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Abstract

On May 15 2014 the European Union approved the long awaited MiFID II and MiFIR regulation. Due to

the complex nature of the new regulation, and the need for several specific guidelines on the

implementation and adaptation of the regulation final due date implementation into national legislation

is currently, tentatively, set at January 3 2017 (postponement has been discussed).

The overall intention of the MiFID II and MiFIR regulation is to improve investor protection, and the

integrity and stability og the financial markets across the EU. Further its aim is to ensure even

competetion across borderes within the Union.

The significant change and expansion of the MiFID regulation is expected to have a significant impact on

finacial institutions across the EU. As such, the work of the auditors of those financial institutions i

sexpected to change as well. However, as of the time of this thesis, no guidance on the expected

changes effecting the work of auditors has been published.

The thesis identifies the significant changes affecting the auditors and the consequenses for the work

performed, as well as the conclusions given. This analysis is performed in a Danish context, based on the

existing legislation and the new regulation.

The thesis concludes with giving a suggestion for a new framework in connection with the

implementation and adaptation of the new regulation, with the purpose of easing the work of the

competent authorities, as well as increase the transparency of the implementation of investor

protection in financial institutions.
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1 Indledning

Jeg har i flere år arbejdet som revisor på diverse fondsmæglerselskaber og har på den baggrund en god

indsigt i reglerne i MiFID direktivet. I forbindelse med at EU i sommeren 2014 har endeligt vedtaget

reglerne i MiFID II og MiFIR ligger der et større implementeringsarbejde og venter for danske

værdipapirhandlere i forhold til at blive compliant med det nye direktiv.

Direktivet træder i kraft den 3. januar 2017. Dermed er dette et emne område, som både er interessant

for værdipapirhandlere i Danmark og mig selv i forbindelse med mit arbejde.

I forbindelse med det nye direktiv, er det forventningen at der endvidere kommer en ny bekendtgørelse

for revisors arbejde i forbindelse hermed. Baseret på historikken for finansielle virksomheder, hvor en

god del af Finanstilsynets løbende tilsynsområder er uddelegeret til virksomhedernes lovpligtige revision

(via erklæringer og oplysninger i revisionsprotokollen), må det forventes at en stor del af den løbende

kontrol med overholdelse af og rapportering om implementeringen af direktivet i virksomhederne bliver

pålagt revisor.

På den baggrund har jeg fundet det interessant at undersøge, hvilke områder i de nye krav, der med

fordel kan udføres løbende af revisor, samt endvidere undersøge og overveje på hvilken måde revisors

rapportering herom bør sammensættes, således at rapporteringen og de hermed forbundne

omkostninger kan være så effektiv og værdiskabende som muligt.
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1.1 Problemformulering

I forbindelse med den kommende implementering af MiFID II og MiFID må det forventes at kravene til

revisors rapportering til Finanstilsynet omkring de organisatoriske forhold ændres. Herunder forventes

en opdatering og overvejelse omkring lovpligtige erklæringer på området. Denne proces er i fuld gang,

hvor Finanstilsynet og FSR mfl. er i gang med at udarbejde og kommentere forslag hertil. Der er på

nuværende tidspunkt ikke skrevet tillæg til revisionens gennemførsel i finansielle virksomheder ej heller

opdatering af revisors rapporteringskrav. Det er derfor interessant at undersøge, hvordan et sådan

forslag kan se ud.

Til afdækning af ovenstående problem, vil jeg i nærværende opgave forsøge at besvare spørgsmålet:

Hvordan påvirkes revisionen af finansielle virksomheder af indførslen af reglerne i MiFID II og MiFIR?

Til at belyse ovenstående spørgsmål vil jeg undervejs i opgaven besvare følgende underspørgsmål:

- Hvilke væsentlige ændringer indeholder det nye direktiv, og hvad betydning kan disse have for

revisor?

- Hvilken rolle har myndighederne historisk pålagt revisor i forbindelse med MiFID og hvorfor er

det forventningen at revisor vil få pålagt ændrede krav i forbindelse med MiFID II?

- Hvordan forventes arbejdsdelingen mellem Finanstilsynet og revisor i forbindelse med

implementering af og tilsyn med det nye direktiv?

- Hvor og hvornår er det hensigtsmæssigt at revisor rapporterer om det nye direktiv? I forbindelse

hermed, hvilket format skal revisor rapportere i?

- Hvordan bør regelsættet sammensættes til gavn for både tilsyn, sektor og revisor
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1.2 Afgrænsning

I store træk kan MiFID direktiverne (både I og II) opdeles i en del der vedrører investeringsselskaber, og

en del der vedrører regulerede markeder (behandlet i afsnit III af begge direktiver). Pga. pladsmangel, og

for at sikre muligheden for fordybning, herunder at min egen erfaring er centreret omkring

investeringsselskaber, vil afhandlingen fokusere på den del af direktivet, som regulerer

investeringsselskabernes forhold. Der henvises således alene begrænset til regelsættet for regulerede

markeder. Det skal dog bemærkes at de 2 dele af direktivet er nært beslægtede, og at ændringer i

direktivet i det store hele er foretaget synkront for de 2 dele. I forhold til relevans for revisorer og

finansielle virksomheder vurderes denne afgrænsning desuden at give den største brugbarhed idet at

det alene er Nasdaq Copenhagen der falder under definitionen for regulerede markeder i forhold til

MiFID I, og at MiFID II pt. i Danmark vil udvide denne med et enkelt reguleret marked (First North).

Imens er der væsentligt flere virksomheder med tilladelse som værdipapirhandlere og som falder under

definitionen for investeringsselskaber i overensstemmelse med MiFID II direktivet.

Afgrænsningen fra de regelsættet omkring regulerede markeder, gør desuden at forhold omkring

transaktioner og deres udførelse, herunder prisfastsættelse og rapporteringskrav, vil fokusere sig

omkring situationer, hvor disse udføres af et investeringsselskab, for egen eller kunders regning, og ikke

i forhold til de krav der vedrører investeringsselskaber som udfører handler i forbindelse med drift af

regulerede markeder.
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2 Metode

2.1 Metode

Datagennemgang vil som udgangspunkt bestå af analyse af eksisterende lovgrundlag for henholdsvis

MiFID I og MiFID II og MiFIR, resulterende i en anbefaling eller forslag til relevante krav til revisor i

forbindelse hermed.

Indenfor videnskabsteorien arbejdes med 3 paradigmer baseret på specifikke ideologier:

- Det positivistiske paradigme: Paradigmet siger at sandheden findes ved statistiske

undersøgelser. I sin ekstreme form, er objektiviteten i hovedsædet, der vurderes og diskuteres

ikke, og konklusioner bygger alene på matematiske og statistiske fremstillinger

- Det konstruktivistiske paradigme: Det ultimative mål er forståelse, som bunder i en subjektiv

indsigt i aktørernes virkelighedsopfattelse. Der anvendes ingen kvantitative undersøgelser og

motivforklaringer benyttes til at forklare helheden.

- Det neopositivistiske paradigme: En modificeret version af positivismen. Den bedst opnåelige

sandhed søges ved hjælp af objektivitet og neutralitet. Bunder så vidt mulig i en kombination af

kvantitative og kvalitative undersøgelser.

Problemformuleringen i afsnit 1.1 lægger op til en kvalitativ undersøgelse, hvor målet er at udlede og

foreslå et regelsæt for revisor i forbindelse med det nye MiFID II direktivs implementering. Da der ikke

er kvantitativ data på betydningen af det nye direktiv endnu (det er ikke implementeret på tidspunktet

for afhandlingens udarbejdelse), vil afhandlingen være udarbejdet efter det konstruktivistiske

paradigme, dog med en tilstræbning imod det neopositivistiske paradigme, idet det tilstræbes t være

objektiv og kritisk, ligesom analyse og udledninger vil tage udgangspunkt i faktisk lovgivning og

direktiver.

2.2 Kildekritik
Hovedparten af opgaven udarbejdes på baggrund af henholdsvis love og bekendtgørelser og direktiver

og forordninger fra henholdsvis dansk lovgivning og EU. Øvrig information er tilstræbt indhentet fra

anerkendte officielle kilder, såsom f.eks. Finanstilsynets hjemmeside. Der benyttes desuden enkelte
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publikationer og informationer fra anerkendte fagfolk eller virksomheder som f.eks. advokater og

revisionsvirksomheden PwC. Det vurderes på den baggrund at der er almindelig tillid til de anvendte

kilder og at disse er forfattet af kompetente og anerkendte kilder.

Som følge af de ovenfor nævnte forhold, er det vurderingen at de anvendte kilder er passende og kan

danne grundlag for afhandlingens analyser og konklusioner.

2.3 Disposition
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2.4 Begrebsdefinition

I afhandlingen vil der blive brugt en lang række begreber og forkortelser, som kræver et indledende

kendskab til henholdsvis revision og finansielle virksomheder og markeder. Størstedelen af udtrykkene

er taget fra og benyttet på samme måde som beskrevet under artikel 4, Definitioner i henholdsvis MiFID

I og MiFID II direktiverne (se forklaring herunder). I dette afsnit vil jeg gøre rede for de væsentligste

definitioner, således at begrebsforklaringer ikke kommer til at komplicere analyser og diskussioner

unødigt, og at de gennemgående begreber er klart defineret.

Forkortelser og udtryk:

ESMA: The European Securities and Markets Authority. Det fælleseuropæiske finanstilsyn.

FiL: Lov om Finansiel virksomhed, LBK nr. 182 af 18. februar 2015

MiFID I - direktivet: EU direktiv nr. 2004/39/EF af 21. april 2004. Direktivet fastsætter regler for levering

af investeringsservice og afvikling af handler mm.

MiFID II – direktivet: Rådets direktiv nr. 2014/65/EU af 15. maj 2014. Direktivet fastsætter regler for

levering af investeringsservice og afvikling af handler mm.

MiFID erklæringen: Erklæring i overensstemmelse med § 15 i bekendtgørelse nr. 428 af 9. maj 2007

MiFIR forordningen: Europa-parlamentets og rådets forordning nr. 600/2014/EU om markeder for

finansielle instrumenter.

Rangvid rapporten: Rapport fra 2013 med analyse af årsagerne til finanskrisen.

Revisionsbekendtgørelsen: Bekendtgørelse om revisionens gennemførelse i finansielle virksomheder

m.v. samt finansielle koncerner, Bekendtgørelse nr. 1912 af 22. december 2015
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Definitioner1

Investeringsselskab: ”en juridisk person, hvis erhvervsmæssige virksomhed består i at yde én eller flere

former for investeringsservice til tredjemand og/eller udføre én eller flere former for

investeringsaktiviteter på erhvervsmæssigt grundlag… ”

MHF – Multilateral handelsfacilitet: ”et multilateralt system drevet af et investeringsselskab eller en

markedsoperatør, der – inden for systemet og efter ufravigelige regler – sætter forskellige tredjeparters

interesse i køb og salg af finansielle instrumenter i forbindelse med hinanden på en sådan at der indgås

en aftale… ”

OHF – Organiseret handelsfacilitet: ”Ethvert multilateralt system, som ikke er et reguleret marked eller

en MHF, og hvor forskellige tredjeparters købs- og salgsinteresser i obligationer, strukturererede

finansielle produkter, emissionskvoter eller derivater kan interagere i systemet på en sådan måde, at det

medfører indgåelse af en aftale efter afsnit II i dette direktiv”

Porteføljepleje: ”Porteføljepleje i henhold til den enkelte kundes afgivne mandat med skønsmæssige

beføjelser, såfremt sådanne porteføljer omfatter et eller flere finansielle instrumenter. ”

Reguleret marked: ”et multilateralt system, der drives og/eller forvaltes af en markedsoperatør, som –

inden for systemet og under iagttagelse af faste regler – sætter forskellige tredjeparters købs- og

salgsinteresser i finansielle instrumenter i forbindelse med hinanden på en sådan måde, at det medfører

indgåelse af en aftale efter afsnit II i dette direktiv. ”

Systematisk internalisator: ”et investeringsselskab, som på organiseret, hyppigt, systematisk og

væsentligt grundlag handler for egen regning ved udførelse af kundeordrer uden for et reguleret

marked, en MHF eller en OHF uden at drive et multilateralt system. ”

1 Definitioner i dette afsnit er citeret fra artikel 4 i henholdsvis MiFID I og MiFID II direktiverne
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3 Analyse

3.1 MiFID I

3.1.1 Baggrund og implementering

Den 21. april 2004 blev Europa-Parlamentets og rådets direktiv 2004/39/EF vedtaget, som følge af at

”flere investorer er blevet aktive på de finansielle markeder, hvor de tilbydes et stadig mere komplekst

og vidtrækkende sæt tjenesteydelser og instrumenter”2. Endvidere var der identificeret et behov for at

inkludere investeringsrådgivning under de tjenesteydelser der var reguleret under det tidligere

gældende direktiv ISD (Investment Services Directive) fra 19933.

Af direktivet fremgår det: ”På grund af investorers stigende afhængighed af personlige anbefalinger bør

investeringsrådgivning medtages som en investeringsservice, der kræver tilladelse. ”4 og ”(4) På listen

over finansielle instrumenter bør medtages visse råvarederivater og andre derivater, der udfærdiges, og

handles på en sådan måde, at de giver anledning til samme reguleringsmæssige spørgsmål som

traditionelle finansielle instrumenter. ”5

På denne baggrund, og med ønsket om a både ensrette de finansielle markeder i unionen og øge

investorsikkerheden, blev direktivet vedtaget og implementeret i medlemslandene. Det præciseres at

målene for direktiver er: 6

 At beskytte investorer og sikre markedsintegriteten ved at etablere harmoniserede regler, som

dækker autoriserede aktørers aktiviteter i markedet.

 At fremme fair, gennemsigtige, effektive og integrerede finansielle markeder.

Da MiFID I blev vedtaget (2004) var hovedformålet med direktivet, at fremme grænseoverskridende

handel, og nedbryde de traditionelle monopoler, som eksisterede på handel med værdipapirer i form af

de enkelte landes børser. Desuden gjorde MiFID I det muligt at udvikle alternative handels platforme.

Udover de indledende afsnit, som definerer og beskriver hvilke virksomheder og forhold der er reguleret

af direktivet, de afsluttende afsnit som beskriver og definerer tilsynsmyndighedernes pligter og

2 2004/39/EF, L. 145/1, (2)
3 http://ec.europa.eu/finance/securities/isd/mifid/index_en.htm
4 2004/39/EF, L. 145/1, (3)
5 2004/39/EF, L. 145/1, (4)
6 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=URISERV:l24036e&rid=1 (egen oversættelse)



11

beføjelser, og afsnittene omkring de regulerede markeder (jf. afgrænsningen i afsnit 1.2) kan MiFID

direktivet overordnet inddeles i 3 hovedområder, som hver for sig er gennemgået nedenfor:

 Organisatoriske krav

 Investorbeskyttelse

 Konkurrence og harmonisering

Direktivet er i sin helhed indarbejdet i dansk lovgivning og er implementeret ved udstedelse af en række

bekendtgørelser. Hovedområderne er primært indarbejdet ved Lov om finansiel virksomhed samt

nedenstående 2 lovbekendtgørelser. Bekendtgørelserne indeholder desuden anvisninger til revisors

rolle (eller mangel på samme). Revisors rolle er endvidere beskrevet i Bekendtgørelse om revisionens

gennemførelse i finansielle virksomheder m.v. samt finansielle koncerner (Revisionsbekendtgørelsen).

Bekendtgørelse nr. 428 af 9. maj 2007 om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af

virksomhed som værdipapirhandler

Bekendtgørelsen er udstedt med hjemmel i §72, stk. 5 og §373, stk. 4 lov om finansiel virksomhed (§373

vedrører de straffebestemmelser som Finanstilsynet må fastsætte. Af §72 fremgår det at Finanstilsynet

kan fastsætte nærmere regler for de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed

som værdipapirhandler.

Bekendtgørelsen indeholder, som titlen angiver, de organisatoriske krav til værdipapirhandlere. Disse er

nærmere gennemgået i afsnit 3.1.2 herunder.

Bekendtgørelsens § 15 lyder: ”Værdipapirhandleren skal sikre, at de eksterne revisorer mindst en gang

årligt afgiver en erklæring til Finanstilsynet om, hvorvidt værdipapirhandleren overholder §§ 11-14.” §§

11-14 omhandler specifikt krav til beskyttelse af kundeaktiver. Udover erklæringen omkring §§ 11-14

(MiFID erklæringen) skal revisor ifølge § 46 i Bekendtgørelse nr. 1912 af 22. december 2015,

Bekendtgørelse om revisionens gennemførelse i finansielle virksomheder m.v. samt finansielle

koncerner (Revisionsbekendtgørelsen), endvidere i revisionsprotokollen erklære sig om gennemgang af

rapportering til bestyrelsen vedrørende risiko og compliance i overensstemmelse med § 6 i
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Bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som

værdipapirhandler. Endelig skal revisor iflg. § 47 i Revisionsbekendtgørelsen erklære sig på overholdelse

af § 72, stk. 1-3 i FiL herunder i øvrigt at den eksterne revision ikke er blevet bekendt med forhold, der er

i strid med bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som

værdipapirhandler.

Erklæringerne i overensstemmelse med § 46 og § 47 er drøftet generelt i afsnit 3.4.1 –

Erklæringsformer.

MiFID erklæringen er ifølge Finanstilsynet, ikke nødvendig, ”i de tilfælde hvor værdipapirhandleren ikke

holder midler på vegne af kunden. Finanstilsynet kræver dog at værdipapirhandleren i

indsendelsesbrevet for årsrapporten oplyser, at der ikke er vedlagt en erklæring fra Ekstern Revision i

henhold til § 15 i bekendtgørelsen, da værdipapirhandleren ikke har kundemidler. ”7

MiFID erklæringen afgives med begrænset sikkerhed i overensstemmelse med ISAE 3000, Andre

erklæringer med sikkerhed end revision eller review af historiske finansielle oplysninger. På den

baggrund består revisors arbejde i forbindelse med at opnå overbevisning til at afgive erklæringen,

primært i forespørgsler og observationer af at der foreligger forretningsgange og politikker i

overensstemmelse med bekendtgørelsen. Erklæringsformen er yderligere beskrevet i afsnit 3.4.1 –

Erklæringsformer.

Bekendtgørelse nr. 623 af 24. april 2015 om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel

Bekendtgørelsen er udstedt med hjemmel i § 43, stk. 2 og 5 og § 373, stk. 4 (se ovenfor) i lov om

finansiel virksomhed. Af § 43 fremgår det at finansielle virksomheder skal drives i overensstemmelse

med redelig forretningsskik og god praksis indenfor forretningsområdet, og at erhvervs- og

vækstministeren kan fastsætte nærmere bestemmelser herom.

Bekendtgørelsen implementerer MiFID I direktivets bestemmelser herom, og er nærmere gennemgået i

afsnit 3.1.3 herunder.

7 Citeret fra PwC’s interne arbejdsinstruks omkring MiFID. Dette er en oplysning der er almindeligt kendt i
branchen, men ikke fremgår af lov eller vejledning.
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Bekendtgørelsen indeholder ingen krav til revisors indblanding til kontrol eller tilsyn med overholdelsen

heraf. Således fremgår det af § 31:

”Finanstilsynet fører tilsyn med bekendtgørelsens overholdelse.

Stk. 2. Finanstilsynet kan give påbud om berigtigelse af forhold der strider mod bestemmelser i denne

bekendtgørelse. ”

3.1.2 Organisatoriske krav

MiFID stiller en række krav til den organisatoriske strukturering i investeringsselskaberne. Kravene kan

overordnet set deles op i følgende 3 hovedområder:

 Ledelse

 Ejerskab

 Procedurer og forretningsgange

Ledelse8

MiFID I direktivet stiller en række krav til ledelsens kvalifikationer og sammensætning i

investeringsselskaber. Kravene er rimeligt simple og indebærer at investeringsselskabers ledelse ”har et

tilstrækkelig godt omdømme og tilstrækkelige erfaringer til at sikre en sund og forsigtig ledelse”.

Endvidere beskriver artikel 9, at godkendelse af ændringer i ledelsen skal foretages af den kompetente

myndighed (i DK Finanstilsynet). Herefter kræves at den kompetente myndighed afslår at give tilladelse

hvis ikke kravene omkring godt omdømme og tilstrækkelig erfaring er opfyldt. Sidst kræves det at

investeringsselskaber skal have mindst 2 personer til at lede det, som opfylder kravene omkring

tilstrækkeligt godt omdømme og tilstrækkelig erfaring. Dog kan den kompetente myndighed tillade at

der kun er én fysisk person der leder en investeringsvirksomhed, såfremt den kompetente myndighed

finder at ”der er truffet alternative foranstaltninger, som sikrer en sund og forsigtigt ledelse”.

8 Artikel 9 i MiFID I – direktivet; Referencen gælder hele afsnittet
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I Danmark er kravene til ledelsen i investeringsselskaber primært indarbejdet i Lov om finansiel

virksomhed (kapitel 8, paragraf 64), og er mere specifikt oplistet som mindst at indeholde:

”Stk. 2. Et medlem af bestyrelsen eller direktionen i en finansiel virksomhed skal til enhver tid have et tilstrækkelig godt

omdømme og udvise hæderlighed, integritet og uafhængighed for effektivt at kunne vurdere og anfægte afgørelser truffet

af den daglige ledelse

Stk. 3. Et medlem af bestyrelsen eller direktionen skal opfylde følgende:

1) Må ikke være pålagt eller blive pålagt strafansvar for overtrædelse af straffeloven, den finansielle lovgivning eller

anden relevant lovgivning, hvis overtrædelsen indebærer risiko for, at vedkommende ikke kan varetage sit hverv eller

sin stilling på betryggende måde.

2) Må ikke have indgivet begæring om rekonstruktionsbehandling, konkurs eller gældssanering eller være under

rekonstruktionsbehandling, konkursbehandling eller gældssanering.

3) Må ikke på grund af sin økonomiske situation eller via et selskab, som vedkommende ejer, deltager i driften af eller

har en væsentlig indflydelse på, have påført eller påføre den finansielle virksomhed tab eller risiko for tab.

4) Må ikke have udvist eller udvise en adfærd, hvor der er grund til at antage, at vedkommende ikke vil varetage

hvervet eller stillingen på forsvarlig måde.

Stk. 4. Ved vurderingen af, om et medlem af bestyrelsen eller direktionen lever op til kravene i stk. 2 og stk. 3, nr. 1, 3 og

4, skal der lægges vægt på hensynet til at opretholde tilliden til den finansielle sektor”.

I praksis skal virksomhederne, ved oprettelse eller når der udnævnes nye ledere, indsende ansøgning til

Finanstilsynet, som indeholder en nærmere beskrivelse af lederne og deres erfaring, hvorefter

Finanstilsynet foretager en konkret vurdering af den enkelte.

Ejerskab9

Den kompetente myndighed skal, for så vidt det gælder ejerskab af investeringsselskaber, foretage en

lignende vurdering og godkendelse som det gælder for ledelsen. Artikel 10 indeholder således krav om

at den kompetente myndighed skal opnå overbevisning om at ejerne af investeringsselskabet ikke stiller

hindringer for at sikre en sund og forsigtig drift af investeringsselskabet.

Artikel 10 indeholder krav om, at handler skal godkendes af den kompetente myndighed på forhånd, og

at der ikke kan godkendes ejere, hvor særlige regler i deres hjemland på den ene eller anden måde

umuliggør den kompetente myndigheds tilsyn. På den måde har man begrænset ejerskabet til

9 Artikel 10 i MiFID I – direktivet; Referencen gælder hele afsnittet
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virksomheder og personer ilande, der enten er omfattet af EU’s reglement, eller i stor udstrækning

følger et tilsvarende regelsæt, samt har aftaler omkring informationsdeling med EU landene.

Reglerne omkring ejerskab er ligeledes implementeret i dansk lov via Lov om finansiel virksomhed

(Kapitel 7, paragraf 61-63).

Procedurer og forretningsgange10

Der stilles i MiFID I en række krav som er møntet på investeringsselskabernes interne procedurer og

forretningsgange for at sikre at de er etableret hensigtsmæssigt. Og at medarbejderne har de

tilstrækkelige kompetencer til håndteringen af givne funktioner. De specifikke krav er kort beskrevet

herunder:

- Opstilling af regler og procedurer, som sikrer at ledelse, medarbejdere og tilknyttede agenter

overholder selskabets forpligtelser i forhold til MiFID I direktivet / lovgivningen

- Organisatoriske og administrative ordninger der sikrer foranstaltninger der er nødvendigt for at

undgå interessekonflikter

- Sikring af kontinuitet og regelmæssighed i udøvelsen af investeringsservice og –aktiviteter.

Herunder at der med henblik herpå anvendes hensigtsmæssige og afpassede systemer,

ressourcer og procedurer

- Benyttelse af service fra tredjemand til udførelse af operationelle funktioner, skal konstrueres

således af der ikke tilføres investeringsselskabet unødige supplerende risici. Outsourcing af

services må ikke ske på en måde, at kvaliteten af selskabets interne kontrol, og den kompetente

myndigheds mulighed for at føre tilsyn, materielt forringes

- Krav om sund administrativ og regnskabsmæssig praksis, effektive interne kontrolmekanismer,

effektive procedurer til risikovurdering og effektive kontrol- og sikkerhedsforanstaltninger på

edb-området.

- Opbevaring af lister over udførte tjenesteydelser og transaktioner. Listerne skal være

fyldestgørende nok til at de kan bruges til kontrol af overholdelse af direktivet fra den

kompetente myndighed. Herunder især at den kompetente myndighed på grundlag af listerne

10 Artikel 13 i MiFID I - direktivet; Referencen gælder hele afsnittet
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kan overbevise sig om at investeringsselskabet har overholdt alle sine forpligtelser over for sine

kunder eller potentielle kunder.

- Krav om at investeringsselskabet, hvis det opbevarer finansielle instrumenter tilhørende kunder,

har truffet de nødvendige foranstaltninger for at beskytte kundernes ejendomsret og

rettigheder, for at sikre kunderne ved insolvens, samt sikre at investeringsselskabet ikke handler

for kundernes midler for egen regning. Det er dette krav der hænger sammen med behovet for

revisors afgivelse af MiFID erklæringen, som beskrevet i afsnit 3.1.1

I dansk lovgivning er størstedelen af de organisatoriske krav indført via bekendtgørelse nr. 428 af 9. maj

2007 som beskrevet i afsnit 3.1.1 herover. I bekendtgørelsen bliver det i § 4 fastsat at:

”Stk. 2. Værdipapirhandleren skal have en compliance funktion, der fungerer uafhængigt, og som har

følgende ansvarsområder:

1) Kontrol og vurdering af, om metoderne og procedurerne efter stk., 1. pkt., og de

foranstaltninger, der træffes for at afhjælpe eventuelle mangler er effektive.

2) Rådgivning af og bistand til de personer, der har ansvaret for at yde investeringsservice og

udføre investeringsaktiviteter, for at sikre, at værdipapirhandleren overholder sine forpligtelser

efter stk. 1.

Stk. 3. For at sikre, at compliancefunktionen kan varetage sine ansvarsområder korrekt og uafhængigt,

skal værdipapirhandleren sørge for, at følgende betingelser opfyldes:

1) Compliancefunktionen skal have de nødvendige ressourcer, den nødvendige kompetence og

sagkundskab samt adgang til alle relevante oplysninger.

2) En medarbejder skal være ansvarlig for compliancefunktionen og al rapportering, jf. § 6

3) De relevante personer, der er involveret i compliancefunktionen, må ikke deltage i leveringen af

de tjenesteydelser eller udførelsen af de aktiviteter, de kontrollerer.

4) Metoden til at fastsætte vederlaget til de relevante personer, der er involveret i

compliancefunktionen, må ikke bringe dens uafhængighed i fare. ”

På denne baggrund har virksomhedernes compliancefunktion været en væsentlig spiller i forbindelse

med implementering og overholdelse af MiFID I direktivet, og har været et centralt element i strategien



17

for herfor. Det vil derfor være oplagt at compliancefunktionen fortsat skal spille en integreret rolle i at

indføre nye regler, og at drive ensretningen i Europa for investeringsselskaber.

3.1.3 Investorbeskyttelse

MiFID I direktivets tiltag til at sikre investorbeskyttelsen kan overordnet set inddeles i følgende

hovedkategorier:

- Formelle krav

- Transaktioner og handelsafvikling

- Ydelse af investeringsservice

Kategorierne er gennemgået herunder.

Formelle krav11

De formelle krav, der kort vendes i dette afsnit dækker to forhold som skal være gældende for

investeringsselskaber i overensstemmelse med direktivets definition heraf.

Det første krav går på at investeringsselskabet skal være medlem af en i overensstemmelse med EU

lovgivningen godkendt investeringsgarantiordning.

Det andet krav specificerer af investeringsselskaber efter direktivets definition heraf er underlagt de

gældende kapitalkravs regler for finansielle virksomheder.

Transaktioner og handelsafvikling12

MiFID I direktivet opstiller en række krav som investeringsselskaberne skal leve op til i forbindelse med

transaktioner og handelsafvikling. Bestemmelserne skal være med til at sikre at den enkelte investor for

en fair og lige behandling i forbindelse med handler, og at ingen kan drage fordel af eller spekulere i

prisbevægelser som følge af køb og salg igennem investeringsselskaber.

11 MiFID I direktivet artikel 11+12; referencen dækker hele afsnittet
12 MiFID I direktivet artikel 21+22+23+24
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MiFID I direktivets regler omkring transaktioner og handelsafvikling kan opsummeres som følger:

- Artikel 21 stk. 1 - Pligt til at udføre ordrer på de for kunden gunstigste betingelser:

”Medlemsstaterne stiller krav om, at investeringsselskaber, når de udfører ordrer, træffer

rimelige forholdsregler for at opnå det bedst mulige resultat for deres kunder, idet de tager

hensyn til pris, omkostninger, hurtighed, gennemførelses- og afregningssandsynlighed, omfang,

art og andre eventuelle overvejelser med relevans for udførelsen af ordren.

Investeringsselskabet er dog, når der foreligger en specifik instruks fra kunden, altid forpligtet til

at udføre ordren efter den specifikke instruks”. Artiklen går videre til at stille krav om oprettelse

af en ordreudførelsespolitik, som skal indeholde oplysninger om de handelssystemer der

benyttes til at udføre ordren, samt de faktorer der påvirker valget heraf. Endvidere stilles der

krav om regelmæssig efterprøvning af politikken, oplysning omkring hvorvidt

investeringsselskabet kan handle uden om en MHF, oplysning af politikken til kunderne, samt

mulighed for efterfølgende at dokumentere at handler er udført i overensstemmelse med

politikken.

- Artikel 22 stk. 1 – Regler for behandling af kundeordrer: ”Medlemsstaterne stiller krav om, at

investeringsselskaber, der har tilladelse til at udføre ordrer for kunders regning, anvender

procedurer og ordninger, som sikrer en øjeblikkelig, redelig og hurtig udførelse af kundeordrer

set i forhold til andre kundeordrer eller investeringsselskabets handelsinteresser. Disse

procedurer eller ordninger skal gøre det muligt at udføre ellers sammenlignelige kundeordrer

afhængig af, hvornår de er modtaget hos investeringsselskabet”. Reglerne i denne artikel skal

således sikre at forskellige investorer der betjenes af det samme investeringsselskab skal

behandles lige i forhold til ordreafgivelse og handelsafvikling.

- Artikel 23 stk. 1 – Investeringsselskabers forpligtelser, når de udpeger tilknyttede agenter:

Medlemsstaterne kan beslutte at tillade, at et investeringsselskab udpeger tilknyttede agenter

til at fremme salget af investeringsselskabets tjenesteydelser, hverve kunder eller modtage

ordrer fra kunder eller potentielle kunder, formidle disse, placere finansielle instrumenter og

rådgive om disse samt om de tjenesteydelser, der tilbydes af det pågældende

investeringsselskab”. Artiklen fortsætter med at pointere at ansvaret for korrekt

handelsafvikling, behandling af kundeordrer og ydelse af service fortsat påligger
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investeringsselskabet. Endvidere stiller artiklen krav til at der føres et offentligt register

indeholdende de godkendte tilknyttede agenter.

- Artikel 24 stk. 1 – Transaktioner med godkendte modparter: ”Medlemsstaterne sikrer, at

investeringsselskaber der har tilladelse til at udføre ordrer for kunders regning og/eller handle

for egen regning og/eller modtage og formidle ordrer, kan tilvejebringe eller gennemføre

transaktioner med godkendte modparter uden at være forpligtet til at opfylde de forpligtelser

efter artikel 1913, 21 og 22, stk. 1, i dette direktiv, der gælder for sådanne transaktioner eller for

en accessorisk tjenesteydelse, der er direkte knyttet til sådanne transaktioner”. Artiklen

definerer endvidere, hvem der kan anses som godkendte modparter som værende

”investeringsselskaber, kreditinstitutter, forsikringsselskaber, UCITS og disses

administrationsselskaber, pensionskasser og disses administrationsselskaber, andre finansielle

enheder, der har fået tilladelse eller er underkastet regulering efter fællesskabslovgivningen… ”

Desuden indeholder artiklen bestemmelser om at ligestillede selskaber fra tredjelande kan

anerkendes som godkendte modparter. Generelt kan man sammenfatte at godkendte

modparter er virksomheder der er underlagt et tilsyn der er sidestillet med det tilsyn, der

udføres af den kompetente myndighed, i overensstemmelse med MiFID I direktivet.

Ydelse af investeringsservice14

Den sidste gren i direktivets sikring af investorbeskyttelsen er bestemmelserne omkring ydelse af

investeringsservice til kunderne. Af artikel 19 stk. 1 fremgår det: ”Medlemsstaterne stiller krav om, at et

investeringsselskab, når det yder kunder investeringsservice og/eller, når det er relevant, accessoriske

tjenesteydelser, handler ærligt, redeligt og professionelt i sine kunders bedste interesse, og navnlig

overholder de i stk. 2-8 omhandlede principper”. Principperne er gennemgået nedenfor:

- Ad stk. 2: Markedsføringsmateriale skal være reelt klart og ikke-vildledende. Det skal desuden

tydeligt fremgå at der er tale om markedsføringsmateriale.

- Ad stk. 3: Formidling af relevante oplysninger til kunderne om investeringsselskabet og dets

tjenesteydelser, finansielle instrumenter og foreslåede investeringsstrategier, handelssystemer

13 Artikel 19 omhandler god forretningsskik ved ydelse af investeringsservice, og gennemgås i det følgende afsnit.
14 MiFID I direktivet, artikel 19; reference til hele afsnittet
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og omkostninger og gebyrer. Informationen skal gøre kunden i stand til i rimeligt omfang at

forstå investeringsservicen og de omhandlede finansielle instrumenters art og risice, således at

kunden kan træffe beslutninger på et kvalificeret grundlag.

- Ad stk. 4: ”Kend-din-kunde” princippet. Direktivet stiller her krav til at investeringsselskabet

indhenter oplysninger til at vurdere den potentielle kundes kendskab til og erfaring på det

investeringsområde, som er relevant. Således at investeringsrådgivning kan tilpasses til kundens

behov. Dette gælder for investeringsselskaber der yder investeringsrådgivning eller

porteføljepleje. Dermed pålægger man investeringsselskabet ansvaret for at kunden får

rådgivning i forhold til viden, og således ønsker man at undgå rådgivning, hvor kunder køber

produkter, hvor de ikke har forstået de risici der er involveret.

- Ad stk. 5 Bestemmelsen pålægger investeringsselskabet at udbede sig oplysninger fra kunden

omkring kundens kendskab til og erfaring med det investeringsområde der er relevant. Såfremt

investeringsselskabet finder at produktet eller tjenesteydelsen ikke er hensigtsmæssig for

kunden skal investeringsselskabet advare kunden herom.

- Ad stk. 6: Stykket definerer en række betingelser, som hvis de er opfyldt, gør at

investeringsselskabet ikke er forpligtet til at give oplysninger jf. stk. 5

- Ad stk. 7: Investeringsselskabet har pligt til at føre et kunderegister som indeholder alle

oplysninger om selskabets og kundens aftale, herunder de forpligtelser og rettigheder der

knytter sig til aftalen.

- Ad stk. 8: ”Kunden skal fra investeringsselskabet modtage fyldestgørende rapporter om

selskabets service til sine kunder. Rapporterne skal, hvor det er relevant, omfatte omkostninger

i forbindelse med de transaktioner og tjenesteydelser, der er gennemført for kundens regning. ”

Reglerne omkring investorbeskyttelse er primært indført, ved bekendtgørelse nr. 623 af 24/04/2015 om

investorbeskyttelse ved værdipapirhandel som nævnt i afsnit 3.1.1. I bekendtgørelsen er desuden

implementeret en række mere specifikke krav, i overensstemmelse med senere fastsættelser heraf.

Indførslen af ”kend-din-kunde” princippet var et meget væsentligt værktøj, som blev introduceret ved

MiFID I direktivet. Som det fremgår af bekendtgørelse om investorbeskyttelse §4. stk. 1 skal kunderne

inddeles i 3 forskellige kategorier:
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1) Professionelle kunder

2) Godkendte modparter

3) Detailkunder, som hverken er professionelle kunder eller modparter

Det gælder for professionelle kunder og godkendte modparter at disse enten i kraft af deres

forretningsmæssige størrelse eller forretningsområde indenfor den finansielle sektor, anses for at have

en særlig forudsætning for at udøve investeringsvirksomhed, hvorfor reglerne omkring

investorbeskyttelse af disse kundetyper er lempeligere end for detailkunder.

Professionelle kunder defineres i Bekendtgørelse om investorbeskyttelse bilag 1. Professionelle kunder

inddeles i 2 kategorier:

1) Kunder der altid anses for professionelle: Listen af disse virksomheder indeholder bl.a.

finansielle virksomheder der er underlagt tilsyn tilsvarende til EU-lovgivningen, institutionelle

investorer der primært investerer i finansielle instrumenter, samt store virksomheder (defineret

som virksomheder der opfylder 2 af følgende krav: balancesum: 20.000.000 EUR,

nettoomsætning: 40.000.000 EUR eller egenkapital: 2.000.000 EUR

2) Kender der efter anmodning kan behandles som professionelle kunder: For at kvalificere til at

blive anset som professionelle kunder skal en række betingelser være opfyldt, herunder er der

krav til antallet af handler, som kunden udfører størrelsen af kundens portefølje, samt at

kunden har relevant erfaring fra den finansielle sektor. Herudover er der en række procedurer

krav som skal overholdes og dokumenteres, herunder kundens samtykke, og dokumentation for

at man har oplyst om den be3skyttelse og de investorgarantiordninger som kunden risikerer at

miste.

Godkendte modparter defineres i Bekendtgørelse om investorbeskyttelse bilag 2 og indeholder

”følgende:

1) Investeringsselskaber

2) Kreditinstitutter

3) Forsikringsselskaber

4) UCITS, non-UCITS, investeringsforvaltningsselskaber og administrationsselskaber.

5) Pensionskasser og disses administrationsselskaber.
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6) Andre finansielle enheder, der har fået tilladelse eller er underkastet regulering efter

fællesskabslovgivningen eller en medlemsstats nationale lovgivning.

7) Personer, hvis hovederhverv består i handel for egen regning med råvarer og/eller råvarederivater.

Dog ikke, hvis personer, der for egen regning handler med råvarer og/eller råvarederivater, indgår i

en koncern, hvis hovederhverv er at yde anden investeringsservice i dette direktivs forstand eller i

henhold til direktiv 2000/12/EF

8) Selskaber, hvis investeringsservice og/eller aktiviteter udelukkende består i at handle for egen

regning på finansielle futures-, options- eller andre derivat- og spotmarkeder med det ene formål at

afdække deres positioner på derivatmarkeder, eller som handler på vegne af eller stiller priser til

andre medlemmer af samme marked, og som garanteres af dette markeds clearingsmedlemmer,

idet ansvaret for opfyldelse af de kontrakter, som indgås af sådanne personer, påhviler det samme

markeds clearingsmedlemmer.

9) Nationale regeringer og disses institutioner inklusive offentlige organer, der beskæftiger sig med

offentlig gæld og overnationale organisationer. ”

For detailkunder forudsættes at disse har dårligere forudsætninger for at foretage

investeringsforretninger end det er gældende for henholdsvis professionelle kunder og godkendte

modparter. Derfor er kravene for beskyttelse af denne gruppe skærpede. Detailkunder defineres som de

kunder der hverken er professionelle kunder eller godkendte modparter.

3.1.4 Konkurrence og harmonisering

Reglerne i MiFID I direktivet omkring konkurrence og harmonisering, er beskrevet i dirketivets afdeling

3, Markedsgennemsigtighed og –integritet. Bestemmelserne i denne del af direktivet omhandler

investeringsselskabers forpligtelser til:

- At føre og indberette registre og lister over transaktioner

- At offentliggøre bindende prisstillelser

- At videregive oplysninger efter handel
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Afsnittet indeholder endvidere tilsvarende bestemmelser for MHF’er således at både handelspladsen og

investeringsselskabet har en forpligtelse til at indberette og offentliggøre de samme informationer, og at

der således skabes gennemsigtighed på markedet, samt sikres at ingen markedsaktører kan få fordel af

viden som ikke er tilgængelig for andre aktører (insider-trading).

3.1.5 Opsamling MiFID I

Afhandlingens afsnit 3.1 har gennemgået en lang række af de områder, der blev indført ved vedtagelsen

og implementeringen af MiFID I direktivet. Afhandlingen har gennemgået de overordnede områder, som

investeringsselskaberne er blevet pålagt at efterkomme ifølge direktivet. Endvidere er den nuværende

implementering af direktivet i dansk lovgivning blevet drøftet, og den rapportering revisor er blevet

pålagt er blevet vendt. Afhandlingen vender tilbage til revisors rapportering i afsnit 3.3

Som det fremgår af gennemgangen, var fokusset for MiFID I rettet mod investorbeskyttelsen. Ikke alene

er denne direkte en stor del af lovgrundlaget, men en stor del af de øvrige bestemmelser drejer sig også

om at sikre investorerne, hvor man opstiller regler for øget konkurrence, god skik og ledelsesskik med

meget mere.

Afhandlingen vil nu behandle udvalgte af de væsentlige forhold der ændres med indførelsen af MiFID II

direktivet.
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3.2 MiFID II – Analyse af nyt direktiv

3.2.1 Baggrund

I forbindelse med udarbejdelsen og vedtagelsen af MiFID I direktivet, blev det pointeret, at hensigten

var at direktivet skulle tilpasses indenfor en række år, som følge agf et ønske om at foretage en

evaluering på det omfattende regelsæt, herunder dets indvirkning på de finansielle markeder i EU. Det

var første gang at en så omfattende regulering blev indført på de finansielle markeder i EU, og man

forventede at de løbende erfaringer ville gøre tilpasninger nødvendige. Det var dog forventningen at

sådanne tilpasninger ville være begrænsede. Finanskrisen i 2008 har imidlertid medført at ønsket om en

langt strammere styring og regulering af de finansielle markeder har været i højsædet på den politiske

dagsorden. Der er ingen tvivl om at MiFID II direktivet bærer præg af dette. Dermed indeholder

direktivet, udover stramninger i forbindelse med investorbeskyttelsen en stor del af tiltag, som har til

hensigt at beskytte de finansielle markeders stabilitet og infrastruktur. Dette underbygges bland andet

af kommentarerne til MiFID II direktivet, hvor det blandt andet fremgår:

”(4) Den finansielle krise har afsløret svagheder i de finansielle markeders virkemåde og

gennemsigtighed. Udviklingen på de finansielle markeder har gjort det klart, at der er behov for at styrke

reguleringen af markederne for finansielle instrumenter, herunder hvor der på sådanne markeder

handles ”over the counter” (OTC), for at øge gennemsigtigheden, beskytte investorerne bedre, styrke

tilliden, behandle uregulerede områder og sikre, at de tilsynsførende tillægges passende beføjelser til at

udføre deres opgaver. ”15

15 MiFID II direktivet: L 173/349 (4)
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Indledningen til direktivet fortsætter: ”(5) Der er international enighed blandt tilsynsorganer om, at

svagheder i en række finansieringsinstitutters corporate governance, herunder manglen på effektive

kontrolmekanismer, har været en medvirkende faktor til den finansielle krise. Ved overdreven og

uforsigtig risikotagning kan individuelle finansieringsinstitutter blive nødlidende, og der kan opstå

systematiske problemer i medlemsstaterne og på verdensplan. Forkert adfærd hos selskaber, der

leverer tjenesteydelser til kunder, kan skade investorerne og investortilliden. For at imødegå den

potentielt skadelige virkning af disse svagheder i corporate governance-ordningerne bør direktiv

2004/39EF suppleres af mere detaljerede principper og minimumsstandarder. Disse principper og

standarder bør finde anvendelse under hensyntagen til investeringsselskabernes art, størrelse og

kompleksitet. ”16

De underliggende politiske temaer kan deles op i tillid, tryghed, tilsyn og transparens. Målgrupperne er

henholdsvis markedspladserne, markedsaktørerne og de private investorer.

16 MiFID II direktivet: L 173/350 (5)
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Dette er skitseret i nedenstående modeller:17

17 Udarbejdet af David Moalem, partner, ph.d., Moalem Weitemeyer Bendtsen (advokater), som indeholdt I
præsentation, se link) http://www.fondsmaeglerforeningen.dk/CustomerData/Files/Folders/2-andre-
dokumenter/102_pr%C3%A6sentation-mifid-ii-david-moalem.pdf
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Arbejdet med udarbejdelse og implementering af direktivet er skitseret her.18

18 http://www.linklaters.com/pdfs/mkt/london/mifid-ii-implementation-time-line.pdf
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I forbindelse med udarbejdelsen af MiFID II direktivet, er der endvidere udstedt en ny forordning, kaldet

MiFIR forordningen. Ved udstedelsen af MiFIR forordningen er regelsættet omkring handelsafvikling og i

det hele taget handel med finansielle instrumenter splittet ud i denne. Det betyder at en stor del af

regelsættet nu vil fungerer som direkte lovgivning for medlemsstaterne, og at muligheden for lokal eller

national tilpasning til særlige forhold er blevet mindsket for denne del af regelsættet. Forskellen mellem

direktiv og forordning kan beskrives som følger: En forordning er en bindende retsakt. Det skal følges af

alle enkeltenheder i hele EU. Et direktiv er en retsakt, der fastsætter et mål, som EU-landene skal opnå.

Det er dog op til de enkelte lande at lave deres egne love for, hvordan disse mål skal opnås.19

I afhandlingen vil direktiv og forordning blive gennemgået fælles, da det vurderes at ændringer til

revisors rapporteringsansvar vil blive behandlet fælles som det tidligere har været tilfældet via

revisionsbekendtgørelsen, og da dette også vil være den mest oplagt metode til arbejdsfordelingen

mellem tilsyn og revision.

Finanstilsynet skriver på sin hjemmeside om MiFID II og MiFIR:

” MiFID II og MiFIR indebærer en lang række vidtgående nye krav betræffende handlen med finansielle

instrumenter i EU. Der er dermed tale om en betydelig udvidelse af regelbogen i forhold til MiFID I.

Formålet med MiFID II og MiFIR er at øge EU’s finansielle markeders sikkerhed og effektivitet – mere

specifikt at øge handelsgennemsigtigheden og regelharmoniseringen, forstærke investorbeskyttelsen

samt udbedre de mangler, som MiFID I anses for at have.

Mange af de nye bestemmelser skal ses i lyset af begivenhederne under den finansielle krise, der blev

indledt med Lehman Brothers’ konkurs i 2008, samt den seneste teknologiske udvikling med blandt

andet lynhurtige handler foretaget af computere, der kan give anledning til voldsomme prisudsving

indenfor kort tid som f.eks. under ”lynkrakket” i USA i maj 2010.”20

MiFID II direktivet indeholder en lang række udvidelser i anvendelsesområdet samt diverse andre

bestemmelser, som har lille betydning for revisors rapportering, og som derfor har begrænset

indflydelse på afhandlingen og dens konklusioner.

19 http://europa.eu/eu-law/decision-making/legal-acts/index_da.htm
20

http://www.finanstilsynet.dk/da/Lovgivning/Information%20om%20udvalgte%20tilsynsomraader/MiFID%20og%2
0MiFIR/Om%20MiFID%20og%20MiFIR
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Direktivet er opbygget på samme måde som det er gældende for MiFID I direktivet, dvs. at ”udover de

indledende afsnit, som definerer og beskriver hvilke virksomheder og forhold der er reguleret af

direktivet, de afsluttende afsnit som beskriver og definerer tilsynsmyndighedernes pligter og beføjelser,

og afsnittene omkring de regulerede markeder (jf. afgrænsningen i afsnit 1.2) kan MiFID direktivet

overordnet inddeles i 3 hovedområder, som hver for sig er gennemgået nedenfor:

 Organisatoriske krav

 Investorbeskyttelse

 Konkurrence og harmonisering” 21

Dog vurderes det relevant for forståelsen af omfanget af det nye direktiv at give et kort overblik over de

nye tiltag og anvendelsesområder som direktivet indeholder. Finanstilsynet har lavet en sammenfatning

heraf. Denne liste indeholder de områder, som ikke vil blive behandlet dybere i afhandlingen enten som

følge af forhold som beskrevet i afgrænsningen, eller som følge af at det ikke har direkte indflydelse på

omfanget af revisors arbejde og rapportering:22

”Udvidelser i anvendelsesområdet

 De eksisterende undtagelsesmuligheder ved handel med råvarederivater begrænses, hvorfor

flere ikke-finansielle virksomheder skal have tilladelse og vil blive underlagt Finanstilsynets

løbende tilsyn. Dette vil desuden medføre andre forpligtelser for disse virksomheder under

anden EU lovgivning (her tænkes især på EMIR).

 Ved handel med andre finansielle instrumenter end råvarederivater og emissionskvoter

begrænses undtagelsesmulighederne ligeledes. Hvor en virksomhed handler for egen regning i

et sådant finansielt instrument vil den nuværende undtagelse herfor ikke længere finde

anvendelse, når pågældende virksomhed er medlem af et reguleret marked eller en multilateral

handelsfacilitet, har direkte børsadgang, eller anvender en algoritmisk

højfrekvenshandelsteknik.

21 Afsnit 3.1.1 i indeværende dokument
22

http://www.finanstilsynet.dk/da/Lovgivning/Information%20om%20udvalgte%20tilsynsomraader/MiFID%20og%2
0MiFIR/Om%20MiFID%20og%20MiFIR
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 Introduktion af en ny børskategori kaldet ”organiseret handelsfacilitet” (OHF) for handel med

obligationer, strukturerede finansielle produkter, emissionskvoter og derivater. Definitionen

heraf er bred med henblik på at fange de multilaterale platforme for handel med non-equity

finansielle instrumenter, der endnu ikke er under tilsyn på grund af, at de ikke svarer til nogen af

de to eksisterende MiFID-børskategorier: reguleret marked og multilateral handelsfacilitet

(MHF).

 Reglerne om systematisk internalisering (en værdipapirhandlers udførelse af kundeordrer over

egenbeholdningen) udvides til at omfatte alle finansielle instrumenter, der handles på et

reguleret marked, en MHF eller en OHF.

 Systematisk internalisering defineres kvantitativt (over et vist antal OTC handler og over en

forholdsmæssig tærskelværdi af OTC handlerne hos pågældende værdipapirhandler), hvorved

flere værdipapirhandlere vil blive underlagt reglerne om systematisk internalisering.

 Kravene om handelsgennemsigtighed for ordrer og transaktioner udvides til at omfatte alle

finansielle instrumenter, der handles på et reguleret marked, en MHF eller en OHF.

 Værdipapirhandlernes pligt til transaktionsindberetning udvides til også at omfatte finansielle

instrumenter, der handles på en MHF eller en OHF, samt derivater heraf. Endvidere skal

transaktionsindberetningen indeholde flere oplysninger.

 Listen over finansielle instrumenter udvides med emissionskvoter samt derivataftaler

vedrørende råvarer, som handles på en OHF og kan afvikles fysisk, bortset fra

engrosenergiprodukter, der kun kan afvikles fysisk. ”
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Og:

” Diverse

 Mulighed for registrering af en MHF for små og mellemstore virksomheder som et ”SMV

vækstmarked”.

 Nye bestemmelser om god selskabsledelse.

 Regime for virksomheder, der offentliggør, indberetter eller sammenfatter handelsdata

(såkaldte ”udbydere af dataindberetningstjenester”).

 Registrering af og tilsyn med tilknyttede agenter til varetagelse af visse investeringsydelser på

vegne af værdipapirhandleren. ”

MiFID II indfører desuden en række øgede sanktionsmuligheder og tilsynsforpligtelser for

medlemslandenes kompetente myndigheder, samt for ESMA.

Disse kan kort beskrives som følger:

- Sanktionsmuligheder: Det fremgår af direktivet, at der er et ønske om at nationale myndigheder

skal råde over et minimum af sanktionsmuligheder. Blandt disse kan blandt andet nævnes

mulighed for permanente (nationale myndigheder) eller midlertidige (ESMA) forbud mod

markedsføring, distribution eller salg af bestemte finansielle instrumenter, finansielle aktiviteter

eller fremgangsmåder. Betingelserne for udstedelse af forbud er bl.a. knyttet til trusler mod

investorbeskyttelse, markedets funktion eller stabiliteten af det finansielle system.

- Indførsel af et maksimumloft, hvorefter virksomheder kan blive pålagt bøder på op til 10% af

omsætningen, og fysiske personer kan blive pålagt bøder op til EUR 5 mio.

- Sanktioner og lovovertrædelser skal offentliggøres og indberettes
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- De kompetente myndigheder skal etablere og drive effektive mekanismer, hvortil personer kan

anmelde regelbrug – en ”whistelblower-ordning”. Altså en ordning, hvor virksomhedernes

ansatte får adgang og tilskyndes til at afsløre og indberette overtrædelser eller mistanke om

overtrædelser af reguleringen til den relevante myndighed.

Afhandlingen fortsætter nu med at analysere udviklingen i de 3 hovedområder fra MiFID I til MiFID II.

3.2.2 Organisatoriske krav

MiFID II stiller, ligesom MiFID I, en række krav til den organisatoriske strukturering i

investeringsselskaberne. MiFID II indeholder de samme krav som MiFID I, men indeholder deusden en

række skærpelser eller præciseringer, som er gennemgået her. Kravene kan fortsatdeles op i følgende 3

hovedområder:

 Ledelse

 Ejerskab

 Procedurer og forretningsgange

Ledelse23

En af de store udfald fra Finanskrisen har været en revurdering af aflønning af og krav til ledelserne i de

finansielle virksomheder. Det fremgår af indledningen til direktivet at: ”(53) Det er nødvendigt at styrke

den rolle, som ledelsesorganer i investeringsselskaber, på regulerede markeder og hos udbydere af

dataindberetningstjenester spiller, med hensyn til at sikre sund og forsigtig forvaltning af selskaberne,

fremme af markedets integritet og investorernes interesser. Et ledelsesorgan i et investeringsselskab. På

regulerede markeder og hos udbydere af dataindberetningstjenester bør til enhver tid afsætte

tilstrækkelig tid og besidde tilstrækkelig kollektiv vide, faglig kompetence og erfaring til at kunne forstå

selskabets aktiviteter, herunder de største risici. For at undgå koncerntankegang og gøre det lettere at

23 MiFID II direktivet: Artikel 9, reference til hele afsnittet
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have en uafhængig mening og stille kritiske spørgsmål bør ledelsesorganer derfor være tilstrækkeligt

forskellige med hensyn til alder, køn, geografisk herkomst samt uddannelsesmæssig og erhvervsmæssig

baggrund, således at de har en bred vifte af synspunkter og erfaringer. Medarbejderrepræsentanter i

ledelsesorganer kan ligeledes ses som en positiv tilgang til større mangfoldighed, idet de tilfører vigtige

perspektiver og reel viden om selskabernes interne virke. Derfor bør diversitet være et af kriterierne for

sammensætning af ledelsesorganer. Der bør også tages hensyn til diversitet i selskabets

ansættelsespolitik mere generelt. Denne politik bør f. eks. anspore selskaber til at udvælge kandidater

fra slutlister, der omfatter begge køn. Af hensyn til en sammenhængende tilgang til corporate

governance er det hensigtsmæssig så vidt muligt at tilpasse kravene for investeringsselskabet til dem der

findes i direktiv 2013/36/EU. ”

I forhold til de regler der er nedsat i MiFID I er der tydeligt lagt væk på skærpelser omkring:

- Begrænsninger på antallet af ledelsesposter i finansielle virksomheder én fysisk person må

besidde.

- Placering hos ledelsen af ansvar for at føre tilsyn med og gennemføre ledelsesordninger, der

sikrer effektiv og forsigtig ledelse. Herunder placeringen af ansvaret for at ledelsen udarbejder

og fører tilsyn med de øvrige bestemmelser, som er indeholdt i MiDIF II direktivet

Dermed har MiFID II tydeliggjort at ansvaret for implementering, udførelse og tilsyn med ligger hos

investeringsselskabets ledelse. Dermed er det også tydeliggjort at selskabernes bestyrelser bør have

interesse i at få en ordentlig og sikker rapportering fra deres revisorer i forbindelse med selskabets

kontroller og procedurer.
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Ejerskab24

MiFID II direktivet indeholder de samme grundlæggende forudsætninger til ejerskabet af

investeringsselskaber, som var gældende i MiFID I, navnlig krav om at selskabernes ejerskab ikke må

hindre behovet for at sikre en sund og forsigtig ledelse af et investeringsselskab. Denne vurdering

foretages af den kompetente myndighed.

I MiFID II direktivet er artiklen omkring ejerskab splittet op i 4 forskellige artikler idet at de nu dækker:

- Aktionærer og selskabsdeltagere med kvalificeret andel (artikel 10)

- Underretning om påtænkte erhvervelser (artikel 11)

- Vurderingsperiode (artikel 12)

- Vurdering (artikel 13)

Det er især regelsættet omkring oplysnings- og godkendelses krav ved forestående køb/salg der er

blevet omarbejdet og specificeret. Det udvidede regelsæt har mindre betydning i forhold til revisors

arbejde, da der som udgangspunkt ikke er behov for revisors involvering i bedømmelse af nye

aktionærer med kvalificerede andele. Dette vil være, som tidligere, en ansøgning/oplysning herom til

den kompetente myndighed, efterfulgt af en konkret vurdering foretaget af denne.

24 MiFID II direktivet: Artikel 10+11+12+13, reference til hele afsnittet
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Procedurer og forretningsgange

Udover de procedurer og forretningsgange fra MiFID I, som er gennemgået i afsnit 3.1.2, indfører MiFID

II en række nye krav hertil. Finanstilsynet specificerer de væsentligste krav som følger:25

” Specifikke organisatoriske krav

 Forbud mod børsoperatørens deltagelse i handlen på et reguleret marked eller en MHF. (På en

OHF har børsoperatøren i visse situationer ret til at deltage i handlen.)

 Særlige regler om automatiseret handel for børsoperatører og værdipapirhandlere blandt andet

omfattende risikostyring, systemkapacitet, tests, nødplaner, fejlordreafvisning,

handelsafbrydere, direkte markedsadgang og identifikation af algoritmeordrer.

 Detaljerede krav vedrørende en værdipapirhandlers prisstillelse (market-making) på en børs.

 Grænser for, og oplysning om, positioner i råvarederivater på en børs.

 Optagelse af telefonsamtaler eller opbevaring af elektroniske meddelelser hos en

værdipapirhandler vedrørende transaktioner foretaget for egen regning og levering af

tjenesteydelser i forbindelse med modtagelse, formidling og udførelse af kundeordrer. ”

Som det fremgår er reglerne for procedurer og forretningsgange blevet udvidet og specificeret ganske

betydeligt. Gennemgående for de organisatoriske krav er at de alle er bygget op omkring kravet om at

investeringsselskabet skal have en ”sund administrativ og regnskabsmæssig praksis, interne

25

http://www.finanstilsynet.dk/da/Lovgivning/Information%20om%20udvalgte%20tilsynsomraader/MiFID%20og%2
0MiFIR/Om%20MiFID%20og%20MiFIR
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kontrolmekanismer, effektive procedurer til risikovurdering og effektive kontrol- og

sikkerhedsforanstaltninger på EDB-området. ”

De organisatoriske krav, og de indbyggede krav til procedurer og forretningsgange er et oplagt område,

hvor revisor kan involveres i de kompetente myndigheders tilsynsarbejde, da det som beskrevet ovenfor

er bygget op på selskabernes administrative og regnskabsmæssige praksis, som under alle

omstændigheder vil være en del af revisors vurderinger og overvejelser i forbindelse med den lovpligtige

revision af årsregnskaber.
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3.2.3 Investor beskyttelse

Iflg. Finanstilsynet indeholder MiFID II direktivet følgende væsentlige opdateringer omkring

investorbeskyttelse:

”Investorbeskyttelse

 Regler for værdipapirhandleres og bankers salg af eller rådgivning om strukturerede indlån.

 Synlighed hos en værdipapirhandler med hensyn til, om en given investeringsrådgivning ydes på

et uafhængigt grundlag eller ej.

 Forbud mod præmiering af værdipapirhandleren fra en tredjepart i forbindelse med

porteføljepleje.

 Udførelsen af kundeordrer vedrørende strukturerede UCITS (dvs. strukturerede

investeringsforeningsbeviser) betinges af en forudgående hensigtsmæssighedstest af kunden.

 Krav om, at værdipapirhandlere skal etablere procedurer for produktudvikling og løbende

overvågning af de investeringsprodukter de udvikler og distribuerer (produktstyring).

 Større muligheder for indsyn og administrative indgreb for de nationale myndigheder og de

fælleseuropæiske tilsynsmyndigheder ESMA og EBA, bl.a. i form af permanente eller

midlertidige begrænsninger på salg af finansielle instrumenter eller ydelser. ”

MiFID II direktivets tiltag til at sikre investorbeskyttelsen kan ligesom det var gældende for MiFID I

direktivet (se afsnit 3.1.3) overordnet set inddeles i følgende hovedkategorier:
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- Formelle krav

- Transaktioner og handelsafvikling

- Ydelse af investeringsservice

Kategorierne er gennemgået herunder.

Formelle krav26

Der er ikke sket væsentlige ændringer af de formelle krav i forhold til reglerne i MiFID I.

Transaktioner og handelsafvikling27

MiFID II direktivet indeholder de samme bestemmelser som var gældende under MiFID I. Der er dog

foretaget enkelte specificeringer og helt konkret er følgende regler tilføjet til regelsættet:

- Ad artikel 27, stk. 1: I vurderingen af det bedst mulige resultat for kunden, lægges der vægt på

det samlede omkostningsbillede for detailkunden. Dvs. der skal tages højde for

handelssystemets eller tredjepartens omkostningsstruktur, og ligeledes for

investeringsselskabets egen omkostningsstruktur. Dette er en præcisering af hvordan reglerne

skal fortolkes

- Ad artikel 27, stk. 2: Der indføres forbud mod præmiering af investeringsselskabet i forbindelse

med porteføljepleje i form af aflønning, rabat eller naturalieydelser. I praksis forventes dette at

have en stor effekt for især mindre investeringsselskaber, hvis konkurrencesituation vil

forværres, som følge af at de, alt andet lige, har et større omkostningsniveau grundet

manglende stordriftsfordele i forhold til deres større konkurrenter. Denne type af

investeringsselskaber har i mange tilfælde levet af disse kick-backs, i forskellige former, som nu

ikke længere er tilladte.

- Ad artikel 27 stk. 3: For hver markedsplads og systematisk internalisator stilles der krav om

periodisk offentliggørelse af oplysninger omkring kvaliteten af udførelsen af transaktioner.

26 MiFID II direktivet, artikel 14+15
27 MiFID II direktivet, artikel 27-30, reference til hele afsnittet
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Herunder stilles der krav om at investeringsselskabet skal informere kunden om hvilken

markedsplads eller systematisk internalisator der er anvendt ved udførslen af handler. Dette

skal sikre at kunderne kan følge med i hvor deres handler foretages, ligesom der kan foretages

kontrol af kvaliteten af handlerne.

- Ad artikel 27 stk. 6: Der stilles krav om at investeringsselskaberne periodisk skal give oplysninger

om de 5 største handelssteder de har benyttet i året, målt i omsætningsvolumen, og med

tilhørende oplysninger om kvaliteten af ordreudførslen.

- Ad artikel 28 – Regler for behandling af kundeordrer: Artiklen er uændret og der henvises til

afsnit 3.1.3

- Ad artikel 29 – Investeringsselskabers forpligtelser, når de udpeger tilknyttede agenter: Artiklen

er i det væsentligste uændret (enkelte omformuleringer), og der henvises til gennemgangen af

MiFID I i afsnit 3.1.3

På den baggrund kan udledes at for virksomhederne er forbuddet mod at modtage kick-backs en af de

helt store ændringer i forbindelse med MiFID II. Denne vil dog kun have begrænset indflydelse på

revisors erklæring (det må forventes at revisionshandlinger mod ulovlige kick-backs implementeres

direkte i den ordinære revision, da det kan have direkte indflydelse på selskabets regnskabsmæssige

stilling). Revisor kan dog med fordel involveres i opsynet med offentliggørelse af de periodiske

oplysningskrav. Det bemærkes også at revisor med fordel i større grad kan involveres i opsynet med

behandling og afvikling af kundeordrer, se endvidere afsnit 3.3 herunder.

Ydelse af investeringsservice28

Indenfor ydelse af investeringsservice er der en del væsentlige nyheder og skærpelser, som kort er

gennemgået her:29

 ”Udvidelse af området for omfattede finansielle instrumenter

28 MiFID II direktivet, artikel 24+25; reference til hele afsnittet
29 https://www.pwc.dk/da/nyt/revision/assets/mifid-ii-forslag-til-revision.pdf



40

Forslaget indebærer, at strukturerede indlån, hvortil der er knyttet en option på investering i et

underliggende aktivs indlån, omfattes af finansielle instrumenter med det formål at øge

investortilliden – og beskyttelsen.

 Udvidelse af området for ”komplekse instrumenter”

Forslaget indebærer, at strukturerede UCITS (strukturerede investeringsforenings-beviser m.fl.)

skal betragtes som ”komplekse produkter” på samme måde, som andre strukturerede

produkter.

Det betyder, at UCITS-produkttypen, der hidtil har været betragtet som ”ikke-kompleks”,

opdeles i en kompleks og en ikke-kompleks del. Når et produkt skal betragtes som komplekst, er

værdipapirhandleren forpligtet til at sikre sig, at kunden, der ønsker at handle uden

forudgående rådgivning har den nødvendige erfaring med instrumentet, inden vedkommende

investerer. Dette sker ved at gennemføre en ”hensigtsmæssighedstest” af kunden, hvor

værdipapirhandleren skal sikre sig, at kunden har det nødvendige kendskab til og erfaring med

det pågældende investeringsprodukt.

Komplekse instrumenter kan således ikke handles som ”execution only”, dvs. uden at der

foretages nævnte ”hensigtsmæssighedstest”.

Dette vanskeliggør forbrugernes adgang til strukturerede (komplekse) UCITS, men sikrer til

gengæld en højere beskyttelse af forbrugeren.

 Information af kunder – supplerende krav til gældende ”egnethedstest”

Forslaget indebærer, at værdipapirhandlerne ved investeringsrådgivning pålægges at specificere

over for kunden, hvordan det konkrete investeringsforslag passer til kundens omstændigheder

og karakteristika.

Forslaget har til hensigt at anspore investeringsrådgiveren til at forholde sig konkret til og

godtgøre over for kunden, hvordan det anbefalede produkt passer til kunden. Kravet fremstår

således som et supplement til de nuværende regler, hvor investeringsrådgiveren gennem en

”egnethedstest” er forpligtet til at basere sin rådgivning på informationer om kundens

investeringsformål, risikoprofil, finansielle situation og erfaring på investeringsområdet.
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 Begrænsning af undtagelse om oplysningskrav og informationsindsamlingsforpligtelser i

forbindelse med realkreditfinansiering – et supplerende krav til gældende ”egnethedstest”

Forslaget indebærer, at den nugældende undtagelse for oplysningskrav og

informationsindsamlingsforpligtelser i forbindelse med virksomheders rådgivning om real-

kreditfinansiering indsnævres, således at virksomhederne fremadrettet kun vil være undtaget

fra at skulle oplyse om omkostninger mv., når dette er omfattet af anden EU-lovgivning. Den

nugældende undtagelse skyldes, at realkreditten er omfattet af en standard, hvorved

informationer om kundens økonomi allerede indsamles i forbindelse med lånerådgivningen.

Med forslaget vil værdipapirhandlere fremadrettet blive pålagt at gennemføre en

”egnethedstest” af kunden, når der rådgives om realkreditfinansiering. Der er således tale om et

yderligere informationsindsamlingskrav, som i et vist omfang overlapper med de eksisterende

informationsindsamlingskrav, som gælder i forbindelse med lånerådgivningen.

 Uafhængig investeringsrådgivning

Forslaget indebærer, at finansielle formidlere skal pålægges at oplyse investoren om, på hvilket

grundlag investeringsrådgivningen ydes, dvs. om den kan betegnes som uafhængig eller ej over

for investoren.

Konkret skal uafhængighed sikres ved, at der rådgives om en tilpas stor mængde værdipapirer,

både hvad angår type og udsteder, samt ved et forbud mod at modtage præmiering fra

tredjepart. Reglerne tænkes udmøntet sådan, at den samme virksomhed kan yde både

”uafhængig” og ”ikke-uafhængig” rådgivning (i skemaet nedenfor benævnt ”begrænset

investeringsrådgivning”), når blot kunden informeres om, på hvilket grundlag rådgivningen ydes.

I de nuværende regler er der ikke nogen specifikke kriterier for fastsættelse af uafhængighed.

Generelt gælder det dog for værdipapirhandlere og investeringsrådgivere, at de er forpligtet til

at handle i overensstemmelse med kundens bedste interesse og at oplyse om modtagelse af

provisioner betalt af tredjepart ved formidling af værdipapirer, samt at oplyse om eventuelle

interessekonflikter.

Forslaget vil således skærpe og konkretisere reglerne med det formål, at kunden bedre kan sikre

sig, at rådgiveren reelt handler i kundens interesse.
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 Forbud mod præmiering fra tredjepart ved porteføljepleje

Forslaget indebærer, at der indføres forbud mod, at værdipapirhandlere modtager provision fra

tredjepart i forbindelse med porteføljeplejeaftaler.

Porteføljepleje er, hvor kunden og værdipapirhandleren indgår en aftale om, at

værdipapirhandleren træffer investeringsbeslutninger for en kunde og udfører handlerne uden

kundens forudgående godkendelse. Kunden har således en begrænset kontrolmulighed, og

forbuddet har til hensigt at sikre, at værdipapirhandleren ikke varetager egne interesser på

bekostning af kundens interesser.
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 Optagelse af telefonsamtaler og elektronisk kommunikation vedrørende kundeordrer

Med henblik på at styrke investorbeskyttelsen og forbedre markedsovervågningen indebærer

forslaget, at telefonsamtaler og elektronisk kommunikation, der involverer kundeordrer (som

minimum tjenesteydelser i form af modtagelse og formidling af ordrer), eller omfatter

transaktioner i forbindelse med handel for egen regning, optages og opbevares i 3 år. Dette er

en valgmulighed i gældende direktiv, men er antageligvis allerede i dag implementeret i større

udstrækning i Danmark. ”

I forhold til kravene omkring ”egnetheds-test” og reglerne omkring uafhængig investeringsrådgivning vil

revisor kunne udføre tilsyn med dette i forbindelse med den generelle gennemgang af virksomhedens

kontroller og systemer, idet at forståelsen herfor er grundlæggende for forståelsen af virksomheden og

dens forretningsgrundlag, ligesom at evt. manglende overholdelse af lovgivningen kan ahve betydning

for virksomhedens finansielle stilling.

3.2.4 Konkurrence og harmonisering

Ligesom i MiFID I indeholder MiFID II direktivet en række bestemmelser der skal sikre lige konkurrence

og harmonisering i EU. Det er gældende for bestemmelserne herom, at de har til hensigt at sikre lige

vilkår og lige informationsadgang for alle. Dette skal være med til at sikre markedets integritet. MiFID II

har med tilførslen af de mange områder der fremover skal reguleres, søgt at eliminere den forskel der

har været imellem finansielle instrumenter handlet over regulerede markeder eller MHF’er, og de

instrumenter, som er blevet handlet uden om reguleringen. Derudover har udviklingen gjort at en stadig

varierende mængde finansielle instrumenter er til rådighed, og direktivet er derfor udvidet med henblik

på at opnå lige regulering for alle instrumenter, og at undgå handel uden om reguleringen. Dette er

beskrevet i indledningen til direktivet:

”(13) Det er nødvendigt at indføre en omfattende ordning for regulering af gennemførelsen af

transaktioner med finansielle instrumenter, uanset hvilke handelsmetoder der anvendes for at

gennemføre transaktionerne, for at sikre en høj kvalitet af udførelsen af investortransaktioner og

opretholde det finansielle systems integritet og overordnede effektivitet. Der bør fastlægges en

sammenhængende og risikosensitiv ramme for regulering af de vigtigste typer ordreudførelsessystemer,
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der i dag anvendes på den europæiske finansielle markedsplads. Det er nødvendigt at anerkende, at der

er opstået en ny generation af organiserede handelssystemer ved siden af de regulerede markeder, som

bør underlægges forpligtelser, som kan medvirke til at bevare effektive og velfungerende finansielle

markeder og sikre, at sådanne organiserede handelssystemer ikke drager fordel af lovgivningsmæssige

smuthuller.

(14) Der bør for alle markedspladser, navnlig regulerede markeder, multilaterale handelsfaciliteter

(MHF’er) og OHF’er, fastlægges gennemsigtige og ikkediskriminerende regler for adgang til faciliteten.

Regulerede markeder og MHF’er bør fortsat være underlagt identiske krav med hensyn til, hvem de kan

give adgang som medlemmer eller deltagere, men OHF’er bør kunne bestemme og begrænse adgangen

på grundlag af bl.a. den rolle og de forpligtelser, de har i forhold til deres kunder. I denne forbindelse

bør markedspladser kunne præcisere de parametre, der styrer systemet, såsom minimumslatens,

forudsat at dette gøres på en åben og gennemsigtig måde og ikke medfører forskelsbehandling fra

platformoperatørens side. ”30

MiFID II direktivet har desuden tilført og præciseret en del bestemmelser omkring tredjelandsselskaber:

”Adgang for investeringsvirksomheder fra tredjelande til det europæiske værdipapirmarked

Forslaget indebærer, at adgangen for tredjelandes investeringsvirksomheder til EU-markederne

harmoniseres.

I dag kan f.eks. amerikanske investeringsvirksomheder, der udfører tjenesteydelser med værdipapirer,

få adgang til at udøve aktiviteter i et medlemsland uden nødvendigvis at skulle overholde de samme

regler, som europæiske investeringsvirksomheder skal, idet det er op til det enkelte medlemsland at

fastsætte kravene til aktører fra tredjelande, der ønsker at udøve aktiviteter i det pågældende

medlemsland.

Forslaget indebærer, at opnåelse af tilladelse i et EU-land efter de harmoniserede regler giver adgang til

hele EU.

Som en del af harmoniseringen foreslås det, at der stilles krav om, at et tredjelands

investeringsvirksomhed skal etablere en filial i et medlemsland, såfremt virksomheden ønsker at tilbyde

30 MiFID II direktivet, L173/351 (13)+(14)
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tjenesteydelser til detailkunder på EU-markederne. Såfremt kravene til filialetablering opfyldes, og der

etableres en filial i et medlemsland, kan virksomheden tilbyde investeringsservice til kunder i andre

medlemsstater uden yderligere filialetableringer ved notifikation til relevante tilsynsmyndigheder

(såkaldt ”europæisk pas”).

Forslaget opererer med en overgangsordning for eksisterende tredjelandes virksomheder, der allerede

opererer i medlemsstaterne, på 4 år, fra direktivet træder i kraft.

Finanstilsynet har givet enkelte investeringsvirksomheder fra Canada og USA tilladelse til

grænseoverskridende virksomhed i Danmark. Levering af investeringsser-vice til ”godkendte modparter”

kræver ikke etablering af en filial, men er underlagt nærmere bestemmelser i forordningen om

forudgående ækvivalensvurdering. ”31

Sidst er der som tidligere nævnt, i form af MiFIR forordningen indført en række bestemmelser omkring

handelsgennemsigtighed, som kan opsummeres som følger:

”Før- og efterhandelsgennemsigtighed for andre værdipapirer end aktier

Forslaget indebærer en udvidelse af reglerne om handelsgennemsigtighed til andre værdipapirer end

aktier, dvs. obligationer, strukturerede produkter, derivater og emissionstilladelser. Disse finansielle

instrumenter vil blive omfattet af krav om før- og efterhandelsgennemsigtighed, der som udgangspunkt

vil være de samme som for aktier.

Dette regelsæt for handelsgennemsigtighed for andre værdipapirer end aktier vil blive nærmere fastlagt

i gennemførelsesforanstaltninger – udarbejdet af ESMA og vedtaget af Kommissionen. Der vil i den

forbindelse ske en kalibrering af reglerne om før- og efterhandelsgennemsigtighed i forhold til de

forskellige typer af instrumenter, således at der f.eks. fastsættes forskellige oplysningskrav for aktier,

obligationer og derivater, herunder hvor der lægges vægt på, hvor likvide instrumenterne er.

Kommissionen har i den forbindelse bl.a. nævnt, at det på markeder for stats- og realkreditobligationer

kan risikere at begrænse likviditeten, hvis man går for langt med disse krav.

Formålet er at øge overblikket for tilsynsmyndighederne og styrke konkurrencen mv.

31 https://www.pwc.dk/da/nyt/revision/assets/mifid-ii-forslag-til-revision.pdf



46

De nuværende gennemsigtighedsregler i MiFID omfatter som nævnt alene aktier optaget til handel på et

reguleret marked. MiFID giver dog mulighed for, at en medlemsstat kan anvende direktivets krav

vedrørende før- og efterhandelsgennemsigtig-hed på andre finansielle instrumenter end aktier.

Danmark har benyttet denne mulighed i form af krav om efterhandelsgennemsigtighed for visse typer

obligationer, herunder realkreditobligationer, særligt dækkede obligationer, særligt dækkede real-

kreditobligationer, erhvervsobligationer og andele i kollektive investeringsordninger, der er optaget til

handel på et dansk reguleret marked. Kun få medlemsstater ud over Danmark har benyttet denne

mulighed i forskellige former, herunder Tyskland, Italien og Sverige.

Systematisk internalisering (udførelse af kundeordrer uden om en børs mod egenbeholdning)

Der lægges op til visse kvantitative tærskler for, hvornår en værdipapirhandler udøver virksomhed som

”systematisk internalisator” for bedre at kunne skelne mellem systematisk internalisering og almindelig

lejlighedsvis handel for kunder uden for en børs.

En systematisk internalisator er en værdipapirhandler, der handler op imod sin egenbeholdning – uden

om børsen – hvilket svarer til den tidligere betegnelse ”strakshandler”. Men en systematisk

internalisator vil fremover skulle følge et særskilt sæt regler om før- og efterhandelsgennemsigtighed,

der ligestiller denne form for organiseret værdipapirhandel med børserne.

De pengeinstitutter og fondsmæglerselskaber, der udfører kundeordrer mod egne bøger, vil derfor blive

klassificeret som ”systematisk internaliseret” – og dermed blive omfattet af ovennævnte før- og

efterhandelsgennemsigtighed.

Øgede krav til indberetning af handelstransaktioner over for tilsynsmyndighederne

Forslaget indebærer en styrkelse af myndighedernes overvågning og efterforskning af muligt

markedsmisbrug ved at øge kravene til indberetningen af transaktioner.

Alle handler med værdipapirer, der handles på en børs, eller der har relation til værdipapirer, der

handles på en børs, vil skulle indberettes.

Derudover indeholder forslaget en ny forpligtelse for børser, hvorefter det kræves, at transaktionsdata

skal opbevares i mindst 5 år.
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Børspligt for standardiserede OTC-derivater

Med henblik på at øge handelsgennemsigtigheden og markedsstabiliteten stiller forslaget krav om, at

handlen med et derivat, der kun handles uden for en børs (såkaldt OTC-handel – ”over the counter”-

handel), flyttes over på en børs, hvis det pågældende derivat er tilstrækkeligt standardiseret.

Operatøren af et reguleret marked skal sikre, at transaktioner med derivater, der er omfattet af

clearingsforpligtelsen i henhold til forslaget til forordning om OTC-derivater, centrale modparter og

transaktionsregistre (EMIR), cleares af en central modpart, når disse indgås på et reguleret marked. ”

Den ovenfor refererede gennemgang er foretaget i forhold til forslaget til forordningen, men der er ikke

i forbindelse med færdigbehandling af forslaget kommet væsentlige ændringer til det ovenfor nævnte.

Det gælder for reglerne om gennemsigtighed og harmonisering at det generelt er begrænset hvor oplagt

revisors rolle vil være heri. Dette skyldes blandt andet, at det vil være oplagt at den myndighed der

modtager den lovpligtige transaktionsindberetning, varetager tilsynet hermed, idet denne myndighed vil

have adgang til modpartens oplysninger, og derfor kan foretage en afstemningskontrol, der alt andet

lige vil give en større overbevisning en den revisor kan teste eller gennemgå hos investeringsselskabet.

3.2.5 Opsamling MiFID II

Afhandlingens afsnit 3.2 har gennemgået de væsentlige ændringer, som er indeholdt i MiFID II.

Herunder er det i øvrigt drøftet hvilke områder, revisor med fordel kan deltage i tilsynet af. Det fremgår

af gennemgangen at MiFID II og MiFIR er et meget omfattende og komplekst regelsæt, hvis

implementering og administration kan forventes at blive en større byrde for investeringsselskaberne,

som det bl.a. er pointeret her:32

”En konsekvensanalyse fra Europa-Kommissionen viser, at forslaget skønnes at medføre

engangsomkostninger i størrelsesordenen EUR 510 – 730 mio. og løbende årlige omkostninger i

størrelsesordenen EUR 310 – 590 mio. Dette svarer til engangsomkostninger på 0,10-0,15% og løbende

omkostninger på 0,06-0,12% pr. år af de totale omkostninger i den europæiske banksektor.

32 https://www.pwc.dk/da/nyt/revision/assets/mifid-ii-forslag-til-revision.pdf



48

De mest omkostningstunge poster vurderes at være:

 Etablering af en organiseret handelsfacilitet – ny børstype (OHF)

 Optagelse af telefonsamtaler og elektronisk kommunikation vedrørende ordrer, særligt i

forbindelse med etablering af et teknisk system for de virksomheder, der ikke allerede har

indført dette

 Uafhængig rådgivning, særligt for de virksomheder, der for at kunne betegne sig som

”uafhængige”, skal afdække et større antal investeringsprodukter

 Udspecificering af, hvordan investeringsforslaget passer til kunden, særligt i forbindelse med

tilpasning af virksomhedernes forretningsgange for rådgivning og anvendte it-systemer

 Regelsæt for dataleverandører, primært i forhold til omstillingsbyrder

 Ændrede krav og definition af systematisk internalisering

 Effektive og sikre børser og deres forpligtelser ved handel med råvarederivater

 Handelsgennemsigtighed for andre værdipapirer end aktier

 Udvidelse af indberetningspligten af værdipapirhandelstransaktioner ”

 Etablering af en whistleblower-ordning, særligt i forbindelse med etablering af sikre

indrapporteringssystemer samt udarbejdelse af procedurer for indsamling og håndtering af

interne anmeldelser.
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3.2.6 Delkonklusion 1- Hvilke væsentlige ændringer indeholder det nye direktiv, og hvad

betydning kan disse have for revisor?

Det første underspørgsmål til afhandlingens problemformulering er jf. Afsnit 1.1:

”Hvilke væsentlige ændringer indeholder det nye direktiv, og hvad betydning kan disse have for

revisor?

I afsnit 3.1 og 3.2 af afhandlingen er de 2 direktiver gennemgået med særlig fokus på hvilke væsentlige

ændringer det nye direktiv har medført, samt muligheden for revisors involvering. De væsentligste

ændringer i forbindelse med MiFID II er opsummeret her, idet der henvises til de relevante områder i

afsnit 3.2 for dybere gennemgang af områderne:

 Udvidelser i anvendelsesområdet

 Koncentrationsregler med hensyn til, hvor og hvordan der handles

 Investorbeskyttelse

 Konkurrence og harmonisering

 Organisatoriske krav

 Sanktioner og administration

For visse af disse er det begrænset hvor oplagt det vil være at involvere revisor. Afhandlingen vil derfor i

afsnit 4 arbejde videre med begreberne som illustreret her: (Figur 1, egen tilvirkning)
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Ved gennemgangen af MiFID II direktivet er det fremgået at der er væsentlige og omfattende områder i

direktivet, hvor tilsynets opgaver med fordel kan delvist uddelegeres til selskabernes revisorer. For at få

et bedre udgangspunkt for at vurdere de opgaver og det ansvar der kan og bør uddelegeres til revisor, er

det oplagt i første omgang at rette blikket i mod de eksisterende og implementerede MiFID reglers

fordeling af samme. Dette med henblik på at drage konklusioner i forhold til opgavens centrale

problemformulering. Afhandlingens næste afsnit, vil derfor belyse revisors rolle som kontrollant i den

finansielle sektor, med særlig fokus på MiFID I direktivets bestemmelser.
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3.3 Revisors rolle som kontrollant i den finansielle sektor

I kølvandet på finanskrisen blev der i januar 2012 nedsat et særligt udvalg, som fik til opgave at

analysere årsagerne til finanskrisen og vurdere effekten af de politiske tiltag, der blev taget til afbødning

af krisen. Den 18. september 2013 offentliggjorde udvalget en rapport under navnet "Den Finansielle

Krise i Danmark - årsager, konsekvenser og læring" også kendt som "Rangvid-rapporten".

Rangvid-udvalget drager i rapporten følgende væsentlige konklusioner om revisors rolle i forbindelse

med den finansielle sektor og den finansielle krise:33

” 2.5 Revisorer

Revisor er tiltænkt rollen som offentlighedens kontrollant med regnskaber og anden finansiel

rapportering fra blandt andet de finansielle virksomheder, hvorfor revisor spiller en helt afgørende rolle

for tilliden til den finansielle sektor. I forbindelse med den finansielle krise og håndteringen af en række

nødlidende pengeinstitutter har der imidlertid været en række tilfælde, hvor reviderede regnskaber ikke

har været retvisende, og hvor der derfor har kunnet rejses kritik af revisorernes arbejde. Derudover er

der en række eksempler på, at ekstern og intern revisor ikke har sikret rettidig rapportering til

bestyrelsen af en række væsentlige identificerede forhold i pengeinstituttet, herunder f.eks.

rapportering om identificerede svagheder på udlånsområdet, overskridelse af bevillingsbeføjelser mv.,

hvorfor bestyrelsen ikke har haft mulighed for rettidigt at forholde sig til problemstillingerne.

Der er i forlængelse af krisen gennemført skærpede uddannelseskrav til revisorer af finansielle

virksomheder, så de er bedre rustet i forhold til de særlige forhold inden for den finansielle verden, og

en certificeringsordning for den eller de underskrivende revisorer i pengeinstitutter, realkreditinstitutter

og forsikringsselskaber, herunder liv- og pensionsselskaber, da disse finansielle virksomheder er særligt

komplekse og deres levedygtighed har betydning for tilliden til den finansielle sektor. Med ordningen

har Finanstilsynet desuden fået styrkede muligheder for hurtigt og effektivt at reagere over for

revisorerne af finansielle virksomheder, når der konstateres fejl og mangler vedrørende revisionen.

33 Rangvid rapporten, s.45-46
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Udvalget finder:

Det er af væsentlig betydning for at kunne sikre tilliden til den finansielle sektor, at den eksterne revisor

udfylder sin rolle som offentlighedens tillidsrepræsentant og er sig sit ansvar bevidst. Det er i den

sammenhæng vigtigt, at revisor har en forpligtelse til at være objektiv i sit virke. I det lys finder udvalget

det bemærkelsesværdigt, at en tendens i flere af de nødlidende pengeinstitutter håndteret under krisen

har været, at der er fundet indtil flere alvorlige fejl og mangler i regnskaberne på trods af en blank

revisionspåtegning, ligesom der er fundet mangler i institutternes øvrige finansielle rapportering.

Den eksterne revisor skal endvidere straks meddele Finanstilsynet oplysninger om forhold, der er af

afgørende betydning for instituttets fortsatte aktivitet. Revisor skal ligeledes orientere bestyrelsen om

væsentlige spørgsmål vedrørende revisionen, såsom væsentlig usikkerhed, fejl eller mangler vedrørende

bankens bogholderi, regnskabsvæsen eller interne kontrol.

Hvis revisor ikke lever op til sit ansvar, kan det få alvorlige konsekvenser for tilliden til den finansielle

sektor. Udvalget støtter derfor at der er gennemført skærpede krav til revisorer i form af øgede

uddannelseskrav og krav om certificering mv. af revisorer. Udvalget finder, at der i de

efteruddannelseskrav, der stilles ved certificering, skal være fokus på området vedrørende måling af

udlån. Udvalget har tillige noteret sig, at Finanstilsynet har mulighed for at fratage revisorer deres

certificering til at revidere pengeinstitutter. Det vil være relevant at fratage en revisor certificeringen,

hvis den vurdering af instituttets store engagementer, som revisor har erklæret sig enig i i

revisionsprotokollatet, ikke er foretaget i overensstemmelse med regnskabsreglerne. Det kan

eksempelvis være, hvis der er mangelfuld identifikation af objektiv indikation for værdiforringelse, eller

der ikke er anvendt realistiske forventninger for så vidt angår debitors tilbagebetalingsevne.

Det bør desuden overvejes, om der er behov for en mere entydig kommunikation og

forventningsafstemning i forhold til revisors rolle og opgave, idet der efter udvalgets opfattelse på

nuværende tidspunkt synes at være en kløft mellem det, som offentligheden tillægger revisor af opgaver

og ansvar, og det, som revisor rent faktisk udfører af opgaver og har som ansvar.

I EU er der rejst en tilsvarende kritik af revisors rolle med vægt på to elementer, dels et ønske om bedre

kommunikation til både regnskabsbrugere og den reviderede virksomhed af revisors kritiske

observationer, dels koncentrationen af revisionsydelser på et mindre antal revisionsfirmaer. Som

konsekvens har Kommissionen fremsat forslag til ændring af den eksisterende regulering af revision i
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form af en forordning, som skærper revisionens forpligtelser i forhold til virksomheder af offentlig

interesse (Public Interest Entities). I lyset af forhandlingerne om ny regulering af revisors forpligtelser i

EU, foreslår udvalget, at regeringen følger forhandlingerne. Såfremt de relevante dele af særligt

forordningen vedtages i uændret form med anvendelse for alle pengeinstitutter, finder udvalget ikke, at

der er behov for øvrige initiativer i forhold til revisors forpligtelser.

For så vidt angår håndhævelse af manglende overholdelse af revisors forpligtelser, har udvalget noteret

sig, at Revisornævnets formelle uafhængighed er styrket, men at Revisornævnets sagsbehandlingstid

stadig er så lang, at det reelt ikke er muligt at vurdere, om ændringen af Revisornævnets

sammensætning har haft den ønskede effekt. Sagernes behandling består i en udveksling af partsindlæg,

som cirka tager et halvt år at få afsluttet. Derefter er der ventetid på Revisornævnets behandling og

afslutning af sagen. Den ventetid har hidtil været på op til cirka to år. De sager, der på nuværende

tidspunkt ventes på, forventes afsluttet med en ventetid på seks til otte måneder.

Udvalget har noteret sig, at revisorer, der reviderer pengeinstitutter fra og med revision af

årsregnskaberne for 2014, skal være certificeret af Finanstilsynet. Udvalget finder, at der i de

efteruddannelseskrav, der stilles ved certificering, skal være fokus på nedskrivninger.

Anbefalinger angående revisor:

15. Udvalget anbefaler, at Revisornævnet ekstraordinært tilføres ressourcer, således at behandlingen af

sager vedrørende revision af finansielle virksomheder under krisen kan afsluttes indenfor rimelig tid. ”

Som det fremgår af Rangvid rapportens s. 45 og 46 er der identificeret uoverensstemmelser imellem det

arbejde som offentligheden forventer at revisor udfører, og det arbejde der rent faktisk udføres. Det er

vurderingen at en af årsagerne til denne uoverensstemmelse skal findes i den regulering og tilhørende

krav til revisors rapportering, som findes i den finansielle sektor. For at nærmere belyse dette må vi se

på de krav der er til revisors rapportering.
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Følgende områder vil blive gennemgået i denne gennemgang, idet at rapportering omkring historiske

finansielle oplysninger kun vendes begrænset idet at disse kun har begrænset direkte relation til

bestemmelserne i MiFID I og II direktiverne.

 Lovpligtig revision af årsregnskabet og erklæring herpå

 Opsummeringer, gengivelser, konklusioner og oplysninger i revisionsprotokollen

 Øvrige erklæringer

Disse tre primære områder gennemgås herunder.

Lovpligtig revision af årsregnskabet og erklæring herpå

Finansielle virksomheder er underlagt lovpligtigt krav om revision af deres årsregnskaber. Denne

lovpligtige revision skal udmunde i en påtegning på selskabets årsregnskab. Denne erklæring afgives i

overensstemmelse med ISA 700, med tilføjelser fra henholdsvis ISA 705 og ISA 706 i tilfælde af behov for

Modifikation af konklusion eller supplerende oplysninger. Arbejdet der kræves udført for at afgive

påtegning på regnskabet er dækket i ISA 700-706.

ISA 700-706 indeholder udelukkende bestemmelser omkring revisors afgivelse af erklæring om revision

af historiske finansielle oplysninger. Da MiFID direktiverne er rettet imod organisation, procedurer og

kontroller i virksomheden, og at disse procedurer og kontroller primært er rettet mod beskyttelse af

investorer og markeder (se afsnit 3.1+3.2) er der alene begrænset sammenfald mellem de handlinger

der udføres for at skabe tilpas overbevisning omkring de historiske finansielle oplysninger og de forhold

der gør sig gældende i MiFID direktiverne. Derfor vil denne erklæringsform ikke blive behandlet

yderligere i denne afhandling.

Opsummeringer, gengivelser, konklusioner og oplysninger i revisionsprotokollen

Af Bekendtgørelse nr. 1912 af 22. december 2015 – om revisionens gennemførelse i finansielle

virksomheder m.v. samt finansielle koncerner (Revisionsbekendtgørelsen) fremgår der en lang række

krav til opsummeringer, gengivelser, konklusioner og oplysninger i revisionsprotokollen. Det er i disse
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krav at størstedelen af MiFID I direktivets bestemmelser er implementeret for den del, hvor tilsyns

opgaven er delvist uddelegeret til revisor.

Revisionsbekendtgørelsen indeholder krav om at revisor i revisionsprotokollen skal oplyse eller

konkludere på følgende forhold der er taget direkte fra MiFID og henfører til lov om finansiel

virksomhed eller de til MiFId hørende bekendtgørelser som gennemgået i afsnit 3.1:34

 Hvorvidt virksomhedens administrative og regnskabsmæssige praksis på væsentlige områder,

herunder forretningsgange og interne kontrolprocedurer, er tilrettelagt og fungerer på

betryggende vis, herunder at virksomhedens samlede system-, data- og driftssikkerhed er og

fungerer betryggende samt i øvrigt overholdelse af lov om finansiel virksomhed, herunder regler

omkring ledelse og styring af pengeinstitutter m.fl.

 Hvorvidt virksomhedens risikostyring, compliancefunktion, forretningsgange og interne

kontroller på alle væsentlige og risikofyldte områder er tilrettelagt og fungerer på betryggende

vis.

 Konklusion om at selskabet overholder sin tilladelse til at drive investeringsvirksomhed,

herunder at forretning for egen regning samt placering af selskabets kapitalgrundlag sket i

overensstemmelser med lov om finansiel virksomheds bestemmelser herom.

 Hvorvidt selskabet kan beregne den enkelte indskyders dækkede aktiver

 Hvorvidt selskabets overholder §72 i lov om finansiel virksomhed. § 72 omhandler MiFID

direktivets regler omkring investorbeskyttelse (se afsnit 3.1), desuden skal der specifikt oplyses

om hvorvidt gennemgang af compliance funktionens kvartalsvise rapportering har givet

anledning til bemærkninger.

 Hvorvidt revisor er blevet bekendt med overtrædelser af Bekendtgørelse nr. 428 af 9. maj 2007

om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift ag virksomhed som værdipapirhandler

(se gennemgang heraf i afsnit 3.1)

Ovenstående indeholder størstedelen af de tilsynsforhold, som er delvist uddelegeret til den lovpligtige

revision i kraft af udstedelse af Revisionsbekendtgørelsen. De ovenstående oplysninger og konklusioner

gives som nævnt i revisionsprotokollen, hvilket i sig selv er en medvirkende faktor til den

34 Revisionsbekendtgørelsens Bilag 1, reference herfra til punktoversigten.
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uoverensstemmelse i forventningsafstemningen imellem offentlighed/tilsyn og revisor. Dette skyldes at

ovenstående oplysninger og konklusioner ikke kan anses som egentlige revisorerklæringer i

overensstemmelse med ISA’erne. Dette underbygges bl.a. af nedenstående som er et udpluk af

indledningen til PwC’s standardprotokol for finansielle virksomheder:

” Finanstilsynet har i bilag til bekendtgørelse af 22. december 2015 om revisionens gennemførelse i

finansielle virksomheder mv. samt finansielle koncerner (revisionsbekendtgørelsen) beskrevet en række

arbejdshandlinger, der kræves udført – i tillæg til revisionen af årsregnskabet – som grundlag for, at

revisor kan afgive en række krævede ”opsummeringer, gengivelser, konklusioner og oplysninger” i

revisionsprotokollen.

Rapporteringen i dette revisionsprotokollat udgør ikke erklæringer i overensstemmelse med

bekendtgørelse nr. 668 af 26. juni 2008 om godkendte revisorers erklæringer og begrebsrammen for

revision i henhold til de internationale revisionsstandarder, idet:

• der ikke er tale om et trepartsforhold, da rapporteringen afgives over for hvervgiver

• der ikke foreligger et egnet erklæringsemne udarbejdet i henhold til almindeligt anerkendte

retningslinjer for udarbejdelse af erklæringsemnet, fx referencerammer for ”god administrativ praksis”

• der alene overordnet foreligger almindeligt anerkendte retningslinjer for, hvilke kriterier revisor

skal lægge til grund for vurdering af, om erklæringsemnet er retvisende, herunder for, hvad der anses

for væsentlig fejlinformation, og

• rapporteringen ikke er udarbejdet som erklæringer, hvor der redegøres for det udførte arbejde i

tilknytning til den udformede konklusion.

Da der ikke er tale om revision eller anden erklæringsafgivelse med sikkerhed påtager vi os intet

erstatningsansvar eller andet ansvar for dispositioner mv., som tredjemand måtte foretage med

baggrund i indholdet af dette protokollat.

Det er i revisionsbekendtgørelsen anført, at omfanget og arten af de arbejdshandlinger, der skal udføres

for at kunne afgive de krævede konklusioner og oplysninger, afgøres af revisor under hensyntagen til

god revisorskik. Dette indebærer, at revisor ved vurderingen af handlingerne skal vurdere væsentlighed
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og risiko på det pågældende område, og vurdere behovet for at udføre yderligere handlinger end, hvad

der fremgår af revisionsbekendtgørelsen. Ud fra en afvejning af væsentlighed og risiko udføres visse

arbejder i årets løb eller ud fra et turnusprincip. En række af de anførte konklusioner og oplysninger

indebærer skøn, herunder hvorvidt observerede fravigelser og svagheder må anses for væsentlige i

forhold til den afgivne konklusion eller oplysning og i forhold til virksomhedens størrelse og

kompleksitet. Dette gælder eksempelvis, hvorvidt virksomhedens administrative og regnskabsmæssige

praksis er betryggende. Vores arbejde er bl.a. baseret på forespørgsler og stikprøver og omfatter således

ikke samtlige forretningsgange og transaktioner. ”

Her fremgår det tydeligt at revisors ansvar for og undersøgelse af de omhandlede forhold er begrænset,

dette skyldes bl.a. at rapporteringen er udarbejdet i det nuværende format, hvor der altså ikke er tale

om erklæringer i overensstemmelse med erklæringsbekendtgørelse eller ISA’er.

Øvrige erklæringer

Som nævnt i afsnit 3.1 så indeholder bekendtgørelse nr. 428 af 9. maj 2007 om de organisatoriske krav

til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapir handler krav om afgivelse af erklæring på

årlig basis, MiFID erklæringen. Som det også tidligere er beskrevet er denne erklæring ifølge

Finanstilsynet ikke nødvendig i de tilfælde hvor værdipapirhandleren ikke holder midler på vegne af

kunden.

MiFID erklæringen udarbejdes i overensstemmelse med ISAE 3000 – Andre erklæringsopgaver med

sikkerhed end revision eller review af historiske finansielle oplysninger. Erklæringen, som afgives med

begrænset sikkerhed, afgives typisk i forbindelse med årsrevisionen. Da der er tale om begrænset

sikkerhed er det også et meget begræsnet stykke arbejde, der ligger til grund for konklsuionerne, som

det fremgår af følgende udklip fra PwC’s standard MiFID erklæring:

” Gennemgangen er foretaget i tilknytning til afgivelse af denne erklæring. Vores arbejde har været

begrænset til at omfatte forespørgsler til virksomhedens ledelse og medarbejdere, samt analyser af den

information vi har modtaget. Vi har ikke efterprøvet de modtagne informationer eller foretaget test af

kontroller.
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Omfanget af de handlinger, vi har udført ved vores undersøgelser, er mindre end ved en erklærings-

opgave med høj grad af sikkerhed. Som følge heraf er den grad af sikkerhed, der er for vores konklusion,

betydeligt mindre end den sikkerhed, der ville være opnået, hvis der var udført en erklærings-opgave

med høj grad af sikkerhed. ”

Typisk består revisors arbejde i forbindelse med afgivelse af MiFID erklæringen af gennemgang af en

række politikker og forretningsgange, samt desuden forespørgsler til medarbejdere og ledere. Dermed

opnås en lav grad af overbevisning om at virksomheden har politikker og forretningsgange i

overensstemmelse med MiFID direktivet, men i øvrigt ingen udtalelse om hvorvidt disse fungerer efter

hensigten.
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3.3.1 Delkonklusion 2: Hvilken rolle har myndighederne historisk pålagt revisor i forbindelse med

MiFID og hvorfor er det forventningen at revisor vil få pålagt ændrede krav i forbindelse med

MiFID II?

Som det fremgår af afsnit 3.3 er revisor involveret i opsynet med overholdelsen af MiFID I direktivet i

form af oplysninger der skal gives enten i form af en selvstændig ISAE 3000 erkæring (MiFID

erklæringen) eller i forbindelse med de krav om særlige konklusioner og oplysninger, som er indeholdt i

Revisionsbekendtgørelsens krav til revisionsprotokollen. Det fremgår også tydeligt at de erklæringer,

oplysninger og konklusioner som er indeholdt i det nuværende regelsæt, kun giver en meget begrænset

sikkerhed i forhold til overholdelse af MiFID I direktivets krav.

På den baggrund virker det som om at indførslen af de skærpede regler og krav i MiFID II er en oplagt

mulighed for at opdatere de krav der stilles til revisor i forhold til tilsyn med de nye regler, herunder en

opdatering af de erklærings krav der bør stilles.

For at udarbejde et forslag til sammensætningen af et erklæringsformat til brug for MiFID reglerne er

det nødvendigt at kigge lidt på de muligheder for revisors erklæringer, som findes, idet at det

forudsættes at oplysninger og konklusioner i revisionsprotokollen ikke er en god ide på lang sigt, som

følge af den manglende sammenhæng til erklæringsstandarder.

Afhandlingen vil derfor i det kommende afsnit kort gennemgå relevante erklæringsformer.
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3.4 Erklæringsformer

I dette afsnit vil jeg kort redegøre for de forskellige erklæringsformer og overvejelser herom, som kan

være relevante i forhold til revisors rolle i forbindelse med implementering og vedligeholdelse af

reglerne i MiFID II.

Da der, som omtalt tidligere, ikke er tale om revision eller review af historiske finansielle oplysninger kan

vi på forhånd udelukke standarderne omkring revisors erklæringer på disse områder, dvs. standarder om

revision (ISA 700+705+706) om revisionspåtegning i forbindelse med særlige områder (f.eks. udvidet

gennemgang) (ISA 800+805+810) og erklæring om review (ISRE 2400+2410).

Da det som udgangspunkt må forventes at interessen, hvis revisor fortsat skal være involveret i MiFID,

ikke er for at få erklæringer uden sikkerhed (ISRS 4400+4410). Det kan drøftes om ISRS 4400 – aftalte

arbejdshandlinger ville kunne benyttes, men i det lys at MiFID II regelsættet er så omfattende vurderes

det som en uhensigtsmæssig erklæringsform for implementeringen af direktivet, da aftalte

arbejdshandlinger kræver at man i grundlaget for erklæringen beskriver de præcise handlinger der

er/skal foretages. Man kan forestille sig at erklæringsformen vil blive relevant i det tilfælde, hvor de

kompetente myndigheder beslutter at revisor ikke længere skal løfte en del af tilsynet med

virksomhederne, og at kravene til revisor derfor fjernes fra Lov om finansiel virksomhed og

Revisionsbekendtgørelsen. I det tilfælde kan man forestille sig at virksomhedernes ledelser, i lyset af at

deres ansvar som nævnt er blevet tydeliggjort på området, vil bede revisor om at udføre aftalte

arbejdshandlinger på visse af MiFID direktivets områder til intern selskabsbrug. Dette er dog ikke

forventningen, og ikke den forudsætning som afhandlingen er udarbejdet ud fra, jf. i øvrigt afsnit 3.5.

ISAE 3000 DK35

Som følge af ovenstående kan det konkluderes at den oplagte erklæringsform er den der allerede

benyttes for MiFID erklæringen nemlig ISAE 3000 DK. ISAE 3000 DK kan anvendes på en række

forskellige typer af erklæringsopgaver. Da der er en stor variation af opgaver er der ikke for ISAE 3000

DK et standardiseret erklæringsformat. I stedet omtaler standarden de grundlæggende elementer, der

skal indeholdes i erklæringen. Standarden ofatter både ”opgaver med høj grad af sikkerhed” og

35 Afsnittet om ISAE 3000 DK er en sammenfatning af afsnit 3.6 fra ”Revisors skriftlige erklæringer”
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”opgaver med begrænset sikkerhed”. Anvendelsesområdet af ISAE 3000 er ens uanset om der er tale om

høj eller begrænset sikkerhed. Følgende er en kort oversigt over kravene til erklæringen:

1. Overskrift og adressat

2. Indledningsafsnit/identifikation

3. Ledelsens ansvar for regnskabet

4. Revisors ansvar og det udførte arbejde

5. Eventuelle forbehold

6. Konklusion

7. Eventuelle supplerende oplysninger

8. Datering og underskrift

Fastsættelsen af hvorvidt der er tale om begrænset eller høj grad af sikkerhed vil fremgå af punkt 4,

revisors ansvar og det udførte arbejde, hvori erklæringen og graden af sikkerhed beskrives, ligesom der

redegøres for det udførte arbejde til at underbygge konklusionen.

Denne erklæringsform er højt anvendelig da der er en høj grad af mulighed for at tilpasse den til

specifikke behov, både i form af erklæringsemne og i forhold til den opnåede sikkerhed. På denne

baggrund vil denne erklæringsformer blive benyttet til de resterende overvejelser om revisors rolle i

denne afhandling. I forhold til at diskutere og foreslå en sammensætning af regelsæt til revisor, er der

behov for at fastsætte afhandlingens formodning om arbejdsfordelingen imellem revisor og de

kompetente myndigheder. Dette vil blive foretaget i det følgende afsnit.

3.5 Forventet arbejdsdeling mellem revisor og tilsyn

I forbindelse med gennemgangen af MiFID direktiverne er det tydeligt, at der er tale om et meget

omfattende regelsæt der kræver en stor indsigt i virksomhederne for at være i stand til at drage

konklusioner om effektiviteten og kvaliteten i de regulerede forhold. Dermed må det også konkluderes

at de kompetente myndigheder vil have behov for en stor tilførsel af ressourcer, hvis de skal foretage al

tilsyn med virksomhederne. På nuværende tidspunkt er det Finanstilsynets praksis at alle finansielle

virksomheder for tilsynsbesøg mindst en gang hver 3. år. Hvis Finanstilsynet skal foretage det

nødvendige tilsyn i forbindelse med implementering og administration af det nye direktiv må det
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formodes at de ter usandsynligt at en sådan frekvens af tilsyn vil være utilstrækkeligt i forhold til

direktivets art, omfang og formål.

3.5.1 Delkonklusion 3 – Hvordan forventes arbejdsdelingen mellem Finanstilsynet og revisor i

forbindelse med implementering af og tilsyn med det nye direktiv?
På baggrund af det i afsnit 3.5 gennemgåede vil det, som det hidtil har været tilfældet, være en fordel at

inddrage virksomhedernes lovpligtige revisorer i arbejdet. Revisorerne er, i rolle som offentlighedens

tillidsrepræsentant, at betragte som en uafhængig tredjepart, hvorfor tilsynet vil kunne basere en del af

sit tilsyn på revisors rapportering. Der er desuden en administrativ gevinst, idet at revisorerne allerede

er underlagt almindelige krav om at kende virksomhederne og deres interne kontrolsystemer og

forretningsgange. Desuden vil mange af de kontroller og systemer der genererer den finansielle

information til selskabernes regnskaber være relateret til de kontroller og forretningsgange, der

fastsættes af direktivet. Dermed må det formodes at der er en væsentlig videns- og tidsbesparelse i

forbindelse med at udnytte revisors kompetencer på området. Det er på den baggrund vurderingen, at

der fremad fortsat vil være en høj del af krav og involvering til selskabernes revisorer.

Arbejdsdelingen vil derfor være således at ansvaret for tilsynet ligger hos Finanstilsynet, men at tilsynet i

overensstemmelse med beføjelser og bestemmelser i direktivet vil uddelegere en del af tilsynsarbejdet

til revisor, som vil få pålagt at give en eller anden form for erklæring omkring det udførte arbejde, som

desuden vil blive sendt til Finanstilsynet. Som det blev drøftet i afsnit 3.2.6 vil det særligt være

bestemmelserne omkring investorbeskyttelse og de organisatoriske forhold som med fordel kan

uddelegeres til revisor.
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4 Diskussion

4.1 Revisors rapporteringsform

I afsnit 3.4 kom jeg frem til at det var mest oplagt at revisor skulle rapportere omkring de relevante

forhold fra MiFID II direktivet i en form der følger kravene i ISAE 3000. Det er yderligere identificeret at

sammenhængen mellem de indførte politikker ofr forretningsgange gjorde det hensigtsmæssigt at

udføre arbejdet omkring MiFID i forbindelse med den lovpligtige revision. Som følge deraf virker det

logisk at en ny MiFID erklæring skal dække den tilsvarende periode som den, den lovpligtige revision

dækker.

Af afsnit 3.4 fremgår det endvidere at der i den nuværende rapporteringsform, hvor kravene er delt

mellem selvstændige specifikke erklæringer og oplysninger og konklusioner i revisionsprotokollen er

uhensigtsmæssig, da den både er forvirrende og kompleks, samt giver en ganske begrænset grad af

sikkerhed.

Baseret på erfaringer og det eksisterende regelsæt er det sandsynligt at de nye regelsæt vil fortsætte i

den samme stil som tidligere, så det er sandsynligt at påvirkningen på revisors arbejde vil være at der

kommer yderligere oplysninger og konklusioner til protokollatet, som kræver en udvidelse af det udførte

arbejde for at kunne dokumentere at revisionen er foretaget. Det virker endvidere sandsynligt at en

sådan løsning vil suppleres med en eller flere specifikke erklæringer med varierende grad af sikkerhed.

Som nævnt kan der stilles spørgsmålstegn ved anvendeligheden af en sådan løsning, og det vil være

naturligt endvidere at sætte spørgsmålstegn ved, hvorvidt formålet ved MiFID II direktivet vil blive

opfyldt ved en sådan løsningsmodel.

Denne afhandling vil derfor foreslå en mere ambitiøs løsning. Et løsningsforslag der inkluderer et opgør

med den nuværende rapporteringsform.

Som det fremgår af afhandlingen så er de for revisor relevante områder af MiFID direktiverne

koncentreret omkring politikker, forretningsgange og kontroller, alle er de områder der kan efterprøves i

forskelligt omfang i forhold til at konstatere effektivitet, funktionalitet og eksistens. Afhandlingen vil

derfor foreslå at man fjerner de områder der er direkte henførbare til MiFID direktivet fra kravene til

oplysninger og konklusioner i protokollen. Herefter forslås det at man indfører en ny MiFID erklæring.
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MiFID erklæringen vil herefter være en erklæring, der ligesom tidligere skal udarbejdes efter ISAE 3000.

Inspiration til opbygningen heraf hentes fra ISAE 3402 – erklæring om kontroller hos serviceleverandør.

De relevante MiFID områder skulle i et sådant framework opsættes i rapportform i relevante mål eller

krav. Virksomhederne skulle til disse tilføre deres beskrivelse af de relevante kontroller og politikker de

har indført til afdækning af kravet. Revisor kunne hertil tilføje de handlinger der er udført for at validere

virksomheden oplysninger, samt graden af sikkerhed der er opnået. Krav til sikkerhedsgraden på de

forskellige områder ville kunne fastsættes individuelt, således at Finanstilsynet kan anmode om den

relevante sikkerhed specifikt for enkelte områder.

Revisorerklæringen til en sådan rapport vil kunne udformes i overensstemmelse med ISAE 3000, på

samme måde som det er gældende for ISAE 3402. En anden fordel ved et sådant framework er desuden

at det vil være forholdsvist simpelt og overskueligt at tilføje eller korrigere på kravene, da det vil kunne

fastsættes som et framework der fastsættes af Finanstilsynet.

En sådan rapport med tilhørende erklæring vil på mange områder organisere og synliggøre

virksomhedernes arbejde med MiFID reglerne, og idet at dette forslag inkluderer at arbejdet foretages i

rapportform, vil virksomhederne endvidere kunne benytte rapporten i deres markedsføringsmateriale

(man kunne måske endda stille krav om offentliggørelse?). Tilsynet vil få et værktøj der er nemt at

regulere, samt en sikker uddelegering af en del af tilsynsarbejdet til revisor. For revisor gælder det at et

sådant framework alt andet lige må betragtes som lettere tilgængeligt end det nuværende virvar af

rapporteringskrav.
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4.1.1 Delkonklusion 4 – Hvor og hvornår er det hensigtsmæssigt at revisor skal rapportere om

det nye direktiv? I forbindelse hermed, hvilket format skal revisor rapportere i?
Det er hensigtsmæssigt at revisor rapportere om direktivet i forbindelse med den lovpligtige revision,

således at konklusioner dækker den periode der revideres, og der dermed skabes synergi imellem den

lovpligtige revision og rapportering omkring MiFID.

Gennemgangen er kommet frem til at det er hensigtsmæssigt hvis revisor rapportere i et rapport

format, der minder om en ISAE 3402 erklæring, hvor der udarbejdes specifikke beskrivelser af de enkelte

artikler og deres krav, med tilhørende kontroller og revisionshandlinger, som revisor kan erklære sig på i

format af en ISAE 3000 erklæring.

4.1.2 Delkonklusion 5 –Hvordan bør regelsættet sammensættes til gavn for både tilsyn, sektor og

revisor?
Afsnit 4 kommer frem til at den foreslåede sammensætning af regelsættet vil være til gavn for både

tilsyn, sektor og revisor, idet ” En sådan rapport med tilhørende erklæring vil på mange områder

organisere og synliggøre virksomhedernes arbejde med MiFID reglerne, og idet at dette forslag

inkluderer at arbejdet foretages i rapportform, vil virksomhederne endvidere kunne benytte rapporten i

deres markedsføringsmateriale… Tilsynet vil få et værktøj der er nemt at regulere, samt en sikker

uddelegering af en del af tilsynsarbejdet til revisor. For revisor gælder det at et sådant framework alt

andet lige må betragtes som lettere tilgængeligt end det nuværende virvar af rapporteringskrav. ”
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5 Konklusion

Afhandlingens formål var at besvare spørgsmålet:

Hvordan påvirkes revisionen af finansielle virksomheder af indførslen af reglerne i MiFID II og MiFIR?

Til at belyse spørgsmålene har jeg undervejs i afhandlingen svaret følgende til de i

problemformuleringen nævnte underspørgsmål:

Hvilke væsentlige ændringer indeholder det nye direktiv, og hvad betydning kan disse have for revisor:

Jf. afsnit 3.2.6:

”I afsnit 3.1 og 3.2 af afhandlingen er de 2 direktiver gennemgået med særlig fokus på hvilke væsentlige

ændringer det nye direktiv har medført, samt muligheden for revisors involvering. De væsentligste

ændringer i forbindelse med MiFID II er opsummeret her, idet der henvises til de relevante områder i

afsnit 3.2 for dybere gennemgang af områderne:

 Udvidelser i anvendelsesområdet

 Koncentrationsregler med hensyn til, hvor og hvordan der handles

 Investorbeskyttelse

 Konkurrence og harmonisering

 Organisatoriske krav

 Sanktioner og administration

…

Ved gennemgangen af MiFID II direktivet er det fremgået at der er væsentlige og omfattende områder i

direktivet, hvor tilsynets opgaver med fordel kan delvist uddelegeres til selskabernes revisorer. For at få

et bedre udgangspunkt for at vurdere de opgaver og det ansvar der kan og bør uddelegeres til revisor, er

det oplagt i første omgang at rette blikket i mod de eksisterende og implementerede MiFID reglers

fordeling af samme. Dette med henblik på at drage konklusioner i forhold til opgavens centrale

problemformulering. Afhandlingens næste afsnit, vil derfor belyse revisors rolle som kontrollant i den

finansielle sektor, med særlig fokus på MiFID I direktivets bestemmelser. ”
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Hvilken rolle har myndighederne historisk pålagt revisor i forbindelse med MiFID og hvorfor er det

forventningen at revisor vil få pålagt ændrede krav i forbindelse med MiFID II?

Jf. afsnit 3.3.1:

” Som det fremgår af afsnit 3.3 er revisor involveret i opsynet med overholdelsen af MiFID I direktivet i

form af oplysninger der skal gives enten i form af en selvstændig ISAE 3000 erkæring (MiFID

erklæringen) eller i forbindelse med de krav om særlige konklusioner og oplysninger, som er indeholdt i

Revisionsbekendtgørelsens krav til revisionsprotokollen. Det fremgår også tydeligt at de erklæringer,

oplysninger og konklusioner som er indeholdt i det nuværende regelsæt, kun giver en meget begrænset

sikkerhed i forhold til overholdelse af MiFID I direktivets krav.

På den baggrund virker det som om at indførslen af de skærpede regler og krav i MiFID II er en oplagt

mulighed for at opdatere de krav der stilles til revisor i forhold til tilsyn med de nye regler, herunder en

opdatering af de erklærings krav der bør stilles.

For at udarbejde et forslag til sammensætningen af et erklæringsformat til brug for MiFID reglerne er

det nødvendigt at kigge lidt på de muligheder for revisors erklæringer, som findes, idet at det

forudsættes at oplysninger og konklusioner i revisionsprotokollen ikke er en god ide på lang sigt, som

følge af den manglende sammenhæng til erklæringsstandarder. ”

Hvordan forventes arbejdsdelingen mellem Finanstilsynet og revisor i forbindelse med implementering af

og tilsyn med det nye direktiv?

Jf. afsnit 3.5.1:

”På baggrund af det i afsnit 3.5 gennemgåede vil det, som det hidtil har været tilfældet, være en fordel

at inddrage virksomhedernes lovpligtige revisorer i arbejdet. Revisorerne er, i rolle som offentlighedens

tillidsrepræsentant, at betragte som en uafhængig tredjepart, hvorfor tilsynet vil kunne basere en del af

sit tilsyn på revisors rapportering. Der er desuden en administrativ gevinst, idet at revisorerne allerede

er underlagt almindelige krav om at kende virksomhederne og deres interne kontrolsystemer og

forretningsgange. Desuden vil mange af de kontroller og systemer der genererer den finansielle

information til selskabernes regnskaber være relateret til de kontroller og forretningsgange, der

fastsættes af direktivet. Dermed må det formodes at der er en væsentlig videns- og tidsbesparelse i

forbindelse med at udnytte revisors kompetencer på området. Det er på den baggrund vurderingen, at

der fremad fortsat vil være en høj del af krav og involvering til selskabernes revisorer.
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Arbejdsdelingen vil derfor være således at ansvaret for tilsynet ligger hos Finanstilsynet, men at tilsynet i

overensstemmelse med beføjelser og bestemmelser i direktivet vil uddelegere en del af tilsynsarbejdet

til revisor, som vil få pålagt at give en eller anden form for erklæring omkring det udførte arbejde, som

desuden vil blive sendt til Finanstilsynet. Som det blev drøftet i afsnit 3.2.6 vil det særligt være

bestemmelserne omkring investorbeskyttelse og de organisatoriske forhold som med fordel kan

uddelegeres til revisor. ”

Hvor og hvornår er det hensigtsmæssigt at revisor rapporterer om det nye direktiv? I forbindelse hermed,

hvilket format skal revisor rapportere i?

Jf. afsnit 4.1.1:

” Det er hensigtsmæssigt at revisor rapportere om direktivet i forbindelse med den lovpligtige revision,

således at konklusioner dækker den periode der revideres, og der dermed skabes synergi imellem den

lovpligtige revision og rapportering omkring MiFID.

Gennemgangen er kommet frem til at det er hensigtsmæssigt hvis revisor rapportere i et rapport

format, der minder om en ISAE 3402 erklæring, hvor der udarbejdes specifikke beskrivelser af de enkelte

artikler og deres krav, med tilhørende kontroller og revisionshandlinger, som revisor kan erklære sig på i

format af en ISAE 3000 erklæring. ”

Hvordan bør regelsættet sammensættes til gavn for både tilsyn, sektor og revisor

Jf. afsnit 4.1.2:

” Afsnit 4 kommer frem til at den foreslåede sammensætning af regelsættet vil være til gavn for både

tilsyn, sektor og revisor, idet ” En sådan rapport med tilhørende erklæring vil på mange områder

organisere og synliggøre virksomhedernes arbejde med MiFID reglerne, og idet at dette forslag

inkluderer at arbejdet foretages i rapportform, vil virksomhederne endvidere kunne benytte rapporten i

deres markedsføringsmateriale… Tilsynet vil få et værktøj der er nemt at regulere, samt en sikker

uddelegering af en del af tilsynsarbejdet til revisor. For revisor gælder det at et sådant framework alt

andet lige må betragtes som lettere tilgængeligt end det nuværende virvar af rapporteringskrav. ”
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På baggrund af de behandlede spørgsmål er afhandlingen nået frem til at der ikke er tvivl om at

revisionen af finansielle virksomheder vil blive voldsomt påvirket af indførslen af reglerne i MiFID II og

MiFIR. Påvirkningerne vil være afhængige af, hvordan kravene til revisors rapportering kommer til at se

ud. Med opgavens forslag til en rapporteringsform, vil påvirkningen være at der foretages mindre

rapportering igennem revisionsprotokollatet, imens der indføres et nyt rapporteringsframework, som vil

kræve at revisor udfører og udtaler sig om revision/gennemgang/observation mm. af en række

kontroller og forretningsgange, som der ikke tidligere har været udført væsentligt arbejde ved.
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6 Perspektivering

Der skal i dette afsnit kortfattet drøftes, hvilke nødvendige overvejelser som bør gøres i forlængelse af

afhandlingens resultater.

Afhandlingen tager i sine konklusioner og gennemgang udgangspunkt i de helt overordnede regler for

investeringsselskaber, og der er således ikke blevet differentieret imellem de forskellige typer af

investeringsselskaber og deres forudsætninger. Afhandlingen giver derfor anledning til at man for de

enkelte typer forsøger at lave en lignende proces med det formål at identificere eventuelle behov for

særtilpasninger.

Afhandlingen tager heller ikke højde for forskellene i størrelse art og omfang af de forskellige

investeringsselskabers aktivitet, og anlægger generelt et syn baseret på de formodede forhold for større

investeringsselskaber, og tager således ikke højde for de særlige forhold og begrænsninger der er

gældende for mindre virksomheder som er underlagt reguleringen. Det bør overvejes hvorvidt der skal

udarbejdes et ekstra regelsæt der er møntet på mindre og mindre komplekse virksomheder.

En vigtig overvejelse og undersøgelse der bør foretages inden igangsætning af et projekt som det i

afhandlingen foreslåede. Overvejelse skal gå på de økonomiske konsekvenser af forslaget, idet at der må

forventes en del omkostninger til udarbejdelse og implementering af en sådan rapporteringsform.

Afhandlingen formoder at det økonomisk vil være en gevinst at indføre rapporteringsformen, set i

forhold til alternativer, men empiriske undersøgelser heraf vil bestemt være gavnlig.

Afhandlingens konklusion og forslag skal desuden også ses i lyset af evt. internationale standarder på

området. Da implementering af direktivet endnu ikke er trådt i kraft i medlemsstaterne og da der endnu

ikke er udsendt guidance fra ESMA, kan det ikke udelukkes at en sådan guidance vil gøre afhandlingens

konklusioner overflødige eller uhensigtsmæssige.
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