdning til brugen af eksperter under revisionen. Resultaterne

ses af �gur 3.7.

Det viser sig, at 51% af respondenterne er enige i udsagnet, hvoraf der er en

overrepræsentation af eksterne revisorer og økonomer samt journalister. 25%

har forholdt sig neutrale, hvoraf de �este er eksterne revisorer. 19% uenige og
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5% har ikke besvaret spørgsmålet. De interne revisorer fordeler sig næsten lige-

ligt mellem at være enige, uenige og neutrale.

De �este af respondenternes kommentarer giver udtryk for, at de mener, at der

allerede benyttes de nødvendige eksperter, og at revisor selv er og bør være eks-

pert. Desuden er der krav om, at revisor benytter den ekspertviden, der skønnes

nødvendig for at udføre en forsvarlig revision. Andre af kommentarerne udtryk-

ker enighed og ser brugen af �ere eksperter som et godt tiltag. En enkelt ser

ikke større brug af eksperter som løsningen, men efterlyser mere åbenhed fra

Finanstilsynets side vedrørende deres metoder for værdiansættelse og nedskriv-

ninger, da det ofte er her, der sker korrektioner, som det også er nævnt under

interviewene i afsnit 3.2. En anden mener ikke, at det er revisors ansvar at be-

nytte kvali�cerede eksperter, men er op til pengeinstituttet at være i besiddelse

af de nødvendige kompetencer, eksempelvis i kreditafdelingerne.

3.3.8 Løbende informationsdeling

Figur 3.8: Spørgsmål 12 - Resultater

Som nævnt i afsnit 2.6 har den eksterne (og interne) revision pligt til straks at

indberette oplysninger om forhold, der har ind�ydelse på den �nansielle virksom-

heds fortsatte aktivitet (going concern). For at identi�cere �nansielle problemer

i bedre tid og måske forebygge dem, kunne der indføres krav om at revisor og
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myndigheder løbende deler information om tilstanden i de danske pengeinsti-

tutter.

Til spørgsmålet om indførelsen af et sådant krav er 49% af respondenterne til-

hængere af forslaget, 29% er imod og 16% er neutrale. 6% har ikke besvaret

spørgsmålet. Tilhængerne udgør størstedelen af de eksterne revisorer og journa-

lister. De �este økonomer er ligeledes tilhængere. De interne revisorer fordeler

sig næsten ligeligt mellem at være enige og uenige i forslaget. Resultaterne frem-

går af �gur 3.8.

Det er primært modstandere, der har kommenteret på spørgssmålet. Mange

mener, at forslaget allerede fungerer i praksis dels ved informationsværdien i

revisionspåtegningen og ved indsendelse af revisionsprotokollatet til Finanstil-

synet. Andre nævner at ledelsen har pligt til at indgive relevante oplysninger og

at revisor modtager kopi af respondancer mellem pengeinstitutterne og Finan-

stilsynet.

Modstanderne har ret i, at der allerede nu kræves en del informationsudveks-

ling, men de nuværende udfordringer kan tyde på, at det ikke sker tilstrækkeligt

og måske ikke tids nok. Det er heller ikke nødvendigvis en selvfølge, at revisor

modtager kopi af respondancen mellem pengeinstitutterne og Finanstilsynet, og

det er i så fald ikke nødvendigvis fastlagt hvordan, og om oplysningerne benyt-

tes.

Tilhængerne udtrykker derimod ønske om mere samarbejde mellem revisor og

Finanstilsynet, især mere åbenhed fra Finanstilsynets side i forhold til hvordan

de vurderer et pengeinstituts sundhedstilstand og hvilke risikofaktorer, der væg-

tes. Dette blev også efterlyst under spørgsmål 11 (afsnit 3.3.7). Med baggrund

i alle de pengeinstitutter, der er gået konkurs eller overtaget, kunne det tyde

på, at bedre kommunikation og informationsudveksling mellem Finanstilsynet

og revisorerne faktisk kan afhjælpe nogle af konkurstilfældene. Om ikke andet

at revisor måske oftere vil tage forbehold for going concern, idet deres og Finan-

stilsynets vurderinger måske vil nærme sig hinanden mere end set hidtil. Som

nævnt er foretagelsen af regnskabsmæssige skøn en svær disciplin, der afhænger

af forudsætninger, markedsudvikling mv.
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Figur 3.9: Spørgsmål 13 - Resultater

3.3.9 Review af kvartals- og halvårsregnskaber

Én af de interviewede foreslog, at der indføres et krav om review af pengeinsti-

tutternes perioderegnskaber (kvartals- og halvårsregnskaber), da man måske på

den måde kan opdage �nansielle problemer tidligere, så det måske kan hindres,

at de forværres over tid. En anden af de interviewede mente dog ikke, at det

var en god idé, da pengeinstitutter skal drives på langt sigt, og kravet kan give

incitament til at drive dem på kortere sigt. Da der var modstridende holdninger

til forslaget, blev det relevant at spørge om �ere personers holdning, hvorfor

spørgsmålet indgik i spørgeskemaet. Resultaterne ses af �gur 3.9.

I undersøgelsen er 25% tilhængere med en overrepræsentation af eksterne re-

visorer og journalister. 37% er modstandere. 33% forholdt sig neutralt og 5%

har ikke besvaret spørgsmålet. Cirka en lige stor procentdel af de eksterne re-

visorer og økonomer er modstandere og neutrale. Næsten alle interne revisorer

er modstandere.

I størstedelen af kommentarerne begrundes modstanden af forslaget med, at re-

view ikke vil give nogen merværdi, idet det er mindre grundigt end revision,

hvilket er korrekt, da der ved review gives en mindre grad af sikkerhed for, at

der ikke er væsentlige fejl i regnskabet til forskel fra revision, hvor der gives en

høj grad af sikkerhed. En enkelt tilhænger mener at oftere besøg af revisor kan
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medvirke til at håndtere problemer i opløbet, da det er set, at pengeinstitutter

hurtigt kan få problemer. Det er ydermere interessant, at der ikke er større til-

slutning fra de eksterne revisorers side, da forslaget vil betyde mere omsætning,

som én af dem også påpeger. Dette tyder på, at revisorerne har forholdt sig

objektivt til forslaget. Under interviewene var en revisor ligeledes modstander,

men med den begrundelse, at pengeinstitutter bør drives på langt sigt og ik-

ke på kort sigt, som dette forslag kan give incitament til for at opnå en blank

erklæring fra revisor.

3.3.10 Kvalitetscerti�kation

Figur 3.10: Spørgsmål 14 - Resultater

For at øge tilliden til revisionsbranchen kunne det overvejes at indføre en form

for kvalitetscerti�cering for revisions�rmaer, som et stempel udadtil om at �r-

maet opfylder nogle høje kvalitetsstandarder, der bedømmes af revisortilsynet.

Allerede nu o�entliggøres hvornår der sidst blev foretaget kvalitetskontrol, hvis

revisions�rmaet reviderer virksomheder af interesse for o�entligheden. I mel-

lemtiden (fra denne afhandling blev påbegyndt og til nu) har FSR's bestyrelse

netop foreslået at indføre et transparenskrav i forhold til kvalitetskontrollen for

sine medlemmer. En undersøgelse af revisorer og andre interessenters holdning

til et sådant forslag er derfor kun blevet mere relevant.

I denne undersøgelse er kun 23% enige i, at indførelse af en kvalitetscerti�cering

vil øge tilliden til revisionsbranchen. 43% er uenige, heraf udgør størstedelen
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eksterne revisorer og økonomer. 28% forholder sig neutralt og 6% har ikke be-

svaret spørgsmålet. Resultaterne fremgår ligeledes af �gur 3.10.

Flere mener allerede, at forslaget er indført, dog uden smiley. Her må det for-

modes, at der tænkes på kravet til revisions�rmaer, der reviderer virksomheder

af interesse for o�entligheden. Det er dog ikke resultatet, men kun datoen for

sidste kontrol, der o�entliggøres. En anden ser det ikke som nogen �garanti� til

at øge tilliden, da et revisions�rma med en evt. glad smiley kun skal fejle én

gang før hele ordningen mister sin værdi. En tredje mener, at ordningen netop

vil bekræfte omverdenen i, at revisorstanden har problemer. Umiddelbart kan

argumenterne imod tilsluttes, men hvis det kunne fungere ligesom restaturanters

smiley-ordning under Fødevarestyrelsen, vil det give et dårligt ratet revisions�r-

ma incitament til at forbedre sig efter de kriterier, der opstilles, for derefter at

få en bedre rating. En sådan ordning kan derfor bidrage til at højne niveauet i

revisionsbranchen generelt, da det er et stærkt signal i konkurrencesituationen.

3.3.11 Tilliden til revisionen af danske pengeinstitutter

Figur 3.11: Spørgsmål 15 - Resultater

I relation til den �nansielle krise og dens konsekvenser er det fundet relevant at

undersøge tilliden til revisionen af danske pengeinstitutter hos de personer, der

i særlig grad har indsigt i den. Resultaterne fremgår af �gur 3.11.
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Af denne undersøgelse ses det, at 11% er meget enige og dermed giver udtryk

for at deres tillid er faldet meget. 40% er enige, hvilket er udtryk for at deres

tillid er faldet noget. Det er altså 51% af respondenterne, hvis tillid er faldet.

20% er uenige, hvilket antages at være udtryk for at deres tillid er uændret. De

24% der har svaret neutralt skal muligvis tolkes på samme måde. Dermed har

44% en uændret tillid. 5% har ikke besvaret spørgsmålet.

Det ses, at størstedelen af journalisternes tillid er faldet meget samt nogle af

økonomernes. Det overraskende er, at 41% af de eksterne revisorer har svaret,

at deres tillid er faldet noget samt 45% af økonomerne. Det var ikke forventet,

at så stor en andel af de eksterne revisorers tillid var faldet. Her var forventingen

en uændret tillid. Det har 55% af de eksterne revisorer dog også svaret.

I kommentarerne nævner nogle af respondenterne pengeinstitutternes ledelsers

ansvar og svigt, som en af de største årsager til de konkurser, der er sket. Deres

tillid til revisionen er derfor uændret. En anden påpeger, hvor svært det er

at forudsige konkurser, og en anden lægger vægt på at sikre opfyldelse af de

interne procedurer i revisionsvirksomhederne. Nogle nævner også Tønder Bank,

som gik konkurs samtidig med udsendelsen af spørgeskemaet. Denne sag kan

muligvis have medvirket til et ekstra knæk i tilliden i denne undersøgelse, end

hvad resultatet ellers ville have vist.

Det kan også diskuteres, om spørgsmålet skulle have været formuleret mere

neutralt, så der ikke blev hentydet til, at tilliden var faldet på forhånd.

3.4 Forslag til bedre revision

Det sidste spørgsmål blev lagt åbent op til at respondenterne kunne komme

med forslag til, hvad revisor kan gøre for i tide at opdage �nansielle problemer

i danske pengeinstitutter. De forslag der gik igen blandt �ere af respondenterne

var:

� Mindske forventningskløften mellem revisor og regnskabsbruger i form af

bedre forståelse af revisors arbejde, og at revisorer ikke kan forudse, hvad

ingen andre kan. Ligeledes skal Finanstilsyn, pengeinstitutter og revisor

lave en forventningsafstemning fx i forhold til nedskrivningsregler. Der
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foreslås også mere åbenhed fra de o�entlige myndigheder, når de skifter

praksis (fortolkning af lovgivning mv.). Dette forslag blev delt af �ere

respondenter.

� Revisor skal opnå bedre og mere grundig forståelse af pengeinstitutternes

funding og sammenhængen til udlån samt risikoen i udlånskategorier og

sikkerheder i de enkelte engagementer. Der skal lægges mere vægt på ISA

315, forståelse af virksomheden. Der bør være mere fokus på løbende likvi-

ditetsbinding, vurdering af OIV og nedskrivninger. Generelt er der behov

for en øget specialisering og et øget kompetenceniveau samt en forstærk-

ning af revisors professionelle skepsis.

En enkelt respondent foreslår, at der indføres yderligere lovkrav til revi-

sionen af udlån i form af minimumskrav såsom stikprøvestørrelse mv.

� Der bør etableres en samarbejdsmodel mellem ekstern og intern revision

samt oftere besøg af den eksterne revisor i pengeinstitutterne. Én af re-

spondenterne mener også, at ekstern revision skal påtage sig �ere af den

interne revisions opgaver. Den eksterne revisor kan ligledes stille større

krav til pengeinstitutternes dokumentation og frekvens for engagements-

vurderinger, samt anbefale en større kapitalbu�er til imødegåelse af tab.

En del eksterne revisorer vil dog nok være uenige i det sidstnævnte forslag,

da revisor derved kan komme til at overskride grænsen mellem revision og

drift af pengeinstituttet, og revisor dermed kan stå med et større ansvar,

end hvad der er rimeligt.

� En respondent foreslår at virksomhederne kan udvikle et ratingsystem til

at signalere små og store problemer og drøfte disse med et revisionsudvalg,

som skal være helt uafhængigt af ledelsen og bestyrelsen.

� Indførelse af "godkendelse� af revisionsvirksomheder til at revidere penge-

institutter. Dette forslag ligger tæt op ad det kommende lovforslag om en

særlig certi�cering til den underskrivende revisor.

� En anden respondent foreslår indførelse af en whistleblowerordning, så

medarbejdere i pengeinstitutterne anonymt kan rapportere om �nansielle

problemer eller lovbrud til Finanstilsynet. En sådan ordning kan meget vel

blive til virkelighed over de næste år, da Europaparlamentet i november
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2012 vedtog et direktiv, der omfatter beskyttelsesordninger for whistle-

blowers.

� Forbedring af disciplinærsystemet for revisorer eller et helt nyt system.

Respondenten foreslår dette på grund af �ere sager, hvor vedkommende

mener, at revisor har sovet i timen ved at sige god for en bank (afgive en

blank revisionspåtegning), der kort efter må lukke, og revisoren ikke bliver

disciplineret behørigt, men går fri.

� Forøgelse af krav til ledelsens rapportering af risici i årsrapporten, ek-

sempelvis krav til tydeliggørelse og brug af almindeligt sprog, som alle

regnskabsbrugere forstår.

� Forøgelse af kapitalkravene til pengeinstitutterne. Dette kan dog næppe

hjælpe revisor med at identi�cere �nansielle problemer.

� I højere grad benytte revisionsprotokollen og eventuelt o�entliggøre denne.

Det kan dog give problemer i forhold til tavshedspligten, så et sådant tiltag

skal nøje overvejes.

� Der kunne etableres en ordning, hvor revisionsvirksomhederne anonymt

kan udveksle best- og worst pratice.

En enkelt foreslår med en humoristisk undertone, at revisor skal have en krystal-

kugle. Dette ville helt sikkert være til stor hjælp, hvis en sådan fandtes.

Et par stykker mener ikke, at det er revisors opgave at identi�cere �nansielle

problemer. Ses der �rkantet på kravene til revisors arbejde kan dette i princippet

tilsluttes, men eksempelvis, når revisor skal vurdere going concern 12 måneder

frem i tiden, skulle eventuelle �nansielle problemer gerne indgå i vurderingen,

og revisor har dermed i hvert fald forsøgt at identi�cere disse. Det må derfor

om ikke andet være en opgave, der er a�edt af selve revisionen. Men revisor

har ikke ansvaret for at identi�cere �nansielle problemer. Revisor har kun, som

kravene er nu, ansvar for at stille en høj grad af sikkerhed for, at regnskabet

ikke indeholder væsentlige fejl.
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3.5 Opsummering

3.5.1 Interviews

I afsnit 3.2 blev de foretagede interviews med henholdsvis bankledelsen, de ek-

sterne og interne revisorer behandlet.

Bankledelsen har under �nanskrisen fået øget fokus på sine risici, især kredi-

trisici, likviditetsrisici og operationelle risici. Bankledelsen udtrykte bekymring

over presset på revisors honorarer, da det frygtes at gå ud over kvaliteten af

revisionen. Her blev bestyrelserne opfordret til at være bevidste om problem-

stillingen, da pris og kvalitet hænger sammen. Bestyrelserne skal også se på

revisor som en samarbejdspartner og ikke en fjende. Der blev talt for øget brug

af revisionskomitéer, og for at Finanstilsynet i højere grad bør vurdere besty-

relsesmedlemmers kompetencer og benytte sine sanktionsmuligheder for at sikre

forsvarlige bestyrelser i pengeinstitutterne. Bankledelsen opfordrede revisorerne

til at agere uafhængigt og stå fast på sin overbevisning over for ledelserne og

bestyrelserne.

Bankledelsen mente ikke, at skærpede lovkrav kan hindre virksomheder i at

komme i krise, hvorfor nogle af lovtiltagene blot er signalpolitik. Kravene kunne

godt målrettes mere til de enkelte pengeinstitutter, så der ikke spildes ressour-

cer.

Trods den �nansielle krise og de ærgerlige tilfælde med lukkede pengeinstitutter

har bankledelsens tillid til revisionen ikke ændret sig. De tilfælde, hvor revisorer

har brudt tilliden, anses ikke for at være en generel tendens. Ligeledes vurderes

revisorernes kompetencer til at revidere pengeinstitutter for at være i orden,

og det anses for vigtigt at have et længerevarende samarbejde med den enkelte

revisor for at opnå den bedste revision.

Bankledelsen så ikke et problem i at revisor yder rådgivning samtidig med re-

vision, tværtimod er der risiko for tabt viden og dårligere kvalitet samt mere

besvær for kunden.

De eksterne og interne revisorer mente, at fokus og alvoren af revisors rolle har

ændret sig. Der er øget fokus på going concern samt likviditet og solvens. De
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benytter standarderne mere direkte end tidligere og bruger mere tid på blandt

andet værdiansættelser.

Der er ikke indført nye revisionshandlinger, men der udføres �ere af de samme

og grundigere revisionshandlinger end før den �nansielle krise. Ligeledes drøftes

revisionen i højere grad på revisionsteamene. Der er dog indført nogle ekstra

interne tjek af kvaliteten, og risikoen vedrørende pengeinstitutter anses for for-

øget.

Revisorerne mener som udgangspunkt ikke at �ere forbehold ville have gjort

en forskel i forhold til banksammenbruddene. De kunne dog måske have mind-

sket den faldende tillid til revisionsbranchen. Tilliden kan måske forbedres, hvis

o�entligheden får en bedre forståelse for revisors arbejde ved mere løbende kom-

munikation fra revisors side. Det er dog vigtigt, at det ikke forveksles med selve

driften af pengeinstitutterne. Der kunne indføres review af perioderegnskaber

eller tillades en friere formulering af revisionspåtegningen. Andre af de inter-

viewede var dog uenige og mente ikke, at revisor skal advare yderligere, da det

kan medføre risiko for større ansvar og en form for garanti. Ifølge revisorerne

bør det erkendes, at det vil være umuligt at undgå konkurser.

Forslaget om et desideret forbud mod levering af andre ydelser samtidig med

revision er revisorerne grundlæggende imod. Det er et forsøg på at løse et pro-

blem, der allerede er regler for. De negative konsekvenser overgår formålet.

De skærpede lovkrav resulterer umiddelbart i mere solide pengeinstitutter på

langt sigt, men en dyrere revision og bremsning af vækst. De øgede kapitalkrav

har dog nok også haft negative konsekvenser, idet mindre konsoliderede penge-

institutter har været tvunget til at ska�e hurtig kapital og har måttet lukke,

hvis det ikke er lykkedes inden for Finanstilsynets tidsfrist.

Der er ikke øget brug af eksterne eksperter, men revisorerne benytter interne

eksperter mere end før den �nansielle krise. Dog mener de også, at revisor selv er

ekspert og bør være det for at kunne udføre en god revision. I mange af de større

revisions�rmaer og pengeinstitutter gennemfører revisorerne intern uddannelse

og opretholder deres høje faglighed. De mener derfor, at deres kompetencer er

tilstrækkelige. Alligevel går de �este af revisorerne ind for, at der indføres krav

om mere uddannelse af revisorer, der reviderer pengeinstitutter, eksempelvis i

form af speci�k efteruddannelse.

Til slut blev der givet forslag til forbedring af revisionen af danske pengeinsti-
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tutter.

Der blev foreslået en friere formulering af revisionspåtegningen, så revisor kan

kommentere mere speci�kt på usikkerheder. Dette blev medtaget i spørgeske-

maet for at få en vurdering af tilslutningen eller modstanden.

I forbindelse med forslaget om mere efteruddannelse kom der forslag om en

specialiseret uddannelse til statsautoriseret revisor (SR), eventuelt speci�kt for

store eller små virksomheder.

For at mindske forståelses- og forventningskløften mellem revisor og regnskabs-

bruger kunne det overvejes at ændre de�nitionen regnskabsbruger, idet der har

været �ere sager, hvor småaktionærer har tabt på deres investering i krakkede

pengeinstitutter. Det kunne derfor være relevant om regnskaber kun bør hen-

vende sig til professionelle, og at det ellers gøres på eget ansvar. En mindre

drastisk løsning vil være mere oplysning i et klarere sprog, som alle forstår. Det

hele kræver dog en indsats i form af, at folk faktisk læser regnskabet og revi-

sionspåtegningen og sætter sig ind i oplysningerne.

Forventningskløften mellem revisor og Finanstilsynet blev foreslået mindsket

gennem møder om forventningsafstemmelse og mere åbenhed fra Finanstilsy-

nets side om deres metoder.

Det blev foreslået, at revisorer generelt blev bedre til at lære af krisen og bevare

krisehukommelsen, så fremtidige problemer kan identi�ceres tidligere i forløbet

og tabene måske mindskes. Kort sagt blive klog af skade. Derudover blev reviso-

rerne opfordret til at bevare deres professionelle skepsis og skærpe denne.

3.5.2 Spørgeskemaundersøgelse

I afsnit 3.3 blev resultaterne af spørgeskemaundersøgelsen behandlet.

Her mener over halvdelen (59%) af respondenterne, at kravene til revision af

danske pengeinstitutter er tilstrækkelige. Knap en fjerdedel (23%) er uenige.

Dette var som forventet, da yderligere krav må forventes at øge revisors ansvar.

Som forventet mener �ertallet (80%) ikke at staten skal betale for revisionen

af danske pengeinstitutter. Det må desværre stå ubesvaret hen, om staten skal

have til opgave at udvælge revisor i stedet for at betale for revisor. En del af

respondenterne giver dog udtryk for, at staten ikke skal indblandes på dette
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område, og at uafhængigheden opretholdes gennem de nuværende regler og ord-

ninger.

Til spørgsmålet om hvorvidt revisor oftere bør afgive en revisionspåtegning med

anmærkninger, hvis der konstateres �nansielle problemer i et dansk pengeinsti-

tut, er 58% enige og 25% forholder sig netutralt. Dette var forventet på grund af

spørgsmålets formulering. Det er derfor svært at konkludere, om resultatet har

en sammenhæng til presset på revisor omkring hvorvidt, der i verserende sager

er afgivet revisionpåtegninger med korrekte anmærkninger, eller om resultatet

begrundes i regler og objektive holdninger.

41% er tilhængere af at revisor tillades større frihed i sin formulering af revi-

sionspåtegningen. 28% er modstandere og 24% forholder sig neutralt. Det ses

af resultaterne, at der er forskel i økonomernes ønske om mere information i

revisionspåtegningen og revisorernes bekymring for at forvirre regnskabsbruger.

Spørgsmålet bør derfor undersøges yderligere.

For at imødegå tvivl om revisors kompetencer til at revidere danske pengein-

stitutter er holdningen til FSR's forslag om mere uddannelse af revisorer blevet

undersøgt. 61% er enige, 15% er uenige og 19% forholder sig neutralt. Der er

altså et �ertal for at indføre mere uddannelse. Dette kan ske på �ere måder, ek-

sempelvis ved mere speci�k efteruddannelse eller mere specialiseret uddannelse

til statsautoriseret revisor. Som det ser ud nu, bliver efteruddannelsesløsningen

nok implementeret i løbet af 2014.

Til forskel fra uddannelsesforslaget er kun 32% tilhængere af indførelse af et

forbud mod, at et revisions�rma kan levere rådgivning samtidig med, at det

reviderer selvsamme virksomhed. 40% er modstandere og 23% har forholdt sig

neutralt. Modstanderne mener allerede, at eksisterende regler sikrer tilstrække-

lig uafhængighed, hvorimod tilhængerne ønsker endnu større sikring.

51% er enige i at revisionen vil blive forbedret, hvis der benyttes �ere eksperter.

25% forholder sig neutrale. Det kan være svært at argumentere imod, at brugen

af specialiserede og kompetente fagpersoner ikke vil tilføre mere viden og derfor

en bedre revision. De ueniges kommentarer giver ikke udtryk for, at de er uenige

i dette, men at der ikke er behov for yderligere brug af eksperter.

49% går ind for mere løbende informationsdeling mellem revisor og myndighe-

derne. 29% er imod og 16% forholder sig neutralt. Dem der er imod, mener at

der allerede sker tilstrækkelig informationsdeling, men �ertallet efterlyser mere

åbenhed fra især Finanstilsynet omkring deres metoder. Hvis revisor og myn-
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digheder bliver mere enige om metoderne, kan det være, at det der de�neres

som �nansielle problemer opdages tidligere og kan hindre tab.

Til forslaget fra interviewene om indførelse af krav om review, er de �este mod-

standere (37%). Kun 25% er tilhængere og 33% forholder sig neutralt. Jo �ere

krav om besøg fra revisor, jo mere indtjening til revisor. Det virker dog, som

om revisorerne har forholdt sig objektivt til spørgsmålet, idet �ere ikke mener,

at forslaget tilfører nogen merværdi.

I et forsøg på at øge tilliden til revisionsbranchen er holdningen til indførelse af

en kvalitetscerti�cering af revisions�rmaer blevet undersøgt. Dette var de �este

modstandere af (43%) og kun 23% tilhængere. 28% forholder sig neutralt. De

�este var imod med den begrundelse. at det allerede er indført. Dette er dog

delvist ukorrekt, men spørgsmålet kræver nok en smule uddybelse. Ordningen

kunne minde om den for restauranter, så revisions�rmaet kan forbedre sig, hvis

det har fået en mindre god rating. Ordningen kan højne niveauet for revisions-

kvaliteten generelt.

I undersøgelsen af tilliden til revisionen af de danske pengeinstitutter var den fal-

det for halvdelen af respondenterne. For 44% tolkes tilliden til at være uændret.

Spørgsmålet er så om faldet i tilliden skyldes mediernes påvirkning, personlig

erfaring eller andet.

Med alle forslagene til forbedring af revisionen kan det konstateres, at der er

plads til forbedring af både revisionen, men også ledelsens ansvarsområder samt

myndighedernes kommunikation. Der er et gennemgående ønske om endnu mere

og skarpere formulering af risici i årsrapporten, som ledelsen har ansvaret for.

Der ytres også ønske om at revisors kompetencer bliver forbedret, især vedrø-

rende pengeinstitutternes risici. Sidst, men ikke mindst, er der et stort ønske

fra revisorernes side til, at Finanstilsynet kommunikerer mere klart ud omkring

deres metoder og kriterier. Det kan være problematisk og forværre problemer,

hvis revisorer og myndigheder kontrollerer pengeinstitutterne og virksomheder-

ne generelt ud fra forskellige forudsætninger og kriterier. Det er derfor vigtigt

at afklare forskellene.
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Kapitel 4

Konklusion

Gennem denne afhandling er der redegjort for hvilken betydning de danske pen-

geinstitutter har for den økonomiske stabilitet og dermed for det danske sam-

fund. Tilliden til økonomien opbygges blandt andet på baggrund af de danske

pengeinstitutters årsrapporter, som efter endt revision gerne skulle være retvi-

sende. Under den �nansielle krise har der desværre været sager, hvor pengein-

stitutter måtte gå konkurs grundet manglende kreditstyring, konjunkturskifte

mv. trods i en del tilfælde at have blanke revisionspåtegninger. Disse sager har

medført en faldende tillid til de danske pengeinstitutter og revisionsbranchen.

I et forsøg på at styrke tilliden igen blev det, som anført i afsnit 1.1, valgt at

undersøge hvad revisor kan gøre for i tide at identi�cere �nansielle problemer i

danske pengeinstitutter.

I kapitel 2 blev det mest afgørende �nansielle problem i de sammenbrudte danske

pengeinstitutter identi�ceret som dårlig kreditstyring og -kultur. Revisionsmæs-

sigt blev der identi�ceret problemer med manglende kvalitetskontrol og mang-

lende forbehold eller supplerende oplysninger i revisionspåtegningen ved tvivl

om forudsætninger for regnskabsmæssige skøn, kreditrisici samt nedskrivninger.
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Der var derfor grund til at undersøge, hvad der kan gøres for at undgå disse

problemer i fremtiden.

Problemformuleringen besvares nedenfor på baggrund af analysen, hvortil der

blev foretaget kvalitative interviews og udsendt et kvantitativt spørgeskema.

Analysen i kapitel 3 viste, at de nuværende krav til revisionen af danske penge-

institutter anses for tilstrækkelige af �ertallet af de adspurgte. Trods dette var

der også tilslutning til øgede uddannelseskrav til revisorerne.

Til at identi�cere �nansielle problemer i danske pengeinstitutter kan der blandt

andet indføres mere og bedre kommunikation mellem revisionsbranchen og myn-

digheder, herunder Finanstilsynet. Dette kan eksempelvis ske gennem forventnings-

afstemnings- og informationsmøder. Dette var der tilslutning til i spørgeske-

maundersøgelsen. Hvis der ligeledes indføres en whistleblowerordning og myn-

dighederne får kendskab til problemer ad den vej, bør dette også kommunikeres

til revisor. Derved mindskes risikoen for at revisionen og myndighederne foreta-

ger vidt forskellige regnskabsmæssige skøn, eksempelvis vedrørende nedskrivnin-

ger, som det blev set i Tønder Bank sagen, og �nansielle problemer kan muligvis

identi�ceres tidligere og tackles, før de vokser sig større end nødvendigt.

Selvom der ikke umiddelbart var stor tilslutning til at indføre en kvalitetscerti�-

cering af revisions�rmaerne, kan det være et middel til at højne revisionsniveauet

generelt, da det må forventes at have indvirkning på revisions�rmaernes interne

kvalitetskontrol, hvilket kan medvirke til i fremtiden at hindre sager, hvor pen-

geinstitutter går konkurs med en blank revisionspåtegning kort efter den årlige

revision. Dette vil dog også kræve vilje til at betale for kvaliteten fra pengein-

stitutternes side, da en sådan revision vil koste mere tid og dermed penge.

Som nævnt var der tilslutning til at indføre skærpede uddannelseskrav til re-

visorer af danske pengeinstitutter. Dette forslag forsøges faktisk indført fra 2014,

idet lovgiver fremkommer med netop et sådant lovforslag i januar 2013. Øgede

uddannelseskrav kan medvirke til at sikre, at revisors kompetencer til at identi�-

cere �nansielle problemer i danske pengeinstitutter er tilstrækkelige og udvikles

i samspil med markedets udvikling.

Af yderligere forslag til hvordan revisor kan identi�cere �nansielle problemer og

derved forbedre revisionen af danske pengeinstitutter er:
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� En friere formulering af revisionspåtegningen, eksempelvis vedrørende go-

ing concern problemer.

� Skabe diskussion om en mere præcis de�nition af regnskabsbruger, så det

kan afklares om et regnskab kun bør anvendes af professionelle, eller om

det også bør anvendes af private.

� Bevarelse af �krisehukommelsen� hos revisorerne, så læren fra denne �nan-

sielle krise ikke glemmes.

� En generel skærpelse af revisorernes professionelle skepsis.

� Et forøget kompetenceniveau i form af en mere dybdegående forståelse af

bankforretning (ISA 315).

� Indførelse af minimumslovkrav som eksempelvis stikprøvestørrelse. Mere

detaljeret end de nuværende regler om de 10 største bankengagementer

mv.

� Design og implementering af en samarbejdsmodel til at de�nere og styrke

samarbejdet mellem intern og ekstern revision samt oftere besøg af ekstern

revision. Dette kan bidrage til en bedre forståelse af virksomheden og til

at fastholde ledelsens fokus.

� En skærpelse af revisorernes disciplinærsystem, således at det har større

omkostninger for revisor at begå fejl. Dette vil kunne medvirke til at højne

kvaliteten yderligere.

� Mere åbenhed omkring revisionsprotokollen. O�entliggørelse kan overve-

jes.

� Oprettelse af forum med anonym udveksling af best og worst practice

mellem revisorer på tværs af revisions�rmaer. På den måde kan kvaliteten

af revisionen generelt blive bedre, og branchen kan lære hurtigere af fejl.

Som det fremgår er der mange tiltag, som kan indføres til at identi�cere �nan-

sielle problemer og forbedre kvaliteten af revisionen i danske pengeinstitutter.

Nogle af forslagene kræver lovændringer, andre kræver beslutninger i revisions-

branchen og pengeinstitutterne, og andre igen kræver blot den enkelte revisors
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vilje. Det er derfor op til både lovgiver, revisionsbranchen, pengeinstitutternes

bestyrelser og ledelser samt de enkelte revisorer at tage initiativer til at øge

samfundets tillid.
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Spørgeskema resultater
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Bilag B

Interviewspørgsmål

B.1 Bankledelse

1. Er der risici, som pengeinstituttet er blevet særligt opmærksom på efter andre

pengeinstitutters sammenbrud under �nanskrisen?

2. Har bankledelsen ændret sin politik for risikostyring under �nanskrisen? På

hvilke områder?

3. Har revisionens rolle som kontrollør ændret sig i relation til den �nansielle

krise?

4. Hvilke tiltag har pengeinstituttet taget for at leve op til de nyeste kapital- og

solvenskrav?

5. Forventer du, at de skærpede lovkrav til pengeinstitutter vil forebygge frem-

tidige �nansielle problemer?
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6. Har din tillid til revisionen af danske pengeinstitutter efter de danske bank-

sammenbrud ændret sig?

7. Tror du, at det ville have gjort en forskel for de danske banksammenbrud,

hvis der var afgivet �ere revisionspåtegninger med forbehold?

8. Hvad mener du om revisors kompetencer til at revidere danske pengeinstitut-

ter?

9. Hvad er din holdning til FSR's forslag om, at revisor bør have en speciel

autorisation/uddannelse for at kunne revidere pengeinstitutter?

10. Hvad mener du om EU Kommissionens forslag om at forbyde revisions�rmaer

at levere andre ydelser samtidigt med revision af en virksomhed?

11. Er der noget konkret, som revisionen kan gøre bedre i fremtiden ved revision

af danske pengeinstitutter?

B.2 Ekstern og intern revision

1. Har revisionens rolle som kontrollør ændret sig i relation til den �nansielle

krise?

2. Hvilke nye, yderligere revisionshandlinger foretager I på baggrund af den

�nansielle krise?

3. Tror du, at det ville have gjort en forskel for de danske banksammenbrud,

hvis der var afgivet �ere revisionspåtegninger med forbehold?

4. Tror du, at samfundets tillid til revisionsbranchen kan forbedres, hvis revisors

rolle som kontrollør udvides med at advare om �nansielle problemer i danske

pengeinstitutter?

5. Hvad mener du om EU Kommissionens forslag om at forbyde revisions�rmaer

at levere andre ydelser samtidigt med revision af en virksomhed?
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6. Hvilke konsekvenser har de skærpede lovkrav til pengeinstitutter for revi-

sionsbranchen?

7. Benyttes der �ere eksperter til den interne revision af danske pengeinstitutter

nu end før �nanskrisen og inden for hvilke områder?

8. Hvad mener du om intern og ekstern revisors kompetencer til at revidere

danske pengeinstitutter?

9. Hvad er din holdning til FSR's forslag om, at ekstern revisor bør have en

speciel autorisation/uddannelse for at kunne revidere pengeinstitutter?

10. Er der noget konkret, som revisionen kan gøre bedre i fremtiden ved revision

af danske pengeinstitutter?
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