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1. Summery 
 

Trust in the financial sector is vital. Vital relative to share’s market value, vital relative to risk costs 

and vital relative to keeping customers engaged in the specific bank since barriers to change supplier 

of money is close to non-existing. As a result of the financial crises trust ceased to exist in the financial 

sector. Values and securities were measured in non-existing markets, as a result of implemented IFRS 

rules. Added to the fact that external reporting was given with flawless endorsement by audit, trust in 

society’s representative (auditor) decreased.  Also the board’s supplementary role played a part en 

the crisis. The understanding of the banks complexity in the engaged products was not at a 

desirable level, and risks were by management increasing to a level not previous seen.  

 

The enormous impact on society that the unstable and unsound sector caused made society 

demand control with the sector. Hence the new role for Finanstilsynet, which handles the financial 

supervision including Baselreporting. This reporting is not required validity from the auditor 

although auditor is the independent part, who can validate information in an agent-principal 

perspective. 

 

The supervision is performed simultaneous with the role of ruling and the role of legislature. This 

causes a legal problem as far as independence and segregation of duties is concerned. The ruling might 

also be in conflict with existing law, which leaves other legal problems to arise. For instance, the 

neutrality concept, which conflicts with Basel and OIV (objective indications of less value) and leaves 

the recognition criteria to be non transparent to both sector and users of accounting reports. 

 

This papers target is to discover why Basel reporting is not validated by auditor. The paper leaves no 

other response than probably auditors have made mistakes but most likely they were forces to accept 

zero values due to recognition criteria and neutrality shortly after given the assets high value, since 

auditor must reflect the value in accordance with market value. This shows that market value works 

but also its difficulties in non-existing markets. But the recognition criteria are hardly to blame for the 

crises. However this is the reason that Finanstilsynet apparently needs to certify auditor, if he is to 

audit in the financial sector.  Also competences and certifying of the boards members is part of the 

new role for Finanstilsynet. Finanstilsynet can legislate, exercise and judge, which leaves the 

conclusion, that the new control environment in some areas is not all legal.  
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2. Indledning 
 

I slutningen af 1990’erne opnåedes i verdensøkonomien stigende vækstrater. Til trods for IT boblen, 

underskud på betalingsbalancen og til trods for en nyligt oplevet finans- og boligkrise, ændrede dette 

ikke på den nationale tillid til samfundsøkonomien1, der eksisterede på den tid og frem mod 

finanskrisen i 2006. En af de vigtige forudsætninger for sikring af stabil samfundsøkonomi er en stabil 

finansiel sektor. Årsagen til den finansielle krise og efterfølgende samfundsøkonomiske krise har 

været debatteret og eftersøgt. En stor del af kritikeres og debattørers indlæg handler om, hvad der 

kunne være gjort for at mindske de eftervirkninger, der var for økonomien og arbejdsløsheden og ikke 

mindst boligsektoren og det finansielle marked. Altså en slags drejebog for hvad der skal gøres, for at 

undgå, at lignende gentager sig.  

 

I 2007 blev IFRS indført i de danske pengeinstitutter2 sammen med dagsværdikriteriet og det 

formueorienterede paradigme. Forsigtighedsprincippet blev altså udskiftet med neutralitetsprincippet 

og målet var, at værdier skulle afspejle den reelle værdi - det vil sige at aktiver skulle testes for 

værdiforringelse3. Basel II reglerne4 (som indførtes samtidigt) medførte, at pengeinstitutter nu ikke 

længere var tvunget til at benytte standard metoden ved opgørelse af bankens kapitalkrav, men frit 

kunne benytte egne metoder, for at sikre en form for forsigtighed, og ifølge Rangvid rapporten havde 

dette til formål at ”forpligte ledelserne i kreditinstitutterne til at vurdere deres individuelle 

risikoeksponering, og dermed i fornødent omfang helt eller delvist fortsat at binde den kapital, der 

ville blive frigivet ved overgangen til de nye regnskabsregler5.”  

 

Omvendt af lovforslaget fremgik det, at ”der ikke sigtes mod stramning af 

solvensreglerne….og…risikere at få et højere kapitalkrav6”. Det var næppe tanken, at 

pengeinstitutterne skulle binde mere kapital end før man var underlagt Basel II og IFRS. Således 

beskrives det også af Finansrådets høringssvar i 20047, at ideen med Basel var, at ledelsen kunne 

fastsætte solvensbehov i samme størrelsesorden som tidligere, men at man ikke mente, at det var 

                                                 
1 http://www.evm.dk/publikationer/2013/~/media/oem/pdf/2013/2013-publikationer/18-09-13-rapport-fra-udvalget-om-finanskrisens-
aarsager/rapport-fra-udvalget-om-finanskrisens-rsager.ashx 
2 http://europa.eu/legislation_summaries/internal_market/single_market_services/financial_services_general_framework/l26040_da.htm 
3 Defineret som OIV – objektiv indikation for værdiforringelse. 
4 http://www.ft.dk/samling/20041/almdel/eru/bilag/75/125665.pdf 
5  http://www.evm.dk/publikationer/2013/~/media/oem/pdf/2013/2013-publikationer/18-09-13-rapport-fra-udvalget-om-finanskrisens-

aarsager/rapport-fra-udvalget-om-finanskrisens-rsager.ashx 
6 http://www.ft.dk/samling/20041/lovforslag/l64/html_som_fremsat.htm 
7 https://www.finanstilsynet.dk/Om-os/Taler-og-artikler/Andet/Pengeinstitutternes-vilkar-nye-regler-fo.aspx?sc_lang=da 

http://www.evm.dk/publikationer/2013/~/media/oem/pdf/2013/2013-publikationer/18-09-13-rapport-fra-udvalget-om-finanskrisens-aarsager/rapport-fra-udvalget-om-finanskrisens-rsager.ashx
http://www.evm.dk/publikationer/2013/~/media/oem/pdf/2013/2013-publikationer/18-09-13-rapport-fra-udvalget-om-finanskrisens-aarsager/rapport-fra-udvalget-om-finanskrisens-rsager.ashx
http://www.evm.dk/publikationer/2013/~/media/oem/pdf/2013/2013-publikationer/18-09-13-rapport-fra-udvalget-om-finanskrisens-aarsager/rapport-fra-udvalget-om-finanskrisens-rsager.ashx
http://www.evm.dk/publikationer/2013/~/media/oem/pdf/2013/2013-publikationer/18-09-13-rapport-fra-udvalget-om-finanskrisens-aarsager/rapport-fra-udvalget-om-finanskrisens-rsager.ashx
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hensigtsmæssigt at indføre disse regler samtidig med IFRS8. Der herskede således en del forskellige 

meninger om disse to paradigmer, og deres indflydelse på sektoren. 

 

Indlånsunderskuddet i den finansielle sektor viste sig at vokse frem mod 2007. Det betød jf. Rangvid 

rapporten, at ”bankerne påtog sig risikoeksponering ikke bare i forhold belånte værdier, men også i 

forhold til lånt likviditet fra den udenlandske finansielle sektor, idet gearingsstrategien for sektoren 

var ekspansiv9”. Rangvid rapporten påpeger også, at sektorens lærdom om at sprede sine risici, 

medførte vækst i kompleksitet af produkter og international handel (hedge- og kapitalfonde mv. – 

”skyggebanksystemet”). Udvalget mener også at truslen vedrørende risikoen for modpartsværdier var 

for kompleks til, at branchen kunne gennemskue dette.  Der eksisterede til eksempel uforholdsmæssigt 

lave præmier (jf. Rangvid) hvilket beviser, at det ikke har været klart for sektoren, at modpartsrisikoen 

var så stor, som det viste sig. 

 

En del af banksektoren fik det svært under værdiernes voldsomme fald i slutningen af 2007 og 

efterhånden befandt hele den finansielle sektor jf. Rangvid sig i en ”systemisk krise”. Genindlån, der 

skulle genforhandles i 2008 blev svære at få handlet hjem, hvilket medførte decideret likviditetskrise 

og besvær med genudlån til realkredit. Dette var med til at forøge problemerne for ejendomsmarkedet 

og medførte øget værdifald. Hele sektoren viste tegn på ustabilitet og truslen om kollaps fik folketinget 

til at vælge at gribe ind med statslige garantier for indlån, likviditetsindskud samt etablering af 

Finansiel Stabilitet A/S via vedtagelse af diverse bankpakker.  

 

Finanstilsynet har i forløbet fra finanskrisens start og til nu etableret sig i en central rolle i den 

finansielle sektor. Valideringen af tilsynet som kontrolorgan og som øverste instans er givet dels som 

resultat af den finansielle krise, og dels på baggrund af EU lovgivningen, som sammen med dansk 

lovgivning har været svar på befolkningens krav om handling. I løbet af 2012, 2013 og 2014 er der nu 

indført et utal af love, bekendtgørelser, cirkulærer og vejledninger samt EU direktiver og forordninger 

om for eksempel øget krav til revision og tilsyn af sektoren, af nedskrivningsregler, regler for 

beregning af kapitalkrav og solvens.  

 

Et af de seneste tiltag vedrører, at det eksterne regnskab nu underskrives af en af tilsynet godkendt 

revisor jf. Bekendtgørelsen om certificerede revisorer. Finanstilsynet kræver af revisor at revisor i 

                                                 
8 http://www.finansraadet.dk/Media/dokumenter/omos/organisation/%C3%A5rsm%C3%B8de/%C3%A5rsm%C3%B8de2009/fremtidig_finansielr_egulering.pdf 
9 http://www.evm.dk/publikationer/2013/~/media/oem/pdf/2013/2013-publikationer/18-09-13-rapport-fra-udvalget-om-finanskrisens-

aarsager/rapport-fra-udvalget-om-finanskrisens-rsager.ashx 

http://www.evm.dk/publikationer/2013/~/media/oem/pdf/2013/2013-publikationer/18-09-13-rapport-fra-udvalget-om-finanskrisens-aarsager/rapport-fra-udvalget-om-finanskrisens-rsager.ashx
http://www.evm.dk/publikationer/2013/~/media/oem/pdf/2013/2013-publikationer/18-09-13-rapport-fra-udvalget-om-finanskrisens-aarsager/rapport-fra-udvalget-om-finanskrisens-rsager.ashx
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rollen som samfundets tillidsrepræsentant og jf. den nye lovgivning om certificering, at revisor har 

dokumenterbar erfaring i branchen, og hvert år har tilstrækkeligt af samme. Revisionsbranchen og 

FSR har i den forbindelse kritiseret de nye regler, idet disse strider mod kravet om uafhængighed, da 

der ikke er tilstrækkeligt antal institutter til, at det kan lade sig gøre at overholde rotationsprincippet 

(og dermed uafhængigheden). 

 

Andre tiltag i den senere tid er forøget krav om rapportering fra den finansielle sektor der - ifølge 

Finanstilsynet selv - skal sikre stabiliteten i banksektoren10, idet tilsynet i rette tid får informationer, 

der kan sikre påbud og krav til de institutter, der måske er i risikozonen, og som så ikke kan 

imødekommes alene via den eksterne rapportering. Finanstilsynet har nemlig via sin nye rolle ikke 

bare mulighed for at udpege/ekskludere revisorer, men kan også ændre værdier i allerede reviderede 

regnskaber og har via tilsynsrollens mulighed for påbud af mere overordnet karakter, som forhøjelser 

af solvensniveau, forretningsgange, kreditstyring mv. 

 

Dette giver derfor grobund for at antage, at lovgivere er af den overbevisning, at den rolle der var 

tiltænkt revisor som uafhængig kontrol i agent/principalen perspektiv ikke kan varetages af revisor 

alene. Ligeledes giver det grobund for at antage, at der kan opstå problematikker, når revisor skal 

validere efter et sæt regler (IFRS mv.) og acceptere ændringer af værdierne jf. andet sæt regler 

(Finansrådets vejledning om individuelle nedskrivninger og hensættelser/Basel mv.), men også kan 

gøres ansvarlig for tab jf. et tredje sæt regler (Revisorloven).  

 

Endvidere eksisterer der en problematik for aktionærerne, der forholder sig til risiko i forhold til 

beskrevne forhold i de eksterne rapporter og de eventuelle bemærkninger og forbehold, som revisor 

har. Da revisors bemærkninger, supplerende oplysninger og forbehold er jf. regelsæt for IFRS og 

Revisorloven, står aktionærerne i en situation, hvor de ikke har samme adgang til information om 

risici, som f.eks. Finanstilsyn, hvorved det er nødvendigt at søge information om banksektoren på 

Finanstilsynets hjemmeside eller via de lovpligtigt offentliggørelser, som det finansielle institut skal 

vise på en vigtig position på hjemmesiden.  

 

De lovpligtige offentliggørelser efter påbud om krav til nedskrivning og værdisætning kritiseres. 

Opgørelsen af disse værdier har ikke en kendt beskrivelse af opgørelsesmetode, således som det 

eksterne regnskab har i form af regnskabspraksis. Da potentielle aktionærer gør brug af disse 

                                                 
10 https://www.finanstilsynet.dk/~/media/nyhedscenter/2012/strategi2015.ashx 
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oplysninger, når en potentiel aktie skal vurderes, ligesom finansieringskilder og ratingbureauer 

sandsynligvis også benytter disse oplysninger, vurderes de vigtige. Trods det vurderede behov for 

disse, gør Finanstilsynet og potentielle/eksisterende aktionærer også brug af den eksterne rapportering, 

som baggrund for både ressourcebeslutning og vurdering af risiko. 

 

Der kan være rigtigt mange gode grunde til, at systemet er indrettet sådan. Krisen har måske også vist, 

at ekstra tilsyn og yderligere regler er, og har været, nødvendige. I mange af de mindre og krakkede 

institutter har det også været bevist, at disse med deres generelt mindre professionelle bestyrelser ikke 

har været tilstrækkeligt kompetente, og burde og bør være under særligt kritisk vurdering. Ikke mindst 

har der eksisteret uforståelige påtegninger samt uforståeligt mange regnskaber uden supplerende 

oplysninger, hvor god revisionsskik burde have medført noget andet end det, der blev godkendt og 

valideret. Men til trods for at meningen med Finanstilsynets skærpede rolle vurderes både forståelig og 

nødvendig, får de ovenfornævnte konfliktområder alligevel emnet til at vække interesse og leder frem 

til en for mig væsentlig problembeskrivelse og problemformulering. 

 

3. Problembeskrivelse 

 
I pengeinstituttets virkeligheder ageres tilsyn og kontrol dels af Finanstilsynet, dels af revisor på vegne 

af instituttets stakeholders, og dels via den signalværdi der fremgår af pengeinstituttets aktiekurs. 

 

I forhold til samfundets krav, er det vigtigt, at der er tillid til bankens præstation og niveau for 

soliditet, stabilitet og mulighed for håndtering af stressede perioder11. Det handler for eksempel om 

den valgte risikoprofil, og hvordan eller hvor instituttet er risikoeksponeret. Med andre ord at håndtere 

valget af de rette aktiver og engagementer, valg af risikoområder og størrelsen af samme samt 

tilpasningen af likviditetsmængden, så det undgås at skabe en ubalance, der kan føre til ustabilitet. 

 

I forhold til den fortsatte drift skal instituttet sikre, at balancen mellem indskudt kapital og udlånt 

kapital er så lønsom som muligt. Eller som det beskrives af Danske Bank12: ”En bank er en forretning, 

som så mange andre forretninger, hvor det handler om at købe og sælge en vare. For banken er varen 

blot penge”. Med andre ord at købe penge billigst muligt og sælge så dyrt det er muligt.  

 

                                                 
11 Stressede perioder defineres som at der er tilstrækkelig likviditet til at dække instituttets betalingsbehov over en stresset periode på 30-dage 
12 http://www.danskebank.dk/da-dk/Privat/Daglig-oekonomi/Priser-og-vilkaar/Hvordan-fungerer-en-bank/Pages/Hvordan-fungerer-en-bank.aspx 
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Instituttet skal også have fokus på optimering af ejernes værdi og indfrielse af forventet afkast. 

Banksektoren er for de flestes vedkommende etableret som aktieselskaber. At eje en aktie er at eje en 

del af en virksomhed. Den pålydende værdi udtrykker den andel af den samlede værdi man ejer, og 

kursen den værdi man reelt betaler for aktien.  

 

Hertil er der har behov for information. Da fuld information kræver fuld tilstedeværelse og 

involvering, findes altså informations asymmetri i forholdet mellem ledelsen og øvrige 

parter/principaler. Løsningen af informationsasymmetrien overfor pengeinstituttets stakeholders løses 

via revisors tilsyn i rollen som samfundets tillidsrepræsentant jf. Erklæringsbekendtgørelsens §1 

 

Derudover er bestyrelsens arbejde (på vegne af ejerne) skærpet jf. selskabsloven i form af 

funktionsadskillelseskrav (bestyrelsesformand må ikke deltage i dagligt arbejde) og i forhold til nye 

Fit & Proper regler (hæderlighed og kompetencekrav) samt ikke mindst bestyrelsens rolle som 

kontrolorgan for ledelsens arbejde. 

 

Simultant tillægges Basel rapporteringen stor samfundsmæssig betydning og ”vurderes afgørende13” 

af Finanstilsynet i forhold til dennes kontrolfunktion og tilsyn. Det er altså i samfundets interesse, at 

der er samfundsmæssigt krav om revision og det tillægges stor samfundsmæssig betydning, at der sker 

rapportering jf. Basel reglerne og tilsyn via Finanstilsynet.  

 

Det vil sige, at der er behov for både Basel-rapportering for tilsynsopgaven, hvor værdier 

valideres/kontrolleres af Finanstilsynet samtidig med, at der er behov for offentliggørelser af eksterne 

rapporter, hvor værdier valideres/kontrolleres af revisor overfor institutters stakeholders, og hvor 

Finanstilsynet samtidig kan holde opsyn med revisors validerede værdier og ændre på disse. 

 

Når det også har været nødvendigt at certificere revisor, der skal revidere banksektoren , giver det 

grobund for at antage, at Finanstilsynet har påtaget sig en del af det, der tidligere har været revisors 

rolle, idet Finanstilsynet påviseligt har omgjort revisors validering af værdier, og fremsat krav om 

eksempelvis ekstraordinær nedskrivning af validerede værdier på baggrund af vurderinger af tilsynets 

egne medarbejdere. 

                                                 
13 
http://www.finansraadet.dk/Media/dokumenter/omos/organisation/%C3%A5rsm%C3%B8de/%C3%A5rsm%C3%B8de2010/fremtidig_finansiel_re

gulering_061210.pdf 
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4. Problemformulering 
 

Kontrol og tilsynsopgaven i et pengeinstitut er varetaget af bestyrelsen, der skal tilse, ledelsens 

risikostyring er i overensstemmelse med bestyrelsens bestemmelser. Endvidere bestemmer 

selskabsloven, at bestyrelsen kan gøres erstatningsansvarlig, såfremt der foretages fejlskøn, der ikke er 

i overensstemmelse med Business Judgement Rule – det vil sige det legalitetsprincip, der tillader 

ledelser/agenter at være immune overfor krav, når en hændelse medfører tab for 3.mand, hvis ledelsen 

har handlet i god tro og som bonus pater. 

  

Kontrol og tilsyn af den finansielle sektor varetages endvidere af samfundets tillidsrepræsentant 

(revisor) og er fæstet i Revisorloven og branchens definition af god revisorskik. Revisionen er 

underlagt kvalitetskontrol af Revisortilsynet, og agerer i forhold til nyligt reviderede 

revisionsvejledninger (ISA). Trods stor udvikling i revisors ansvar, kompetencer og organisation 

(revisortilsyn, udvidet sanktionsmulighed, erstatningsansvar og andre opgraderinger i regelsæt de 

seneste år) inklusiv de nye certificeringsregler mv., er Basel rapportering ikke underlagt revision. 

Revisor underskriver med sin revisionspåtegning, men har ikke nødvendigvis valideret 

beregningsmetode for værdier, idet Finanstilsynet jf. FIL § 196 kan omgøre værdier.  

 

Bestyrelsens kontrolarbejde og Revisors revisionsarbejde er altså underlagt en form for tilsyn af 

Finanstilsynet. Er lovgivning for Finanstilsynets arbejde derfor lex superior til den lov og de 

bekendtgørelser revisor og bestyrelse er underlagt, og når rapportering til Finanstilsynet ikke skal 

revideres af selskabets uafhængige revisor, men specifikt valideres og kontrolleres af Finanstilsynets 

egne medarbejdere, er det interessant at undersøge årsagen hertil, som munder ud i problemet for 

opgaven, som: 

 

Hvilke årsager kan der ligge til grund for manglende krav om ekstern revisors revision af Basel-

rapportering?  

 

Hvilke årsager der kan ligge til grund for det manglende krav om revision vil blive undersøgt via 

nedenstående underspørgsmål: 

 

- Banksektorens drift består af tre væsentlige perspektiver, hvor stakeholders har behov for 

information. Hvilke perspektiver udgør disse? 
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- Hvordan er informationsasymmetrien udmøntet for de tre og hvordan er 

rapporteringsstrukturen? 

- Hvordan varetages kontrol og tilsynsopgaven for de tre perspektiver? Herunder 

lovgivningsmæssige begrebsrammer. 

- Hvilke lovmæssige problemstillinger findes – også i forhold til bestyrelsens opgaver. 

 

5. Afgrænsning 
 

Det har været nødvendigt at afgrænse fra en del af den virkelighed, jeg definerer for banksektoren, og 

som pengeinstitutter agerer indenfor, da der eksisterer krav til afhandlingen om maksimal størrelse. 

Der kan være mange årsager til, at det er relevant at afgrænse en afhandling, og jeg kunne have valgt at 

afgrænse mig også fra det perspektiv, der omtales mindst (ejer/bestyrelse), men jeg mener det har 

været vigtigt for konklusionen, at en del medtages om end mindre specifikt, da dette er af vigtighed for 

det samlede billede (retssikkerheden) 

 

Det er ikke undersøgt, om det kan være metodemæssig begrænsning/begrundelse der gør, at revisor 

kan være enig i ekstern valideret værdi, mens Finanstilsynet opgør anderledes ved egenvurdering. Det 

har ikke været undersøgt, om forskellen kunne ligge i forudsætninger om fremtiden, og som revisor 

ikke erklærer sig i forhold til med høj grad af sikkerhed, bortset fra modeller, der inddrager dette – 

f.eks. dagsværdier.  

 

Opgaven medtaget heller ikke meget den virkelighed, der omhandler problematikker om kreditpolitik 

og realkredit i mindre banker, der benytter standard metoden, selvom noget peger på, at mindre banker 

jf. Finanstilsynets anvisninger og Tilsynsdiamantens14 formål, har medført mindsket udlån til 

realkredit. Området kunne sagtens have fået sin egen virkelighed – især i forhold til problematikker 

om udkants-Danmark og relaterede problematikker, der følger heraf. Opgaven påtager sig heller ikke 

at beskrive den detaljerede forskel i værdier mellem Basel og IFRS, da de meget komplicerede 

udregninger ikke er vigtig for konklusionen. Heller ikke mellem standard og IRB metoden – opgaven 

forholder sig kun på overordnet niveau til sekundære data og formelfaktorer. Når definitionerne 

alligevel er medtaget, er det for at kunne forstå, hvorfor og hvad forskelle generelt består i. 

 

                                                 
14 Rapportering af udvalgte fokusområder såsom gearing og vækstnøgletal 
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Opgaven handler om hvorfor revisor ikke påtegner Basel rapportering og afgrænses derfor fra, 

hvorvidt revisors eventuelle årsager til ikke at opsøge denne opgave har/har haft indflydelse herpå. Der 

findes i hvert fald ikke meget information, der belyser en eftersøgning af denne opgave.  

 

Når de tre (for opgaven vigtigste) perspektiver/virkeligheder identificeres, vil udgangspunktet være 

økonomiske virkeligheder og forudsætningen om economic man. Der tages dog ikke hensyn til 

virkeligheder, som listning på Stock Exchange i USA eller andre (med SoX inkluderet) eller den 

verden der hører til det at være listet på en dansk børs, udover forståelse for aktierisikovurdering og 

det generelle krav om oplysning jf. værdipapirloven. Globaliseringen af finansieringskilder ville også 

nemt kunne identificere en verden i sig selv eller som delelementer af de tre nævnte virkeligheder, men 

dette medtages alene og kort som fremmedfinansiering, til beskrivelse af endnu et område, der 

påvirkes af offentliggørelser. 

 

6. Metode 
 

I 2012 deltog jeg i faget Udvidet ekstern rapportering. Et af emnerne handlede om indførelse af 

dagsværdibegrebet og Basel rapportering og indflydelsen på værdier og aktiekurser som følge heraf, 

og jeg undrede mig over, hvorfor det var nødvendigt med Baselrapportering. I mellemtiden har jeg 

opnået en vis forståelse for, hvad det er Basel rapporteringens opgave handler om, men med en stadigt 

stigende undren i forhold til, hvorfor denne ikke er én af revisors opgaver. Jeg er ikke været 

beskæftiget eller har erfaring fra sektoren (hverken som revisor eller fra økonomifunktion i 

pengeinstitut), hvorfor indgangsvinklen til opgaven har været at benytte en stor del af tiden på at blive 

sat ind i denne sektors begreber og verden. 

 

I første omgang ved at søge viden (primær data) for forståelse for, hvad der sker i en bank. Dette via 

interview i Møns Bank MB (rådgiver) henholdsvis Danske Bank DB (aktiehandler) for at forstå deres 

behov for information og afdække, hvor der kunne eksisterer asymmetrisk information mellem 

ledelsens agent-rolle samt principalerne. Trods den sandsynlige svære lederrolle, vil opgavens 

perspektiv være principalens behov for information og kontrol, selvom pengeinstituttets verden tit 

beskrives med ledelsens/agentens øjne. Forsøget har været at komme hele vejen rundt om 

problemstillingen. 
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Undervejs har opgaven udviklet sig til at omhandle uafhængighed og retssikkerhed – emner som jeg 

ikke havde forudset ville blive en så stor del af opgaven, som tilfældet er. 

 

6.1 Opgavens opbygning 

 

 

Figur 1 opgavens opbygning - egen tilvirkning 

 

6.2 Metodeteori
15

 

 

Alle begreber og rationaler tager udgangspunkt i den økonomiske videnskabsteori om ”the economic 

man.” Beskrivelse af agent-principaler under dette afsnit medtager ikke revisor, idet opgavens fokus 

er, at revisor er kontrolorgan mellem principal/stakeholders og agent/ledelse. 

 

Interviews/empiri har været til både eksplorative, problemidentificerende, forklarende og 

diagnosticerende formål. Oprindeligt dog eksplorative – for mig – idet denne verden er næste ukendt 

bortset fra i rollen som kunde. Min hypotese har været, at revisor ikke skulle forestå 

Baselrapporteringen, fordi disse ikke kan vurdere ud fra forsigtighedsprincippet, men er underlagt 

neutralitet, men efterhånden som opgaven skred frem, har jeg måtte erkende, at det ikke er så enkelt. I 

stedet har formålet udviklet sig i mere problemidentificerende retning med beskrivelse af, hvad der 

undrer mig i hele den nye struktur og lovgivning, der er sat i værk, som løsning på finanskrisen og 

sektorens problemer under krisen, og behovet for kontrol. 

 

Empirien har metodisk været kvalitativ i forhold til de semistrukturerede interviews – enten ved 

tilstedeværelse eller via mailkorrespondance. Kvalitativ, sekundær empiri er via undersøgelse af 

                                                 
15 Inspireret af Den skinbarlige virkelighed (Andersen, 2002) 

Ejeropgaven

Basisopgaven Asymmetri og rapportering Kontrol og tilsyn Retssikkerhed

Samfundsopgaven

 

Finansielle institutter
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offentliggjort materiale på Finanstilsynets hjemmeside samt kvantitativt for så vidt angår de 

offentliggørelser, der følger af inspicerede banker. Derimod er konklusioner kvalitative i håb om at 

skabe en dybere forståelse for problemkomplekset. 

 

”Men fortvivl ikke! Problemformuleringsprocessen er en kreativ proces, og som Piet Hein udtrykker 

det: ”Den kreative proces karakteriseres af, at man ikke kan formulere problemet, før man kender 

svaret” står der i Den skinbarlige virkelighed (Andersen, 2002:73) Deri ligger mit største problem for 

opgaven – jeg har ikke noget svar. 

 

7. Kildekritik 
 

Som beskrevet ovenfor har, og er, jeg ikke beskæftiget i sektoren, hvorfor jeg ikke er farvet af 

erfaringer eller har gjort mig overvejelser om de legitime interessenter mv. Jeg er dog farvet af den 

krise stemning, der har været for sektoren som for resten af samfundet under finanskrisen, med et 

ønske som alle andre om, at lignende ikke gentager sig. Af den årsag kan mine konklusioner være 

farvet af, at jeg ønsker en vis kontrol, og ikke har tilstrækkeligt perspektiv fra for eksempel ledelsens 

eller aktionærernes perspektiv i forhold til afkastniveau, der måske ville ændre på visse dele af kapitlet 

om asymmetri og rapportering. 

 

En stor del af mine primære data er via Møns bank, som er en lille dansk bank i det såkaldte 

udkantsdanmark, og også her kan en del af mine konklusioner være farvet af, at jeg hører deres 

perspektiv bedre, da jeg kan dele oplevelsen via min oplevelse som bankkunde i en lignende bank. 

Også af den grund har jeg forsøgt at lade spørgsmål og svar være så objektive som muligt, og ladet det 

meste handle om metoder, beregninger og processer mere end om holdninger fra disse. Det betyder, at 

SIFI’er kan have argumenter og begrundelser for deres ”måde”, som ikke er kommet til mit kendskab, 

og som burde have været en del af vurderingen, når der tales om risici og for kapitlet om kontrol og 

tilsyn. 

 

Selvom jeg i forløbet har ændret holdning til en del, er min holdning til kravet om kontrol ikke mindre 

end tidligere – også selvom jeg har valgt at medtage legalitetsproblemet i forhold til pengeinstitutters 

bestyrelser. 
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8. Pengeinstitutters tre virkeligheder og asymmetri 
 

Pengeinstitutter eksisterer i en verden, hvor forskellige stakeholders har forskellige interesser. Disse 

interessenter skal tage beslutninger på baggrund af de informationer, de får, hvorfor det først er 

relevant at kortlægge, hvordan disse virkeligheder er, og hvordan asymmetrien for information kan 

beskrives. 

 

På trods af finanskrisens præg på banksektoren via konsolideringer, opkøb, fusioner og konkurser i 

årene efter krisens indtog, er der jf. Finansrådet i deres december 2013 rapport16 stadig registreret 

knapt 100 banker i Danmark. Disse fungerer i vores lille, åbne økonomi, og er på alle vigtige planer 

dybt afhængig af Europa og verdenssamfundet. 

 

Det er som udgangspunkt tilliden til pengeinstituttet, der er afgørende for, hvorvidt ratingen på 

instituttet og hvorvidt indskudstilliden er positiv nok til, at forrentningen (marginalen) i banken er og 

forbliver lønsom. Da krisen har haft væsentlig indflydelse på alle i det meste af den vestlige verden, og 

da krisen stadig medfører påvirkninger i de fleste menneskers dagligdag, vil kritik eller 

offentliggørelser i det hele taget få stort fokus for et pengeinstitut.  En stor del af bankens strategi må 

derfor dreje sig om understøttelse af, at virksomhedens offentliggørelser ikke skaber ”kundeflugt”, 

ikke mindsker finansieringsmuligheder eller ikke mindsker sin akties værdi og rating niveau.  

Offentliggjort information er altså af afgørende vigtighed for eksistensen og stabiliteten i de enkelte 

pengeinstitutter; især i betragtning af, at sektoren har og er underlagt høj grad af konkurrence17.  

 

Konkurrencen handler for eksempel om den stigende benyttelse af internettet der gør, at det er nemt 

for nuværende og potentielle kunder at købe penge, hvor det er mest fordelagtigt, da der ikke findes 

store barrierer for at skifte pengeleverandør. Prisen burde og bør altså være den parameter, der får en 

kunde til at efterspørge, udover tilliden til at instituttet er solidt nok til at opbevare kundens formue.  

Det er præcis denne emotionelle præference der gør, at det er indlysende, at sektoren ikke har behov 

for offentliggjort negativ kritik, der kan medføre, hvad Rangvid rapporten definerer som ”moderne 

bankrun18”, da et pengeinstitut har behov for, at kunder køber og sælger de varer, som instituttet 

udbyder og efterspørger. 

 

                                                 
16 http://www.finansraadet.dk/Om-os/Documents/%C3%85rsm%C3%B8der/2013/Det_Finansielle_Danmark_publikation_2013.pdf 
17 Dog delvist oligopol for realkredit 
18 http://www.evm.dk/publikationer/2013/~/media/oem/pdf/2013/2013-publikationer/18-09-13-rapport-fra-udvalget-om-

finanskrisens-aarsager/rapport-fra-udvalget-om-finanskrisens-rsager.ashx - side 14 

http://www.evm.dk/publikationer/2013/~/media/oem/pdf/2013/2013-publikationer/18-09-13-rapport-fra-udvalget-om-finanskrisens-aarsager/rapport-fra-udvalget-om-finanskrisens-rsager.ashx
http://www.evm.dk/publikationer/2013/~/media/oem/pdf/2013/2013-publikationer/18-09-13-rapport-fra-udvalget-om-finanskrisens-aarsager/rapport-fra-udvalget-om-finanskrisens-rsager.ashx
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Aktier i sektoren benyttes til egenfinansieringen af det enkelte institut. Aktien er pengeinstituttets 

bevis på ejerskabet af virksomheden. Køb af aktier sker på baggrund af information, som samles om 

det finansielle institut, og efterspørgslen her (som ved efterspørgsel af fremmedfinansiering) er udsat 

for volatilitet i forhold til positiv og negativ information. Information kan ske i form af egne 

offentliggørelser, men også i form af omtale i medier og nu også via offentliggjort kritik fra 

Finanstilsynet19. Når der udstedes kritik fra Finanstilsynet, er det altså nu med påbud om, også at 

offentliggøre dette på egen hjemmeside med en let tilgængelighed. Potentielle investorer finder dog 

også information om lønsomheden og andet for den potentielle investering via andre kanaler20. 

 

Fremmedfinansiering tager i et stort omfang udgangspunkt i instituttets rating. Det er rating bureauer, 

der sætter karakter på instituttet, som også baserer sig på offentliggjort information. Information om 

pengeinstituttet er altså afgørende for kreditværdigheden og dermed for den risikopræmie, som 

instituttet skal betale, når det finansierer via fremmedfinansieringskanaler.  

 

Udover de nævnte fokus områder for et bankinstitut, har instituttet behov for, at betalingsstrukturer 

løses via banksektorens systemer. Det vil sige almindelig betalingsformidling, finansiering af bolig og 

opbevaring af opsparinger. Så længe samfundet benytter banksektoren hertil, har sektoren en 

eksistensberettigelse som løsning af denne udvekslingsopgave og som finansieringskilde til 

investeringer mv. Også her er offentliggørelser vigtige for at understøtte den nødvendige tillid til 

sektoren. 

 

Der eksisterer på baggrund af ovenforstående overvejelser (og i forhold til min opgave) tre 

virkeligheder for et pengeinstitut. Disse tre virkeligheder har fokus på ejerne, på samfundet og på 

øvrige stakeholders. Opgaverne kan derfor defineres som Ejeropgaven, Basisopgaven og 

Samfundsopgaven. Inden beskrivelse af disse opgaver, forklares agent-principal teori og 

informationsasymmetri, og dernæst behandles de tre virkeligheder og deres asymmetri problematikker. 

 

8.1 Principal-agent teori 

 

Principal-agent teori defineres som21 ”forholdet mellem en principal og dennes agent (eller agenter…) 

og handler om relationer, hvor en part (principalen) uddelegerer udførelsen af en given opgave til en 

                                                 
19 Jf. Bekendtgørelse om finansielle virksomheders m.v. pligt til at offentliggøre Finanstilsynets vurdering af virksomheden m.v. 
20 Jf. bilag X – interview med DBs aktiemægler 
21 http://www.denstoredanske.dk/Samfund,_jura_og_politik/%C3%98konomi/Marked_og_velf%C3%A6rd/principal-agent-teori 
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anden part (agenten). Principalen har et ønske om, at agenten udfører opgaven tilfredsstillende, men 

principalen har et problem, der består i at opstille en betalingsstruktur – en belønning22 – som giver 

agenten tilstrækkeligt incitament til at udføre opgaven i overensstemmelse med principalens ønsker”. 

 

Problemer mellem agent og principal opstår, såfremt der ikke er fællesinteresse – det vil for eksempel 

sige, såfremt agenten kan stille sig selv bedre ved at afvige fra principalens interesser, og som er et af 

punkterne23 i Nørby udvalgets anbefalinger til god selskabsledelse, der af virksomheden bør ske en 

vurdering af. For pengeinstitutter specifikt, som følge af det nye lovgrundlag24 mellem regeringen 

m.fl., er der indført skærpede krav til god selskabsledelse af SIFI25. 

 

Teorien (der som forudsætning har økonomiske nyttemaksimering som hovedprioritet for agent og 

principal) udtrykker altså en række områder, hvor der er behov for, at principalen kan tilgodese sit 

behov for tryghed, ved at få valideret, at agenten arbejder i hans interesse – at der ikke er opstået moral 

hazard og adverse selection. Moral hazard og adverse selection benyttes til belysning af forhold 

mellem principaler og agenter. Moral hazard kan for eksempel defineres som den situation, hvor en 

agent tillader sig at indtage en - for den finansielle virksomhed – truende risiko, idet agenten ikke 

rammes af konsekvenserne, som kan opstå, fordi principalen ikke har fuld information26. Det betyder, 

at agenten ved, at trods risikoen, vil det være principalen der skal ”betale” for konsekvenserne. (som 

det eksempelvis ses i forsikringsbranchen, og som benyttes i forhold til beregning af risikopræmier) 

 

Adverse selection kan beskrives som den situation, hvor agenten ikke har informeret fuldt ud om 

risikoen, der er taget på principalens vegne, og som principalen står overfor at skulle se 

konsekvenserne af, når denne for eksempel overvejer køb af aktien eller produktet. Adverse selection 

er, som teoretisk begreb, det forhold, at der findes en vare, der medfører en risiko, og hvor sælger af 

varen kan benytte den interne viden til egen fordel. Egen fordel skabes ved, at beregning af præmie 

antages at være på baggrund af gennemsnitlig risiko, idet kun den gennemsnitlige risiko kan beregnes 

(der er jo ikke fuld information). Da der eksisterer asymmetrisk information, og dermed både moral 

hazard og adverse selection, vil udbud af for eksempel finansielle produkter være størst der, hvor 

risiko ligger over den gennemsnitlige risiko, og udbud mindst, hvor risiko ligger under.  Dette fordi det 

                                                 
22 https://tidsskrift.dk/index.php/nationaloekonomisktidsskrift/article/view/25497/49065 
23 Anbefalinger for god selskabsledelse, 2010, anbefaling 5.4.1. (mindst halvdelen af de generalforsamlingsvalgte ledelsesmedlemmer er 
uafhængige, således at det øverste ledelsesorgan kan handle uafhængigt af særinteresser.) og 

http://corporategovernance.dk/file/371399/brev_til_udstedere_aktier.pdf  
24 oktober 2013 - http://www.evm.dk/~/media/oem/pdf/2013/2013-pressemeddelelser/10-10-13-pm-vedr-sifi-aftale-xxxxxx/aftale-endelig-10-10-13.ashx 
25 For egnethed, organisering, risikostyring og IT 
26 Altså en form for definition af at når man er forsikret er det lettere at tage en risiko. 

http://corporategovernance.dk/file/371399/brev_til_udstedere_aktier.pdf
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udbud, der har risiko under gennemsnittet vil vurdere, at han får for lidt betaling for sit produkt med 

den gældende gennemsnits risikopræmie. 

 

Det vil ikke som udgangspunkt være en løsning at sætte præmien op, da det vil hindre endnu flere med 

mindre risiko end gennemsnittet at udbyde. Det kunne betyde, at den risikable aktie eller det risikable 

finansielle produkt eller en ledelses risikovillige arbejde udbydes med samme præmie, som den 

præmiebetaling, der kræves ved den mindre risiko. Ikke mindst grundet den asymmetriske 

information. Det vil sige, at en bestyrelse/ejer ikke kender hele sandheden om den risiko en ledelse 

tager, og at en kunde ikke kender hele sandheden om et produkts risiko, og at en potentiel aktionær 

ikke kender bankforretningens samlede eksponering.    

 

Figur 2 Agent principal områder jf. opgavens emne27 

Principal   Agent   Opgave 

          

Ejer/bestyrelse 

 

ledelse 

 

Ejeropgaven 

  

   

  

Samfund 

 

ledelse 

 

samfundsopgaven 

  

   

  

stakeholders   ledelse   basisopgaven 

Kilde: egen tilvirkning 

 

Idet udgangspunktet er ledelsen som agent, er det relevant i den forbindelse, at henvise til FIL §75 som 

uddyber, ”at en direktør ikke må godkende aftaler på vegne af virksomheden med tredjemand, hvis 

direktøren har en væsentlig interesse heri, og det kan være i strid med virksomhedens interesse. 

Det gælder uanset om principalen er bestyrelsen eller ejer eller i princippet samfundet” (f.eks. i forhold 

til fortsat eksistens). Med eksistensen af de mange incitamentsprogrammer, vil det sandsynligvis være 

svært at dokumentere, hvorvidt der er tale om business judgement /lønsomhed eller overdreven risiko. 

 

I FIL § 75, stk.3 står specifikt nævnt, at for ansatte, hvor der kunne være en væsentlig risiko for at 

sådanne konflikter opstår, skal bestyrelsen tage stilling til, om de skal være omfattet af samme forbud 

som direktøren/ledelsen. Der er altså lovgivningsmæssigt taget stilling til, at moral hazard kan 

forekomme mellem ledelse/ansatte og ejer/virksomhed, og at ledelsen, som ansvarlig for det interne og 

                                                 
27 For basisopgaven er anført bestyrelse. Kunne være ejer men dette belyses i forhold til ejeropgaven. Også ejer-bestyrelses forhold kunne være 
aktuelt for mange problemstillinger, men ikke for opgavens fokus. Revisor ikke medtaget i forhold til agentprincipal diskussion som andet end 

kontrolorgan. 
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det eksterne regnskab, har information, der kan bruges til egen fordel. Det kan for eksempel være brug 

af viden, der kan påvirke aktieværdien, påvirkning af beregning/vurdering af opgørelse for værdier i 

regnskabet, ikke oplyste risikofaktorer og andre moral hazard problematikker.  

 

Dette kan imødekommes, så adverse selection kan imødegås – for eksempel i form af påbud om 

bestemt opførsel, information, kontrol og rapportering og så videre, og som modvægt til ledelsens 

egeninteresser. Det vil sige kompromiset mellem det, der er ejernes mål, mellem hensynet til sikring af 

virksomhedens fremtid, sikring af kreditorer og andre stakeholders, lønsomhed samt sikring af 

sektoren som helhed. 

 

I de følgende afsnit beskrives de tre virkeligheders informationsasymmetri enkeltvist, og det behov der 

eksisterer i forhold til information. 

 

8.2 Ejeropgaven og asymmetri 

 

En aktie er et standardiseret værdipapir. Ved at eje en aktie i et pengeinstitut ejer man altså en del af 

den samlede værdi af virksomheden i forhold til den pålydende værdi aktien har. Værdien af aktien 

beregnes ud fra aktiens kurs, hvis volatilitet afhænger af instituttets præstation og aktiemarkedets 

forventning til fremtidig præstation.  Ejeropgaven udspringer heraf og har det fokus, at skabe det 

forventede afkast til ejerne. Det giver en signalværdi til instituttets stakeholders om, at aktien af 

ledelsen anses for stabil, og udtrykker, at ledelsens implementerede strategi og økonomistyring giver 

det forventede mål. At ledelsen har handlet i ejernes interesse. Forventning til afkast er dermed udtrykt 

ved værdien af over- eller underkurs og dermed forventning til aktiens vurderede risiko.  

 

Ved ejerskab af en aktie, findes nemlig også en påtaget risiko, som afspejler dette. Man sondrer 

teoretisk mellem to grupper af risiko på aktier,28 som værende den, der knytter sig til aktiens branche 

(banksektoren), og som benævnes idiosynkratisk risiko, og den aggregerede risiko, som hænger 

sammen med for eksempel konjunkturer og katastrofer (finanskrisen). Der er derfor behov for 

information dels om branchen og risikoen her, og dels om potentielt truende konjunkturer samt 

benchmark i forhold til andre institutters udsving. 

 

                                                 
28 http://www.esrb.europa.eu/pub/pdf/recommendations/2011/ESRB_2011_2.da.pdf?6c29fbee12d27064fe102868120f2c59 
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Når aktien ændrer kurs – når aktien udviser stor volatilitet - hænger dette sammen med store og 

uforventet ændringer i prisen på aktien29 (Jorion, 2007:75), som igen hænger sammen med markedets 

imperfektioner,30 (Hansen, 2005:73) eller som følge af, at nogen ved mere end andre - usamtidig 

information. Pris hænger sammen med efterspørgsel, og efterspørgsel hænger sammen med 

forventninger til aktiens værdi. Forventningerne hænger blandt andet sammen med offentliggørelser 

og informationer. Der eksisterer altså en ongoing og stadig informationsstrøm, der påvirker værdien af 

aktien og deraf også et informationsbehov. 

 

Kursværdien er dog også påvirket af andre faktorer og er faktisk så påvirkelig i sin værdi og 

informationsbehovet så omfattende, ”at dækkes deres (aktionærer og potentielle aktionærer) 

informationsbehov, er de øvrige interessenters behov for finansiel information også dækket31” (Elling, 

2009:182). Kursværdien på aktien er jo også det nærmeste man kommer på fuldkommen dagsværdi, 

idet alle informationer tilgængeligt afspejles i værdien, og hvor informationer frit flyder via internettet, 

opdateres informationerne næsten umiddelbart. 

 

Når aktien købes med afkast for øje, vil en potentiel aktionær altså stå i det dilemma, at hvis ønsket er 

højt afkast, er risikoen tilsvarende stor. Hvis risikoen er lille, vil flere efterspørge, prisen stige og 

afkastet være tilsvarende lille. Det betyder, at der beregnes risikopræmie (afkastkrav) i forhold til den 

risiko der påtages.  Denne forskel i risikopræmier udtrykker blandt andet forskellen i idiosynkratiske 

risici, når aktier i sektoren sammenlignes. 

 

Den potentielle aktionær vil i forhold til den eksterne rapportering og via værdiansættelsesmodel og i 

forhold til indsamlede informationer altså beregne den vurderede akties konkurrencemæssige fordel. 

Reklassifikationens mål er, at afdække virksomhedens værdiskabende evne fra drift og 

finansieringsaktiviteter, og analysen vil give svar på aktiens totalindkomst, men det vil være med en 

forudsætning om going concern, og det har derfor betydning, hvorvidt going concern kan verificeres. 

Dette er understøttet af SEL § 115, nr. 5, der påbyder ledelsen at føre kontrol med selskabets 

kapitalberedskab. 

 

Der eksisterer altså informationsbehov i forhold til vurdering af risikoen og et behov for at afdække 

samme, da investeringen naturligvis kan vise sig at være tab såvel som gevinst. Dette 

                                                 
29 Jorion Value at risk 3.edition ISBN 0-07-146495-6 side 75 
30 Erik Hansen, Strategisk, operationel og finansiel styring ISBA 87-593-1165-7 om risikostyring 
31 Jens O Elling Finansiel Rapportering ISBN 978-87-13-04965-3 1.udg 2009 side 182 
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informationsbehov er der i lovgivningen taget højde for, idet handler via børs (som f.eks. Nasdaq) er 

lovgivning jf. Bekendtgørelse af lov om værdipapirhandel m.v., hvor kapital 7, §27 definerer omkring 

oplysningsforpligtelsen, at som udsteder af værdipapirer, er der pligt til hurtigst muligt at offentliggøre 

intern viden. 

 

Af Rangvid rapportens afsnit om de danske nødlidende pengeinstitutter, peger Rangvid udvalget på, at 

aktionærer op til krisens begyndelse, havde en såkaldt ”tilbagetrukket rolle”. I mange børsnoterede 

institutter har det generelt været sådan, at man ikke har haft ejerstruktur der har muliggjort aktivt 

ejerskab (for eksempel med storaktionærer) og der har været mange tilfælde af ejer- og 

stemmeretsbegrænsning, der har medført lille indflydelse på bestyrelsen fra ejernes side; ofte på 

baggrund af sikring mod fjendtlig overtagelse og lignende værn. 

 

Også bestyrelserne har fået denne karakteristik af Rangvid udvalget og ifølge både Finanstilsynet og 

Rangvid udvalget har dette især været som følge af bestyrelsens sammensætning og kompetenceprofil. 

Rangvid rapportens punkt 11.6.2 kommenterer om kompetence, at den ”har betydning for bestyrelsens 

evne til at forstå pengeinstituttets forretningsmæssige forhold … og at … bestyrelsens uafhængighed 

er afgørende for at bestyrelsen kan fungere som kontrolorgan32”.  Der er derfor vigtigt for aktionærer, 

at have information om bestyrelsers kompetence, da dette kan medvirke til mindre risikoeksponering, 

der tidligere har været som følge af manglende viden. Men det er også vigtig viden, hvorvidt 

uafhængigheden er intakt jf. SEL § 114, da bestyrelsen jo er garant på vegne af ejerne. 

 

Det er for en aktionær også vigtig information, at have kendskab til, hvorvidt ledelsens risikovillighed 

overstiger aktionærens forventning til risiko og den risiko aktionæren udsættes for i forhold til aktiens 

værdi. Og for at kunne dette, er det netop nødvendigt, at bestyrelsen er klædt på i forhold til et relevant 

kompetenceniveau, med en viden om, hvordan incitamentsaflønning teoretisk fungerer, da 

incitamentsaflønning er blevet sædvanlig aflønningsform i sektoren. Det betyder undersøgelse af, 

hvordan dette er implementeret og fungerer i det enkelte institut, hvorved kontrolopgaven også 

efterleves.  

 

 

                                                 
32 http://www.evm.dk/publikationer/2013/~/media/oem/pdf/2013/2013-publikationer/18-09-13-rapport-fra-udvalget-om-finanskrisens-

aarsager/rapport-fra-udvalget-om-finanskrisens-rsager.ashx 

http://www.evm.dk/publikationer/2013/~/media/oem/pdf/2013/2013-publikationer/18-09-13-rapport-fra-udvalget-om-finanskrisens-aarsager/rapport-fra-udvalget-om-finanskrisens-rsager.ashx
http://www.evm.dk/publikationer/2013/~/media/oem/pdf/2013/2013-publikationer/18-09-13-rapport-fra-udvalget-om-finanskrisens-aarsager/rapport-fra-udvalget-om-finanskrisens-rsager.ashx
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8.3 Basisopgaven og asymmetri 

 

Den anden virkelighed er bankens basisopgave, og handler om bankens økonomiske præstation 

(formuestigning) og fortsatte eksistens – det vil sige bankens vedtagne forretningsmodel i forhold til 

indtjeningsmulighed og verificering af fornævnte going concern. Det indebærer opgaven at godtgøre 

for sin omverden, at året viser et lønsomt resultat af køb og salg af penge og en soliditet og gearing, 

der sikrer virksomhedens fremtidige overlevelse.  

 

Fra ledelsens perspektiv handler det om at sørge for, at instituttets forretningsmodel understøtter de 

kapabiliteter, som medfører den konkurrencefordel virksomheden behøver. Det er nødvendigt, for at 

kunder ikke finder alternative lånemuligheder, for at potentielle aktionærer, indskydere og andre 

finansieringskilder ikke vælger andre investeringsobjekter og til imødegåelse af, at kreditorer forhøjer 

risikopræmier. Målet er, at forretningen skal være så lønsom som muligt, og som minimum skabe det 

overskud, der forventes.  

 

Som signalværdi til instituttets stakeholders udarbejdes eksterne rapporter, der viser om opgaven er 

løst på tilfredsstillende vis. Den eksterne rapportering er underlagt regnskabslovgivning og for 

bankinstitutterne specifikt underlagt IFRS, Bestemmelser i Lov om finansiel virksomhed, 

Finanstilsynets bekendtgørelse om pengeinstitutters regnskabsaflæggelse og fondsbørsregler for 

udstedere af børsnoterede værdipapirer mv.  

 

”Formålet med et regnskab er, at give et retvisende billede af virksomhedens økonomiske situation. 

Interessenterne..lægger..regnskabsinformation til grund for beslutninger”33 (Elling, 2008:17+23) og 

”Revisors klassiske funktion er, at fungere som reviderende revisor af en virksomheds årsrapport”34 

(Füchsel, 2010:38).  

 

I vejledning for revision ISA315 findes beskrivelse af hvad revisionens mål defineres som: ”Revisors 

mål er at identificere og vurdere risiciene for væsentlig fejlinformation på både regnskabsniveau og 

revisionsmålsniveau, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl".35 Eksterne rapporter skal altså 

også vurdere risiko udover bankens værdier og forventning til fremtidig præstation og videregive 

                                                 
33 Elling, Jens O. "Årsrapporten –teori og regulering" side 17 og 23. 
34 Revisor regulering side 38 
35 ISA 315 pkt.3 - 
http://www.fsr.dk/~/media/Files/FSR/Faglige_informationer/Revision%20og%20andre%20erklaeringsopgaver/Internationale%20Standarder%20o

m%20Kvalitetsstyring%20og%20Revision%20samt%20yderligere%20krav%20i%20foelge%20danske/ISA315_DK_APRIL%202011.ashx 
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denne information enten i form af påtegning (erklæring med høj grad af sikkerhed) eller i form af 

forbehold/supplerende oplysninger eller manglende påtegning.  

 

Basisopgavens fokus er altså, at vise det resultat, der i kraft af forventning til fremtiden kan bidrage 

med stakeholders tillid til soliditeten og korrekt indregnet værdiændring for aktiver og deraf aktien. 

Basisopgaven er derfor et eller andet sted grundlaget og udgangspunktet for ejeropgavens information 

og informationsasymmetri problematikker, idet revisor med høj grad af sikkerhed erklærer sin 

vurdering af værdier og going concern. Da både udvikling og forventninger leder til beregning af 

afkast og forventet afkast, gives også valideret information til den potentielle aktionær, der via disse 

validerede værdier, kan beregne reformuleret værdi og vurdere værdidrivere36. 

  

Især i forbindelse med indførelse af neutralitetsparadigmet37 via IFRS i 2009, har aktiver været 

vanskeligere at værdiansætte, og kan udgøre en af de største kilder til asymmetri. Med muligheden for 

dagsværdier og afskaffelsen af ”forsigtighed” fra begrebsrammen har det betydet, at ledelsens 

udarbejdede regnskaber kunne være den fuldkomne vurderede dagsværdi, men det har også betydet, at 

det var en værdi, der kunne risikere at være behæftet med væsentlige fejl alene på baggrund af 

forudsætninger og skøn over fremtidige værdier for betalingsstrømme og rente- og inflationsniveau 

mv., og ikke bare som tidligere indregningsmetode kunne have fejl i metodikker og udregning. 

 

Særligt har dagsværdibegrebet derfor været diskuteret under krisens start i 2008-2009, hvor 

ejendomme var stort set usælgelige, og hvor forudsætning i modellerne uforudsigelige. Vurdering af 

dagsværdi i et ikke-eksisterende marked, kan derfor være en vanskelig opgave både at validere og 

beregne – især når det eksterne regnskab af ledelsen skal aflægges efter begrebet om going concern, 

når markedet momentvis har kunnet karakteriseres som ikke-eksisterende. Så både finansieringen (som 

er en forudsætning for going concern) og værdiansættelsen af egne aktiver og kundernes aktiver, der 

ligger til grund for forpligtelser udgør instituttets risikoprofil, der altså kan ændres som følge af 

ændrede skøn og forudsætninger. 

 

I 2009 forfattede Erhvervsstyrelsen et notat38 om revision i en krisetid og om håndtering netop af de 

ikke-eksisterende markeder ved vurdering dels af going concern og dels af indregnede dagsværdier. 

Det anbefales, at der kan være behov for at gøre ”brug af eksperter med særlig viden om 

                                                 
36 Se også afsnit nr. 9.1 ejeropgaven kontrol og tilsyn 
37 Fra præstationsorienteret til formueorienteret paradigme jf. Jens O. Elling. 
38 http://erhvervsstyrelsen.dk/file/450881/notat_om_revision_i_en_krisetid.pdf 



22 

 

værdiansættelsen af visse finansielle aktiver … samt at revisor skal vurdere… hvorvidt de betydelige 

forudsætninger anvendt af ledelsen …. tilvejebringer et rimeligt grundlag for… virksomhedens 

regnskab”. Notatet beskriver også, at det skal vurderes, hvorvidt de væsentlige risici og usikkerheder, 

der knytter sig til dagsværdimålingen ”er passende for virksomheden … og … primære forudsætninger 

for fremtiden …. indebærer en betydelig risiko … for … væsentlig regulering af den 

regnskabsmæssige værdi af aktiver og forpligtelser indenfor de næste regnskabsår”.  Altså at revisor 

bør udfordre ledelsens forudsætninger på vegne af bestyrelse, ejere såvel som andre stakeholders. 

 

Problemet med værdiansættelse af aktiver til dagsværdi under illikvide og ikke eksisterende markeder 

er altså søgt løst, idet der er behov for det eksterne regnskab, for at dække informationsbehov hos 

ressourceudbydere39 (Elling, 2009:32), idet disse skal ”træffe beslutning om allokering af 

ressourcer.”Det gælder for så vidt både de, der påtænker at allokere ressourcer, og de der allerede har 

allokeret ressourcer til instituttet; det vil sige nuværende og potentielle ejere (investorer), långivere, 

leverandører, ansatte, kunder, offentlige myndigheder mv., der jo kan vælge en anden 

ressourceefterspørger.  

 

Da eksternt regnskab indregner værdier jf. kendt regnskabspraksis, og da værdier kontrolleres af en 

revisor og medfører erklæring med høj grad af sikkerhed, får ressourceudbydere via regnskabet dækket 

en del af deres asymmetriske viden, hvorved moral hazard mindskes. Problemerne opstår således først 

i stressede situationer, hvor dagsværdier kan være svære at beregne og validere, men også her har der 

været søgt løsning af en metode, der kan give tilstrækkelig information til regnskabsbrugeren.  

 

Stressede situationer er hvad finanskrisen medførte, og som fik tilliden til både sektor og revisor til at 

svækkes, idet tilliden til værdier og i særdeleshed risikoafdækning forsvandt. Det er derfor vigtigt, at 

fokusere på samfundsopgaven, da denne manglende tillid har medført en samfundsmæssig opgave, for 

at understøtte en sektor, der ikke turde investeres i. 

 

8.4 Samfundsopgaven og asymmetri 

 

Samfundsopgaven kan i et samfundsperspektiv beskrives som formidlingen af penge i en forventelig 

stabil og solidt funderet sektor, da det er nødvendigt for alle slags økonomier, at der kan ske en 

udveksling af varer mod uproblematisk håndteret betaling. Ustabil eller ikke solid sektor vil medføre 

                                                 
39 Elling Jens O, Finansiel Rapporteirng ISBN 978-87-13-04965-3 1.udg 2009   
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nedgang/stop i varehandel som følge af betalings-systemets ineffektivitet (herunder finansiering), 

hvilket igen medfører pres på samfundsøkonomien i form af manglende vækst, arbejdsløshed og andre 

lignende samfundsfaktorer.   

 

Samtidig tjener sektoren i Danmark som opbevaring af landets pensionsbeholdninger, hvilket betyder, 

at en eventuel ustabilitet kan true hele landets pensionssystem, og ikke ”bare” som f.eks. i USA en 

enkelt virksomheds pensionsopsparing. Sektoren er altså fundamental i forhold til den 

samfundsstruktur der eksisterer, og ikke mindst står sektoren for finansieringen af boliger via 

realkreditinstitutter. 

 

I årene 2008 til 2013 er 62 finansielle institutter lukket; mange som følge af krisen. Det viser sig, at 

krisen fra 1990’erne har baggrund i samme kendetegn som nyere krise (2007 og fremefter) nemlig høj 

vækst i udlån, høj gearing og koncentration i engagementer indenfor ejendomssektoren.  Rangvid 

udvalget undrer sig over, at en krise i 1990’erne kan være glemt i løbet af en tiårig periode, og det 

oven i købet for en gruppe af ansvarlige, som nok for fleres tilfælde er aktører, som har været en del af 

branchen under begge kriser. Det gælder for så vidt både ledelser såvel som revisorer og 

tilsynsmyndigheder.  

 

Der findes altså interessenter også i forhold til samfundsopgaven med behov for information. Som 

Rangvid-rapporten formulerer det, er ”en velfungerende finansiel sektor.… et vigtigt element i 

bestræbelserne på at sikre vækst i den generelle samfundsøkonomi”40. Asymmetrien i informationer 

kan ikke elimineres, med mindre der sker videndeling af, hvordan risikobilledet ser ud. Revisors 

erklæring med høj grad af sikkerhed kan validere at værdier er korrekte og at ledelsens beretning ikke 

er forkert, men der er dog stadig behov for overvågning af den generelle risiko (idiosynkratiske risiko). 

Deraf Basel. 

 

Baselreglerne blev ændret i 2007 (Basel II). Forskellen fra Basel I var ifølge nationalbanken41 af 

”..direkte betydning for den finansielle stabilitet.. og..vil få betydning for kreditinstitutternes 

risikostyring.” Pointen med Nationalbankens bemærkning var, at Basel II (som altså er ændret i 

forbindelse med indførsel af Basel III) indeholdt nye kapitaldækningsregler42, som ifølge 

                                                 
40 http://www.dr.dk/nyheder/htm/Rangvid.pdf - side 31n 
41 http://www.nationalbanken.dk/c1256be2005737d3/side/finansiel_stabilitet_2006/$file/kap06.htm 
42 
http://www.finansraadet.dk/Media/dokumenter/politik/h%C3%B8ringssvar/solvensogkapitald%C3%A6kningforhold/lovforslag/h_vejl_basiskapital

%20og%20solvensbehov-322642-v1.pdf 

http://www.dr.dk/nyheder/htm/Rangvid.pdf
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Nationalbanken var mere i overensstemmelse med de specifikke risici, det enkelte institut påtog sig.43 

Finanstilsynet var af samme mening44. 

 

Kapitalafdækning er omfattet af formålet jf. § 2 i Bekendtgørelsen om de risici pengeinstitutter 

omfattet af garantiordningen må påtage sig45, og udtrykker, at kapitalafdækning fastsætter krav ikke 

bare til branchen i forhold til rente- og kreditrisici, men også i forhold til adfærd.  

Kapitaldækningsregler er reglerne46 om tilstrækkeligt kapitalgrundlag, risiko og individuelt 

solvensbehov. (efter denne opgaves aflevering også krav til gearing, likviditet mv.) Banksektor og 

Finanstilsynet refererer til kapitalafdækning/kapitalkrav, som værende løsning til at gøre den 

finansielle sektor ”mere modstandsdygtig overfor en negativ udvikling i konjunktursituationen bl.a. i 

lyset af erfaringerne fra den finansielle krise47”.   Reglerne har i perioden været igennem en del 

ændringer, og er nu via CRD IV reglerne fæstnet i EU lovgivningen48.  

 

Solvens er udtryk for det behov, der jf. FIL§124, § 125 og § 126 skal vise, om der findes tilstrækkelig 

basiskapital i forhold til de risikovægtede aktiver RWA(den samlende risiko-eksponering):  

 

  

BASISKAPITAL       = SOLVENS 

 RWA 

 

Basiskapitalen defineres kernekapital + supplerende + del af hybrid kapital jf. de af Finanstilsynet 

fastsatte regler. Jf. bekendtgørelse af Lov om finansiel virksomhed fremgår det af § 12449, at bestyrelse 

og direktion skal sikre, at ”instituttet har en tilstrækkelig basiskapital..og … råder over interne 

procedurer til risikomåling..(og)en basiskapital af en størrelse..som er passende til at dække 

instituttets risici”. Påtegning af det eksterne regnskab medfører høj grad af sikkerhed for at going 

concern er vurderet for fortløbende år, men alligevel har det altså været nødvendigt at indføre krav til 

kvaliteten af kapital, hvilket ligger i, hvad regnskabspraksis anser for kapital i forhold til, at en banks 

varelager i princippet er cash, og derfor menes at måtte besidde kapital, der kan afdække tilstrækkeligt. 

                                                 
43 http://www.nationalbanken.dk/c1256be2005737d3/side/finansiel_stabilitet_2006/$file/kap06.htm 
44 http://www.kraka.org/sites/default/files/public/ulrik.pdf 
45 Og i relation til lov om finansiel stabilitet, jf. lovbekendtgørelse nr. 1003 – kaldet Kapitaldækningsbekendtgørelsen 
46 FIL § 124, stk. 1 og 2, og § 125, stk. 1 og 4 i Lov om finansiel virksomhed, og i Artikel 500 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 

575/2013 af 26. juni 2013 
47 https://www.finanstilsynet.dk/~/media/temaer/2011/specialudvalgsnotat_crd4.ashx 
48 http://ec.europa.eu/internal_market/bank/regcapital/legislation-in-force/index_en.htm 
49 https://www.retsinformation.dk/Forms/r0710.aspx?id=152629#Afs5 
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Derfor har Finanstilsynet opstillet regler for, hvordan kapitalen skal klassificeres, når kapitalen skal 

indberettes. Basiskapitalen (Tier 1 og Tier 2) er altså klart definerede poster.  

 

Kernekapita  Tier 1 – 4,5% 

af RWA

+ hybrid min. 6 %

Supplerende kapital Tier 2 

Hybrid kapital Tier ½ 

tillægges både til Tier 1 

og 2

Indbetalt aktiekapital

+ Overkurs ved emission

+ reserver (inkl. overskud)

- egne aktier

- immaterialle aktiver

- skatteaktiver f.årets løbende underskud

= kernekapital efter fradrag

Opskrivningshenlæggelser

+ værdipapirer med ubestemt løbetid og andre kapitalindskud

- fradrag af kapitalelementer i andre kredit- eller finansierings 

institutter, som ikke konsolideres

- fradrag af andele i forsikringsselskaber

Må højst udgøre halvdelen af den ansvarlige kapital 

v.solvensberegning

Basiskapital -minimum 5 mio. €

Hybrid kapital er mellemting mellem aktiekapital og lånekapital. En del 

kan medregnes til kernekapitalen (lån der løber uendeligt). Resten 

medregnes under supplerende kapital.(lån med maturity på mere end 

5 år.)

 

Figur 3 Opgørelse af kapital 
 Kilde: Oversigt – Ansvarlig kapital - egen tilvirkning ud fra oplysninger fra nationalbanken og finansiel stabilitets hjemmesider 

 

Kernekapital har jf. Basel III fået restriktioner som følge af, at den del af den hybride kapital50, der 

medregnes til Tier1 kapitalen, skal have aktiekapital-lignende egenskaber, hvilket vil sige uendelig 

løbetid, fri adgang til suspension af rentebetalinger uden kompensation og nedskrivnings/ 

konverteringsvilkår, for at kunne medregnes i kernekapitalen.  

 

Altså en form for aktiekapital via lån, som ikke under likvidering af instituttet kan kræves 

tilbagebetalt. Møns Bank MB beretter, at ”dette er lån, som långiver er klar over er tabt, såfremt 

banken skulle gå konkurs51”. Risikoen er altså at sammenligne med køb af aktier, men der betales 

renter som ved almindeligt lån, og lånet kan indfries – dog er risikopræmien for långiver tilsvarende 

høj, og det er derfor dyrere end almindelige lån, men kan være påkrævet jf. krav til kapitalafdækning, 

for at have tilstrækkeligt solvensniveau. Kernekapitalen / Tier1 er derfor kapital, som reelt står til 

rådighed for kreditorer/indskydere i en krise, som jf. Finanstilsynet ”kan absorbere tab ubetinget” og 

som er vigtig i et samfundsmæssigt aspekt jf. både Finanstilsynet, Finansrådet, Nationalbanken og EU 

kommissionen, men naturligvis også dyrere for pengeinstituttet (risikopræmien). 

 

                                                 
50 https://www.finanstilsynet.dk/da/Leksikon/Hybrid-Kernekapital.aspx 
51 Bilag 1 
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Kernekapitalen skal udgøre at dække mindst 4 pct. af de risikovægtede aktiver i 201452. (4,5 pct. i 

2015). Udbydere af disse lån (hybride kapital) har derfor brug for information om værdiernes rigtighed 

og validering af den fortsatte drift, for at kunne beregne den korrekte risikopræmie.  Basiskapital 

ændres i Basel III ved ekstra buffer i form af en kapitalbevarende buffer på 2,5 % og en modcyklisk 

kapitalbuffer53 på op til 2,5 %, der kan tillægges kravet om 8 % af RWA. Den modcykliske buffer er 

indført for at modvirke eventuelt manglende afskrivninger i opgangsperioder,54 og som modsvar på 

den ændrede forsigtighedstilgang. (I alt 10,5 % og 11,5-13,5 % for SIFI).  Derudover kan 

Finanstilsynet ved vurdering kræve individuelt solvenstillæg til SIFI på 1-3 %, og som nu gøres 

generel. Procenterne indfases løbende frem til 2019 jf. FIL §124 stk. 7.  

 

Finanstilsynet kan endvidere pålægge visse banker ekstra krav om buffere, såfremt de er systemisk 

vigtige på europæisk plan eller af andre årsager (G-SIFI). De ekstra buffere betyder, at der ikke må ske 

udlodning af dividender, aftales variabel løn/bonus til medarbejdere eller betales rente på 

hybridkapitalen med disse buffere, der står som sikkerhed for bankens virke, såfremt der mangler 

afdækning i kapitalen. 

 

 For beregning af kapitalkravet og nedskrivningsniveau, skal grundlaget for kravet (de risikovægtede 

aktiver RWA) først beregnes. RWA inddeles i kategorier for kreditrisiko (inkl. modpartsrisiko) som er 

risiko for tab i forhold til normal bankforretning, markedsrisiko, som er risiko for rente og kurstab 

samt udsving på pris på penge samt operationel risiko, som er risiko for fejl og nedbrud mv. Ved 

beregning af RWA kan der vælges mellem forskellige metoder, som har forskellig grad af 

kompleksitet. Mest brugt er standardmetoden (under Basel I var alle underlagt standardmetoden), hvor 

de forskellige produkter/aktiver gives en fast risikovægt, der ikke kan ændres på. I Basel II indførtes, 

som tidligere nævnt, valgfrihed, og banker kunne således benytte en intern rating baseret (IRB) 

metode, hvor det tillades, at systemet får information ud fra bankens egne vurderinger og ikke via 

fastlåste risikoklasser.  

 

Jf. Baselkommiteen’s (BCBS) modelberegning55 kan værdien af risikoen for aktivet beregnes ved 

fastsættelse af faktorer som PD (sandsynligheden for at et udlån misligholdes i løbet af det kommende 

år - probability of default), LGD (Risikoklasse - den forventede tabsprocent givet lånet misligholdes - 

                                                 
52 https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/dk/Documents/financial-services/Nye-kapitalkrav-til-pengeinstitutter.pdf 
53 Et SIFI tillæg som kan benyttes periodevist ved overnormal udlånsvækst 
54 http://www.evm.dk/~/media/oem/pdf/2013/2013-pressemeddelelser/10-10-13-pm-vedr-sifi-aftale-xxxxxx/aftale-endelig-10-10-13.ashx 
55 http://www.bis.org/bcbs/irbriskweight.pdf 
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loss given default), M(Lånets løbetid - maturity) og EAD (Lånets forventede størrelse på 

misligholdelsestidspunktet - exposure at default). IRB metoden tillader vurdering af PD og LGD.  

RW beregnes af PD og LGD – forskellen mellem standard og IRB metoden er, at standard kun 

estimerer PD. (trods estimering af PD findes faste klasser også for kundens OIV, hvorfor estimatets 

frihedsgrad kan diskuteres) 

 

Der er således faste risikoklasser56 for vægtene for standardmetoden. Når kapitalkravet opgøres vil det 

således være 8%*RW*EAD. Værdien RW udtrykker dels forventning og dels beregnet/vurderet 

korrelation mellem værdien for udlån misligholdes og den forventede tabsprocent.  

 

Møns Bank (MB) er eksempel på en bank, der benytter standard metoden. MB beskriver, at de har 

udviklet en model, der i forbindelse med rådgivning/långivning mv. sætter rådgiver i stand til at 

klassificere kunden jf. vurderingsreglerne. For MB har metoden betydet, at kunder - uanset om banken 

har erfaring med disse – objektivt klassificeres i bestemte kategorier, når faktorer som alder, indtjening 

mv. er bestemt. Herefter beregner modellen, om der er såkaldt objektivt svaghedstegn (OIV) og 

modellen beregner præmieniveau og rentespænd. (hvilket ikke modsvarer neutralitet, da OIV endnu 

ikke har vist sig i forhold til tilbagebetalingsevne mv.) 

 

Beregningen af RW afhænger af kreditkvaliteten (PD). Erhvervslån med højeste kreditkvalitet (lav 

PD) giver således lavere kapitalkrav end laveste kreditkvalitet (høj PD). Da standard metoden jo 

sondrer mellem faste udlånskategorier, og de specifikke risikovægte betyder, at der ikke tages hensyn 

til konkret viden i institutterne om udlånet/kunden. Idet vurderinger er objektive, vil der derfor heller 

ikke være en specifik vurdering af sandsynligheden for misligholdelse PD og tabets størrelse LGD.  

 

Det betyder for den interviewede rådgiver i banken TP, at kunder oplever en objektiv vurdering, der 

ikke altid harmonerer med tidligere erfaring, og den emotionelle præference, som kunden oprindeligt 

sandsynligvis har tilvalgt MB via. MB udtaler, at man ikke er interesseret i at få anmærkning, ved 

inspektion af Finanstilsynet, hvis vurderingen ikke følger standardberegningens metodik, hvorfor disse 

nødigt fraviges. 

 

De største institutter i Danmark (blandt andet SIFI) benytter alle egne metoder (IRB) til 

kapitalberegnings udregning,57 hvor de fleste mindre institutter anvender generelt standardmetoden58.  

                                                 
56 Lovtidende – bekendtgørelse om kapitaldækning, 2011 
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Der er i perioden stillet spørgsmålstegn ved IRB metoderne. Hvordan de anvendes og hvilke data og 

forudsætninger der ligger til grund for skøn. Hvordan risikovægtene er beregnet og så videre. For 

eksempel sætter Finanskrisekommisionen59 spørgsmålstegn ved de manglende oplysninger om IRB 

metoderne og de manglende oplysningskrav jf. FIL § 35460, hvor det har vist sig, at et SIFI har været 

undersøgt for forudsætninger omkring IRB, men det grundet konkurrencehensyn ikke har været 

tilstrækkeligt påkrævet med offentliggørelse fra Finanstilsynets side, som det for eksempel har været 

tilfældet med påkrav i forhold til finansieringsstrukturen hos Danske Bank (inspektion 201261) som 

først er offentliggjort året efter; netop af konkurrencehensyn. 

 

 Kapitalafdækningen indberettes til Finanstilsynet,62 og det beregnede behov kan have indflydelse på 

vurdering af inspektionsbehov og særlige tiltag fra Finanstilsynets side, men også instituttets 

kreditvurdering og derigennem på den præmie, som skal betales for finansieringen, vil påvirkes af 

offentliggjort kritik af instituttets eventuelle risiko eksponering.  

 

Når væksten stiger eksplosivt for det enkelte institut, kan det handle om instituttets 

konkurrenceintensitet eller differentieringsstrategi, hvilket handler om instituttets risikoprofil, 

forretningsstrategi og forretningsmodel i det hele taget (den positive side af idiokratisk risiko) og som 

også har samfundets interesse at undersøge og have viden om. For så vidt angår vækstrater kan de 

ikke-finansielle værdidriveres omverdensfaktorer være indikatorer for den fremtidige udvikling i de 

finansielle værdidrivere, og at de kan indgå i analyse af, hvordan aktionærværdien skabes (Sørensen, 

2009:81).63    Så når vækstrater stiger eksplosivt, som var tilfældet for mange i sektoren op til krisen, 

kan det jf. Ole Sørensens metodik være udtryk for en generel vækst i samfundet, (den positive side af 

aggregeret risiko) hvilket netop var tilfældet under krisen. 

 

En finansiel værdidriver som differentieringsstrategi (for eksempel koncentration imod 

ejendomsmarkedet) sammen med den ikke-finansielle værdidriver som generel vækst, unikke 

produkter og lignende, kan skabe stor risiko for et pengeinstitut, når værdier, der ligger til sikkerhed 

for finansiering pludselig udviser volatilitet, der kan medføre krav om nedskrivning. Netop vækstrater 

for ejendomsmarkedet har for visse institutter før krisen været meget høje, og holdningen har været, at 

                                                                                                                                                                
57 Danske Bank, Nykredit realkredit, Nordea, Jyske Bank, Sydbank og DLR kredit i 2014 
58 http://www.kraka.org/sites/default/files/sifi-kapitalkrav_og_risikovaegtede_aktiver_aktiv_0.pdf side 3 
59 http://www.finanskrisekommissionen.dk/sites/default/files/public/media/kreditrisiko_efter_irb-metoden.pdf 
60 FIL § 354 er lov om fortrolighed der betyder, at Finanstilsynet ikke offentliggør hvem der benytter IRB og hvordan metoderne anvendes. 
61 https://www.finanstilsynet.dk/da/Tal-og-fakta/Vurderinger-af-finansielle-virksomheder/2013/VU-Danske-Bank-Likviditet.aspx 
62 https://www.finanstilsynet.dk/Indberetning/Vejledninger-og-
informationer/Vejledninger/~/media/Indberetning/2010/Solvensbehovsopgoerelse.ashx 
63 Sørensen Ole, Regnskabsanalyse og værdiansættelse 3.udgave Gjellerup 2009 ISBN 978-87-13-04998-1 

http://www.kraka.org/sites/default/files/sifi-kapitalkrav_og_risikovaegtede_aktiver_aktiv_0.pdf
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det var ”nemt” at tjene penge på dette marked. Det har derfor været vurderet nødvendigt at se på 

nedskrivninger trods IFRS, dagsværdier, og neutralitetsbehovet, og Finanstilsynet kan pålægge 

instituttet at foretage nedskrivninger af aktiver til brug for opgørelse af basiskapitalen, hvis man 

skønner et behov herfor64. 

 

Rangvid rapporten65 fremkom med den holdning, at en del af problemet i ændrede forretningsmodeller 

er baseret på, at de finansielle institutter generelt gik fra ”kirketårnsprincippet” til forretningsmodeller, 

der inddrager både nye produkter, nye segmenter og ændret risikotilgang og dette via kanaler der 

betyder, at kunderne/finansieringskilderne ikke er kendte (online banking og globalisering) og med 

komplekse produkter, der ikke kunne gennemskues i forhold til risiko. 

 

I moral hazard perspektiv bør det derfor vurderes, om ledelsen med succes har bygget og konsolideret 

sin forretningsmodel på stigende salg af stigende antal produkter, en samtidig vurdering af den 

ledelsesmæssige kompetence, og vurdering af risikoperspektivet i forhold til at være et overeksponeret 

institut. I krise perspektiv har dette måske i visse tilfælde været en fejlet ledelsesopgave, der måske 

bunder i manglende kendskab til de risici visse forretningsmodeller har medført.  Rangvid udvalget 

anfører i hvert fald i deres rapport at, ”den samtidige sandsynlige utilstrækkelige kompetence i 

bestyrelse og direktion .. og .. aggressive udenlandske finansiering for indlån, ..  har haft en betydelig 

indflydelse på omfanget af krisen og visse institutters endeligt.66”Der er altså behov for, at samfundet 

dels forstår omfanget af sektorens risiko og dels de enkelte institutters risiko og ikke mindst har 

sikkerhed for, at de der forestår kontrollen i institutterne, har den rette kompetence til at minimere 

risici, så vidt det er muligt og/eller lønsomt. 

 

Finanstilsynet har ikke før krisen haft den betydelige rolle, som Finanstilsynet spiller nu. Rangvid 

rapporten67 beskriver, at tilsynet op til krisen var ”baseret på en tro på markedsdisciplin og en stor 

tiltro til institutternes evner til risikostyring…(og)..sikre efterlevelse af nye regler og kontrol af 

forretningsgange (mere end)…holdbar forretningsmodel” En holdbar forretningsmodel udtrykt ved, at 

solvensbehovet i banken er tilstrækkeligt, til at sikre likviditeten i stressede perioder. Det må siges, at 

                                                 
64 https://www.finanstilsynet.dk/~/media/Indberetning/2012/Vejledninger/Vejledning_CKogCS_20120706.ashx 
65 http://www.evm.dk/publikationer/2013/~/media/oem/pdf/2013/2013-publikationer/18-09-13-rapport-fra-udvalget-om-finanskrisens-

aarsager/rapport-fra-udvalget-om-finanskrisens-rsager.ashx (side 34) 
66 http://www.evm.dk/publikationer/2013/~/media/oem/pdf/2013/2013-publikationer/18-09-13-rapport-fra-udvalget-om-finanskrisens-

aarsager/rapport-fra-udvalget-om-finanskrisens-rsager.ashx 
67 http://www.evm.dk/publikationer/2013/~/media/oem/pdf/2013/2013-publikationer/18-09-13-rapport-fra-udvalget-om-finanskrisens-

aarsager/rapport-fra-udvalget-om-finanskrisens-rsager.ashx -Side 30 

http://www.evm.dk/publikationer/2013/~/media/oem/pdf/2013/2013-publikationer/18-09-13-rapport-fra-udvalget-om-finanskrisens-aarsager/rapport-fra-udvalget-om-finanskrisens-rsager.ashx
http://www.evm.dk/publikationer/2013/~/media/oem/pdf/2013/2013-publikationer/18-09-13-rapport-fra-udvalget-om-finanskrisens-aarsager/rapport-fra-udvalget-om-finanskrisens-rsager.ashx
http://www.evm.dk/publikationer/2013/~/media/oem/pdf/2013/2013-publikationer/18-09-13-rapport-fra-udvalget-om-finanskrisens-aarsager/rapport-fra-udvalget-om-finanskrisens-rsager.ashx
http://www.evm.dk/publikationer/2013/~/media/oem/pdf/2013/2013-publikationer/18-09-13-rapport-fra-udvalget-om-finanskrisens-aarsager/rapport-fra-udvalget-om-finanskrisens-rsager.ashx
http://www.evm.dk/publikationer/2013/~/media/oem/pdf/2013/2013-publikationer/18-09-13-rapport-fra-udvalget-om-finanskrisens-aarsager/rapport-fra-udvalget-om-finanskrisens-rsager.ashx
http://www.evm.dk/publikationer/2013/~/media/oem/pdf/2013/2013-publikationer/18-09-13-rapport-fra-udvalget-om-finanskrisens-aarsager/rapport-fra-udvalget-om-finanskrisens-rsager.ashx
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krisen har medført fokus på alle de områder, hvor samfundet har haft asymmetrisk information, og 

hvor der har været moral hazard og adverse selection problematikker. 

 

På internationalt plan indførtes både Basel II-regelsættet og IFRS for den finansielle sektor i starten af 

krisen. Netop globaliseringen indenfor sektoren medførte nødlidende institutter i hele Europa, og en 

erkendelse af, at den systemiske risiko, som har vist sig gældende i Danmark også gælder på tværs af 

landegrænser. Deraf den omfattende ændring af Basel og indregning og risiko håndtering i hele EU 

inklusiv CRD direktivet, hvilket understreger behovet for kontrol og tilsyn og information er en 

globalt vigtig opgave. 

 

8.5 Asymmetri og rapportering konklusion 

 

I agent-principal teoretisk perspektiv har moral hazard og adverse selection indfundet sig i 

banksektoren. I hvor stort omfang er afdækket under seneste finanskrise.  

 

Et pengeinstituts eksistensgrundlag er tillid. Tillid fra potentielle aktionærer, tillid fra kunder, der 

indskyder opsparing eller har andre engagementer, tillid fra kreditorer/finansieringskilder, samfund og 

så videre. Uden tillid er det jf. den tilnærmede fuldkomne konkurrence let for disse at skifte til andre 

pengeinstitutter. Også i forhold til systemiskhed er tillid forudsætning, idet banker i Danmark både 

varetager betalingsformidling, pensionsopbevaringen og finansiering af realkredit. En af strategierne 

for pengeinstituttet må derfor være mindskelse af offentliggjort kritik. 

 

Aktionærerne/ejerne har i vidt omfang været underlagt begrænsning i deres indflydelse på 

banksektoren frem til i dag. Som i så mange andre børsnoterede selskaber, har der været et hensyn til 

at etablere og sikre mod fjendtlig overtagelser, hvorved det har været kutyme at indrette indflydelsen, 

så storaktionærer ikke kunne overtage det børsnoterede selskab. Hertil benyttes bestyrelsen som værn 

mod moral hazard, og som har bestyrelsespligter, der tilser dette jf. Selskabsloven (SEL). 

 

Aktionær eller potentiel aktionær skal beregne sin risiko, (og heraf forventning til afkast) når denne 

skal vurdere sin ressourceallokering. Risikoen har jf. Rangvid været skjult på grund af komplekse 

systemer og produkter og bestyrelsernes manglende kompetencer/tilbagetrukne rolle. Ejernes 

manglende indflydelse og bestyrelsens tilbagetrukne rolle sammenholdt med ledelsers betydelige 

villighed til at påtage sig risiko i visse banker op til krisen – herunder samtidige 
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incitamentsaflønninger – og aktionærens behov for validering af nødvendigt kapitalberedskab, gør det 

vigtigt for ejerne at have kendskab til den risiko ledelsen løber, som aktionæren må betale for. 

 

Bankens forretningsmodel skal understøtte, at banken er lønsom. Aktiverne skal valideres i forhold til 

deres værdi, og dette er lovgivningsmæssigt varetaget af samfundets tillidsrepræsentant – revisor. 

Revisor er underlagt Revisorloven og reglerne om uafhængighed. Revisor skal sikre, at aktiver 

indregnes jf. neutralitet og efter formueorienterede paradigme. Dagsværdi er vanskeligt at fastsætte, 

når et marked ikke eksisterer, så Erhvervsstyrelsens notat herom, giver retningslinjer for dette. 

 

Når validering af det eksterne regnskab er vigtigt, hænger det sammen med, at ressourceudbydere 

(principaler) skal have niveauet for den asymmetriske information mindsket. Heraf uafhængigheden 

men også den gennemskuelige regnskabspraksis, som er vedtaget på globalt plan. 

 

Banksektoren håndterer også en samfundsopgave, idet sektoren sørger for betalingsformidling, sikring 

af pensionsopsparinger og finansiering af realkredit. Det betyder, at samfundet er afhængigt af 

sektorens overlevelse. Under krisen er mange institutter lukket, og det har medført ustabilitet i 

samfundet – ikke bare i Danmark, men i hele verden. Heraf er indført skærpet Basel rapportering 

således, at samfundet kan overvåge visse nøgletal, for at undgå systemisk nedbrud. 

 

Rapportering har fokus på kapital og solvens. Solvens er forholdet mellem basiskapital og de 

risikovægtede aktiver. Basiskapitalen er påkrævet at være af ”bedre kvalitet” end tidligere, så der er 

stillet krav til, hvad der kan bruges af kapitalens elementer, til afdækning af de risici, som banken 

tager. Udover krav til kapitalafdækning og ekstra krav om kapitalbevarende buffer, kan Finanstilsynet 

stille krav om modcyklisk buffer, der kan benyttes, når væksten stiger for meget.  

 

Metoder for beregning af de risikovægtede aktiver er dels standard metoden og dels IRB. 

Standardmetoden har faste risikovægte fastsat af myndighederne og IRB har risikovægte, som 

beregnes af de enkelte institutter. IRB benyttes af større banker – heriblandt SIFI. På baggrund af 

beregningerne vurderes det, hvorvidt aktiverne skal nedskrives. For de banker, der benytter standard 

metoden, vil indikation for værdiforringelse således være objektiv (OIV), hvorimod indikation for 

værdiforringelse for IRB vurderes individuelt for alle parametre. 
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Herudover indberettes pejlemærker/værdidrivere til Finanstilsynet (Tilsynsdiamant), som er 

fokusområder, der under kriser i både 1990’er og den seneste krise, har vist sig at være karakteristisk 

for banker der kommer i klemme, når markedet stresses. Finanstilsynets rolle i forløbet er ændret fra 

passivt tilsyn til aktiv kontrol af informationsasymmetri og moral hazard. 

 

Efter gennemgang af de tre verdener og disses opgaver, rapportering og asymmetri, vil de næste afsnit 

beskrive disses kontrol og tilsyn for at finde klarhed for, hvorvidt disse asymmetriproblematikker er 

løst. 

 

9. De tre virkeligheder – kontrol og tilsyn 
 

Efter gennemgangen af de vigtigste informationsasymmetrier, er det vigtigt for opgavens formål, er at 

undersøge den ramme, hvori kontrol og tilsyn opererer. Altså hvordan kontrol og tilsyn er sikret; især i 

forhold til uafhængighed, som er vigtig for mindskelse af asymmetrien mellem agent og principal og i 

et legalitetsperspektiv i forhold til lovgivningen. 

 

9.1 Ejeropgaven – kontrol og tilsyn 

 

Som det fremgår af Selskabslovens § 115, at det en bestyrelses opgave at være kontrolorgan / være 

kritisk overfor udførelse af opgaverne, og de beslutninger der træffes af ledelsen. Det vil sige 

etablering af fornødne procedurer for risikostyring og interne kontroller samt påse, at direktionen 

udøver sit hverv på en behørig måde og efter bestyrelsens retningslinjer.  

 

Finanstilsynet har også beskrevet bestyrelsens pligter i publikation, at bestyrelsesmedlemmet har 

ansvar ved overtrædelse af selskabsloven, og kan ”pålægges bøde for overtrædelse af … selskabs-, 

regnskabs- og bogføringslovgivningen68”.  Der er altså i bestyrelser behov for valideret information 

om kontroller, der udføres i virksomheden og risici, der tages i virksomheden. Her udgør information 

fra revisionen en vigtig informationskilde fra en uafhængig part. Lov om finansiel virksomhed FIL § 

184 noterer, at både bestyrelse og ledelse har ansvaret for, at årsrapporten overholder lovgivningen. 

FIL §185 pkt. 3 at ledelsens risikobeskrivelse er retvisende. 

 

                                                 
68 https://www.finanstilsynet.dk/upload/Finanstilsynet/Publik/Publikationer/haandbog/kap02001.html 

 

https://www.finanstilsynet.dk/upload/Finanstilsynet/Publik/Publikationer/haandbog/kap02001.html
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Finanstilsynets publikation angiver derudover, at eventuelle forbehold overfor beslutninger på 

bestyrelsesmøder, rettelig skal føres i protokollen, som bevis i en eventuel efterfølgende retssag. Større 

og vigtigere beslutninger (ikke defineret) kræver dog frigørelse fra eventuelt medansvar ved for 

eksempel udtrædelse af bestyrelsen. Som medlem har man pligt til at have kendskab til relevant 

lovgivning og ”læse og underskrive tilførsler69 i revisionsprotokollen og følge op på disse” jf. FIL §74. 

Det vil sige på baggrund af FIL § 193 om kravet om revision.  

 

Kontrol i forhold til udførelsen af disse opgaver hviler dels i Finanstilsynets vejledning om bestyrelser 

og dels i forhold til sanktionsmuligheder i FIL – f.eks. om ophævelse af stemmeret, vurdering af 

omdømme, godkendelse af bestyrelse og direktion og adfærd mv. Det fremgår specifikt af FIL §64, at 

vægten lægges på, at samfundstilliden er intakt.  

 

Finanstilsynets notat (juli 2012) om vejledning af bestyrelsen i deres evaluering af bestyrelsens viden 

og erfaring i kreditinstitutter70 bygger på netop på FIL §64 stk.2, nr. 4 og omhandler Fit & proper71 

vurdering af bestyrelsesmedlemmer. Fit & Proper reglerne bunder netop i de senere års erfaring med 

manglende kompetencer, hæderlighed, integritet, og om ikke at have været pålagt strafansvar. Fit & 

Proper handler også om krav om uafhængighed. Når en person indtræder i et pengeinstituts bestyrelse, 

skal Finanstilsynet godkende denne med udgangspunkt i disse regler. Godkendelsen af personen af 

Finanstilsynet vil derfor være information til aktionærer, at personen besidder de rette egenskaber for 

at varetage opgaven. 

 

Heri beskrives også, at Finanstilsynet i yderste konsekvens kan påbyde bestyrelsens medlemmer at 

”nedlægge deres hverv, idet de alle har udvist en uansvarlig adfærd..(og vil)fremover foretage 

stikprøveundersøgelser af kreditinstitutters selvevalueringer som fast del af inspektionsprogrammet” I 

december 2013 er der på Finanstilsynets hjemmeside afgjort en sag forelagt Det Finansielle 

Virksomhedsråd, hvorved et bestyrelsesmedlem ikke er fundet egnet til hvervet72. Så reglerne benyttes 

og afdækker, at kontrol med bestyrelsen ligger hos Finanstilsynet. 

 

                                                 
69 Tilførsler handler om revisorinformation – se afsnit om basisopgaven. 
70 https://www.finanstilsynet.dk/~/media/Nyhedscenter/2012/Kreditinstitutter_kravNY.ashx 
71 Vejledning om krav i den finansielle lovgivning til direktørers og bestyrelsesmedlemmers egnethed og hæderlighed (fit og proper) 
 
72 https://www.finanstilsynet.dk/da/Regler-og-praksis/Reaktioner/2012/FIL-64-Vurdering-af-bestyrelsesmedlems-egnethed.aspx 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=163093&exp=1
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Reglerne for godkendelse er understøttet af europæiske regler for tilsyn, som er disse Finanstilsynet 

følger73. I vejledninger beskrives også, hvordan bestyrelsen efterfølgende skal vurdere egne 

medlemmers kompetencer. Tidligere måtte direktører ikke udgøre hovedparten af et selskabs 

bestyrelse eller indtage poster som formand og næstformand (Aktieselskabsloven§51), hvor det i 

forbindelse med de nye selskabsregler skærpes, så det for et børsnoteret selskab gælder, at 

bestyrelsesformanden ikke udføre arbejde for selskabet, med mindre det er i forbindelse med konkret 

bestyrelsesformandsarbejde jf. SEL §114. Altså en klarere adskillelse af ejerskab og direktion i 

nuværende selskabslov. 

 

Løsning af asymmetrien for ejeropgaven i forhold til direktionen er via krav i lovgivning om forbud 

mod, at ledelse/direktion må godkende aftaler som skader virksomheden og til gavn for egeninteresser, 

som det fremgår af FIL§75. Endvidere har Finanstilsynet regler for offentliggørelse af aflønning for 

både direktion og bestyrelse således, at kapitalejere informeres herom. Tidligere incitamentsaflønnings 

ubegrænsede niveauer er nu jf. FIL 77d. defineret med maksimale grænser – herunder en minimal 

periode for ejerskab af aktieoptioner. 

 

Svingninger i aktier vil altid eksistere – i modsat fald findes ingen grund til at investere, da andre 

investeringsformer så vil medføre ensartede afkast og risiko. Men risiko på baggrund af adverse 

selection fra en ledelse, som ikke skal dække den risiko, som han tager, forsøges altså løst via FIL §77 

og 77a om variable løndele og funktionsadskillelseskrav i den daglige drift. Det gælder også i forhold 

til krav til de forpligtelser, der påhviler en bestyrelse i forhold til hvor store risici direktionen må 

påføre virksomheden (både i forhold til principper og risikotyper), og som Finanstilsynet altså har sat 

regler for.  

 

Den såkaldt nødvendige forebyggelse af interessekonflikter (moral hazard) sammenholdt med FIL § 

64 om krav til ledelse og bestyrelse samt FIL § 77d om Finanstilsynets krav til aflønning og ansatte 

med væsentlig indflydelse på risiko inklusiv krav om offentliggørelse, handler således om en sikring af 

uafhængighed, som et vartegn for validiteten af det produkt, som i sidste ende udgør ejeropgavens 

påvirkning af resultat og værdi og mindskelse af moral hazard. 

 

 

                                                 
73 EBA/GL/2012/06: Retningslinjer for vurdering af egnetheden af medlemmer af ledelsesorganet og personer med nøglefunktioner 

 

https://www.eba.europa.eu/documents/10180/106695/EBA_2012_00220000_DA_COR.pdf
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9.2 Basisopgaven – kontrol og tilsyn 

 

Basisopgaven er grundlag og udgangspunktet for stakeholders ressourcebeslutning og dermed også 

grundlaget for ejeropgaven. Opgaven er også basis for samfundsopgavens information og 

informationsasymmetri problematikker, idet samfundet via revisors påtegning validerer værdierne og 

påtager sig ansvar for going concern,74 og for kontrol af efterlevelse af lovgivningers regler75 

(FIL§200). Påtegning betyder, at revisor har vurderet, at der i virksomheden findes tilstrækkelige 

kontroller. Revisor udtrykker med sin påtegning, at værdier har en høj grad af sikkerhed76 (ISA200) og 

en sikkerhed for, at revisor i sin planlægning af revisionshandlingerne har vurderet den reviderede 

virksomheds iboende risici77. 

 

Det kan derfor være netop afdækkede fejl i revisors arbejde i forbindelse med krakkede 

pengeinstitutter der gør, at ”kvalitetsstemplet” ved en revisors påtegning har mistet sin kraft og ikke 

udformningen af revisors begrebsramme; i hvert fald kommenterer Rangvid udvalget i sin rapport, at 

revisor i rollen som offentlighedens ”kontrollant … spiller en helt afgørende rolle for tilliden til den 

finansielle sektor, (men at der under krisen har)..været en række tilfælde, hvor reviderede regnskaber 

ikke har været retvisende og hvor der derfor har kunnet rejses kritik af revisorernes arbejde78”.  

 

Revisor opererer ligesom banksektoren under høj grad af regulering. I forhold til sin autorisation kan 

revisor miste godkendelsen som følge af økonomiske årsager, årsager om bopæl, værgemål mv. 

(Füchsel, 2010:63).79 Revisor kan også miste godkendelsen som følge af ikke at underlægge sig 

kvalitetskontrol, ikke opfylde krav om efteruddannelse, have strafbare forhold, ved tilsidesættelse af 

sine pligter eller ved kompromitterende omdømme. Regler som til forveksling ligner de af 

Finanstilsynet vedtagne regler for bestyrelser og direktion. 

 

Der er krav til revisors uafhængighed, som jf. Revisorloven vurderes nødvendigt for at god revisorskik 

opretholdes, og lovgivning indeholder sanktionsmuligheder ved overtrædelser via Revisortilsynets 

virke og revisorernes kvalitetskontrol80. Med andre ord er der - for at kontrollere, at der ikke foregår 

noget, som tilgodeser agenten og ikke principalen (moral hazard), og for at undgå at agenten knyttes 

                                                 
74 ISA 570 om going concern og dagsværdi forudsætning ISA 540 samt krav om skriftlige udtalelser ISA 580 
75 Ved overtrædelse skal revisor udtrykke forbehold i sin konklusion eller afkræftende konklusion hvis det har væsentlig indflydelse på regnskabet 
76 Uden væsentlig fejlinformation (besvigelser ogfejl) 
77  
78 http://www.evm.dk/publikationer/2013/~/media/oem/pdf/2013/2013-publikationer/18-09-13-rapport-fra-udvalget-om-finanskrisens-

aarsager/rapport-fra-udvalget-om-finanskrisens-rsager.ashx 
79 Füchsel m.fl. Revisor regulering og rapportering 2. udgave 2010 ISBN 978-87-619-2655-5 
80 http://revisortilsynet.dk/retningslinjer 

http://www.evm.dk/publikationer/2013/~/media/oem/pdf/2013/2013-publikationer/18-09-13-rapport-fra-udvalget-om-finanskrisens-aarsager/rapport-fra-udvalget-om-finanskrisens-rsager.ashx
http://www.evm.dk/publikationer/2013/~/media/oem/pdf/2013/2013-publikationer/18-09-13-rapport-fra-udvalget-om-finanskrisens-aarsager/rapport-fra-udvalget-om-finanskrisens-rsager.ashx
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for meget til revisor - altså lovgivningsmæssigt tilknyttet krav om uafhængighed,81 såvel til hvervet 

som samfundets tillidsrepræsentant, som til løsning af moral hazard problematikker i agent-principal 

perspektiv. Det vil sige, i princippet bør en revisor ikke tage særligt hensyn til en bestemt 

brugergruppe, når der udfærdiges erklæringer med høj grad af sikkerhed82 (Füchsel, 2010:45) 

 

Erklæringsbekendtgørelsen, som beskriver rammerne for erklæringer med sikkerhed (justeret version), 

har været gældende fra december 2009, og har været forud for implementering i EU. 

Tillidsrepræsentant rollen ”varetager hensynet til virksomhedens omverden (medarbejdere, kreditorer, 

investorer, myndigheder) som kunne have modstående interesser i forhold til virksomhedens ledelse” 

(Füchsel, 2010:202)83. (dog kun i forhold til revisorlovens §1 stk. 2 – altså erklæringsopgaver med høj 

grad af sikkerhed). Der findes altså lovgivning, der sikrer brugere af det eksterne regnskab, at den part 

der validerer, skal være uafhængig, og at opgjorte værdier er kontrolleret og fundet valideret, med 

mindre denne uafhængige part skriver andet, og indeholder derfor også et løfte til de offentlige 

kreditorer om, at der er sket en validering af afregnede skatter og afgifter og så videre.  

 

Det betyder, at Erklæringer med høj grad af sikkerhed (i modsætning til andre erklæringsopgaver) 

altså er funderet i Revisorloven, og dels tager udgangspunkt i moral hazard og informations 

asymmetrien, og dels i forholdet til revisors rolle som den uafhængige tillidsrepræsentant for 

samfundet. Ved indførelse var dette ifølge Erhvervsstyrelsen ”et brud med 100 års reguleringsteknik 

af revisors virke,” og som i høj grad har været inspireret af, at brugere af revisionsydelser har haft 

svært ved at se ”grænsen mellem det der var tilladt for en revisor, og det der ikke var tilladt.84”  

 

Uafhængighedsbegrebet jf. RL §24 er dels generelt og dels konkret i sit krav. I forhold til 8. direktiv 

som er udformet via principper, har Erhvervs- og selskabsstyrelsen udfærdiget 

uafhængighedsbekendtgørelse og vejledning, som definerer truslerne der findes i egeninteresser, 

selvrevision og ved at være part i eller nærtstående. Egeninteresser handler blandt andet om 

ansættelsesforhold – enten ved at have pårørende ansat i den virksomhed som skal revideres, eller 

være del af ledelsen mv. Og i særdeleshed når revisor har en økonomisk interesse i selskabet såsom 

bekymring over muligheden for at miste klienten eller egeninteresse i potentiel ansættelsesmulighed. 

 

                                                 
81 Jf revisorkommisionens betænkning jan.2002 - 

http://erhvervsstyrelsen.dk/file/239599/revisorlovgivning_uafhaengighed_liberalisering_januar2002.pdf  
82 Füchsel m.fl. Revisor regulering og rapportering 2. udgave 2010 ISBN 978-87-619-2655-5 side 45 
83 Füchsel m.fl. Revisor regulering og rapportering 2. udgave 2010 ISBN 978-87-619-2655-5 side 202 
84 http://erhvervsstyrelsen.dk/file/239599/revisorlovgivning_uafhaengighed_liberalisering_januar2002.pdf 
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Selvrevision opstår, når revisor skal checke eget arbejde, men emnet kan diskuteres (Füchsel, 

2010:73)85idet revisor enten kritiserer en metode i sine supplerende bemærkninger / protokollen/ 

management letter, og beder om ændring, eller foretager disse og udfærdiger blank påtegning; altså en 

proces med samme slutresultat, hvorfor dette ikke burde have konsekvens for uafhængigheden, når 

blot kravene bunder i lovgivning herom. 

 

I forhold til finansiering er markeder ekspanderet internationalt. Køb og salg foregår på globalt plan og 

via alt andet end ”kirketårnsprincippet”. Det betyder, at informationsgappet og informations-

asymmetrien sker på tværs af landegrænser. Også derfor har harmoniseringsønsker og igangværende 

behandling af emnet i EU og i forhold til revisor hvervet haft indflydelse (herunder EU-

kommissionens henstilling om revisorers uafhængighed). Det 8. direktiv indførtes via Lovpligtig 

revision af årsregnskaber og konsoliderede regnskaber86. Loven indtrådte til at gælde for erklæringer 

med høj grad af sikkerhed for at harmonere87 påtegninger og tilgang til lovpligtig revision globalt. 

Loven indeholder en række minimumskrav: blandt andet til uafhængighed. Uafhængighed er således 

specifikt medtaget jf. artikel 11 i 8. direktiv, hvor det beskrives, at ”revisorer og revisionsfirmaer bør 

afstå fra at udføre ikke-revisionsydelser, der udgør trussel mod deres uafhængighed”.  

 

Uafhængighedsprincippet er altså ligesom revisorbekendtgørelsen global og fæstet i lovgivningen 

globalt. Til trods herfor er det vurderet nødvendigt, at uafhængigheden fra institutterne blev udbygget. 

Deraf de nye certificeringsregler for revisorer, der reviderer finansielle institutter jf. FIL§199. 

Certificeringsreglerne betyder, at en statsautoriseret revisor, der skal revidere et finansielt institut, skal 

være autoriseret. Det kræver altså dels en uddannelse på kandidatniveau, dels revisionserfaring og dels 

bestået revisor eksamen jf. Revisorlovens § 1 og nu også autorisation fra Finanstilsynet, der skal 

godkende en revisors mulighed for at påtegne årsregnskabet for det finansielle institut.  

 

For at forblive certificeret, kræves 1500 debiterbare timer indenfor 5 år og 1000 skal omfatte 

revisionsydelser hos mindst tre virksomheder – heraf mindst 50 % som underskrivende revisor jf. 

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer §4. Krav til at beholde 

certificeringen følger krav i Revisorloven og betyder, at der ikke må have været en sag ved 

Revisornævnet de seneste 5 år af betydning, ikke være pålagt strafansvar for overtrædelse af kapital 28 

                                                 
85 Füchsel m.fl. Revisor regulering og rapportering 2. udgave 2010 ISBN 978-87-619-2655-5 side 73 
86 http://www.fsr.dk/~/media/Files/FSR/Faglige_informationer/Om_revisor/Internationalt/EU/EUROPA-
PARLAMENTETS%20OG%20RDETS%20DIREKTIV.ashx 
87 Füchsel m.fl. Revisor regulering og rapportering 2. udgave 2010 ISBN 978-87-619-2655-5 side 37. 
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i straffeloven, FIL eller anden relevant lovgivning og ikke udvist adfærd, hvor Finanstilsynet har grund 

til at antage, at revisor ikke vil varetage hvervet eller stillingen på forsvarlig måde. Altså en relativt 

”løs” formulering i forhold til at vurdere, hvorvidt reglen overtrædes, og med en relativt hård 

sanktionsmulighed som resultat heraf. 

 

9.3 Samfundsopgaven – kontrol og tilsyn 

 

I forhold til ejeropgavens og basisopgavens kontrol og tilsyn er et gennemgående træk, i forhold til 

asymmetri og moral hazard, en ledelse med mulighed for at tilgodese egne interesser på bekostning af 

ressourceudbyderes, et behov for revision. Kravet om revision og kontrol også i et 

”samfundsøkonomisk perspektiv” vigtig (Elling, 2010:42)88, og at indregning ifølge internationale 

regler netop tilvejebringer viden om, hvordan værdier er vurderet, da metoden er kendt. 

 

Perspektivet jf. Elling er altså ikke virksomhedens vurdering men samfundets, og med en definition af 

hvordan værdien skal beregnes og præsenteres, når der tales om kontrol og tilsyn. Det vil sige via 

metodik, der kan give ressourceudbydere mulighed for en vis indsigt i en vurdering af værdier mv.  

Derved gives, at en revision sikrer samfundsinteresser og kontrol af, at værdier er i overensstemmelse 

med de af samfundet vedtagne kriterier, og ikke viser overskuds- eller underskuds-manipulerende 

forhold og urigtige fremtidsvurderinger (ledelsesberetning eller dagsværdiers pengestrøms 

forudsætninger), der igen kan medføre kursstigninger på aktiemarkedet, der er baseret på tvivlsomme 

oplysninger og på baggrund af uafhængig kontrol. 

 

Men pengeinstitutters revisorer kritiseres for - som Finanstilsynets tidligere direktør, Henrik Bjerre-

Nielsen udtaler89 på en KPMG konference – at optræde ”i stigende grad..som rådgiver..og dermed 

have en …. dobbeltfunktion, hvor …opdrag er forskellige. Når en revisor udfører rådgivning, 

forventes han at tjene selskabets interesse, mens når revisor udfører revision af årsregnskabet, 

forventes han at være offentlighedens tillidsrepræsentant”. Henrik Bjerre-Nielsen udtaler videre, at det 

”ifølge… (Finanstilsynets) … opfattelse … ikke..(er).. muligt først at deltage i udarbejdelsen af et 

regnskab og dernæst give det en objektiv påtegning. Regnskabet må i så tilfælde betragtes som 

urevideret”. Med andre ord mener den daværende direktør for Finanstilsynet ikke, at revisor 

kan/kunne betros sin tillidsopgave, og at rådgivning (vurdering) medfører en automatisk umulighed for 

                                                 
88 Elling Jens O, Finansiel Rapporteirng ISBN 978-87-13-04965-3 1.udg 
89 https://www.finanstilsynet.dk/da/Om-os/Taler-og-artikler/Andet/Finanstilsynets-forventninger-til-reviso.aspx 
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at være uafhængig og objektiv. 

 

Revisors uafhængighed og rolles udsathed for mistillid har medført, at Finanstilsynet har indført nye 

regler for certificering af revisorer for at ”opretholde omverdenens tillid til den finansielle sektor … og 

som har udgangspunkt i … en stribe bankkrak, hvor man kan sætte spørgsmålstegn ved, om en revisor 

havde gjort sit arbejde ordentligt”. Altså revisor i sin tilsynsfunktion måske ikke har løftet opgaven 

ifølge Finanstilsynet jf. ovenstående, sammenholdt med at også finanstilsynet har været stærkt 

kritiseret for sin egen tilbageholdenhed før krisen.90 

 

Når Finanstilsynet altså skal godkende certificeringerne, kan tanken være, at revisors tilknytning til 

ledelsen/agenten er mindsket til fordel for principalen (hvad enten der er tale om samfundet, ejerne 

eller andre stakeholders) Det er Finanstilsynet, der udsteder certificering, og det er Finanstilsynet, der 

kan fratage certificering. Dermed knyttes revisor tættere til Finanstilsynet og tættere til principalerne, 

og det er for denne certificering Finanstilsynet, der har sanktionsmulighederne. Derved opstår dog 

også en ny afhængighed, som ikke løses. 

  

Udover uafhængigheden handlede krisen om værdier og værdiindregning via IFRS og Basel II. Trods 

forsøget på at løse asymmetri og korrekt indregning og med tanke på, at dagsværdien forventeligt ville 

erstatte den manglende gennemsigtighed og vise den rette værdi i det specifikke institut og trods 

forventningen om bedre vurdering af kurser (hvis regnskaber er retvisende vil markedet og investorer 

disciplinere de dårlige virksomheder91) opstod der problematikker i forhold til det ikke eksisterende 

marked. Således har også Deloitte i offentliggjort nyhedsbrev i 2009 om de særlige problemstillinger 

for banker under finanskrisen det budskab, at pengeinstitutterne skal overveje, hvorvidt de sætter 

dagsværdimåling ud af kraft og overgår til indregning via amortiseret kostpris92 i forbindelse med at 

markeder var illikvide under stressede perioder. Dette medfører, at gennemsigtighed for 

regnskabsbrugere bibeholdes via velkendt regnskabspraksis. 

 

Samtidig – som nævnt i Rangvid rapportens afsnit om årsager, konsekvenser og læring beskrives 

således i konklusionen, at dagsværdiberegningen før krisen medførte, at ”indførelsen af de nye 

regnskabsregler i praksis kom til at medføre en reduktion i pengeinstitutternes polstring mod tab, da 

                                                 
90 Finanstilsynet og specifikt Bjerre-Nielsen har selv fået meget kritik for deres håndtering af tilsynsopgaven i blandt andet Børsen - 
http://finans.borsen.dk/artikel/1/264749/bog_tidligere_direktoer_baerer_stort_ansvar_for_krise.html?hl=QmplcnJlLU5pZWxzZW47QmplcnJlIE5p

ZWxzZW4, 
91 http://www.evm.dk/publikationer/2013/~/media/oem/pdf/2013/2013-publikationer/18-09-13-rapport-fra-udvalget-om-finanskrisens-
aarsager/rapport-fra-udvalget-om-finanskrisens-rsager.ashx siden 156 
92 Se bilag 5 

http://www.evm.dk/publikationer/2013/~/media/oem/pdf/2013/2013-publikationer/18-09-13-rapport-fra-udvalget-om-finanskrisens-aarsager/rapport-fra-udvalget-om-finanskrisens-rsager.ashx
http://www.evm.dk/publikationer/2013/~/media/oem/pdf/2013/2013-publikationer/18-09-13-rapport-fra-udvalget-om-finanskrisens-aarsager/rapport-fra-udvalget-om-finanskrisens-rsager.ashx
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institutterne ikke i tilstrækkeligt omfang øgede deres solvensoverdækning sådan, som 

overgangsreglerne…tilsagde. Resultatet blev i stedet en øget udlånsgearing” Der er altså ikke tvivl 

om, at det nye paradigme for indregning ikke indeholdt et samfundsfokus på polstring og soliditet og 

at det samtidig gav institutter ekstra gearingsmulighed op til krisen. Der er derfor mening i, at 

Finanstilsynet fik ny aktiv rolle, som via Erhvervsministeriet (og EU) bliver varetaget med 

validerings- og overvågningsopgave.  

 

Løsningen var Basel-rapportering til Finanstilsynet om instituttets værdier og fokusområder. En 

rapportering som Finanstilsynet m.fl. finder ”uundværlig for varetagelsen af kontrol med sektorens 

stabilitet”93. En rapportering, der baserer sig på ekstern rapporterings værdier, og som er valideret af 

samfundets tillidsrepræsentant – revisor, men som i sidste ende kontrolleres og bestemmes af 

Finanstilsynet. 

 

Når kontrollen og vurderingen af aktivernes værdi er del af Finanstilsynets tilsyns og kontrol opgaver, 

ligger der således en revisionsmæssig opgave for Finanstilsynet, idet påkrav om ændringer af værdier 

udtrykkes direkte i pengeinstitutternes regnskaber – både for revisor jf. regnskabsbegrebsrammen og 

for Finanstilsynet via FIL §188. Det vil sige at det skal sikres, at regnskabet aflægges efter klarhed-

substans-væsentlighed-going conerne- neutralitet osv. Mens Finanstilsynet kan omgøre værdier, der 

ligger til grund for engagementer jf. FIL § 196, der relativt løst bestemmer, at Finanstilsynet 

”fastsætter nærmere regler for årsrapporten, herunder indregning og måling af aktiver, forpligtelser, 

indtægter, omkostninger, resultatopgørelse og balance samt krav til noter og ledelsesberetning”,  har 

revisor ikke sådanne vurderings muligheder. Det betyder, at der kan opstå uenighed om vurderinger af 

aktiver mellem revisor og Finanstilsynet, mellem begrebsrammer omhandlendedefinition af neutralitet 

og det mellem to instanser, der begge opererer som samfundets tillidsrepræsentant og på vegne af 

stakeholders og samfund, som også FSR har udtrykt i deres forbehold for nedskrivningsreglerne94.  

 

Når nedskrivningsreglerne munder ud i en vurdering uden konkret praksis, og på baggrudn af 

vejledningens relativt løse rammer, vil det være umuligt at udarbejde en procedure for banken, hvori 

den forholder sig til en ”retvisende” metodik.  Også MB kommenterer herpå95, at værdiansættelsen af 

det sikrede vurderes ”mere i form af paniksalg end en reel neutral vurdering som er baseret på en 

                                                 
93 https://www.finanstilsynet.dk/da/Om-os/Taler-og-artikler/Andet/Finanstilsynets-forventninger-til-reviso.aspx 
94      

http://www.fsr.dk/~/media/Files/FSR/Faglige_informationer/Regnskaber/Love%20og%20bekendtgoerelser/Finansielle%20virksomheder/Vejlednin
gNedskrivningerJanuar2014.ashx 
95 Bilag 1 
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going concern forventning96” (jf. regnskabsreglerne). MB beretter, at lån tidligere blev nedskrevet 

forskelligt. Og til trods for sjældne misligholdelser hos MB’s kunder, kræver Basel jf. 

standardrisikovægtenes afdækningsregler 40 % afdækket, som betyder, at der skal bindes kapital til 

afdækning af en risiko, som MB ikke vurderer på samme måde som lovgivningen tilsiger/som 

Finanstilsynet vurderer og som IRB måske ville, og som måske ikke er i overensstemmelse med 

neutralitet.  MB’s revisor kommenterer ikke på nedskrivningskrav, og regnskabspraksis er beskrevet 

som ”nedskrivning, der både foretages individuelt såvel som gruppevis” (som efter Basel I) således, at 

alle former for nedskrivning i realiteten udgør det retvisende billede. Måske i forsøget på at undgå en 

forkert værdi og påtegning og sanktion fra revisortilsynet. 

 

Ved indregning for så vidt angår de finansielle aktiver, skal disse måles til dagsværdi jf. FIL §189, 

med mindre det fremgår af §196, og da §196 ikke udviser større detaljeringsgrad end ”jf. 

Finanstilsynets regler”, opstår også her behovet for kendskab til, ikke bare hvordan disse værdier 

indregnes – altså en form for regnskabspraksis – men også hvordan det skal håndteres at det enkelte 

institut sådan, at vurdering sker på baggrund af en form for uafhængighed, som det er krævet for den 

eksterne revisor. Dette vil være nødvendig viden for potentielle aktionærer såvel som andre 

regnskabsbrugere. 

 

Som eksempel til illustration heraf har Finanstilsynet ved inspektion i maj 2014 pålagt Østjydsk Bank 

ØB, at foretage nedskrivninger for 216 mio. kr.97 og endvidere forhøjet solvenskravet med et 

individuelt tillægskrav. I Fondsbørsmeddelelsen påtaler ØB, at man ikke er enig i det påbudte 

nedskrivningsbehov, men ”bankens ledelse har taget Finanstilsynets redegørelse med deraf følgende 

virkninger til efterretning”. Til trods for at banken efter nedskrivninger stadig overholder lovkravets 

solvensniveau, har Finanstilsynet alligevel vurderet, at der var behov for ekstra individuel forhøjet 

kapitalafdækning, og da solvensniveauet dermed ligger under det krævede niveau, indeholder 

påbuddet også krav om genopretningsplan. Altså eksempel på § 196’s indvirkning på vurdering af 

aktivernes risiko samt FIL § 124 stk. 3, der giver Finanstilsynet ret til individuel fastsættelse af et 

relevant solvensniveau. 

 

Finanstilsynets redegørelse98 om inspektionen af ØB redegør for, at ”regnskabspraksis” er defineret i 

hvad Finanstilsynet fandt behov for i forhold til nedskrivning af især ejendomsengagementer og 

                                                 
96 Jf. Bilag X – interview MB 
97 http://www.7230.oeb.dk/media/Meddelelse_3._juli_2014.pdf 
98 http://www.7230.oeb.dk/media/Redegørelse_om_inspektion_af_Østjydsk_Bank__AS.pdf 
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pantsatte aktiver. Også ”regnskabspraksis” for solvens er defineret i hvad Finanstilsynet fandt 

grundlag for i forhold til inspektionens vurderede behov for nedskrivning. Resultatet blev et 

halvårsregnskab99 med underskud på 200 mio. kr., der skal ses i forhold til Finanstilsynets vurdering af 

behovet for nedskrivninger på 216 mio. kr. udover de af banken vurderede behov på 18 mio. kr.   

 

I ØB’s halvårsrapport er den anvendte regnskabspraksis da også defineret som 

”Halvårsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med Lov om Finansiel virksomhed, herunder 

Finanstilsynets bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber 

m.fl. (regnskabsbekendtgørelsen) og danske oplysningskrav til delårsrapporter for børsnoterede 

finansielle selskaber” og som altså defineret via FIL – specifikt jf. FIL§196. Det vil sige muligheden 

for at udarbejde regler for det, som i alle andre brancher er defineret i regnskabs- og 

revisionslovgivning. 

 

 

Figur 4 Kursudvikling Østjydsk Bakn 2014 - Kilde: Business.dk – Kursudvikling Østjydsk Bank100 

  

Efter Finanstilsynets redegørelse og påkrav, har ØB haft en ændring i kursen for året på 46,4 % jf. 

Business.dk101. Spørgsmålet er, hvad der i forhold til kursværdien sker, på det tidspunkt hvor 

nedskrivningerne eventuelt skal tilbageføres. Der kan ikke være tvivl om, at Rangvid rapportens 

anbefaling af, at den nuværende gennemsigtighed har indflydelse på kurser. Som konsekvens har de 

nye regler erstattet den tidligere manglende gennemsigtighed for værdiberegningen med en manglende 

gennemsigtighed for regnskabspraksis og derigennem også værdien. 

 

                                                 
99 http://www.7230.oeb.dk/media/Halvårsrapport2014.pdf 
100 http://www.business.dk/investor/boerstal/OJBA.co?provider=ms_dlc 
101 http://www.business.dk/investor/boerstal/OJBA.co?provider=ms_dlc 
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Rangvid rapporten medtager afsnit om skjulte skatteaktiver, hvor de tidligere hensættelser 

(forsigtighedsprincippet) medførte egenkapital poster som skubbede beskatning ud i fremtiden. 

Rangvid hylder, at dagsværdibegrebet som sådan kunne tage hånd herom. Skatteaktiver må vel således 

siges at være genindført med Finanstilsynets krav om store nedskrivninger i bankerne trods enkelte, 

som ikke benytter skattefradraget (ØB skriver specifikt i deres halvårsrapport, at de ikke indregner 

skatteaktivet). Men at det ifølge Rangvid rapporten via Basel II, har gjort aktiekursen nemmere sættes 

i forhold til reelt resultat, og at dette skulle være til gavn for potentielle aktionærer, står ikke tydeligt. 

Kursudviklingen på ØB vurderes i hvert fald ikke at tegne dette billede, såvel som den manglende 

mulighed som investor har, for at gennemskue, hvad der findes af potentiel værdi i pengeinstituttets 

hensættelser. 

 

I forhold til ressourceudbydere, hvor den kendte regnskabspraksis er afgørende for vurdering af 

validiteten og gennemskueligheden, er det påfaldende, at hvorvidt instituttet bruger standard eller IRB 

metoden, ikke må oplyses på grund af konkurrenceforhold på markedet. Det skaber ifølge Kraka 

mangel på transparens102 på området og kan jf. (Finanskrisekommisionen)Kraka ”gøre det svært at 

vurdere risikoen ved køb af aktier i kreditinstituttet eller ved køb af obligationer udstedt af instituttet”. 

Finanstilsynet skal godkende et instituts valgte IRB metode. Det betyder, at Finanstilsynet må skulle 

inspicere opsætning, forudsætninger i modellen og skulle kunne gennemskue eventuelle fejl.  

 

Finanskrise kommissionen beskriver videre i sit notat, at ” overgangen til IRB-modellerne har medført 

en kraftig reduktion af kreditinstitutternes risikovægtede aktiver, hvilket har medvirket til en betydelig 

styrkelse af institutternes opgjorte solvens”.  Altså netop det at gå fra Basel I til Basel II betød, at 

risikoen for misligholdelse og andet formindskes, som følge af ny metodik. Notatet siger videre, at 

”for Danske Bank og Nordea Bank Danmark er der i 2012 næsten tale om en halvering i de 

risikovægtede aktiver ift,. hvad de ville have været opgjort til under Basel I, mens der for Nykredit er 

tale om et endnu større fald. For Danske Banks vedkommende var de samlede risikovægtede aktiver 

godt 800 mia. ved udgangen af 2012, mens de opgjort efter Basel I regelsættet ville have udgjort 1.400 

mia. Danske Banks solvens var på 21,3 pct. i 2012 efter gældende regler. Hvis risikovægtene opgøres 

efter Basel I ville solvensen derimod være på 12,3 pct.”. 

 

                                                 
102 http://www.kraka.org/sites/default/files/public/sifi-kapitalkrav_og_risikovaegtede_aktiver_aktiv_0.pdf  

http://www.kraka.org/sites/default/files/public/sifi-kapitalkrav_og_risikovaegtede_aktiver_aktiv_0.pdf
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MB103s interviewede rådgiver TP kender ikke til IRB metoder. TP udtaler, at MB ikke har eller 

tilbyder såkaldt høj-risiko produkter, og dermed er beregning af tab og hensættelser relativt let.  

Ifølge Rangvid rapportens side 15 pkt. iv. er én af årsagerne til netop finanskrisen i Danmark at krisen 

ikke blev forudset, da der var en ”stigende kompleksitet af det finansielle system” og ”en udbredt tiltro 

til, at nye finansielle produkter, der samlede og ompakkede risici i forskellige kategorier, gjorde det 

muligt at fordele risici på en mere hensigtsmæssig måde, end det tidligere havde været muligt … 

realiteten viste sig dog at være, at den stigende kompleksitet i det finansielle system vanskeliggjorde 

identifikationen af opbygningen af systemiske risici, som kunne true den finansielle stabilitet”.  

 

Rangvid udvalget har altså en holdning til, at kompleksiteten ikke har været synlig eller ikke har været 

tilstrækkelig kreditstyret. Rangvid rapportens anbefalinger indeholder også i pkt. 8 side 39 anbefaling 

af, at der kan være risiko for, at der anvendes for lave risikovægte i interne modeller (IRB) og 

anbefaler, at resultatet ved at benytte standard metoden bruges som sammenligningstal. 

 

Kraka (som er en uafhængig tænketank) noterer sig, at det ”konkret har … vist sig, at risikovægtene 

for SIFI sektor (med egne modeller) har markant mindre risikovægte på udlån end mindre banker har 

jf. standardmetoden”
104

. Specifikt i 2012 viste det sig, at SIFI institutterne havde gennemsnitlig 

risikovægt på ca. 26, og mindre institutter der benytter standardmetoden havde gennemsnitlig 

risikovægt på ca. 62. Det vil sige, at der skulle være ca. 2,5 gange mere basiskapital i mindre institutter 

end SIFI i 2012 og tilsvarende mere risiko. (forskellen var ifølge Kraka i 2006 1,9 hvor alle benyttede 

standardmetoden)Det er derfor relevant, at spørge Finanstilsynet, hvordan de validerer de værdier, der 

skabes i IRB systemer. Det er relevant at spørge Finanstilsynet, hvordan de sikrer, at der ikke igen 

opbygges systemisk risiko - trods den bevarede kompleksitet i de finansielle produkter. Svaret fra 

Finanstilsynet har været en henvisning til EU forordning om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter105 

samt den Østrigske Nationalbanks guidelines for kredit risk management.106 For førstnævnte 

bestemmer forordningens artikel 185 stk a at ”den interne validering skal gøre det muligt for instituttet 

at foretage en konsistens og meningsfuld vurdering af resultaterne af interne ratingsystemer og 

risikoestimeringssystemer”. De mange nedskrivningskrav tyder på, at dette ikke er løst. 

 

                                                 
103 Bilag 1 
104 http://www.kraka.org/sites/default/files/sifi-kapitalkrav_og_risikovaegtede_aktiver_aktiv_0.pdf side 5 
105 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R0575&from=EN 
106 http://www.oenb.at/dms/oenbEN/publications/Financial-Market/Publications-of-Banking-Supervision/rating_models_tcm16-22933.pdf  

http://www.kraka.org/sites/default/files/sifi-kapitalkrav_og_risikovaegtede_aktiver_aktiv_0.pdf
http://www.oenb.at/dms/oenbEN/publications/Financial-Market/Publications-of-Banking-Supervision/rating_models_tcm16-22933.pdf
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FIL § 125a beskriver, at trods benyttelse af IRB metode, skal der ske en beregning af værdier jf. 

standardmetoden, og i forhold hertil skal basiskapitalen udgøre minimum 6,4 pct af RWA. Er dette en 

accept af, at SIFI’er generelt har mindre basiskapital, eller er det i erkendelse af, at IRB metoderne 

risiko-værdisætter aktiverne lavere? Det er da også anbefalet i 2013 af SIFI-udvalget
107

, at der bør 

være skærpede krav til SIFI’ere i Danmark, når målet er finansiel stabilitet og at undgå en fremtidig 

samfundsmæssige omkostninger ved understøttelse af sektoren. etableres en krisehåndteringsbuffer på 

5 pct. af RWA, som sikkerhed for, at RWA i systemisk vigtige institutter er opgjort forsigtigt og 

forstået sådan, at denne skal beregnes med fradrag af allerede eksisterende buffer.  

 

Forslaget vedtaget i EU (om end med 3,5 pct.) indføres gradvist frem mod 2019. Så SIFI-udvalgets 

holdning er, at følge denne lovgivning og tillægge nationalt op til de 5 pct. Men om det så skaber den 

rette sikkerhed for, at RWA ikke er sat for lavt for IRB, eller om vurderingen jf. standardmetoden er 

sat for højt, eller om det passer med netop den eksponering, som SIFI og små banker udsætter sig for, 

er svært at gennemskue, med mindre der indføres krav om sammenligningstal og ensartede 

beregningsmetoder, eller som minimum en form for regnskabspraksis, sådan som det er påkrævet for 

andre selskaber. 

 

 

Figur 5 Inspektioner i 2011 – konklusioner og påbud fra Finanstilsynet  
 

                                                 
107 http://www.evm.dk/~/media/oem/pdf/2013/2013-publikationer/14-03-13-sifi-udvalgets-rapport/rapport-sifi-udvalget.ashx 
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Til illustration kan det vises, at Finanstilsynets offentliggørelser især handler om de mindre banker, 

eller banker der benytter standard metoden. Antal offentliggørelser for andre end SIFI er hos 

Finanstilsynet stegt fra 27 i 2010 til 56 i 2013. (simpel optælling ekskl. SIFI
108

: Nykredit, Danske 

Bank, Jyske Bank, Sydbank, BRF og Nordea – i 2014: DLR kredit da BRF kredit er fusioneret med 

Jyske Bank). 

 

Således viser inspektioner i 2011, at der kræves nedskrivning af aktiver på 17 ud af 38 foretagne 

inspektioner af ikke-SIFI institutter, mens der kun kræves nedskrivning af 1 ud af 13 inspektioner i 

SIFI i 2011. Det vil sige 44,7 pct. hhv. 7,7 pct. 

 

I modsætning hertil var kravet om nedskrivning i 2013 påbud i 3 tilfælde for SIFI ud af 10 

inspektioner(30 pct.), hvorimod det for ikke-SIFI var påbud i 27 tilfælde ud af 56 inspektioner (48,2 

pct.). Det betyder, at de procentvise påbud steg for ikke-SIFI’er fra 44,7 pct. i 2011 til 48,2 pct. i 2013 

og for SIFI steg påbud fra 7,7 pct. i 2011 til 30,0 pct. i 2013. 

 

 

Figur 6 Overskridelser af tilsynsdiamant/risiko for forretningsplan og genopretning - påbud 2013 
 

Det ses altså, at der sker en tredobling af påbud i SIFI’er til 30 pct. af inspicerede institutter, mens 

ikke-SIFI’er (stiger men) ligger nogenlunde på halvdelen af inspektionerne.  Til trods for dette signal 

sker godkendelser i SIFI’er eksempelvis på baggrund af konsulent analyser (Danske bank via 

                                                 
108 https://www.finanstilsynet.dk/~/media/Nyhedscenter/2014/Udpegning%20af%20SIFIer%20%20samlet%20oversigt.ashx  se også bilag 3 
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Wyman),  og til trods for tunge kritiske påbud, som det for eksempel er sket til Nordea, i forbindelse 

med inspektionen af ledelse og styring i 2013
109

, hvor Finanstilsynet skriver at: 

 

”Banken har fravalgt at etablere en selvstændig risikostyringsfunktion… og…. Finanstilsynet 

vurderede, at banken havde afsat for få ressourcer med henblik på at sikre en tilstrækkelig varetagelse 

af den risikoansvarliges ansvarsområder. Envidere at… bestyrelsens drøftelser og vurderinger af 

bankens risici på baggrund af redegørelsen ikke er refereret i tilstrækkeligt omfang i 

bestyrelsesprotokollen”.  

 

Det betyder åbenbart ikke noget væsentligt, da finanstilsynet beskriver i sin rapport i 2014 om Nordeas 

IRB metode, at
110

 

”Nordea Bank Danmark koncernen benytter en VaR-model til kapitaldækningsformål. Bankens 

markedsrisiko er faldet betydelig de seneste år, og kapitalkravet til bankens markedsrisici er faldet fra 

1.118 mio. kr. pr. 31. december 2009 til 424 mio. kr. pr. 30. juni 2013. Til sammenligning er det 

gennemsnitlige konsoliderede kapitalkrav på markedsrisici for de største danske pengeinstitutter 1.559 

mio. kr. pr. 30. juni 2013. Inspektionen gav ikke anledning til væsentlige bemærkninger”.  

 

Sammenholdt med Sydbanks inspektion af sin IRB metode i 2014, skriver Finanstilsynet, at
111 

”Bankens interne ratingbaserede modeller (IRB-modeller) fungerede derudover generelt 

tilfredsstillende. Bankens seneste valideringsrapporter udviste ingen væsentlige svaghedstegn” 

 

Og for Jyske bank i 2014 vedrørende dennes solvensbehov, der er beregnet på baggrund af IRB 

metode, at
112

.: ”Undersøgelsen af fælles funding området har ikke givet anledning til reaktioner fra 

Finanstilsynets side. Finanstilsynet har på baggrund af undersøgelsen ikke bemærkninger til det af 

instituttet opgjorte solvensbehov på det gennemgåede område. Jyske Bank A/S havde pr. 30. september 

2013 opgjort et solvensbehov på 10,0 procent. Bankens faktiske solvens pr. 30. september 2013 var 

16,1 procent. På baggrund af inspektionen er det Finanstilsynets samlede vurdering, at der aktuelt 

ikke er behov for yderligere tillæg til solvensbehovet vedrørende det gennemgåede område” 

 

                                                 
109 https://www.finanstilsynet.dk/da/Tal-og-fakta/Vurderinger-af-finansielle-virksomheder/2013/VU-Nordea-Bank-Danmark-AS-Ledelse-og-

styring.aspx 
110 https://www.finanstilsynet.dk/da/Tal-og-fakta/Vurderinger-af-finansielle-virksomheder/2014/VU-Nordea-bank-Danmark-as.aspx 
111 https://www.finanstilsynet.dk/da/Tal-og-fakta/Vurderinger-af-finansielle-virksomheder/2014/VU-Sydbank-as.aspx 
112 https://www.finanstilsynet.dk/da/Tal-og-fakta/Vurderinger-af-finansielle-virksomheder/2014/VU-jyske-bank-as.aspx 
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Der er altså en SIFI gruppe, der ikke får påbud om gen- eller om-beregninger på RWA eller deraf på 

hensættelser og solvensniveau. Tværtimod giver Finanstilsynet i et vist omfang ”blank påtegning” 

trods påbud om for få ressourcer eller manglende håndtering af godkendelser i bestyrelser113. Og det i 

forhold til at der for de 13 SIFI inspektioner i 2013 var alvorlige påtaler for 

kreditstyringsproblematikker (40 pct.) og påtaler omkring bestyrelsesarbejdet (30 pct.)114 og sågar 

overtrædelse af tilsynsdiamanten
115

 og ikke mindst i forhold til, at solvensniveauet for SIFI generelt 

ikke er meget over det krævede niveau. Lønsomheden skal løses tilfredsstillende. Men det kan undre, 

at der samtidigt påkræves individuelt solvensniveau for ØB, som beskrevet tidligere. ØB er end ikke 

en systemisk vigtig bank.  

 

 

Figur 7 Nedskrivningskrav SIFI og mindre banker 2011-2014 – egen tilvirkning 
 

Gennemgang af alle inspektionsrapporter for 2011-2014 viser, at den procentvise andele af påkrav er 

vokset betydeligt for inspektioner fra 2011 til 2014 for SIFI’er. I 2014 er andelen for SIFI på niveau 

med den procentvise andel, der påkræves ændret for ikke-SIFI’er.  Alligevel findes ingen påkrav for 

SIFI’er om solvensforhøjelser.  Det er altså ikke tydeligt, at Finanstilsynet vurderer risici og neutrale 

dagsværdier ens for de to grupper. Især når SIFI er udgangspunktet for samfundets nye rolle til 

Finanstilsynet 

 

                                                 
113 Bilag 3 
114 Bilag 3 
115 https://www.finanstilsynet.dk/da/Tal-og-fakta/Vurderinger-af-finansielle-virksomheder/2013/VU-BRFkredit-Bank.aspx 
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9.4 Kontrol og tilsyn konklusion 

 

Selskabslovens § 115 definerer bestyrelsens opgaver for deres kontrolfunktion. Bestyrelsesmedlemmer 

kan ved overtrædelse pålægges straf ifald reglerne ikke overholdes, og den validerede eksterne rapport 

udgør vigtig informationskilde herfor. Finanstilsynets vejledning om samme skærper, hvad bestyrelser 

bør gøre, for at undgå ansvarspådragelse. 

 

Bestyrelser har også funktionsadskillelse i form af SEL der betyder, at formand ikke i den daglige drift 

må arbejde for pengeinstituttet, og der findes endvidere i FIL regler for aflønning. Endvidere er der 

indført Fit & Proper regler der medfører, at Finanstilsynet skal godkende bestyrelsesmedlemmerne før 

disse kan beklæde en bestyrelsespost. 

 

Revisors kontrol af ledelsens aflagte regnskab har kontrolregler fæstet i FIL, men også i Revisorloven 

og ISA’erne. Funktionsadskillelsen er givet via uafhængighedskravet i revisorloven, der handler om 

trusler fra egeninteresser såvel som egen-revision. Da krisen har været global, har EU indført 8. 

direktiv om lovpligtig revision af regnskaber, hvilket betyder at revisor er underlagt EU regler herfor 

også. Uafhængighedskravet medtager trusler fra egeninteresser – herunder rådgivningsopgaver jf. 

Finanstilsynet og potentielle ansættelsesmuligheder. 

 

Under finanskrisen har der været udtrykt kritik af revisors arbejde, så trods revisorlovgivningens egne 

nyligt reviderede regler for ansvar og sanktioner, er revisorer nu underlagt godkendelse af 

Finanstilsynet – de nye certificeringsregler, hvor Finanstilsynet kan give og fratage revisor mulighed 

for at revidere pengeinstituttet. 

 

Finanstilsynet udøver kontrol af sektoren, og regler herfor at fæstet i FIL. Finanstilsynet har udtrykt, at 

revisor ved rådgivning ikke også kan give objektiv påtegning, uden at betragte det som urevideret. 

Sammen med den mistillid, der er opstået på baggrund af krisen, har Finanstilsynet fået ny rolle og 

skal godkende bestyrelser og revisor (kontrol) og samtidig sætte regler for beregning af aktivernes 

værdi, regnskabets udførelse mv., via bekendtgørelser og vejledninger, der udfærdiges af 

Finanstilsynet. 

 

Disse bekendtgørelser og vejledninger er en form for regnskabspraksis, idet regnskabets værdier 

ændres, som følge af Finanstilsynets vurderinger og regeludformning herfor. Denne 
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”regnskabspraksis” medfører, at pengeinstituttets regnskab kan ændre voldsom karakter; for eksempel 

falder Østjydsk banks aktie med 46 pct. på én dag i forbindelse med, at nye værdier indregnes.  Trods 

tidligere kritik af forsigtighedsbegrebet og skjulte skatteaktiver, er det jf. Finanstilsynets krav om 

nedskrivninger det der igen reelt sker. 

 

Der er udtrykt tanker om beregningsmetoderne for de risikovægtede aktiver – både om forskellen 

mellem IRB og standard metoden, og om IRB metodernes beskyttelse jf. konkurrencehensyn. Af 

Finanstilsynets hjemmeside ses det, at det især er mindre banker (standardmetoden) som kræves 

nedskrivning af aktiverne (og andre påkrav), og stadig er sådan, til trods for, at krav om nedskrivning 

fra 2011 til 2013 for SIFIer er tredoblet. Trods tilsynsrapporter om SIFIer giver inspektionerne ikke 

anledning til bemærkninger, udviser ingen svaghedstegn eller betyder ikke krav om tillæg til 

solvensbehovet. 

 

Der findes ikke regler for funktionsadskillelse og uafhængighed for Finanstilsynet.  

 

10.  De tre virkeligheder – retssikkerhed 
 

For mindskelse af asymmetri i informationsopgaver for samfunds-, ejer- og basisopgaven findes der 

altså en række tilsyns- og kontrolopgaver, der søges varetaget af en af agent og principal uafhængig 

instans. Uafhængigheden er for alle regelsæt vurderet uundværlig, for at kunne føre tilstrækkelig 

kontrol og tilsyn med værdier og risici, og ikke tilgodese den ene eller anden part mest. Disses tilsyn 

og kontrol er, som beskrevet i de tidligere kapitler, underlagt diverse lovgivning og regler, som skal 

sikre, at principalers vidensniveau højnes, og at moral hazard og adverse selection mindskes.  En stor 

andel af disse regler er indført i forbindelse med finanskrisen, og det faktum, at sektoren for finansielle 

virksomheder har en altafgørende rolle for et samfund som vores, og i et større omfang end forventet, 

da niveauet for den systemiske risiko nok er kommet bag på de fleste.  

 

Disse nye regler peger mod forskellige stakeholders og forskellige problemstillinger, men har samtidig 

indvirkning på hinanden, og kan udgøre et problem i forhold til hvilke regler, der rangerer over hvilke.  

Det er derfor nødvendigt først at tage et kig på teorien omkring retssikkerhed og retskilde lære og 

herefter den lovgivning, der udstykker rammerne for de tre opgaver.  Derefter forholdes til, hvorvidt 

der kunne tænkes at være problematikker, der kunne forklare hvorfor Basel rapportering og 

Finanstilsynets information ikke er underlagt revision. 
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10.1 Teori om retssikkerhed 

 

Ifølge den ”rene retslære”116 udgøres grundsynet af, at retsteori skal praktisere dobbelt renhed, da den 

ikke skal beskæftige sig med sociale, religiøse normer eller etiske eller politiske normer men kun med 

juridiske normer (Kelsen, 1992)117. Med andre ord er rettens normer ikke moral, politik, religion eller 

anden form for empiri; herunder heller ikke frygt eller kedelige hændelser. (som for eksempel terror 

eller systemisk ustabilitet) 

 

Når en ny lov eller bekendtgørelse eller forordning eller andre normgivende regler vedtages, skal disse 

være i overensstemmelse med tidligere vedtagne love, bekendtgørelser og forordninger mv., (det 

formelle lovs princip) og det er derfor ikke et kriterium, at denne er i overensstemmelse med en 

moralsk eller etisk norm, for at den skal være gyldig. Der findes ifølge Kelsen en gyldighedskæde,118” 

som beskrives i form af et retskildehierarki. Jf. den rene retslære vil grundnormen (første norm) være 

den alle andre bygger på. I forhold til Danmark er det grundloven, der er grundnormen. Og det er via 

grundloven, at der er givet adgang til den danske deltagelse i EU (Madsen, 2011)119. I forhold til EU 

findes grundnormen i form af traktaten om oprettelse af det europæiske økonomiske fællesskab, og 

som er det der i forhold til EU lovgivning bygges på. 

 

Retssikkerhed kan defineres som ”sikkerhed for at retten sker fyldest eller blot virkeliggørelse af 

gældende ret120”( (Ketscher, 1987) og retssikkerhed kan beskrives som ”et udtryk for en 

samfundsordning, der hviler på faste retsregler121.” (Eyben, 2008:sidetal) Retssikkerhed handler altså 

om beskyttelse af, at ret er gældende med faste regler, men også om ret til, at bankvirksomhed eller 

revisor mv. afprøver sin rettighed ved uafhængige domstole og med opsættende virkning. 

Retssikkerhedsprincippet benyttes altså som en betegnelse for, at myndigheders forvaltning af 

fællesskabsretlige regler er underlagt en række grundsætninger som forudseelighed, forbud mod 

tilbagevirkende kraft, kontradiktion (at man kan få lov at ytre sig), legalitetsprincipper, 

proportionalitetsprincippet, anvendelighedsprincippet, nærhedsprincippet, uskyldsformodningen, 

anklageprincippet, ligebehandlingsprincippet, fortolkningsreglen, formodningsreglen, 

instruktionsreglen, udfyldningsregel mv.  

                                                 
116 Kelsen 1992 (oversættelse af Reine Rechtslehre 1934) 
117 Nielsen Ruth Retskilderne 7.udgave Jurist og økonomforbundets forlag 2002 ISBN 87-574-0458-5 side 195 
118 Kelsen( Erzeugegungszusammenhang) Chain of validity 1997 
119 Grundlæggende EU-forfatningsret Peter Hedegaard Madsen ISBN 978-87-574-2004-3 2011 
120 Kirsten Ketscher og Steen Rønsholdt  offentlig ret. Retssikkerhed og retsanvendelse 1987 GAD 
 
121 Eyben Bo von, Juridisk ordbog 13. udgave Thomson reuters  2008 ISBN 978-87-619-2256-4 
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I Folketinget beskriver ombudsmanden122, at retssikkerheden er knyttet til legalitetsprincippet, (altså at 

der skal være lovhjemmel for nye indgreb), og i forhold til proportionalitetsprincippet at der ikke må 

anvendes mere indgribende midler, end formålet tilsiger.  Det vil sige, at den materielle retssikkerhed 

skal sikre, at indhold af myndighedsafgørelse hviler på relevante hensyn, og ikke er i modstrid med 

grundsætninger og eksisterende superior lovgivning, (lex superior)123 uanset hvilket formål der er tale 

om. 

 

Retssikkerhed er også, at dette varetages af en retsstat. Det vil sige med demokrati og magtadskillelse i 

henhold til magtfordelingslæren om adskillelse af lovgivende, dømmende og udøvende magt indenfor 

staten124. Især denne tredeling af magten har for den vestlige civilisation stået som symbol for 

retssikkerheden, og som altså også tidligere i opgaven har været omtalt. Retssikkerhed handler dog 

også om lovenes rangorden (retskildelæren), som vil uddybes i næste afsnit. 

 

10.2 Teori om retskildelære  

 

Når man taler om retskildelære, tales om de forskellige typer af vedtagelser, som man udleder 

retsregler af. Når man taler om fortolkningslæren tales om efter hvilke retningslinjer man udleder 

retsreglerne efter125. For så vidt angår retskildelære, er der for opgaven især fokus på den 

lovgivningsmæssige rangorden, der beslutter, efter hvilke regler samfunds-, ejer- og basisopgaven skal 

udføres. 

 

Rangorden for retskilderne i Danmark inddeles ofte i hovedgrupperne126  

 Lovgivning (grundloven og anden lovgivning) 

 Præjudikater (dom der har betydning for senere retstilfælde) 

 Retssædvaner (handlemåde som længe har været fulgt i overbevisning om retslig forpligtigelse 

– ex opinione obligationis – dvs. når loven ”tier” eller lex mercatoria (praksis i forhold til 

                                                 
122 

http://www.google.dk/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CB4QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.advokatsamfundet.dk%2
FService%2FPublikationer%2F~%2Fmedia%2F2010_Retssikkerhed_-

_Begreb_og_indhold_i_forandring_af_advokat_Gert_Dyrn1.ashx&ei=DebgU_SRFurXyQOBnoCQCA&usg=AFQjCNH5kBsTikvVAFmlznONuth

tXo-_tg&sig2=cJBMwrcpRDRr05l89dxeeg&bvm=bv.72197243,d.bGQ 
123 Højere lov jf. Juridisk ordbog  Eyben Bo von, Juridisk ordbog 13. udgave Thomson reuters  2008 ISBN 978-87-619-2256-4 
124 Montesquieu – Grundlovens § 3 
125 Retskilderne side 20 afsnit 3 ”retten som system”  - Nielsen Ruth Retskilderne 7.udgave Jurist og økonomforbundets forlag 2002 ISBN 87-574-
0458-5 
126 Ross, Alf: Ret og Retfærdighed 1953 - Alf Ross, Ret og Retfærdighed 1953 ISBN 
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international handel). Må ikke stride mod hvad der er ret og rimeligt. F.eks. vejledninger og 

henstillinger) 

 Forholdets natur. (afgørelser på baggrund af logisk slutning/skøn udøvet på grundlag af sagens 

konkrete omstændigheder osv.)  

 

Eller bare i to hovedgrupper127 nemlig regulering og praksis. Praksis er præjudikater, retssædvaner og 

forholdets natur.  Regulering er love, bekendtgørelser mv.: 

 

Reguleringen hierarki kan defineres som: 

 Love. Love er den principale retskilde jf. juridisk ordbog og er ofte ufravigelig. 

 Lovbekendtgørelser er generelle retsregler, der er fastsat af eller på vegne af 

ministerium/styrelse i henhold til bemyndigelse i en lov. 

 Cirkulærer er generelle forskrifter der retter sig til myndigheder (handler tit om fortolkning og 

anvendelse af love og bekendtgørelser) 

 

Lovgivning i strid med EU lovgivning kan medføre statsligt erstatningsansvar, hvis national lovgiver 

handler i strid med EU retten. EU lovgivning kan ydermere kun vedrøre, hvad der allerede er vedtaget 

af traktaterne, der således udgør EU's grundlov. For EU lovgivning gælder, at: 

o Forordninger er bindende for alle i alle medlemsstater.  

o Direktiver er bindende for medlemsstaterne, men det er de nationale myndigheder der 

bestemmer form og midler for hvordan de gennemføres. Det vil sige, at det er et krav 

af direktiverne implementeres i f.eks. Danmark, men Danmark bestemmer indholdet 

blot vedtagne regler fuldstændigt og nøjagtigt og som minimum opfylder de fastsatte 

forskrifter i direktivet. 

o Præjudikater indenfor EU ret er gældende – dog etableres ofte kun en sag der så lægges 

til grund for nationale retter. 

o Henstillinger/udtalelser/programmer/memoranda/erklæringer/meddelelser/planer/ 

sædvaner mv. er ikke bindende. Redegørelser for praksis kan dog ”tænkes at spille en 

vis – om end forholdsvis beskeden – retskildemæssig rolle128” 

 

                                                 
127 Retskilderne Ruth Nielsen Jurist og økonomforbundet ISBN 87-574-0458-5 2002 
128 Juridisk metode Morten Wegener Jurist- og Økonomforbundet 2000 ISBN87-574-6761-5 side 213 
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EU oprettedes som union i 1993, (via Maastricht-traktaten) og udgør et retsfællesskab (ikke retsstat), 

men alligevel dog sådan, at medlemslandenes nationale retssystemer udgør ”i faldende grad 

afgrænsede suveræne systemer”… og…” EU retten har vidtgående virkninger på national ret”. 

(Nielsen, 2002) og netop derfor er der ved tiltrædelse af EU retsfællesskabet etableret disse nye 

retskilder i form af traktater, forordninger og direktiver samt soft law foruden de nationale, der ved 

beslutning har krav om medlemsstaternes vedtagelse og efterlevelse.  

 

EU lovgivning kan for det materielle (indholdsmæssige) aspekt af kompetencenormer (altså hvad er 

der kompetence til) kun vedtage regler, der falder indenfor hvad der implicit er tillagt ved EU-/EF 

traktaterne129. Det følger af EU's legalitetsprincip art.5EU og art. 5, stk.1 og art. 7 stk. 1 EF. Som 

hovedregel vil en væsentlig overtrædelse af manglende hjemmel i traktaterne sandsynligvis medføre 

ugyldighed og/eller erstatningsansvar.  

 

Danmark har tiltrådt det økonomiske samarbejde bortset fra fasen med fælles mønt. Dette medfører 

fælles politik for etablering af det indre marked, landbrugs-, handels-, konkurrence-, transport- og 

miljøpolitik.130EU retten har ikke domstole, som de eksisterer i det danske retssystem, men det er 

muligt at anlægge en sag, hvis man som borger gør gældende, at en afgørelse (vedrørende ham) som 

nationale myndigheder har truffet efter konkret forordning er ugyldig, fordi forordningen er ugyldig. 

Medhold her har kun retsvirkning for den konkrete sag. Dette ville være vigtigt i forhold til eventuelle 

prøveretssager omkring opgavens problemfelter. 

 

Det vil være nationale myndigheder, der forelægger dette for Domstolen til præjudiciel stillingtagen 

efter art. 234EF. Derudover kan sager kun anlægges af en medlemsstat, Rådet og Kommissionen og 

andre juridiske eller fysiske personer, men disse skal for ændring af forordninger ske indenfor en kort 

tidsgrænse – dog sådan at ændringer er gældende for alle sager. 

 

Der har igennem en årrække på baggrund af lovgivning om terror og lignende været fokus netop på 

retssikkerhed og opfattelsen heraf. For eksempel skriver Advokatrådet131 om formålet med 

                                                 
129 Det personelle angiver hvem der har kompetence og det processuelle hvordan kompetencen skal udøves. 
130 De to andre søjler består af fælles udenrigspolitik og fælles politisamarbejde. Danmark er ikke tiltrådt disse. 
131 

http://www.google.dk/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CB8QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.advokatsamfundet.dk%2

FService%2FPublikationer%2F~%2Fmedia%2F2010_Retssikkerhed_-
_Begreb_og_indhold_i_forandring_af_advokat_Gert_Dyrn1.ashx&ei=HS_3U4qZOYfa4QSDhIHIAg&usg=AFQjCNH5kBsTikvVAFmlznONutht

Xo-_tg 
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retssikkerhedsprogrammet for 2009 (hvilket henvises til af folketinget i 2011 132) at det er vigtigt, at 

”beslutninger, som berører den enkelte … virksomheds retssikkerhed, sker på et tilstrækkelig oplyst 

grundlag, og at diskussionen om retssikkerhed ikke – som det i vidt omfang sker – sammenblandes 

med diskussionen om sikkerhed”. Advokatrådet har altså klart advaret mod at indføre lov, der truer 

retssikkerhed og at sikkerhed og retssikkerhed ikke kan sammenblandet. 

 

Når dette er vigtigt for opgaven, hænger dette sammen med de lovgivningsmæssige rammer, som 

tilsyn og kontrol udføres indenfor. Retskildernes opgave er vel forenklet sagt at skabe orden ved 

adfærdsregulering, samt sanktionsbeføjelser hvis adfærden er forskellig fra intentionen. Derfor vil 

retskilderne for de valgte opgaver kort beskrives nedenfor. 

 

10.3 Retssikkerhed og banksektoren 

 

At være juridisk ansvarlig jf. dansk lovgivning er, når der aktivt udvises fejl eller forsømmelser, der 

medfører en skade (økonomisk art samt kausalitet133 og adækvans134). At der foreligger culpa er altså 

bedømmelse af, hvorvidt handlingen eller undladelsen kan bebrejdes den pågældende, og at 

handlingen er forsætlig eller uagtsom.  

 

Der findes i forbindelse med ejeropgaven såvel som for basisopgaven allerede 

erstatningsansvarsregler, såfremt en handling der kan bebrejdes medfører økonomisk skade på en 

skadelidt.  

 

10.3.1 Bestyrelsen Fit & Proper og uafhængighed – ejeropgaven 

 

Det følger af selskabslovens § 361, at ledelsen og stiftere er erstatningsansvarlige overfor 3. mand 

såvel som overfor kapitalselskabet (det vil sige aktieejerne). Det følger endvidere af Business 

Judgement Rule135, at en ledelse har friheden til at foretage forretningsmæssige fejlskøn.  

 

Ledelsens og bestyrelsens pligter findes i Selskabslovens § 115-117, og handler om at 

kapitalberedskabet til enhver tid er forsvarlig, og at der er tilstrækkelig likviditet til at betale det, som 

selskabet er forpligtiget til, samt reglerne for tilstrækkelige kontroller, risikovurdering og rapportering 

                                                 
132 http://www.ft.dk/samling/20111/almdel/reu/bilag/37/1032505/index.htm 
133 Årsag og virkning 
134 påregnelighed 
135 Det tillades en ledelse at lave fejlskøn hvis handling er på forretningsmæssig fornuftigt beslutningsgrundlag 
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om den finansielle situation. Jf. UfR 1989.812 H136 kan skyldsgraden føre til, at der sker overførsel af 

ansvaret til den professionelle rådgiver – for eksempel revisor, når en ledelse har rettet sig efter dennes 

anvisninger. 

 

Af SEL § 114 var også den intakte uafhængighed vigtig for, hvorvidt kontrollen kan udøves, og følger 

af regler om bestyrelsesformandens involvering i selskabets daglige drift. Ved uagtsomme handlinger 

dækkes disse krav sædvanligvis af en bestyrelsesansvarsforsikring. 

 

Hvis love kolliderer, gælder fortolkningsreglerne for lex posterior princippet (ny for forud for gammel) 

og lex specialis (speciallov går forud for generel). Hvis der ikke er kollision mellem ligeværdig 

lovgivning, er det lex superior (lov går forud for vejledning mv.) der gælder. Når der således optræder 

kollision mellem SEL § 115 for regler for selskabets kontrolorgan og tilstrækkelig kapital, og FIL 

kap10 samt vejledninger om solvens, kunne dette medføre, at dette var omfattet af lex specialis, og at 

der derved var hjemmel i lovgivningen herfor. 

 

Når der optræder kollision mellem SEL § 115 om kontrolforanstaltninger og Finanstilsynet FIL §184 

og 185 og et samtidigt sammenstød i forhold til sanktioner, hvor FIL jf. Fit & Proper reglerne giver 

Finanstilsynet lov til at afskedige et bestyrelsesmedlem og jf. SEL andre sanktionerer, findes her også 

en problemstilling, som ikke bare vedrører spørgsmålet om retskildelæren, men samtidig kan udgøre 

en problemstilling i forhold til erstatningsansvar, idet Finanstilsynet må antages at være den 

professionelle, og idet bestyrelsesmedlem kan idømmes sanktion for ikke at følge Finanstilsynets 

regler.  

 

Hvis det er ønsket at overtræde en lov, skal det specifikt fremgå af loven – det vil sige der skal 

henvises til, at overstrædelse medfører straf jf. straffelovens § xx og medfører sanktion yy. 

Finanstilsynets beskrivelse af bestyrelsens pligter, som det fremgår af deres publikation137betyder, at  

en bestyrelse kan gøres ansvarlig, og kan pålægges bøde. Da Finanstilsynet samtidig via Fit & Proper 

reglerne også har mulighed for at udpege og afskedige bestyrelsens medlemmer, må uafhængigheden 

af Finanstilsynet for bestyrelsen være truet på samme vis, som når Finanstilsynet påberåber sig 

manglende uafhængighed ved revisors udførelse af hvervet, når klienten betaler og når der er sket 

rådgivning også. 

                                                 
136 https://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=362142&vId=0 
137 https://www.retsinformation.dk/Forms/ R0710.aspx?id=163093&exp=1. Nr 9291 af 15/05/2014 

https://www.retsinformation.dk/Forms/
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10.3.2 Revisors certificeringen og uafhængighed – basisopgaven 

 

Revisors lovgivningsmæssige ramme er Revisorloven, Årsregnskabsloven, ISA, 

Erklæringsbekendtgørelsen mv. Lovene er som tidligere nævnt også fæstnet via EU’s 8 direktiv. Love 

og direktiver rangerer over øvrige retskilder som bekendtgørelser, praksis og vejledninger mv.  Det 

fremgår IKKE af FIL, at overtrædelser af FIL §196 for revisor medfører straf jf. straffeloven – dog jf. 

FIL § 373 stk. 7, at ”personer der er knyttet til en finansiel virksomhed, og som giver urigtige eller 

vildledende oplysninger om forhold vedrørende virksomheden til offentlige myndigheder eller 

offentligheden .. (kan) .. straffes med bøde eller fængsel indtil 4 måneder.” Endvidere jf. FIL 374, at 

hvis revisor ikke efterkommer de pligter som står i FIL, kan der idømmes dag- og ugebøder. 

 

Det vil sige, at selvom gyldighedskæden har acceptabelt retskildekierarki, må der være tvivl om 

rangordenen for retskilderne, da både FIL og revisors ”normale” lovgivning har samme rangorden.  

Der kan ikke være tale om rangorden i forhold til lex specialis eller lex superior. Heller ikke i forhold 

til lex posterior, da lovgivning for områderne er indfases dels i forhold til relaterede emner og dels i 

samme årti. Når straffeloven og bøder alligevel står anført i FIL, må det derfor tolkes, at revisors 

ramme for sit normale virke ønskes overtrådt, hvis disse er i uoverensstemmelse med FIL.  

 

Når udgangspunktet er neutralitet, er det i forhold til at tage afsæt i ikke-kendt og ikke-gennemskuelig 

regnskabspraksis, og jf. Finanstilsynets vejledninger jf. FIL § 196, heller næppe muligt for revisor at 

validere en værdi, der vurderes ud fra andre kriterier end normale standarder og regnskabspraksis, så 

længe revisor er underlagt de til branchen hørende. Revisor står derfor overfor et umuligt valg – også i 

lyset af certificeringsreglerne. Da disse i slutningen af 2013 blev sat i høring, udtrykte FSR støtte for 

tiltaget bortset fra, at antallet af krævede timer ikke ville ”tilgodese formålet,” idet det ”bør suppleres 

med en kvalitativ vurdering af den enkelte revisors erfarings- og kompetenceniveau…(og at det 

er)…FSR’s opfattelse, at det er retssikkerhedsmæssigt problematisk, at Finanstilsynet kan fratage en 

certificering uden forudgående prøvelse ved en uvildig instans”. Så også i legalitetsperspektiv i 

forhold til uafhængigheden, kan der være en problemstilling. 

 

FSR bemærkede også, at det ikke normalt er den ledende revisor, der debiterer timer, og at der ikke er 

finansielle institutter i tilstrækkeligt omfang, til at sikre, at revisionshandlingerne ikke bliver for dyre 

og dels at sikre uafhængigheden hos revisorer jf. Revisorloven. Der eksisterer endvidere det faktum, at 

Finanstilsynet kan fyre og hyre. Uden uvildig instans for afprøvning af skyld, med samtidig 
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opsættende virkning, fratages revisor sin uafhængighed, og det samtidige krav til et antal timer, der i et 

lille land med relativt få institutter, medfører hård konkurrence for at kunne opfylde timekravet og en 

problematik i forhold til rotationsprincippet, er bare et yderligere problem føjet til. 

 

FIL §199 stk. 4 bestemmer, at Finanstilsynet kan fratage certificering, såfremt ”revisor helt eller 

delvist ikke har fungeret tilfredsstillende.” Den samtidige regel om, at anmodningen om at få 

afgørelsen indbragt for domstol ikke har opsættende virkning, har uoverskuelige konsekvenser for 

både pengeinstituttets revision såvel som for den certificerede revisor. Uafhængighed for revisor er 

derfor i forhold til dennes egeninteresser truet i samme omfang som Finanstilsynet tidligere har anført, 

at regnskab betragtes som ”urevideret” når pengeinstituttet har betalt revisor for rådgivning også. Den 

afhængige part er bare en anden. 

 

Også i forhold til aktivernes værdi og vurdering/validering findes retssikkerhedsmæssige 

problemstillinger. Via Basel III udsendte Finanstilsynet i december 2013 vejledning om individuelle 

nedskrivninger og hensættelser, og som blev indført trods massiv kritik fra Finansrådet138, 

Realkreditrådet139 og FSR140. FSR har i deres høringssvar anfægtet, at de nye regler er i konflikt med 

IFRS, og at reglerne til sidesætter neutralitetsprincippet, der som grundlæggende krav til 

regnskabsaflæggelsen fremgår af FIL §188 omhandlende begrebsrammen: 

 

§ 188. Årsrapporten skal udarbejdes efter nedenstående grundlæggende forudsætninger: 

 (klarhed – substans-væsentlighed-going concern-…..)og 

5) Enhver værdiændring skal vises, uanset indvirkningen på egenkapital og resultatopgørelse 

(neutralitet). 

….Periodisering-konsistens-bruttoværdi-formel kontinuitet-reel kontinuitet) 

Stk. 3. Bestemmelserne i stk. 1, nr. 6-9, og stk. 2 kan fraviges i særlige tilfælde. I så fald finder § 186, 

stk. 3, 2. pkt., tilsvarende anvendelse. 

 

Med andre ord kan pkt. 5 i § 188 om neutralitet ikke fraviges. Og endvidere: 

                                                 
138 http://www.finansraadet.dk/Politik/Documents/H%C3%B8ringssvar/2014/13-01-

2014%20HS%20over%20vejledning%20om%20individuelle%20nedskrivninger%20og%20hens%C3%A6ttelser%20-%20515556.pdf 
139 

http://www.google.dk/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0CCYQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.realkreditraadet.dk%2FA

dmin%2FPublic%2FDownload.aspx%3Ffile%3DFiles%252FFiler%252F6%2BAktuelt%252FHringssvar%252F2014%252Fsvar-vejledning-
nedskrivninger-20140113.pdf&ei=HRneU7-iB-e_ywOk-YL4BA&usg=AFQjCNEhp4lmy0X0UN5bdw4H2f_ju1rDoQ&sig2=k-QfB-

la004zNBFXwJKEvQ&bvm=bv.72197243,d.bGQ 
140 
http://m.fsr.dk/~/media/Files/FSR/Faglige_informationer/Regnskaber/Love%20og%20bekendtgoerelser/Finansielle%20virksomheder/Pr%C3%A6

h%C3%B8ringJuni2013.ashx 
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§ 189. Finansielle virksomheders aktiver og forpligtelser skal, medmindre andet er fastsat i 

medfør af § 196, måles til dagsværdi. Aktiver og forpligtelser op- og nedskrives i 

overensstemmelse hermed, og o-p og nedskrivninger indregnes i resultatopgørelsen, 

medmindre andet er fastsat i medfør af § 196. 

 

Stk. 2. Dagsværdien måles til den markedsværdi, der kan konstateres for aktivet eller forpligtelsen på 

et velfungerende marked. Hvis aktivet eller forpligtelsen ikke handles på et velfungerende marked, 

anvendes en anerkendt metode til beregning af dagsværdien af det pågældende aktiv eller den 

pågældende forpligtelse. 

 

Det vil sige, at aktiver skal indregnes neutralt til dagsværdi via going concern forudsætningen, præcis 

som andre selskaber indregner jf. IFRS. Det er også udmeldingen fra Finanstilsynet, når der spørges 

ind til, hvordan aktiver vurderes141. Ifølge FSR er anken blandt andet, at reglerne for nedskrivning 

alligevel er i konflikt med IFRS, og at reglerne for OIV for teknisk insolvens bør håndteres således, at 

der først er OIV, når låntager har betalingsproblemer – det vil sige ikke som nu, hvor der er 

foruddefinerede risikoklaser, hvor der er OIV medmindre ”andet er bevist”.  Der er altså konflikt 

mellem FIL § 188/189/IFRS og Finanstilsynets vejledning.  

 

Således erfarede MB i forbindelse med Finanstilsynets inspektion i november 2013, at der var 

uenighed om nedskrivning for en ejendom, der stod til sikkerhed for en kundes engagement. Trods 

revisors validering via ejendomsmægler, der havde sat ejendommen til salg, var værdien forsigtigt (og 

i konflikt med neutralitetskravet) sat til 74 % af den udbudte salgsværdi. Trods dette var kravet fra 

Finanstilsynet, at værdien skulle yderligere nedsættes til 40 % af salgsværdien142. 

 

Validering fra Finanstilsynet var to medarbejdere, der vurderede ejendommen og gav MB 

tilbagemelding om ny værdi og beviset var Finanstilsynets vurdering. Dette betød for MB, at årets 

resultat blev til et underskud, som gav en skattetilbagebetaling. Samme skattebetaling som revisor med 

sin påtegning er ansvarlig for, som samfundets tillidsrepræsentant, men som Finanstilsynet kræver via 

sin ret til at vurdere aktiver. Og i modstrid med de tidligere kritiske røster om skjulte skatteaktiver. 

MB beskriver således, at der er en oplevelse af, at værdiansættelsen af det aktiv der ligger til sikkerhed 

                                                 
141 Bilag 7 
142 Bilag 1 
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ikke skal vurderes ud fra en reel neutral vurdering og baseret på en going concern forventning, men af 

Finanstilsynet forventes indregnet baseret på ”paniksalg”.  

 

FSR peger på, at disse krav medfører større kapitalkrav, men at de også betyder, at årets resultat 

ændres i konflikt med regnskabspraksis. Dette understøttes af FIL §196, der giver Finanstilsynet rig 

handlemulighed for både vurdering og udformning af regelsæt: 

 

FIL § 196. Finanstilsynet fastsætter nærmere regler for årsrapporten, herunder regler om indregning 

og måling af aktiver, forpligtelser, indtægter og omkostninger, opstilling af resultatopgørelse og 

balance samt krav til noter og ledelsesberetning. 

 

Uanset hvordan kollisionerne anskues, er det næppe sandsynligt, at lovgivning er i overensstemmelse 

med legalitetsprincippet. Måske også uforeneligt med de internationale regler, hvilket betyder, at 

problemstillingen må være tilsvarende for resten af de europæiske institutters behandling af 

nedskrivning. Finansrådet skriver i sit høringssvar da også, at vejledningen er ”Finanstilsynets særlige 

danske nedskrivningsregler” hvorfor det tolkes, at de danske lovgivere ikke har en endelig 

overensstemmelse med retskilde hierarkiet. 

Dette har været interessant at få kommenteret af FSR, hvorfor de er blevet spurgt om 

retssikkerheden i konflikten mellem revisors ramme og FIL
143

. Ved opgavens afslutning har jeg 

ikke hørt fra FSR.  

 

10.3.3 Finanstilsynets nye rolle og uafhængighed - samfundsopgaven 

 

Finanstilsynet har siden finanskrisens start ændret rolle. Samfundet har haft behov for, at en instans 

sikrede både samfundet i forhold til sit behov for stabilitet i sektoren og sikrede kompetente ledelser 

og bestyrelser. Erfaringen har vist, at der er behov herfor. 

 

I forløbet er det også afdækket, at revisor har haft uforklarlige påtegninger – også for pengeinstitutter, 

som trods blank påtegning og løftet om going concern kort efter aflæggelse af regnskabet krakker. 

Værdiernes voldsomme fald har også haft fokus. Når revisor i december måned validerer, at 

dagsværdien er xx kr. og i marts er lig nul, fordi et marked pludselig er illikvidt, er det jo præcis i den 

ånd dagsværdibegrebet er opstået. Revisor validerer ikke værdier i forhold til going concern som 

                                                 
143 Bilag 8 



61 

 

sådan, men at værdien på statusdagen er sådan. Revisor kan ikke gøre andet, hvis revisor skal følge de 

regler der eksisterer for hans virke. På den baggrund har det været nødvendigt med vejledninger for 

indregning af værdier i illikvide markeder, men har også betydet, at Finanstilsynet har vurderet et 

behov for at have indflydelse på indregningen. 

 

Standardmetoden beskrives i Bekendtgørelse144 om opgørelse af risikoeksponeringer, kapitalgrundlag 

og solvensbehov som en ”mindre avanceret metode” og at der ”stilles ikke krav om, at opgørelsen skal 

foretages ved hjælp af avancerede økonomiske metoder. Det forventes dog, at metoderne vil være 

forholdsmæssigt mere avancerede i større virksomheder end i mindre”.  Bekendtgørelsen definerer 

også, at der skal være foretaget en nødvendig validering af modellerne, hvilket især gælder matematisk 

funderede modeller.  For standardmodellen beskrives, at der tages ”udgangspunkt i det (negative) 

regnskabsresultat, som en stresstest af virksomhedens regnskab vil medføre. En stresstest er et forsøg 

på at stresse virksomheden ud fra en række forudsætninger ..og .. stresstesten måler, hvorledes den 

enkelte virksomhed reagerer overfor usandsynlige, men ikke helt utænkelige forhold. Vurdering af 

nedskrivninger som neutralt vurderet, er altså ikke i overensstemmelse med det bekendtgørelsen har 

som fokus. 

 

Så når Finanstilsynet påbyder institutter at omgøre værdier/nedskrive mv. og når aktien falder (som 

f.eks. jf. ØB145) med 40 pct., kan dette ansvar vel overføres til den professionelle, som udgøres af 

Finanstilsynet? Og kan revisor holdes ansvarlig, når det er uklart hvorvidt FIL er lex superior/lex priori 

i forhold til revisorloven og regnskabets begrebsramme. Og ikke mindst skal det vurderes, om 

Finanstilsynet (som146 kan lovgive/bestemme, udøve/omgøre, dømme/påbyde/sanktionere i så stort 

omfang, som det har vist sig) medfører retssikkerhedsproblemstilling for både revisor, bestyrelser og 

andre involverede samt vurdering af, hvorvidt erstatningsansvaret reelt tilhører bestyrelse og revisor, 

eller denne er overdraget til den ”professionelle”. 

 

Endvidere har der været behov for at vurdere holdbarheden og valg af forretningsmodel; også i forhold 

til et globalt perspektiv. Som det fremgår jf. FIL § 344 stk.2, skal Finanstilsynet vægte sit tilsyn med 

henblik på at fremme den finansielle stabilitet og tilliden til sektoren. Dog skal tilsyn ske i forhold til 

et væsentlighedshensyn, hvor indsats står ”i forhold til de potentielle risici eller skadevirkninger”. 

Væsentlighedshensynet nævnes specifikt til at omfatte SIFI og de globalt systemiske G-SIFI via 

                                                 
144 https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=161777 
145 http://www.finanstilsynet.dk/da/Tal-og-fakta/Vurderinger-af-finansielle-virksomheder/2011/VU-Oestjydsk-Bank-Funktionsundersoegelse.aspx 
146 Se bilag 4 – oversigt over tilføjelser og ændringer til lovgivningen de seneste par år. 
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intensiveret tilsyn. Der nævnes ikke noget om hensættelseskriterier, RWA via standard metoden eller 

tilsynsdiamant, bortset fra, at § 125a angiver, at en basiskapital kan udgøre minimum 6,4 pct. af RWA 

efter regler gældende pr 31.12.2006 – hvilket vil sige Basel I og standardmetoden. I forhold til kapitlet 

om kontrol og tilsyn, hvor det er illustreret, at ganske få SIFI’er får påbud i relation til netop 

holdbarhed, solvens og forretningsmodel trods krav til risikostyring og i forhold til, at loven især har 

fokus på SIFI og systemiskheden og væsentlighed, kan det undre, at der kan ske påbud som for ØB 

med deraf følgende tab på aktiekursen. 

 

For så vidt angår krav om kompetencer, kan der være gode årsager til, at der fra samfundet er opstået 

dette krav; både i forhold til revisor såvel som til bestyrelsen. En ledelse har vist sig at have behov for 

at blive udfordret i forhold til deres risikovillighed – især i lyset af aflønningsstrukturen. Så når 

Finanstilsynet i højere grad end tidligere inspicerer og kontrollerer ikke bare værdier, men også 

ledelsen/bestyrelsens traditionelle arbejde i forhold til selskabslovens regler og samme i forhold til 

regnskabslovens, IFRS, revisorlovens regler for revisor, kan der være god mening heri. Finanstilsynets 

nye rolle er derfor en form for revision af de to kontrolorganers arbejde. Finanstilsynet kan i forhold til 

de nye regler således, som beskrevet tidligere, ændre på kontrolorganernes vurderinger og påbud og 

kan tillade/afskedige disses to virke.  

 

Den manglende adskillelse af magten147, har dog indflydelse på disses uafhængighed og vurderes at 

udgøre en trussel i forhold til legalitetsprincippet for retssikkerheden for bestyrelsen såvel som for 

revisor. Uafhængighed har også udtryk i forhold til egeninteresser – for eksempel potentiel ansættelse. 

Revisor må ikke tage ansættelse i den virksomhed, som han har revideret i en periode, idet 

egeninteresserne kan medføre, at revisors kvalitetskontrol/revisortilsynet udtrykker kritik heraf. 

Finanstilsynet har ikke sådanne krav til uafhængighed148. Ikke i forhold til egeninteresser eller 

selvrevision og udgør måske et endnu større problem i forhold til legalitetsprincipper. 

 

Så når revisor og bestyrelsen er erstatningsansvarlige overfor en skadelidt 3. mand i forhold til fejl 

eller forsømmelse, som ikke falder under Business Judgement rule og når et professionelt ansvar kan 

overføres jf. UfR 1989.812H (se afsnit 10.3.1), kan en sådan ansvarspådragelse så kræves videregivet?  

 

                                                 
147 Udøvende, dømmende og lovgivende magt 
148 http://finanswatch.dk/Finansnyt/article6775473.ece - vicedirektør headhuntet af Nordea 

http://finanswatch.dk/Finansnyt/article6775473.ece


63 

 

Og når der for at sikre at Finanstilsynet kan yde vejledning, påtale overtrædelser og påbyde rettelse af 

fejl, som det fremgår af § 197, udover de allerede nævnte rettigheder, er Finanstilsynet så både 

udøvende, lovgivende og dømmende magt? Netop denne tredeling, der udgør rammen for en retsstat 

og at retssikkerhedsprincippet gælder.  

 

10.4 Retssikkerhed konklusion 

 

Via tilsyns- og kontrolopgaver søges asymmetri mindsket. I agent-principal teoretisk perspektiv sker 

dette især, som følge af kontrollens uafhængighed. Uafhængigheden er også del af retssikkerhed. Det 

betyder, at når lovgivning forvaltes, er grundbegrebet legalitet en forudsætning for, at lovgivning er 

gældende. Men også at retssikkerheden er intakt som følge af retskildernes rangorden og 

magtadskillelse. Regler i Danmark, som ikke har tilstrækkelig gyldighed (i overensstemmelse med 

grundnormen), må antages ikke at være gældende. 

 

Direktiver og forordninger fæstet i EU er bindende for medlemslandene og hierarkisk lavere regelsæt 

skal søge hjemmel i de højere rangerende regler. Vejledninger skal således hjemles i forhold til 

forordninger fra EU, og overtrædelse kan medføre ugyldighed eller erstatningsansvar. 

 

Bestyrelser er underlagt selskabsloven. Pligter for bestyrelser findes i SEL§115-1117 og regler for 

uafhængighed i SEL § 114. FIL har også regelsæt for bestyrelser i finansielle institutter i FIL § 184-

185, og det må antages, at lovgivningen kolliderer med hinanden, idet disse i forhold til rangordenen 

vurderes ligeværdige. Fit & Proper reglerne har regler for godkendelse af bestyrelsesmedlemmer. 

Godkendelsen (og ikke-godkendelsen) af bestyrelsesmedlemmer foretages af Finanstilsynet, der også 

udfærdiger reglerne og påser/kontrollerer og giver påbud.  Bestyrelsens ansvar som følge af SEL kan 

derfor været påvirket af Finanstilsynet – dels i form af, at måtte overholde påbud, og dels i form af den 

afhængighed, som bestyrelsesmedlemmer har overfor Finanstilsynet, idet denne har 

sanktionsmulighederne. 

 

Revisorer er underlagt revisorlov. Pligter for revisor findes heri og i Erklæringsbekendtgørelsen samt 

ISA’er og er endvidere fæstet i EU regler. Revisors regelsæt vurderes at have samme rangorden som 

regler i FIL. Da straffelovens regler gælder for overtrædelse af FIL, og da revisor kan straffes i forhold 

til sin beskyttede titel (og påtager sig ansvar hvis revisor ikke følger revisorloven) kan der være 

problematikker ved at påtegne et pengeinstituts regnskab. Især forhold som neutralitet, manglende 
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regnskabspraksis og dagsværdi er emner, som volder vanskeligheder i forhold til validering og 

vurdering, og som må resultere i én eller anden form for konsekvens, når revisor kvalitetskontrolleres. 

 

De nye certificeringsregler medfører – som for bestyrelsen – at revisors ansvar burde være påvirket af 

Finanstilsynets pådvirkning, da revisor skal overholde påbud og da revisors uafhængighed er truet af, 

at hans virke skal godkendes og kan mistes, hvis Finanstilsynet vurderer, at revisor ikke lever op til 

Finanstilsynets krav for revision af det specifikke pengeinstitut. FSR finder det retssikkerhedsmæssigt 

problematisk, at certificeringen kan fratages uden prøvelse ved uvildig instans. Det samme må være 

gældende for bestyrelsesmedlemmer. 

 

Finanstilsynets nye rolle og den nye lovgivning sætter Finanstilsynet i stand til at føre tilsyn med og 

kontrollere pengeinstitutter, påbyde ændring af værdier, solvens, nedskrivninger og kvalitet af 

kapitalen. Finanstilsynet kan også give påbud om valg af forretningsmodel, og lovgivningen i FIL 

medfører, at argumentation til fordel for samfundsstabiliteten har forrang for andre hensyn. 

Finanstilsynet har også tilsyn med bestyrelser og revisors kompetencer og godkendelse, og når den 

manglende adskillelse af magten (lovgivende, udøvende og dømmende magt) tages med i vurderingen, 

påvirkes ikke bare bestyrelsens og revisors uafhængighed, men også Finanstilsynets, i form af 

manglende juridisk overholdelse af legalitetsprincippet for den nye lovgivning. 

 

Spørgsmålet er, hvorvidt revisors og bestyrelsers erstatningskrav suspenderes eller - i forhold til 

tidligere domme om ansvarsoverdragelse - som følge af professionalisme - overføres til Finanstilsynet, 

da revisor og bestyrelse ikke kan gøre andet end følge Finanstilsynets påbud. 

 

11. Konklusion 
 

 
Den finansielle sektors virkeligheder har været undergået stor forandring. Den finansielle krises 

globale omfang og systemiske ustabilitet, har rystet det danske samfund, såvel som det har rystet den 

resterende verden. Det har betydet, at lovgivning, kontrol og tilsyn har været under forandring, for at 

imødegå, at denne ustabilitet skal gentage sig. Da krisen har været global, har også vort europæiske 

medlemskab medført lovændringer i form af forordninger og direktiver. Lovgiverne har altså indført 

nye regelsæt for revisors virke, for bestyrelsers virke, for regnskabers paradigme og begreber, for 

indregningskriterier og specifikt for finansielle institutter. 
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Finansielle institutter er virksomheder underlagt fuldkommen konkurrence. Det vil sige, at der ikke 

findes særlige barrierer for at skifte leverandør af penge. Valg af leverandør sker sædvanligvis på 

grund af den tillid, det enkelte institut nyder. Derfor er information af enhver art vigtigt for instituttet, 

da mangel på tillid kan koste engagementer med kunder og fremmedfinansieringsmuligheder såvel 

som egenfinansiering og kursværdi. Også på samfundsniveau er tilliden vigtig, da sektoren varetager 

vigtige samfundsmæssige opgaver, som er systemisk vigtige for den struktur der findes.  

 

Ejerne, som udgør den første af opgavens virkelighed, har på grund af værn mod fjendtlig overtagelse 

været begrænset i deres indflydelse, og bestyrelsen har i deres sted varetaget kontrolopgaven jf. 

selskabslovens regler. Del af disse pligter vedrører kontrolmiljø og tilsyn med ledelsen, som er den, 

der på vegne af ejerne tager risikoen, men ikke skal betale, hvis afkastet er negativt. Sammenholdt med 

en struktur, der eksisterer for ledelsers aflønningsform, har en del af krisens årsager haft rod i netop 

denne moral hazard problematik, og da en del af ejernes vurdering sker i forhold til beregning af 

risikoen, når de investerer i aktien, er den eksterne rapport et vigtigt redskab, idet denne er valideret af 

en uafhængig part. 

 

Basisopgaven vedrører instituttets lønsomhed og rapportering sker i form af den eksterne rapportering. 

Den eksterne rapportering valideres af samfundets tillidsrepræsentant revisor, og kravet om den 

lovpligtige revision gælder for pengeinstitutter jf. årsregnskabsloven såvel som jf. FIL. Revisors rolle 

er fæstet i erklæringsbekendtgørelse, når det vedrører erklæringer med høj grad af sikkerhed. Den 

eksterne rapport giver beslutningsgrundlaget for ressourceallokering. Via globalt definerede regler for 

indregning og måling, specifikt som resultat af indførelse af IFRS og det formueorienterede paradigme 

er indregningskriterier harmoneret i global lovgivning. Validiteten er givet jf. krav om uafhængighed 

for revisor udover den gennemskuelige regnskabspraksis. 

 

Samfundsopgaven er opstået som følge af sektorens ustabilitet under krisen. Dagsværdibegrebet fik 

det svært, da dagsværdier skulle vurderes i illikvide og ikke-eksisterende markeder. Krisen har 

medført, at Basel reglerne blev justeret ad to omgange. I første omgang via Basel II, hvorved 

pengeinstitutter fik mulighed for at gå fra en standard vurdering af de risikovægtede aktivers 

kapitaldækning til egne risikovurderingsmodeller. Tanken var - som for IFRS - at samfundet og 

stakeholders havde bedre mulighed for at vurdere den reelle risiko, hvis der blev taget udgangspunkt i 

den specifikke risiko. Resultatet blev, at risikovægtene for institutter med egne 
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risikovurderingsmodeller beregnede væsentligt lavere solvensbehov med uigennemsigtige metoder i 

information asymmetrisk perspektiv. 

 

Vurdering af indikation for værdiforringelse har været kritiseret for ikke at harmonere med 

neutralitetsbegrebet, idet OIV vurderes ud fra parametre, der er objektivt vurderet.  Det betyder 

konflikt med IFRS og neutralitetsbegrebet. Også beregningsmetoder for udregning af de risikovægtede 

aktiver, har fået kritik for manglende oplysning om beregning, da dette er omfattet af 

konkurrencehensyn. De manglende oplysninger medfører minimeret information til regnskabsbrugere, 

og gør offentliggørelser fra Finanstilsynet til kritisk information, som ikke valideres af 

gennemsigtighed i indregningskriterier, og som ikke sammenlignes på tværs af valgte metoder. 

Tilsynsdiamanten er ny rapportering, som tager udgangspunkt i de værdidrivere, som har været fælles 

kendetegn for de institutter, som kom i klemme under finanskrisen, og som giver samfundet overblik 

over sektoren, når niveauer når kritiske grænser. 

 

Kontrol af aflagt regnskab og reglerne i revisorlov samt indregningsregler jf. IFRS mv., er 

harmoniseret i EU. Uafhængighedskravet til revisor fremgår også af 8. direktiv og 

uafhængighedskravet omfatter specifikt områder som trusler fra egeninteresser. Egeninteresser kan for 

eksempel være tilhørsforhold og ansættelsesmuligheder og andet. Finanstilsynet og Rangvid udvalget 

og mange andre har udtrykt kritik af revisors arbejde. Blandt andet at rådgivningsopgaver og revision 

af samme pengeinstitut kan tolkes sådan, at validering af værdier ikke er mulig. De mange krakkede 

institutters erklæringer med høj grad af sikkerhed for going concern har også været kritiseret, selvom 

dagsværdier, der falder til ”0” i illikvide markeder vel må anses for netop at være essensen af 

dagsværdibegrebet. 

 

Ustabiliteten har via kontrolbehovet givet Finanstilsynet den nye rolle som kontrollant af institutternes 

værdier, soliditet, kapitaldækning, risici og nedskrivningsbehov. Men Finanstilsynet har også fået 

rollen som den part, der vurderer procedurer, forretningsmodel, going concern og værdidrivere. 

Derudover har Finanstilsynet fået rollen at godkende revisor i forhold til dennes erfaring jf. 

certificeringsreglerne og godkendelse af bestyrelsen via Fit & Proper reglerne. Finanstilsynet har 

endvidere fået rollen som afgiver af vejledninger for indregning og andre områder. 

 

Via tilsyns- og kontrolopgaver søges asymmetri mindsket, og en løsning er kontrollens uafhængighed. 

Der findes ikke regler for funktionsadskillelse og uafhængighed for Finanstilsynet, sådan som det 
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eksisterer for bestyrelsen og revisor. Da Finanstilsynet kan hyre og fyre revisor og bestyrelse, vurderes 

det, at der eksisterer ny afhængighed af Finanstilsynet. Uafhængighed er også del af 

retssikkerhedsprincippet. Det betyder, at når lovgivning forvaltes, er legaliteten grundprincip og 

dermed en forudsætning for, at lovgivning er gældende.  

 

Retssikkerhed opstår også som følge af retskildernes rangorden og magtadskillelse. Regler i Danmark, 

som ikke har tilstrækkelig gyldighed (i overensstemmelse med grundnormen), må antages ikke at være 

gældende. Direktiver og forordninger fæstet i EU er bindende for medlemslandene og hierarkisk lavere 

regelsæt, skal søge hjemmel i de højere rangerende regler. Vejledninger skal således hjemles i forhold 

til forordninger fra EU, og overtrædelse kan medføre ugyldighed eller erstatningsansvar. Det vurderes, 

at der er problemstillinger i forhold til den lovgivning der eksisterer for området – både i forhold til 

rangordenen og i forhold til hjemmel.  

 

Opgavens formål var at afdække de årsager, der kan ligge til grund for det manglende krav om den 

eksterne revisors revision af Basel rapportering. Spørgsmålet kan ikke besvares. Det kan tolkes på, at 

de mange uforståelige påtegninger har været bebrejdet revisor i udtrykt mistillid til håndteringen af 

revisionen. Det kan tolkes på, at revisor ikke har formået at stille krav til bestyrelsers kontrolarbejde. 

Og det kan tolkes på, at værdier, der valideres efter regnskabspraksis og IFRS benytter metoder, der 

ikke er egnede til stressede perioder under illikvide markeder. Men disse afgør vel blot, at revisor har 

ageret ud fra den lovgivningsmæssige ramme, som er givet.  

 

At løsningen er blevet, at der indføres offentliggørelse, der kan medføre høj grad af volatilitet for 

aktier, når ugennemskuelig information om værdiers nedskrivning efter uigennemsigtig 

regnskabspraksis offentliggøres, er vel næppe den rigtige løsning, når den følges op med en samtidig 

udøvende og lovgivende magt.  Men som sagt har undersøgelser ikke givet svaret, og opgaven står 

derfor uden konklusion herpå. 

 

Til gengæld må det vel konkluderes, at der kan eksistere en konflikt i forhold til det erstatningsansvar, 

som traditionelt revisor og bestyrelseshverv medfører, når alle væsentlige beslutninger i princippet er 

Finanstilsynets. 
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12.  Perspektivering 
 

Der findes i opgaven utallige problemstillinger som det kan være relevant at forfølge. 

 

Når Kraka ”beviser” at solvensniveauet ved indførsel af Basel II halverer RWA’er for SIFIer, hvilke 

overvejelser er der så for disses mindre vurderede risiko?  

Hvad i forudsætningerne er ændret? 

Hvordan sikres det at tilsynet for IRB systemerne er forståeligt, både i forhold til inspektion og i 

forhold til de ”regnskabsbrugere” der læser Finanstilsynets offentliggørelser.    

Kan man reelt validere den systemmæssige opsætning og de forudsætninger der ligger til grund for 

risiko og værdi, når en værdi kan ændres radikalt bare ved skift af den rentekurve den beregner sin 

dagsværdi imod (der findes utallige rentekurver) 

 

Sikres stakeholders mindskelse af asymmetri når Finanstilsynet kan bestemme værdier og 

indregningskriterier? Og hvordan sikres det, at Finanstilsynets vurderinger er baseret på relativt 

objektive skøn – det vil sige metodologi / regnskabspraksis osv. 

 

Hvem er ansvarlig ved fremtidige krav om erstatning? Hvis bestyrelsen, revisor mv. handler i 

overensstemmelse med krav fra Finanstilsynet, er det så Finanstilsynet der overtager ansvaret overfor 

3.mand? er der i det hele taget brug for bestyrelser og revisorer i den finansielle sektor? 

 

Hvad består forskellene for RWA reelt i, når mindre institutter sammenlignes med SIFI og standard 

metoden således holdes op mod IRB. 

 

Må revisor (i forhold til revisorloven og regnskabslove) underskrive pengeinstitutter og hvorfor. 

 

Hvilke love gælder hvis der er konflikt? Og hvordan kunne legalitetsproblemerne i forhold til 

funktionsadskillelse af udøvende, dømmende og lovgivende magt tænkes udført. 
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Ketscher &Rønsholdt,  offentlig ret. Retssikkerhed og retsanvendelse 1987 GAD ISBN (Ketscher, 1987:sidetal) 

Madsen Peter Grundlæggende EU forfatningsret Jurist og økonomforbundets forlag 2.udgave 2011 ISBN 978-87-574-

2004-3 (Madsen,2011:sidetal) 

Nielsen Ruth Retskilderne 7.udgave Jurist og økonomforbundets forlag 2002 ISBN 87-574-0458-5 

(Nielsen,2002:sidetal) 

Sørensen Ole, Regnskabsanalyse og værdiansættelse 3.udgave Gjellerup 2009 ISBN 978-87-13-04998-1 

(Sørensen,2009:sidetal) 

Wegener Morten Juridisk metode Jurist- og økonomforbundets forlag 3.udgave  2000  ISBN 87-574-6761-5 

(Wegener,2000:sidetal) 

 

13.2 Love, bekendtgørelser og vejledninger 

 

1. Bekendtgørelse af lov om finansiel virksomhed: 

https://www.retsinformation.dk/Forms/r0710.aspx?id=152629#Afs5. LBK nr 948 af 02/07/2013 Historisk 

 

2. Bekendtgørelse af lov om finansiel virksomhed: 

https://www.retsinformation.dk/Forms/r0710.aspx?id=164519 LBK nr 928 af 04/08/2014 Gældende 

 

3. Bekendtgørelse om finansielle virksomheders m.v. pligt til at offentliggøre Finanstilsynets vurdering af 

virksomheden m.v.: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=162865 

4. Bekendtgørelse om kapitalafdækning: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=161777 

 

https://www.retsinformation.dk/Forms/r0710.aspx?id=152629#Afs5
https://www.retsinformation.dk/Forms/r0710.aspx?id=164519
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=162865
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=161777
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5. Bekendtgørelse om de risici pengeinstitutter omfattet af garantiordningen må påtage sig: 

https://extranet.finanstilsynet.dk/lovinfo/Lov.aspx?ItemId=0f880d8a-31a3-4244-a356-c6b742926878 

 

6. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 af 26. juni 2013 - tilsynsmæssige krav til 

kreditinstitutter: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=CELEX:32013R0575 

 

7. Fit & Proper vejledning: Vejledning om krav i den finansielle lovgivning til direktørers og 

bestyrelsesmedlemmers egnethed og hæderlighed (fit og proper)   https://www.retsinformation.dk/Forms/ 

R0710.aspx?id=163093&exp=1. Nr 9291 af 15/05/2014 Gældende   

https://www.finanstilsynet.dk/da/Regler-og-praksis/Reaktioner/2012/FIL-64-Vurdering-af-

bestyrelsesmedlems-egnethed.aspx 

 

8. Lov om finansiel virksomhed: (seneste version af 4. august 2014) 

https://www.retsinformation.dk/Forms/r0710.aspx?id=164519 

 

9. Vejledning om individuelle nedskriver: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=162216  

(Realkreditrådet – høringssvar til vejning om nedskrivningsvejledning: ) 

http://www.google.dk/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0CCYQFjAB&url=http%3A%

2F%2Fwww.realkreditraadet.dk%2FAdmin%2FPublic%2FDownload.aspx%3Ffile%3DFiles%252FFiler%2

52F6%2BAktuelt%252FHringssvar%252F2014%252Fsvar-vejledning-nedskrivninger-

20140113.pdf&ei=HRneU7-iB-e_ywOk-

YL4BA&usg=AFQjCNEhp4lmy0X0UN5bdw4H2f_ju1rDoQ&sig2=k-QfB-

la004zNBFXwJKEvQ&bvm=bv.72197243,d.bGQ 

http://www.fsr.dk/~/media/Files/FSR/Faglige_informationer/Regnskaber/Love%20og%20bekendtgoerelser/F

inansielle%20virksomheder/VejledningNedskrivningerJanuar2014.ashx 

 

10. Vejledning til udfyldelse af indberetningsskemaer for opgørelse af solvens, basiskapital og risikovægtede 

poster: 

https://www.finanstilsynet.dk/~/media/Indberetning/2012/Vejledninger/Vejledning_CKogCS_20120706.ash

x og https://www.finanstilsynet.dk/Indberetning/Vejledninger-og-

informationer/Vejledninger/~/media/Indberetning/2010/Solvensbehovsopgoerelse.ashx 

 

13.3 Publikationer, rapporter og artikler 

Advokatrådet - retssikkerhed 

11. http://www.ft.dk/samling/20111/almdel/reu/bilag/37/1032505/index.htm ISBN 978-87-89741-19-2 

 

12. Agent-principal og aflønning: 

https://tidsskrift.dk/index.php/nationaloekonomisktidsskrift/article/view/25497/49065 

 

13. Bestyrelsesmedlemmers ansvar – dom fra Skat: https://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=362142&vId=0 

 

14. Bestyrelsens opgaver jf. Finanstilsynet: 

https://www.finanstilsynet.dk/upload/Finanstilsynet/Publik/Publikationer/haandbog/kap02001.html 

 

15. Finansrådet – om banksektor ultimo 2013: http://www.finansraadet.dk/Om-

os/Documents/%C3%85rsm%C3%B8der/2013/Det_Finansielle_Danmark_publikation_2013.pdf 

 

16. Kraka - Dias fra tale – taler Finanstilsynet om tilsyn, risikovægtede aktiver og kapital: 

http://www.kraka.org/sites/default/files/public/ulrik.pdf 

https://extranet.finanstilsynet.dk/lovinfo/Lov.aspx?ItemId=0f880d8a-31a3-4244-a356-c6b742926878
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=CELEX:32013R0575
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https://www.retsinformation.dk/Forms/
https://www.finanstilsynet.dk/da/Regler-og-praksis/Reaktioner/2012/FIL-64-Vurdering-af-bestyrelsesmedlems-egnethed.aspx
https://www.finanstilsynet.dk/da/Regler-og-praksis/Reaktioner/2012/FIL-64-Vurdering-af-bestyrelsesmedlems-egnethed.aspx
https://www.retsinformation.dk/Forms/r0710.aspx?id=164519
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=162216
http://www.google.dk/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0CCYQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.realkreditraadet.dk%2FAdmin%2FPublic%2FDownload.aspx%3Ffile%3DFiles%252FFiler%252F6%2BAktuelt%252FHringssvar%252F2014%252Fsvar-vejledning-nedskrivninger-20140113.pdf&ei=HRneU7-iB-e_ywOk-YL4BA&usg=AFQjCNEhp4lmy0X0UN5bdw4H2f_ju1rDoQ&sig2=k-QfB-la004zNBFXwJKEvQ&bvm=bv.72197243,d.bGQ
http://www.google.dk/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0CCYQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.realkreditraadet.dk%2FAdmin%2FPublic%2FDownload.aspx%3Ffile%3DFiles%252FFiler%252F6%2BAktuelt%252FHringssvar%252F2014%252Fsvar-vejledning-nedskrivninger-20140113.pdf&ei=HRneU7-iB-e_ywOk-YL4BA&usg=AFQjCNEhp4lmy0X0UN5bdw4H2f_ju1rDoQ&sig2=k-QfB-la004zNBFXwJKEvQ&bvm=bv.72197243,d.bGQ
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http://www.google.dk/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0CCYQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.realkreditraadet.dk%2FAdmin%2FPublic%2FDownload.aspx%3Ffile%3DFiles%252FFiler%252F6%2BAktuelt%252FHringssvar%252F2014%252Fsvar-vejledning-nedskrivninger-20140113.pdf&ei=HRneU7-iB-e_ywOk-YL4BA&usg=AFQjCNEhp4lmy0X0UN5bdw4H2f_ju1rDoQ&sig2=k-QfB-la004zNBFXwJKEvQ&bvm=bv.72197243,d.bGQ
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http://www.google.dk/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0CCYQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.realkreditraadet.dk%2FAdmin%2FPublic%2FDownload.aspx%3Ffile%3DFiles%252FFiler%252F6%2BAktuelt%252FHringssvar%252F2014%252Fsvar-vejledning-nedskrivninger-20140113.pdf&ei=HRneU7-iB-e_ywOk-YL4BA&usg=AFQjCNEhp4lmy0X0UN5bdw4H2f_ju1rDoQ&sig2=k-QfB-la004zNBFXwJKEvQ&bvm=bv.72197243,d.bGQ
https://www.finanstilsynet.dk/~/media/Indberetning/2012/Vejledninger/Vejledning_CKogCS_20120706.ashx
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http://www.ft.dk/samling/20111/almdel/reu/bilag/37/1032505/index.htm
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17. Nordea ansætter chef fra Finanstilsynet:  http://finanswatch.dk/Finansnyt/article6775473.ece 

 

18. Rangvid rapporten: http://www.evm.dk/publikationer/2013/~/media/oem/pdf/2013/2013-publikationer/18-

09-13-rapport-fra-udvalget-om-finanskrisens-aarsager/rapport-fra-udvalget-om-finanskrisens-rsager.ashx  

 

19. Revisorlovgivning – liberalisering: 

http://erhvervsstyrelsen.dk/file/239599/revisorlovgivning_uafhaengighed_liberalisering_januar2002.pdf 

Revisorkommisionens betænkning 2002.  

 

20. SIFI definition: http://www.evm.dk/~/media/oem/pdf/2013/2013-publikationer/14-03-13-sifi-udvalgets-

rapport/rapport-sifi-udvalget.ashx 

 

21. Østrigs nationalbanks rating model: http://www.oenb.at/dms/oenbEN/publications/Financial-

Market/Publications-of-Banking-Supervision/rating_models_tcm16-22933.pdf     

 

22. Halvårsrapport Østjydsk bank:  http://www.7230.oeb.dk/media/Halvårsrapport2014.pdf 

 

23. Meddelelse om halvårsrapport Østjydsk bank: http://www.7230.oeb.dk/media/Meddelelse_3._juli_2014.pdf 

 

24. Redegørelse om inspektion Østjydsk bank:   

http://www.7230.oeb.dk/media/Redegørelse_om_inspektion_af_Østjydsk_Bank__AS.pdf  

13.4 Links 
 

a) https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/dk/Documents/financial-services/Nye-kapitalkrav-til-

pengeinstitutter.pdf  

b) http://www.bis.org/bcbs/irbriskweight.pdf 

c) http://www.business.dk/investor/boerstal/OJBA.co?provider=ms_dlc 

d) http://corporategovernance.dk/file/371399/brev_til_udstedere_aktier.pdf 

e) http://www.danskebank.dk/da-dk/Privat/Daglig-oekonomi/Priser-og-vilkaar/Hvordan-fungerer-en-

bank/Pages/Hvordan-fungerer-en-bank.aspx 

f) http://www.denstoredanske.dk/Samfund,_jura_og_politik/%C3%98konomi/Marked_og_velf%C3%A6rd/pri

ncipal-agent-teori 

g) http://erhvervsstyrelsen.dk/file/450881/notat_om_revision_i_en_krisetid.pdf 

h) http://www.esrb.europa.eu/pub/pdf/recommendations/2011/ESRB_2011_2.da.pdf?6c29fbee12d27064fe1028

68120f2c59 
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