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 Abstract 

 
In recent years, auditors and audit firms have experienced massive publicity in the 
media and increased interest by the public due to scandals regarding undiscovered 
money laundering in large financial institutions. The undiscovered money laundering in 
the financial institutions has made the public question the auditors’ role in combating 
money laundering during the statutory audit of the annual accounts. The purpose of 
this thesis is to investigate the existence of an expectation gap in regard to the audit of 
(anti) money laundering in Danish financial institutions and how this can be reduced. 
 
Both the public and the Danish Business Authority have questioned the requirement on 
auditors to identify and combat money laundering as part of the statutory audit and are 
hinting a gap to the existing laws and standards regulating the audit of financial 
institutions. The focus of the thesis has been danish banks.  
 
By using Brenda Porter’s and Bent Warming Rasmussen’s theories on the expectation 
gap, this thesis seeks to investigate and examine the expectation gap in regard to the 
audit of money laundering during the statutory audit from two positions: the auditor’s 
position and that of the general public. Both the auditor’s and the general public’s 
positions have been examined through a general questionnaire.  
 
In order to obtain a more detailed understanding of the auditors’ role in combating 
money laundering and the auditors’ own perceptions, an additional questionnaire has 
been sent to certified banking auditors. Based upon the obtained data it has been 
possible to conclude the existence of an expectation gap in regard to the auditor’s role 
in combating money laundering, which consists of a performance gap between existing 
laws and standards and the public’s expectations.  
 
As the thesis has proven the existence of an expectation gap between the auditors and 
the public, the thesis seeks to propose measures, which may contribute to reducing the 
expectation gap. Through the obtained knowledge in the thesis, a suggestion for how 
to reduce the performance gap is submitted.
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Kapitel 1 
Introduktion og Metode 
Dette kapitel indeholder specialets indledning, 
problemformulering, afgrænsning, målgruppe, 
dataindsamling, metode, struktur og kildekritik. I dette 
kapitel bliver blandt andet relevansen af specialets 
problemfelt identificeret og præciseret, endvidere bliver 
der i kapitlet redegjort for specialets opbygning, og 
hvordan det udvalgte problemfelt vil blive behandlet. 
Kapitlet har til formål at skabe et overblik over specialets 
problemfelt, struktur og overvejelser omkring valg af 
teori og ydermere afsenders kritiske vurdering af de i 
specialet anvendte data. Problemformuleringen 
præciserer og definerer specialets problemfelt og 
undersøgelsens spørgsmål. Derudover bliver der i 
kapitlet argumenteret for den anvendte metode, 
specialets afgrænsning og struktur.  
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 Indledning 

 
Revisorer og revisionsbranchen får sjældent meget fokus fra offentligheden og 
nyhedsmedierne, men gennem de sidste par år har manges øjne ladet sig rette mod 
revisorerne. Dette sker blandt andet på baggrund af en række store sager om hvidvask 
i store danske pengeinstitutter, hvilket har medvirket til at øge offentlighedens fokus 
på -og interesse for revisor.   
 
Med hvidvask som årets ord i 2018 (Topp, 2018) er det unægtelig svært at overse, at 
fokus på -og interessen omkring hvidvask og terrorfinansiering er på sit allerhøjeste. 
Dette har især sat sit præg på den finansielle sektor, som har været involveret i 
størstedelen af de seneste hvidvaskskandaler, som blandt andet inkluderer Panama 
Papers, hvilket afslørede skattesnyd og skatteunddragelse, og Danske Bank-
skandalerne, hvor der blandt andet kan nævnes: Operation Greed (Skatteministeriet, 
2019), Britta Nielsen (Finans.dk, 2019), Europas største hvidvaskskandale, der løb fra 
2007-2015 (Berlingske, 2020) og endvidere en lang række af andre skandaler, som har 
involveret flere af Danmarks og Europas største banker og senest Københavns 
Andelskasse (Finans.dk, 2019).  
 
Alle disse skandaler har det til fælles, at de involverede selskaber alle er underlagt 
Bekendtgørelse af lov om finansiel virksomhed, jf. § 5, samt Bekendtgørelse af lov om 
forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme, jf. § 1, og 
endvidere er de underlagt krav om, at selskabet skal lade sig revidere af en 
statsautoriseret revisor. jf. FIL § 199.  
 
Hvidvaskskandalerne har især sat sine præg på revisionsbranchen og især KPMG 
(Berlingske, 2019) og Ernst & Young (Erhvervsstyrelsen, 2018), som blandt andet er 
blev politianmeldt på baggrund af mistanke om manglende handling og underretning til 
SØIK jf. hvidvasklovens § 26, og endvidere revisorlovens § 22 for ikke at overholde god 
revisorskik i forbindelse med deres revision af hhv. Københavns Andelskasse og Danske 
Bank. Blandt andet har de nævnte hændelser udløst en omfangsrig debat om, hvorvidt 
revisorerne har levet op til deres ansvar og udført deres opgaver ordenligt. 
 
Disse hændelser har ledt forfatter hen til at stille spørgsmålstegn ved, hvorvidt den 
eksisterende lov og regulering på hvidvaskområdet er tilstrækkelige, og endvidere 
hvorvidt de krav, der måtte stilles til revisor i forbindelse med revision af danske 
pengeinstitutter, er tilstrækkeligt tilpassede og opdaterede til at kunne skabe værdi i 
kampen imod hvidvask og terrorfinansiering.  
 
Hændelserne har ikke blot ledt til en undren blandt revisorer og revisionshusene, men 
også hos offentligheden og generalsamfundet på baggrund af blandt andet de ovenfor 
nævnte begivenheder. Alle sager har haft massiv medieomtale, og det er uvist, hvorvidt 
dette har medvirket til, at offentligheden og generalsamfundet har udviklet for høje og 
urimelige forventninger til, hvilke opgaver revisor bør udføre i forhold til hvidvask som 
en del af den ordinære revision. På baggrund heraf er det muligt, at der er opstået en 
forventningskløft mellem de handlinger, som generalsamfundet forventer, at revisor 
udfører, og de handlinger, som faktisk bliver udført og er statueret i relevant lovgivning 
og de relevante revisionsstandarder i forhold til hvidvask. 
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1.1     Historiske og aktuelle sager om hvidvask 

 
Som omtalt i indledningen, så har flere danske pengeinstitutter været ofre for 
hvidvaskskandaler, hvilket både har haft betydelig indflydelse på de enkelte 
pengeinstitutter, men også de øvrige aktører og samfundet som helhed. For at belyse 
relevansen for specialet og emnet som helhed, vil der i det følgende afsnit blive 
grundlæggende redegjort for en af de mest aktuelle sager om hvidvask i Danmark.  
 

1.1.1 Danske Bank – Operation Greed 

 
Sagen om Danske Bank og hvidvask via deres estiske filial er ubetinget den sag om 
hvidvask, som har trukket flest overskrifter i medierne og derved også en af de sager, 
som bidrog til, at ordet ”hvidvask” vakte interesse og tilsvarende kom på 
generalsamfundets dagsorden.  
 
Sagen om Danske Bank strækker sig over en længere årrække og er tilmed kompliceret 
i det omfang, at en række prominente parter var involveret i sagen. Tilbage i foråret 
2017 blev offentligheden bekendt med, at en række prominente russiske personer 
havde hvidvasket for et større millionbeløb via Danske Banks ”non-resident portefølje” 
i den estiske filial. Sagen tog dog ikke fart før ultimo 2017, hvor der kunne præsenteres 
omfattende dokumentation for omfanget af den hvidvask, der var blevet foretaget via 
den estiske filial. Senere bliver det afsløret, at en whistleblower fra Danske Banks 
interne revision i 2013 havde alarmeret et medlem af bestyrelsen om mistænkelige 
forhold i bankens estiske filial i form af en grundig og kritisabel rapport (Berlingske, 
2018).  
 
I forbindelse med sagens udvikling og Finanstilsynets reaktioner blev der af Bruun og 
Hjejle foretaget grundige undersøgelser af forholdene i den estiske filial på foranledning 
og bekostning af Danske Bank og for bankens regning. Ved undersøgelserne blev det 
konstateret, at et antal tidligere og eksisterende ledende medarbejdere ikke havde 
overholdt deres retlige forpligtelser i henhold til deres ansættelsesvilkår og kontrakter 
med Danske Bank. Endvidere blev det konkluderet, at hvidvaskprocedurerne i den 
estiske filial var åbenlyst mangelfulde og utilstrækkelige (Advokatpartnerskab, 2018).  
 
Sagen om Danske Bank havde som nævnt ikke udelukkende indvirkning på Danske 
Bank, men derimod også væsentlig indvirkning på andre aktører og samfundet som 
helhed. Blandt andet har den omtalte sag medført en række ændringer til Lov om 
finansiel virksomhed og Hvidvaskloven. 
 
Som følge af den omfattende hvidvask blev selskabets daværende revisorer, Ernst & 
Young, endvidere anmeldt af Erhvervsstyrelsen til Bagmandspolitiet/SØIK, som følge af 
at styrelsen mente, at revisionsfirmaet burde have fattet mistanke om de mistænkelige 
forhold i forbindelse med, at de reviderede Danske Banks årsregnskab for år 2014 
(Erhvervsstyrelsen, 2020).  
 
Endvidere blev Danske Banks revisorer indbragt for revisornævnet, blandt andet på 
baggrund af at Erhvervsstyrelsen mente, at revisorerne havde overtrådt dagældende 
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revisorlovs §§ 16, stk. 11, og 23, stk. 1. Endvidere mente Erhvervsstyrelsen ikke, at 
der blev udført tilstrækkelige revisionshandlinger jf. ISA 250.18 og 250.19 
(Erhvervsstyrelsen, 2020). Efterforskningen blev indstillet i ultimo maj 2020 som følge 
af, at Bagmandspolitiet/SØIK ikke vurderede, at der blev begået noget strafbart i 
forbindelse med revisionen, og at revisor havde overholdt god revisorskik (DR.DK, 
2020). 
  

1.2 Baggrund og motivation for valg af specialeemne 

 
Min idé og motivation for at undersøge, hvorvidt der måtte være en forventningskløft 
mellem generalsamfundet og revisor i forhold til hvidvask, er opstået på baggrund af 
egne erfaringer. I min tid som studerende på Cand.Merc.Aud-studiet har jeg samtidig 
været beskæftiget som revisor. Her har jeg haft mulighed at servicere blandet andet en 
række af de danske pengeinstitutter og fondsmæglere. Som en del af revisionsteamet 
for disse pengeinstitutter og fondsmæglerselskaber er jeg til tider blevet mødt af 
spørgsmål fra venner og bekendte om revisors ansvar for at opdage hvidvask i 
forbindelse med den ordinære revision.  
 
På baggrund af de holdninger og kommentarer, jeg hidtil har mødt fra medlemmer af 
generalsamfundet, Erhvervsstyrelsens politianmeldelse af EY i forbindelse med 2014-
revisionen af Danske Bank og min egen personlige interesse, ønsker jeg at undersøge, 
i hvilket omfang revisor er ansvarlig for at opdage hvidvask eller tegn på hvidvask i 
forbindelse med den ordinære revision. Endvidere ønsker jeg at undersøge, hvorvidt 
generalsamfundets forventninger til revisors lovkrævede handlinger i forhold til 
hvidvask lever op til generalsamfundets forventninger til revisors rolle, eller om der er 
behov for supplerende handlinger eller tiltag på området.  
 

1.3 Formål 

 
Dette speciales videnskabsmæssige formål er at undersøge revisors rolle og ansvar i 
forhold til hvidvask ved revision af danske pengeinstitutter. Dette vil blive undersøgt på 
baggrund af de gældende revisionsstandarder og den danske lovgivning. Endvidere har 
specialet til formål at undersøge, hvorvidt der er en forventningskløft mellem 
generalsamfundet og det arbejde, som revisor udfører på hvidvaskområdet i forbindelse 
med den ordinære revision. Formålet med specialet er endvidere at undersøge, hvorvidt 
eksisterende teorier om forventningskløften kan anvendes til at mindske den eventuelle 
forventningskløft. Specialets problemformulering vil blive besvaret på baggrund af de 
relevante teorier om forventningskløften, og forslag til formindskelsen af 
forventningskløften vil være baseret på udenlandske hvidvaskundersøgelsesmodeller 
samt behandling af regler og udvalgte problemstillinger.  
 

1.4 Problemformulering 

 
Som følge af de tidligere, igangværende og verserende anklager findes det relevant at 
analysere revisors rolle ift. afdækning og bekæmpelse af hvidvask og 
generalsamfundets forventning til offentlighedens tillidsrepræsentant. Med 
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udgangspunkt i netop dette dilemma vil specialet analysere, hvorvidt der er en 
forventningskløft mellem de faktisk udførte revisionshandlinger og de handlinger, som 
generalsamfundet formoder, at revisor udfører i forbindelse med revisionen af 
pengeinstitutter. Dette skal endvidere ses i sammenhæng med de nuværende love og 
regler på revisionsområdet for revisionen af danske pengeinstitutter og filialer. Specialet 
ønsker endvidere at belyse, hvordan eksisterende love og reguleringer kan modificeres 
eller udvides med supplement vha. udenlandske tiltag til bekæmpelse af hvidvask og 
terrorfinansiering. Med udgangspunkt i ovenstående problemfelter er specialets 
problemformulering og rammer bygget op omkring følgende problemformulering: 
 
 

”Er der en forventningskløft mellem generalsamfundet og revisor i 
forhold til hvidvask, og i hvilket omfang er det muligt at mindske denne?” 

  
 

1.4.1 Problemstillinger 

 
Dette problemfelt vil blive behandlet ved besvarelsen af nedenstående 
undersøgelsesspørgsmål:  
 

1. Hvad er en forventningskløft? 
2. I hvilken grad har omfanget af hvidvask udviklet sig? 
3. Hvilke love og reguleringer er bankrevisor underlagt? 
4. Hvilke krav om handlinger stilles der til revisor i forhold til revision af 

hvidvaskområdet?  
5. I hvilken grad er der en forventningskløft mellem generalsamfundet og revisor i 

forhold til generalsamfundets forventninger til revisors udførte 
revisionshandlinger på hvidvaskområdet? 

6. I hvilket omfang er der behov for supplerende handlinger i relation til revision af 
området hvidvask i danske pengeinstitutter? 

7. Hvilke muligheder er der for at implementere supplerende love, som kan 
medvirke til at mindske en eventuel forventningskløft mellem revisor og 
generalsamfundet?  

 

1.5 Afgrænsning 

 
For at specialets problemfelt kan blive behandlet nøjagtigt og kvalificeret, findes det 
nødvendigt at foretage en række afgrænsninger, som bidrager til, at opgaven ikke 
bruger unødig plads på at redegøre for blandt andet revisionsfaglige begreber og 
endvidere alment kendte begivenheder. 
 
Det er forfatters generelle tanke, at opgaven og dens indhold henvender sig til personer 
med et indgående kendskab til banksektoren og endvidere revision af pengeinstitutter. 
Dette afspejler sig i specialets anvendelse af faglige revisionsbegreber og 
brancherelevant terminologi. Der vil af samme årsag udelukkende blive redegjort for 
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disse, såfremt forfatter vurderer, at eventuelle begreber eller termologier ligger uden 
for læsers forventede kompetencer.  
 
Specialets problemformulering er endvidere afgrænset til udelukkende at analysere 
revisor og den almindelige offentlighed og dermed ikke revisors kunder eller de 
offentlige myndigheder. Yderligere er specialet afgrænset til kun at behandle 
forventningskløften mellem revisor og generalsamfundet i forhold til revisionen af 
danske pengeinstitutter og filialer. 
 
Specialet er udarbejdet med udgangspunkt i gældende dansk lovgivning, reguleringer, 
erklæringer og bekendtgørelser. Endvidere med udgangspunkt i de internationale 
revisionsstandarder fra IAASB også omtalt som ISA og endvidere eventuel international 
særlovgivning for banker, hvilket blandt andet inkluderer CRR-forordningen.  
 
Den empiriske dataindsamling til brug for analysen af forventningskløften mellem 
revisor og generalsamfundet vil være baseret på elektronisk dataindsamling via 
offentlige onlinespørgeskemaer. Respondenterne, som skal repræsentere 
generalsamfundet, er tilfældigt udvalgte personer, som ikke beskæftiger sig med 
revision. Til at repræsentere revisorerne er der på tilsvarende vis indsamlet data via 
onlinespørgeskemaer, hvor danske revisorer har haft mulighed for at afgive deres 
besvarelser. Den empiriske dataindsamling til brug for diskussionen af eventuelle 
forbedringsforslag til den eksisterende lovramme er indsamlet via blandt andet analyse 
af tidligere lovforslag, udtalelser fra danske certificerede bankrevisorer, data fra nævnte 
spørgeskemaer og enkelte udtalelser fra fagpersoner. Specialet er dermed afgrænset 
fra andre dataindsamlingsmetoder.  
 
Der er indsamlet empirisk data i perioden fra d. 25.09.2019 – 31.07.2020, hvorfor både 
revisors og offentlighedens mening kan være ændret grundet samfundets udvikling i 
den efterfølgende periode frem til specialedatoen.  
  



   
  Andreas Mørch Sørensen 

Forventningskløften i forhold til hvidvask  9 

1.6 Begrebsdefinitioner 

 
Det følgende afsnit har til formål at afdække problemformuleringen, 
undersøgelsesspørgsmålene og de centrale begreber anvendt i dette speciale. Nedenfor 
er de centrale begreber, der er anvendt i specialet, oplistet i alfabetisk rækkefølge. 
 
Bankrevisor 
En revisor, som til dagligt beskæftiger sig med revision af pengeinstitutter. Personen er 
ikke nødvendigvis certificeret bankrevisor eller statsautoriseret revisor.  
 
Big Four 
I specialet anvendes betegnelsen ”Big Four” til at omtale de fire største revisionshuse i 
Danmark. Disse omfatter Deloitte, PWC, EY og KPMG. 
 
Forventningskløft 
Udtrykket forventningskløft er et udtryk for variansen mellem to eller flere parters 
forventninger til et givent emne.  
 
Generalsamfundet 
Generalsamfundet er specialets anvendte udtryk for alle personer, som ikke beskæftiger 
sig med revision.  
 
Hvidvask 
I specialet anvendes udtrykket til at omtale definitionen angivet i LBK nr. 930 af 
06/09/2019 
 
Lovgivning og standarder 
Denne betegnelse er anvendt til omtale af den danske lovgivning samt de internationale 
revisionsstandarder (IAASB). 
 
Revision/Ordinær revision 
Revision anvendes i specialet som et udtryk for de arbejdshandlinger, som er afdækket 
af en ISA 700-erklæring samt af BEK nr. 1912 af 22/12/2015. 
 
Revisor 
Udtrykket anvendes i specialet til at omtale personer, som beskæftiger sig som revisor. 
Dette ekskluderer ikke godkendte eller statsautoriserede revisorer.  
 
Revision af hvidvask 
Ved revision af hvidvask henvises der til de arbejdshandlinger, som i henhold til den 
gældende lovgivning og revisionsstandarder skal udføres på hvidvaskområdet i 
forbindelse med den ordinære revision.  
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 Læsevejledning 

 

 

Kapitel 1 
Introduktion og 
metode 

 Dette kapitel indeholder specialets indledning, 
problemformulering, afgrænsning, målgruppe, 
dataindsamling, metode, struktur og kildekritik. I dette 
kapitel bliver blandt andet relevansen af specialets 
problemfelt identificeret og præciseret, endvidere bliver der 
i kapitlet redegjort for specialets opbygning, og hvordan det 
udvalgte problemfelt vil blive behandlet. Kapitlet har til 
formål at skabe et overblik over specialets problemfelt, 
struktur og overvejelser omkring valg af teori og ydermere 
afsenders kritiske vurdering af de i specialet anvendte data. 
Problemformuleringen præciserer og definerer specialets 
problemfelt og undersøgelsesspørgsmål. Derudover bliver 
der i kapitlet argumenteret for den anvendte metode, 
specialets afgrænsning og struktur.  

   
Kapitel 2 
Datagrundlag 

 Dette kapitel har til formål at gennemgå datagrundlaget for 
specialet. Dette indeholder derfor et afsnit om relevant teori, 
lovgivning og standarder samt empirien fra de udførte 
interviews og indsamlede besvarelser fra spørgeskemaerne. 
Dette afsnit har til formål at sikre besvarelsen af de første 
undersøgelsesspørgsmål og danner grundlag for 
udarbejdelsen af specialets analyse.   

   
Kapitel 3 
Analyse af 
forventningskløften 

 Dette kapitel består af en analyse af revisors udførelse af 
revision på hvidvaskområdet i praksis, sammenholdt med  
generalsamfundets forventninger i relation hertil. Herved 
indgår generalsamfundets forventninger til revisors revision 
af hvidvaskområdet i forbindelse med den lovpligtige 
revision af danske pengeinstitutter, sammenholdt med 
revisorernes udførelse i praksis og den aktuelle lovgivning.  

   
Kapitel 4 
Forslag til 
formindskelse af 
forventningskløften 

 Dette kapitel har til formål at undersøge, hvordan den 
identificerede forventningskløft mellem generalsamfundet 
og danske bankrevisorer kan mindskes via konkrete forslag. 
Heri vil fordelene ved implementering af henholdsvis en tysk 
hvidvaskundersøgelsesmodel og andre initiativer blive 
diskuteret som et løsningsforslag.   

   
Kapitel 5 
Konklusion og 
perspektivering 

 Det sidste kapitel har til formål at afslutte specialet og 
besvare problemformuleringen. Kapitlet indeholder et 
sammendrag af de dragne konklusioner i forbindelse med 
udarbejdelsen af specialet og endvidere en sammenfattende 
konklusion og en perspektivering, som har til formål at 
belyse specialet fra andre vinkler. 
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 Metode 

 
Det følgende afsnit har til formål at beskrive de metoder, der er anvendt til at udarbejde 
dette speciale. Metodeafsnittet belyser specialets undersøgelsesmetode, 
undersøgelsesdesign, analyseteknik og metoder anvendt til indsamling af data. Afsnittet 
indeholder endvidere en redegørelse for de i specialet anvendte primære og sekundære 
data samt validiteten og reliabiliteten af de anvendte data og ydermere kritik af de 
anvendte kilder.   
 

3.1 Undersøgelsesdesign og specialets opbygning 

 
Det primære undersøgelsesdesign til brug for analyse af forventningskløften er en 
tværsnitsundersøgelse. Da specialets design er opbygget omkring en 
tværsnitsundersøgelse, betyder det, at der er indsamlet og sammenlignet data, som er 
indsamlet i en og samme periode (Brymann & Bell, 2015). Det tværsektorielle 
undersøgelsesdesign anvendes, da der på samme tidspunkt vil blive indsamlet 
synpunkter fra henholdsvis revisorer og generalsamfundet, hvilket medvirker til at give 
et øjebliksbillede af den eventuelle forventningskløft, der måtte være i forhold til 
hvidvask. De indsamlede positioner vil således være: 
 
- Hvad revisor udfører i praksis i forhold til hvidvask 
- Hvad generalsamfundet forventer revisor udfører i forhold til hvidvask.  
 
De to positioner vil blive sammenholdt med henblik på at undersøge, hvorvidt 
forventningerne mellem de to positioner stemmer overens og endvidere, om disse er 
forenelige med den aktuelle lovgivning og revisionstandarder. Med afsæt i denne 
opbygning vurderes det tværsektorielle undersøgelsesdesign som værende mest 
passende og hensigtsmæssige givet specialets problemfelt. 
 
Ved sammenligning af besvarelserne fra de udarbejdede spørgeskemaer til henholdsvis 
generalsamfundet og revisor anvendes endvidere det komparative design. Dette sker 
ved sammenholdelse af data fra tværsnitsundersøgelsen, som vil blive sammenfattet 
til, hvad den faktiske og samlede forventningskløft måtte være mellem revisor og 
generalsamfundet i forhold til revisors rolle ved revision af hvidvaskområdet i danske 
pengeinstitutter. Endvidere anvendes dette design ved undersøgelsen af, hvordan 
forventningskløften vil kunne mindskes. 
 

3.1.1 Undersøgelsesmetode  

 
Til behandlingen af data i specialet vil den deduktive metode blive anvendt, da der tages 
udgangspunkt i det kendte, og derefter udledes sammenhænge med det observerede 
(Brymann & Bell, 2015). Problemfeltet i specialet tager udgangspunkt i relevante 
teorier, aktuel og gældende lovgivning samt revisionsstandarder, og der udledes 
sammenhænge mellem disse og praksis.  
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Al indsamlet data vil blive sammenholdt med det kendte, da et af specialets formål er 
at undersøge, om der eksisterer en forventningskløft mellem generalsamfundets 
forventninger til revisors udførte handlinger på hvidvaskområdet ved revision af danske 
pengeinstitutter og finde et løsningsforslag til en eventuel mindskelse heraf ud fra de 
kendte teorier om forventningskløften. Denne undersøgelsesmetode giver forfatter 
mulighed for at undersøge det kendte og sammenholde individernes holdninger hertil 
(Brymann & Bell, 2015).  
 
Undersøgelsesmetoden anvendes på to positioner, hvoraf den ene er generalsamfundet 
og den anden revisor. Datagrundlaget vil bestå af de modtagne besvarelser på 
spørgeskemaerne, hvilket kommer til at betyde, at der ud fra specialet kun kan udledes 
sammenhænge på baggrund af de indsamlede data, og derved ikke kan foretage en 
generaliserende konklusion i forhold til det danske samfund som helhed. I specialet 
anvendes der således deduktion som undersøgelsesmetode, hvorfor specialet vil falde 
tilbage på de relevante teorier samt aktuel og gældende lovgivning og 
revisionsstandarder. 
 

 
Figur 1 - Specialets undersøgelsesdesign 

 
 

3.1.2 Analyseteknik 

 
Undersøgelsen sker ud fra aktuel lovgivning og revisionsstandarder samt revisionsteori 
og de to positioner: revisor og generalsamfundet. Den anvendte analyseteknik vil afvige 
for de to respektive positioner for at dokumentere og afdække disse bedst muligt.  
 
Anvendelsen og udarbejdelsen af den deskriptive analyse kommer til udtryk i specialets 
teoriafsnit om forventningskløften, eftersom dette vil være beskrivende. De to teorier 
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om forventningskløften vil blive stillet op over for hinanden, men dette vil dog fortsat 
foregå inden for den deskriptive analyseteknik. 
 
Den eksplorative analyseteknik er den gennemgribende i projektet, da 
undersøgelsesområdet er en undersøgelse af et fænomen. Den eksplorative analyse vil 
derfor blive benyttet til at undersøge revisorernes og generalsamfundets forventninger 
til revision af hvidvaskområdet i danske pengeinstitutter, og hvorvidt der eksisterer en 
forventningskløft. Den eksplorative analyseteknik vil blive benyttet ved analyse og 
undersøgelse af begge positioner og målgrupper. 
 

3.2 Dataindsamling og typer af data 

 
Datagrundlaget for udarbejdelsen af specialet baserer sig på både kvalitative, 
kvantitative, primære og sekundære data. De primære data består af indsamlede 
besvarelser fra de udsendte spørgeskemaer samt stimulidata i form af udtalelser fra 
fagpersoner og interviews. De sekundære data er primært bestående af artikler, 
faglitteratur og øvrige publikationer.  
 

3.2.1 Primære data 

 
Til brug for udarbejdelsen har forfatter anvendt en variation af primære datatyper. De 
anvendte datatyper er nærmere beskrevet nedenfor. 
 
Spørgeskemaer 
Til brug for at analysere, hvorvidt der måtte være en forventningskløft mellem 
generalsamfundet og revisor, er der udarbejdet et spørgeskema, som er baseret på 
henholdsvis Bent Warming Rasmussens og Brenda Porters undersøgelser af 
forventningskløften. Spørgeskemaet er struktureret og standardiseret, hvilket betyder, 
at alle respondenter modtager de samme spørgsmål og svarmuligheder. Denne metode 
gør det muligt at sammenholde svarene fra de to respondentgrupper og derved 
sammenligne resultaterne af de to, når disse analyseres (Brymann & Bell, 2015).  
 
Til brug for at analysere revisors holdning og mening i forhold til revision af 
hvidvaskområdet og ansvaret herfor, udsendes et spørgeskema til samtlige danske 
certificerede bankrevisorer og enkelte ikke-certificerede bankrevisorer. Formålet med 
spørgeskemaet er blandt andet at få belyst, hvorvidt revisorerne mener, at der er 
sammenhæng mellem generalsamfundets forventninger og revisors udførte handlinger 
på hvidvaskområdet.  
 
Endvidere har spørgeskemaet til formål at undersøge revisors holdning til dennes 
eksisterende rolle i kampen mod og forebyggelsen af mulighederne for hvidvask i 
danske pengeinstitutter. Slutteligt har spørgeskemaet til formål at undersøge, hvorvidt 
revisor mener, at den eksisterende lovgivning på hvidvaskområdet og revisionen heraf 
er tilstrækkelig, eller om der bør indføres supplerende krav eller handlinger. De 
udarbejdede spørgeskemaer vil primært være baseret på kvantitativ datae, men dog 
også kvalitative data i form af fritekst til enkelte uddybende spørgsmål.  
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Til at undersøge, hvorvidt forfatters konkrete løsningsforslag til mindskelsen af 
forventningskløften kan gennemføres ved at implementere en model inspireret af den 
tyske hvidvaskundersøgelsesmodel, er der udarbejdet er spørgeskema, som har til 
hensigt at undersøge de tyske bankrevisorers erfaringer med anvendelse af modellen. 
Spørgeskemaet har ydermere til formål at undersøge, i hvilket omfang anvendelsen af 
den tyske hvidvaskundersøgelsesmodel tilfører samfundsmæssig værdi i forhold til 
bekæmpelsen af hvidvask og terrorfinansiering og ydermere at undersøge, hvorvidt de 
tyske bankrevisorer mener, at der eksisterer en forventningskløft mellem 
generalsamfundet og bankrevisorerne i Tyskland, til trods for at der udføres omfattende 
handlinger på hvidvaskområdet i forbindelse med ordinære revision.  
 
Interviews 
Til brug for at undersøge, hvorvidt nye initiativer og supplerende handlinger til den 
ordinære revision af årsregnskabet vil kunne bidrage til at forebygge og forhindre 
mulighederne for hvidvask i danske pengeinstitutter mere effektivt end hidtil, har 
forfatter planlagt at tage kontakt til en række fagpersoner i form certificerede 
bankrevisorer.  
 
De udvalgte fagpersoner vil forud for deres interview modtage en e-mail med de enkelte 
spørgsmål til brug for interviewet. Interviewet vil efterfølgende blive udført via telefon 
eller Microsoft Teams, hvor der vil være mulighed for at sikre, at den interviewede har 
forstået spørgsmålene korrekt. Endvidere medvirker dette til, at respondenten får 
mulighed for at uddybe sine svar om nødvendigt.  
 
Den anvendte metodik gør det muligt for interviewer at sætte dagsordenen og derved 
bevare kontrollen over emnet. Interviewene vil blive udført semi-struktureret eller 
struktureret, hvilket giver forfatter mulighed for styre samtalen og derved undgå at 
afvige væsentligt fra emnet (Brymann & Bell, 2015).  
 

3.2.2 Sekundære data 

 
Brugen af sekundære data i forbindelse med udarbejdelsen af specialet vil være 
begrænset til forskningsdata, faglitteratur, publikationer fra offentlige myndigheder, 
ministerier og Rigsrevisionen. Herudover vil der i begrænset omfang blive anvendt 
procesdata i form af avisartikler og nyhedsmedier. I forbindelse med udarbejdelsen af 
specialet har forfatter forsøgt at kontakte Finanstilsynet og Erhvervsstyrelsen for at få 
kommentarer til deres forventninger om revisors rolle i forhold til revision af 
hvidvasksområdet i danske pengeinstitutter. Finanstilsynet og Erhvervsstyrelsen afviste 
dog at svare på spørgsmål, afgive interview eller på anden måde indgå i dialog herom, 
men henviste til Finanstilsynets vejledning til bekendtgørelse af lov om finansiel 
virksomhed og lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af 
terrorisme. 
 

3.3   Validitet og reliabilitet 

 
Udtrykkene validitet og reliabilitet skal ses i henholdsvis ind- og uddata, hvor der ved 
inddata er tale om kvaliteten og validiteten af den indsamlede data, og der ved uddata 
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er tale om forfatters egen evne til at fortolke og videreformidle de indsamlede data 
(Brymann & Bell, 2015). De anvendte data ved udarbejdelsen af specialet vurderes at 
være pålidelige, idet der primært anvendes primære data, og de øvrige anvendte 
sekundære data stammer fra pålidelige kilder. Ved udarbejdelsen af specialet har der 
været fokus på kildekritik, og derved har anvendelsen af blandt andet nyhedsmedier og 
andet tilsvarende været begrænset med henblik på at undgå bias og politiske holdninger 
til emnet. 
 
Ved besvarelsen af det udsendte spørgeskema til brug for analyse af forventningskløften 
er der gjort brug af Google surveys, hvilket betyder, at respondenternes identitet 
forbliver anonym ved besvarelse. Dette er med til at sikre, at der ikke skabes frygt 
blandt respondenterne ved besvarelsen af spørgeskemaet. Endvidere er dette med til 
at øge pålideligheden af de data, som indsamles i forbindelse med respondenternes 
besvarelser af spørgeskemaerne  (Brymann & Bell, 2015). 
 
Ved besvarelsen af spørgeskemaer sendt direkte til respondenter via e-mail vil 
respondenten selv have mulighed for at tilkendegive sin identitet eller forblive anonym 
ved besvarelsen. Respondenterne vil have mulighed for at læse og besvare 
spørgsmålene i deres eget tempo og på et eget bestemt tidspunkt, hvorfor det 
endvidere vurderes, at respondenterne vil have den fornødne tid til at læse og forstå 
de enkelte spørgsmål.  
 
Ved udarbejdelsen af interviews har den interviewede modtaget alle spørgsmål på 
forhånd. De udvalgte personer vurderes som værende eksperter inden for revision af 
pengeinstitutter og hvidvask. De indsamlede besvarelser i forbindelse med de udførte 
interviews vurderes at have en høj grad af sikkerhed. 
 

3.3.1 Kildekritik 

 
De anvendte kilder til brug for specialet består af henholdsvis faglitteratur, 
spørgeskemaer, interviews, artikler og rapporter. Ved anvendelsen og udvælgelsen af 
de nævnte kilder har specialets forfatter haft for øje at sortere kilder ud fra deres 
relevans og troværdighed. Dette er sket ved kun at anvende kilder med en høj grad af 
troværdighed og pålidelighed. Øvrige anvendte kilder består af aktuel dansk og tysk 
lovgivning og revisionsstandarder (ISA), hvilke vurderes at have en fuldstændig grad 
af sikkerhed. Der er ved udarbejdelsen af specialet blandt andet anvendt data indhentet 
fra FSR, hvilket kan medføre en vis mulighed for, at data og informationer anvendt 
herfra kan være partiske.  
 
Ved udarbejdelsen af spørgeskemaer til certificerede bankrevisorer har specialet haft til 
fokus at udvælge respondenterne nøje. Det adspurgte respondenter er derfor udpeget 
ud fra Finanstilsynets liste over revisorer, som er certificeret til at påtegne 
årsregnskaber for danske pengeinstitutter. Endvidere har forfatter via sin kontakt og 
kendskab til de enkelte revisionshuse fundet frem til medarbejdere, som i deres daglige 
virke arbejder med revision af pengeinstitutter. Generelt har specialets forfatter forholdt 
sig kritisk til de anvendte kilder. 
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Ved spørgeskemaet henvendt til de tyske bankrevisorer har forfatter taget direkte 
kontakt til en række tyske revisionshuse med henblik på at indhente besvarelser på 
spørgeskemaet. Forfatter har derved ikke haft kontrol over de tyske respondenters 
udvælgelse, da de respektive tyske revisionshuse, som inkluderer Deloitte, KPMG og 
PWC, selv har formidlet hyperlinket til spørgeskemaundersøgelsen til de personer, som 
det enkelte revisionshus måtte finde relevante.  Kvaliteten af besvarelserne fra de tyske 
bankrevisorer er derved begrænset i det omfang, at specialet ikke kan be- eller 
afkræfte, hvorvidt disse er afgivet af personer med relevant brancheindsigt eller 
erfaringsgrundlag. Forfatter har dog forsøgt at begrænse antallet af besvarelser fra 
ikke-tyske bankrevisorer, som ikke har erfaring med det konkrete løsningsforslag ved 
at inkorporere spørgsmål, som har til formål at belyse respondentens erfaringsgrundlag.   
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Kapitel 2 
Datagrundlag 
Dette kapitel har formål at gennemgå datagrundlaget 
for specialet. Kapitlet indeholder derfor et afsnit om 
relevant teori, lovgivning og standarder samt empirien 
fra de indsamlede besvarelser fra spørgeskemaerne. 
Dette afsnit har til formål at sikre besvarelsen af de 
første undersøgelsesspørgsmål og danner grundlag for 
udarbejdelsen af specialets analyse.   
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 Teori 

 
Det følgende afsnit indeholder en beskrivende redegørelse for, hvad der forstås ved en 
forventningskløft. Afsnittet har til formål at belyse centrale elementer ved begrebet og 
fænomenet ”forventningskløft” og endvidere de anvendte teorier til brug for analyse af 
forventningskløften mellem revisor og generalsamfundet i en generel og historisk 
kontekst. Formålet har endvidere til formål at besvare specialets 
undersøgelsesspørgsmål nummer 1:  
 

”Hvad er en forventningskløft?” 
 

4.1 Hvad er en forventningskløft 

 
Hvis man vil forhindre, at offentligheden peger fingrer ad revisors udførte arbejde, er 
det nødvendigt, at offentligheden har kendskab til og viden om det arbejde, som revisor 
udfører og endvidere revisors rolle og ansvar. En forventningskløft mellem revisor og 
offentligheden opstår som udgangspunkt, når der forekommer uoverensstemmelse 
mellem det, som offentligheden forventer, revisors udførte arbejde og lovens rammer. 
I en situation, hvor offentligheden måtte have forventninger til revisor, som ligger ud 
over de handlinger, som revisor er forpligtet til at foretage, er disse forventninger at 
skulle betragtes som værende urimelige eller uberettigede i henhold til blandt andet 
Brenda Porters teori. En sådan situation vil undergrave revisors rolle som 
offentlighedens tillidsrepræsentant, til trods for at revisor lever op til lovens krav og 
leverer en professionel erklæringsydelse.    
 
Når der tales om en forventningskløft, sondres der typisk imellem, hvorvidt noget er en 
forventningskløft eller en forståelseskløft. Med afsæt i henholdsvis Liggios 
undersøgelser fra 1974 og Brenda Porters teori fra 1993 kan forskellen imellem de to 
nemmest beskrives som følger:  
 

En forventningskløft opstår, hvis revisor ikke leverer den ydelse, som der 
måtte være forventeligt. En forståelseskløft opstår, såfremt at 
offentligheden ikke har tilstrækkelig indsigt i lovgivningen, begrebsrammen 
samt revisors arbejde (Langsted et.al., 2000) . 

 
Forventningskløften mellem revisor og offentligheden blev for første gang undersøgt af 
Liggio, som i 1974 argumenterede for, at forventningskløften mellem revisor og 
offentligheden kunne defineres som variansen mellem den ene målgruppes forventede 
udførte revisionshandlinger og de handlinger, som revisor skal udføre for at overholde 
lovgivning og anden regulering samt god revisionsskik (Christensten, 2000).  
 
Spoler vi tiden frem til 1980, støder vi dog på nogle af de sager, som for alvor satte 
gang i det, som først blev omtalt som mistillid mellem revisor og offentligheden. Dette 
skete, som følge af at en række større og børsnoterede selskaber gik konkurs, til trods 
for at revisor ikke havde afgivet noget forbehold om selskabernes fortsatte drift (going 
concern) eller øvrige forhold ved påtegning af de respektive selskabers årsregnskaber. 
Dette medførte, at flere revisorer blev sagsøgt af de enkelte aktionærer, som følge af 
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at disse mente, at revisor ikke havde overholdt gældende lovgivning. Disse sager 
medførte ikke kun bred medieomtale, men gav også flere teoretikere anledning til at 
udarbejde en teori vedrørende forventningskløften om revisors rolle. En af de sager, 
som for alvor fik medieomtale, var sagen om WorldCom (Holguin, 2005).  
 
Forventningskløften blev som nævnt tidligere først undersøgt af Liggio i 1974 i relation 
til revision. Efterfølgende i 1994 udgav Brenda Porter sin videnskabelige undersøgelse 
af forventningskløften, som var baseret på et kvalitativt studie, hvilket blev udarbejdet 
på grundlag af en spørgeskemaundersøgelse, som hun havde udarbejdet i 1989 (Porter, 
1993). Senere i 1999 udgav Bent Warming-Rasmussen sin ph.d.-afhandling om 
forventningskløften mellem revisor og regnskabsbruger med fokus på revisors arbejde 
i forbindelse med besvigelser (Warming-Rasmussen, 1990). Disse to undersøgelser har 
været med til at inspirere forfatters egne undersøgelser af forventningskløften i forhold 
til hvidvask.  
  

4.1.1  Historiske undersøgelser vedrørende hvidvask og forventningskløften 

 
I forbindelse med udarbejdelsen af specialet har forfatter undersøgt, hvorvidt der måtte 
eksistere lignende studier eller undersøgelser af forventningskløften på 
hvidvaskområdet. Ved forfatters gennemgang og søgning i henholdsvis AAU, AU, SDU 
og CBS’ bibliotek for studenterafhandlinger har det dog ikke været muligt at finde 
afhandlinger eller specialer, som behandler emnet (dato 31.07.2020).  
 
Det er endvidere undersøgt, hvorvidt der tidligere er foretaget undersøgelser af 
forventningskløften på hvidvaskområdet i øvrige lande, hvilket dog ikke har vist sig at 
være tilfældet. Til trods for dette, så er der foretaget en række undersøgelser af 
forventningskløften ved revision af besvigelser, hvilket i et begrænset omfang kan være 
med til at belyse forventningskløften mellem generalsamfundet og revisor i forhold til 
lovovertrædelser.  
 
På baggrund heraf vurderes det, at specialet vil belyse en forventningskløft, som endnu 
ikke er undersøgt, og derved vil der ikke være mulighed for at efterprøve studier af 
lignende karakter med fokus på hvidvaskområdet.  
 

4.1.2  Brenda Porter 

 
Den tidligere professor Brenda Porter udgav, som ovenfor nævnt, sine undersøgelser af 
forventningskløften ved revision, hvilket var baseret på et kvalitativ datagrundlag, som 
var indhentet via en spørgeskemaundersøgelse, som hun havde foretaget i 1989. 
Brenda Porters undersøgelser havde både til formål at afdække forventningskløften ved 
revision og endvidere at komplementere de eksisterende teorier og studier vedrørende 
forventningerne til revision.  
 
Ud fra Brenda Porters undersøgelser og studier udformede hun en ny definition af 
forventningskløften:  
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”The gap between society’s expectations of auditors and auditors’ 
performance, as perceived by society” (Porter, 1993) 

 
Af Brenda Porters definition og analyse kan det udledes, at forventningskløften er 
bestående af i alt to elementer eller komponenter. Disse er oplistet nedenfor.  
 
Rimelighedskløften  
En forventningskløft mellem samfundets forventninger til revisors handlinger, og hvad 
der med rimelighed kan forventes (Porter, 1993).  
 
Præstationskløften  
En forventningskløft mellem, hvad generalsamfundet med al rimelighed kan forvente af 
revisor, og de handlinger, som revisor udfører (Porter, 1993).  
 
Præstationskløften er endvidere tobenet og er specificeret til henholdsvis mangelfulde 
revisionsstandarder og mangelfulde ydelser, som beskrevet nedenfor.  
 
Mangelfulde revisionsstandarder 
En kløft mellem de af revisor udførte revisionshandlinger, som med rimelighed kan 
forventes af revisor, og de eksisterende revisionsstandarder og lovgivning. (Porter, 
1993) 
 
Mangelfulde ydelser 
En kløft mellem revisors eksisterende opgaver i henhold til gældende lovgivning og 
revisors faktisk udførte revisionshandlinger (Porter, 1993).  
 
Forfatters egen illustration af Brenda Porters definition af forventnings- og 
præstationskløften er nærmere visuelt illustreret i Figur 2 - Illustration af Brenda Porters 
teori 
 

 
Figur 2 - Illustration af Brenda Porters teori (Porter, 1993) 

 

Af figuren fremgår det, at forventningskløften er bestående af to elementer. Endvidere 
illustrerer figuren, hvordan disse to elementer skelner mellem revisors faktisk udførte 
handlinger og generalsamfundets forventninger til revisors handlinger. I Brenda Porters 
model er det ydermere indarbejdet, i hvilket omfang generalsamfundets forventninger 



   
  Andreas Mørch Sørensen 

Forventningskløften i forhold til hvidvask  21 

er rimelige via en samfundsmæssig konsekvensberegning (cost-benefit) (Porter, 1993). 
Til forskel fra Liggio, 1974, har Brenda Porter inddraget lovgivningen (standarder) som 
et vægtende element og analyserer derved både de lovmæssige krav og 
generalsamfundets forventninger til revisor. Brenda Porter udførte som nævnt sin 
undersøgelse via en kvalitativ dataindsamling i form af et spørgeskema. Inden 
respondenterne blev bedt om at tilkendegive deres holdning til de faglige spørgsmål, 
startede undersøgelsen med at undersøge respondenternes viden til revisors arbejde i 
forhold til den gældende lovgivning (Porter, 1993).  
 
Til brug for at undersøge forventningskløften var der i spørgeskemaet angivet 30 
revisionshandlinger, som den enkelte respondent skulle angive som værende 
obligatorisk i forhold til den gældende lovgivning. Endvidere skulle respondenterne 
aktivt tage stilling til, i hvilket omfang de mente, at revisor præsterede inden for det 
enkelte område. Respondenterne var bestående af henholdsvis revisorer, folk fra 
finanssektoren og generalsamfundet (Porter, 1993).  
 
Resultaterne af Brenda Porters undersøgelser viste, at der var mangel på viden om 
revisors lovkrævede opgaver blandt alle målgrupper. Endvidere viste undersøgelserne, 
at revisorerne tilkendegav, at en række lovkrævede handlinger ikke var lovkrævede. 
Undersøgelsen viste i øvrigt, at 60 pct. af respondeterne i målgrupperne finanssektoren 
og generalsamfundet havde lidt eller ingen viden om revisorernes opgaver, hvilket 
havde stor betydning for og indflydelse på rimelighedskløften (Porter, 1993). Dette har 
blandt andet været med til at give forfatter et grundlag for at undersøge, i hvilket 
omfang generalsamfundet i dag har tilstrækkelig indsigt i den gældende lovgivning og 
standarder (Porter, 1993).  
 
Undersøgelsen viste endvidere, at 20 pct. af respondenterne mente, at revisors 
præstation var dårlig i forhold til rapportering om going concern samt misanbringelse 
af selskabets aktiver foretaget af medarbejdere i de reviderede selskaber. Envidere 
mente 20 pct. af respondenterne, at revisor var dårlig til at identificere besvigelser og 
øvrige ulovlige handlinger foretaget af ledelsen (Porter, 1993).  
 
Slutteligt viste undersøgelsen, at 20 pct. af respondenterne (eks. revisorerne) havde 
en formodning og forventning om, at 28 opgaver burde blive udført af revisorerne, hvor 
10 af opgaverne fejlede i en cost-benefit-analyse. Det er de 10 revisionshandlinger, 
som er med til at skabe rimelighedskløften (Porter, 1993). 
 
Konklusionen på Brenda Porters undersøgelse viste, at 25 ud af de i alt 30 
revisionsopgaver/handlinger skaber forventningskløften, hvilket betød, at kun 5 af de 
30 anførte revisionsopgaver blev anført som værende lovpligtige af alle målgrupper. 
Endvidere viste konklusionen, at 7 af de anførte revisionsopgaver skabte en 
præstationskløft ved mangelfulde ydelser, og 8 ydelser skabte en præstationskløft af 
mangelfulde standarder og 10 skabte rimelighedskløften (Porter, 1993).  
 
Af undersøgelsen blev det også konkluderet, at når der forekommer en forventningskløft 
mellem generalsamfundets forventninger til revisor og revisors udførelse af revisionen, 
så skal denne analyseres med henblik på at identificere, hvilken af de to populationer 
som skaber forventningskøften. Foruden denne analyse vil det ikke være muligt at 
identificere, hvordan forventningskløften kan og bør formindskes (Porter, 1993). På 
baggrund heraf ønsker forfatter i forbindelse med udarbejdelsen af dette speciale at 
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undersøge, hvilken population som er med til at skabe forventningskløften mellem 
generalsamfundet og revisor i forhold til hvidvask. 
 
Under forudsætning af at forventningskløften er opstået som følge af 
generalsamfundets urimelige forventninger, bør denne formindskes ved at sikre bedre 
kommunktion om revisors rolle og opgaver i henhold til den aktuelle og gældende 
lovgivning, hvilket vil bidrage til at mindske generalsamfundets forventninger. Såfremt 
forventningskløften er opstået som følge af mangelfuld lovgivning og mangelfulde 
revisionsstandarder, bør den eksisterende lovgivning tilpasses og ændres, så den 
imødekommer generalsamfundets rimelige forventninger. Slutteligt skal revisor udføre 
sine opgaver med en sådan omhyggelighed og grundighed, at det kan sikres, at 
lovpligtige opgaver udføres korrekt med henblik på at mindske forventningskløften, som 
opstår ved mangelfulde ydelser (Porter, 1993). På baggrund af denne teori ønsker 
forfatter at undersøge, i hvilket omfang bankrevisorerne er compliant med- og 
overholder den gældende lov i forhold til revision af hvidvask i danske pengeinstitutter, 
og i hvilket omfang der måtte være behov for supplerende handlinger på 
hvidvaskområdet. 
 

4.1.3  Bent Warming Rasmussen 

 
Danske Bent Warming-Rasmussen fra Syddansk Universitet var blandt de første 
danskere, som forskede i forventningskløften inden for revision. Bent Warming-
Rasmussen fokuserede sin forskning og sine undersøgelser på forventningskløften 
mellem revisor og regnskabsbruger med fokus på revisors arbejde i forbindelse med 
besvigelser (Warming-Rasmussen, 1990). Da Bent Warming-Ramussen publicerede 
sine undersøgelser i forbindelse med sin ph.d.-afhandling i 1999, var hans definition af 
forventningskløften atter fortolket på anden vis end Liggio i 1974. Bent Warming-
Rasmussens definition på forventningskløften var afgrænset til:  
 

”Forskellen mellem hvad brugerne af revisionsydelsen forventer af en 
statsautoriseret revisor og dennes ydelser, og hvad revisor selv tillægger 
sin profession og rent faktisk leverer” (Warming-Rasmussen, 1990) 

 
I Bent Warming-Rasmussens undersøgelser var der meget fokus på, hvordan revisor 
kan opbygge tillid til sine klienter, og hvordan klienter får tillid til revisor. På baggrund 
heraf udviklede Bent Warming-Rasmussen nedenstående figur 3, som illustrerer 
tillidsprocessen:  

 
Figur 3 - Egen fortolkning af; Bent Warming, tillidsprocessen (Warming-Rasmussen, 1990) 
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Bent Warming-Rasmussens model, som vist i figur 3, er baseret på data indsamlet på 
baggrund af et kvantitativt spørgeskema. Populationen for besvarelse af spørgeskemaet 
bestod af 4 målgrupper, der inkluderede statsautoriserede revisorer, direktører, 
aktionærer og arbejdsmarkedsjournalister. Alle respondenter skulle i forbindelse med 
besvarelsen af spørgeskemaet angive, i hvilket omfang eller i hvilken grad de var enige 
i en række udsagn. Bent Warming-Rasmussen identificerede i forbindelse med sin 
undersøgelse, at to udsagn var med til at skabe en forventningskløft mellem de 
statsautoriserede revisorer og de andre tre målgrupper (Warming-Rasmussen, 1990). 
De to udsagn, hvor der var uenighed mellem revisor og samtlige øvrige målgrupper, 
var følgende: 
 
 

”Revisors arbejde sikrer, at ledende medarbejdere ikke har begået 
underslæb” (Warming-Rasmussen, 1990) 

 
 ”Revisors arbejde sikrer, at virksomheden er finansielt sund”. 

 (Warming-Rasmussen, 1990) 
  
 
Revisor var meget uenig i de ovenstående udsagn, hvorimod de øvrige målgrupper var 
meget enige i udsagnene. Dette betød, at Bent Warming-Rasmussen ud fra sine 
undersøgelser kunne konkludere, at der eksisterede en forventningskløft mellem revisor 
og generalsamfundet i relation til revisors arbejde ved revision af besvigelser (Warming-
Rasmussen, 1990) 
 
Bent Warming-Rasmussen mener, at hans model kan danne grundlag og data til brug 
for måling af tilliden hos samfundet og endvidere, at man kan anvende modellen til at 
finde årsager til afvigelser og udsving i tilliden til revisor. Med figur 3 forsøger Bent 
Warming-Rasmussen at illustrere generalsamfundets forventninger til revisor. I figur 3 
illustreres det, at generalsamfundets forventninger som udgangspunkt er positive til 
revisors udførelse, hvilket baseres på disses erfaringsgrundlag og opfattelsen af 
normsæt, love og revisionsstandarder. Herefter opgør generalsamfundet de positive 
forventninger med disses egne og aktuelle oplevelser, hvilket danner en 
evalueringsproces og resulterer i, at respondenten får ajourført sine faktiske og aktuelle 
forventninger. På baggrund heraf ønsker forfatter i sine undersøgelser at analysere, i 
hvilket omfang erfaringsgrundlaget er med til at mindske eller forstørre 
forventningskløften i forhold til hvidvask. 
 
Bent Warming-Rasmussens undersøgelser og tilhørende model viser, at 
generalsamfundets forventninger til revisor er afhængig af det enkelte individs 
erfaringsgrundlag. I de tilfælde, hvor forventningskløften er mindst, er der tale om 
individer, som har et erfaringsgrundlag og tilsvarende et realistisk syn på normsættene, 
da disse i højere grad vil have en realistisk forventning til revisor.  Omvendt vil individer 
uden erfaringsgrundlag, og som ser urealistisk på normsættet, kunne skabe en stor 
forventningskløft. Bent Warming-Rasmussen fastslår i sine undersøgelser, at en stor 
forventningskløft vil medføre mistillid til revisors udførelse af dennes arbejde (Warming-
Rasmussen, 1990). Det vurderes derfor relevant at undersøge, om generalsamfundets 
kendskab til og syn på normsættene er realistisk eller urealistisk. 
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4.1.4  Anvendelsen af de to teorier 

 
Til trods for at hvert af de to nævnte teorier berører området for forventningskløften, 
så adskiller disse sig fra hinanden på en række punkter. Brenda Porter og Bent 
Warming-Rasmussen har hver sin holdning til, hvordan man bedst mindsker 
forventningskløften mellem generalsamfundet og revisor og tilsvarende også hvert 
deres syn på, hvem der har mulighed for at mindske forventningskløften.  
 
Brenda Porter vurderer i sin teori, at en forventningskløft kan mindskes af både revisor, 
generalsamfundet og lovgiver og endvidere, at disse tre står til ansvar for 
forventningskløften. Bent Warming-Rasmussens teori viser, at forventningskløften 
opstår på baggrund af generalsamfundets erfaringer og opfattelse af normsæt, og at 
denne mindskes, i takt med at den opnår større erfaring med og viden om normsæt.  
 
Modsat Brenda Porter tager Bent Warming-Rasmussen endvidere ikke hensyn til, 
hvorvidt generalsamfundets forventninger ligger inden for rimelighedens grænser i 
forhold til gældende lovgivning. Bent Warming-Rasmussens teori er derfor meget 
bundet op på, at forventningskløften hovedsageligt kan minimeres via en forøgelse af 
generalsamfundets erfaringer og kendskab til revisors rolle og den gældende lovgivning, 
og at revisors indvirkning herpå er minimal.  
 
De to teorier bygger på to forskellige undersøgelser, hvoraf Bent Warming-Rasmussen 
har et konkret fokus på besvigelser, samt hvordan der skabes mistillid til revisor, og 
Brenda Porter på generelle revisionshandlinger. Bent Warming-Rasmussens teori er 
altså mere konkret, idet de relaterer sig til specifikke områder og emner, hvorimod 
Brenda Porters undersøgelser baserer sig på en generel teori om revision.  
 
Dette speciale baserer sig på forventningskløften mellem revisor og generalsamfundet 
og derved to positioner. Til brug for at analysere forventningskløften mellem revisor og 
generalsamfundets forventninger til revisor i forhold til hvidvask, vurderes det mest 
oplagt at anvende Brenda Porters model, idet forfatter ønsker at inddrage relevant 
lovgivning og relevante revisionsstandarder. Brenda Porters model vil blive anvendt til 
at udpege, hvilken type forventningskløft der er tale om, og endvidere til at undersøge, 
hvordan denne eventuelt kan formindskes. Derved vil det være muligt at undersøge og 
vurdere, hvorvidt forventningskløften kan mindskes af revisor, generalsamfundet eller  
lovgiverne.  
 
Bent Warming-Rasmussens teori vil blive anvendt i relation til at identificere, hvorvidt 
demografiske oplysninger såsom uddannelsesmæssig baggrund og erfaring måtte have 
nogen indvirkning på generalsamfundets forventninger til revisors udførte handlinger 
på hvidvaskområdet.  
 
Anvendelsen af henholdsvis Brenda Porter og Bent Warming-Rasmussens teorier er i 
øvrigt sket som inspiration til udarbejdelsen af spørgeskemaet, der er anvendt til at 
undersøge forventningskløften mellem generalsamfundet og revisor på 
hvidvaskområdet. Dette er nærmere belyst i afsnittet dedikeret til beskrivelsen af 
spørgeskemaet udarbejdelse. 
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 Hvidvask 

 
Det følgende afsnit har til formål at redegøre for, hvad begrebet ”hvidvask” dækker 
over. Afsnittet er ikke udtømmende, men giver læser en overordnet forståelse af de 
elementer og aspekter, som hører ind under begrebet hvidvask. Afsnittet har endvidere 
til formål at belyse de seneste års udvikling i antallet af underretninger om hvidvask. 
Endvidere har afsnittet til formål at besvare specialets undersøgelsesspørgsmål 2: 
 

 ”I hvilken grad har omfanget af hvidvask udviklet sig?”  
 

5.1 Introduktion af hvidvask 

 
Hvidvask er et meget vidt og bredt begreb, som kan tolkes på mange forskellige måder. 
Til brug for specialets læser er der nedenfor udarbejdet et kort afsnit, som belyser 
hvidvasks mest væsentlige karakteristika og de former for hvidvask, som hyppigst 
forekommer. De af anklagemyndigheden oplistede former og definitioner er angivet 
nedenfor og er endvidere defineret i hvidvasklovens § 3.  
 

1) Uberettiget at modtage eller skaffe sig selv eller andre del i økonomisk udbytte, 
der er opnået ved en strafbar lovovertrædelse 

2) Uberettiget at skjule, opbevare, transportere, hjælpe til afhændelse eller på 
anden måde efterfølgende virke til at sikre det økonomiske udbytte fra en 
strafbar lovovertrædelse eller 

3) Forsøg på eller medvirken til sådanne dispositioner. 

 
Hvidvask er at sikre udbytte fra en strafbar handling. Der kan være tale om penge eller 
andre værdier, som stammer fra handel med narko, menneskesmugling, 
våbensmugling, røveri eller penge, som er opnået gennem f.eks. underslæb, 
skatteunddragelse, bedrageri, korruption eller insiderhandel (Anklagemyndigheden, 
2020). 
 
For at kunne bruge udbyttet fra en strafbar handling skal de personer, som har begået 
handlingen, sørge for at få udbyttet til at se ud som om, at det er erhvervet på lovlig 
vis. Derfor skal udbyttets ulovlige oprindelse skjules. Dette kan blandt andet ske ved at 
sløre pengenes oprindelse eller ændre pengenes identitet ved f.eks. at veksle til en 
anden valuta. Det kan eksempelvis også ske ved at flytte udbyttet til et sted, hvor det 
ikke vil få nærmere opmærksomhed. Hvidvask omfatter enten det at skaffe sig selv 
eller andre del i udbyttet af en strafbar handling. Hvidvask omfatter også 
gerningsmandens egne dispositioner over udbyttet (selvhvidvask) 
(Anklagemyndigheden, 2020). 
 
Strafferetligt er hvidvask dækket af straffelovens § 290 om hæleri, der også vedrører 
udbytte fra alle strafbare forhold. Hæleri omfatter dog ikke gerningsmanden, der har 
begået den strafbare handling. Det betyder eksempelvis, at en person, som handler 
med narko, vil blive straffet for salget af narkoen, men ikke for hæleri i forhold til de 
penge, pågældende har modtaget for narkoen. Sættes pengene eksempelvis i banken, 
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skal der i alle tilfælde ske underretning til Hvidvasksekretariatet efter hvidvasklovens 
bestemmelser. Der er altså forskel på reguleringen af selvhvidvask i straffeloven og 
hvidvaskloven (Anklagemyndigheden, 2020). 
 

5.1.1 Hvidvasks karakteristika 

 
Hvidvasktransaktioner kan være meget forskellige, og hvidvask kan foregå i flere faser. 
Karakteristisk for mange typer hvidvasktransaktioner er, at formålet er at få udbyttet 
til at se lovligt ud. Denne form for hvidvask kan typisk opdeles i tre faser 
(Anklagemyndigheden, 2020): 
 

1) Anbringelse: Det ulovlige udbytte anbringes. Det kan f.eks. være i det finansielle 
system. 

2) Sløring: Det ulovlige udbytte adskilles fra dets kilde. Det kan f.eks. ske gennem 
(finansielle) transaktioner. 

3) Anvendelse: Det ulovlige udbytte tilbageføres til gerningsmanden. Det kan f.eks. 
være tilbageførsel i en form, hvor udbyttet er ændret til midler eller aktiver, der 
ser ud til at være lovlige. 

 
Figur 4 - (Anklagemyndigheden, 2020)  

 

Hvidvask er ikke nødvendigvis en kompliceret proces. Der er tale om hvidvask fra den 
første fase, hvor man f.eks. indsætter kontanter på en bankkonto eller veksler til en 
anden valuta. Det vil eksempelvis også være tilstrækkeligt, at en person kortvarigt 
tillader en anden person at deponere penge på sin konto eller i en boks 
(Anklagemyndigheden, 2020). 
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Begrebet hvidvask dækker over en række handlinger, som har til formål at få illegalt 
anskaffede likvider til at fremstå som værende lovligt og legitimt anskaffet. Formålet 
med hvidvask er altså at få illegale likvider til at fremstå legale. De illegale likvider kan 
stamme fra en lang række aktiviteter, hvilket strækker sig fra oppebåret vederlag for 
sort arbejde, der ellers ligger inden for lovens rammer, til vederlag oppebåret for 
våbensmugling, narkotika og andet, som er af mere omfattende og væsentlig kriminel 
karakter. Den mest anvendte form for hvidvask i Danmark er sløring, som primært sker 
via en lange række af pengeoverførsler mellem en række kunders bankkonti og 
involverer typisk mere end et enkelt institut (Anklagemyndigheden, 2020).  
 

5.1.2  Omfanget af hvidvask 

 
Det følgende afsnit har til formål at belyse omfanget af hvidvask i Danmark. Endvidere 
har afsnittet til formål at belyse, i hvilket omfang SØIK og andre myndigheder samt 
ministerier er i stand til at behandle det stigende antal underretninger. Afsnittet er 
blandt andet udarbejdet med afsæt i statsadvokatens nationale risikovurdering (PET, 
2019).  
 
Hvidvask bliver mere og mere udbredt og er et alvorligt samfundsproblem, der er med 
til at støtte kriminel aktivitet og underminere integriteten i det finansielle system og 
dermed sikkerheden og trygheden i samfundet. Hvidvask spiller en central rolle i forhold 
til at facilitere organiseret kriminalitet både nationalt og internationalt, men omfanget 
af hvidvask er meget vanskeligt at opgøre. Statsadvokaten oplyser endvidere, at der 
hverken nationalt eller internationalt findes oplysninger, der kan anvendes til at beregne 
omfanget af hvidvask fyldestgørende (PET, 2019).  
 
I gennem de sidste 4 år er antallet af underretninger steget med i alt 286 pct. I samme 
periode er antallet af indberetninger fra pengeinstitutter steget med 306 pct. 
Udviklingen i antallet af underretninger er illustreret i figur 5 og 6 jf. nedenfor. Som det 
fremgår af figuren, er pengeinstitutterne den primære underetter af sager om hvidvask. 
Endvidere ses der en klar stigning i antallet af sager, som banker årligt underretter 
SØIK om (Anklagemyndigheden, 2020).  
 
Udvikling i antallet af underretninger om hvidvask vurderes af Finans Danmark blandt 
andet at være som følge af, at landets pengeinstitutter de seneste år har opgraderet 
indsatsen overfor hvidvask og terrorfinansiering. Endvidere oplyser Finans Danmark, at 
der pr. november 2019 var ansat mere end 4.300 medarbejdere, som udelukkende 
arbejder med hvidvask og compliance (FinansDanmark, 2020). Pengeinstitutternes eget 
fokus på at få opbygget et stærkt kontrolmiljø, som forebygger og minimerer 
mulighederne for hvidvask, vurderes derfor til at være intensivt. 
 
Udviklingen bør i øvrigt også ses i forlængelse af regeringens hvidvaskstrategi, som 
blev fremlagt i september 2018 (Justitsministeriet, 2018). Af strategien fremgik det, at 
Danmark skulle øge indsatsen for at bekæmpe hvidvask og anden terrorfinansiering i 
danske pengeinstitutter. I strategien blev der præsenteret en række initiativer, som 
havde til formål at mindske risiciene for hvidvask i de danske pengeinstitutter.  
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Figur 5 - Udviklingen i antallet af underretninger (Anklagemyndigheden, 2020) 

 
 

  2016 2017 2018 2019 
Antal underretninger 18.669 24.911 35.768 53.454 
Heraf fra pengeinstitutter 13.377 18.463 26.403 40.958 
Pengeinstitutternes andel 
af underretninger i pct. 72% 74% 74% 77% 

Total udvikling i underretninger i pct. 33% 44% 49% 
Stigning i antallet af underretninger 
fra pengeinstitutter 38% 43% 55% 

Figur 6 - Udviklingen i antallet af indberetninger (Anklagemyndigheden, 2020) 

 
Til trods for at regeringen har haft øget fokus på at bekæmpe hvidvask, og at de enkelte 
pengeinstitutter har investeret både en masse tid og ressourcer i implementeringen af 
hvidvaskforebyggende kontroller og forretningsgange, er det endnu uvist, hvorvidt de 
trufne initiativer har haft en positiv, målbar effekt og skabt samfundsmæssig værdi. 
Politiet og SØIK har i tidligere sammenhænge modtaget hård kritik fra Rigsrevisionen 
for blandt andet manglende behandling af hvidvaskunderretninger, manglende overblik 
over underretninger under behandling og deres måde, hvorpå de screener og prioriterer 
de enkelte underretninger. Af Rigsrevisionens beretning afgivet til Folketinget med 
statsrevisorernes bemærkninger pr. januar 2020 (Statsrevisorerne, 2020) fremgår det 
blandt andet: 
 

”Statsrevisorerne må desværre konstatere, at statens indsats mod 
hvidvask og finansiering af terrorisme ikke har været effektiv. Med tanke 
på, hvor stor en trussel hvidvask og finansiering af terrorisme udgør, er 
det en alvorlig kritik. Det er utilfredsstillende, at myndighederne ikke har 
nyttiggjort underretningerne om mistænkelige økonomiske transaktioner 
fra banker, advokater, revisorer osv. – ikke mindst i betragtning af, hvor 
mange ressourcer der bruges. Hverken Erhvervsministeriet, 
Skatteministeriet eller Justitsministeriet har haft en tilstrækkeligt 
risikobaseret og målrettet indsats, og samarbejdet mellem myndighederne 
har heller ikke fungeret, som det burde. Det er kritisabelt”. 
 (Statsrevisorerne, 2020) 
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”Rigsrevisionen finder, at Hvidvasksekretariatets model til at screene 
underretningerne elektronisk er simpel og indeholder en række svagheder, 
som giver risiko for, at ikke alle de mest relevante underretninger bliver 
udsøgt til manuel visitation. Denne risiko forværres af, at sekretariatet 
ikke har overblik over, hvilke underretninger screeningsmodellen har og 
ikke har udsøgt” (Statsrevisorerne, 2020) 
 
” Politiet og SØIK har ikke leveret den direktivpligtige feedback og statistik, 
som det fremgår af Justitsministeriets cirkulære, at de skal, og politiet har 
ikke haft tilstrækkeligt overblik over, hvad der er sket med videregivelserne 
fra Hvidvasksekretariatet, idet 22 % fortsat ikke er lokaliseret. PET har ikke 
opgjort eller givet feedback om, hvad videregivelserne er blevet brugt til. 
Justitsministeriet har oplyst, at ministeriet vil undersøge muligheden for at 
stille krav til PET herom.” (Statsrevisorerne, 2020) 

 
Til trods for at regeringen ytrer, at den gør en væsentlig indsats for at forebygge og 
forhindre mulighederne for hvidvask, er det tydeligt, at der fortsat er en række 
forbedringspunkter. Statistikken i figur 7 er med til at skabe tvivl om, hvorvidt SØIK 
overhovedet er i stand til at løfte opgaven med behandlingen af de årligt mange tusinde 
hvidvaskunderretninger. Denne tvivl er blandt andet opstået, som følge af at antallet af 
underretninger, der bliver behandlet årligt, er meget beskedent i forhold til antallet af 
underretninger, som årligt modtages. Af Rigsrevisionens undersøgelser ses det, at langt 
størstedelen af de sager, som årligt undrettes til SØIK og Hvidvasksekretariatet, ikke 
behandles eller sendes til manuel behandling. Behandlingen af underretningerne for 
2016-2018 er jf. figur 7 nedenfor illustreret.  
 

 
Figur 7 – (Statsrevisorerne, 2020) 

 

På baggrund af de angivne oplysninger i afsnittet er det tydeligt, at omfanget af 
hvidvask er betydeligt, og at processen med at behandle de mange tusinde 
underretninger årligt endnu ikke er tilstrækkeligt udformet eller fastlagt, og at de 
allokerede ressourcer er utilstrækkelige i forhold til mængden af det arbejde, som skal 
udføres. Dette er i tråd med justitsministerens egen redegørelse, som bekræfter, at den 
samlede indsats mod hvidvask og terrorfinansiering ikke har været god nok 
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(Statsrevisorerne, 2020). Til trods for dette så viser udviklingen i antallet af 
underretninger, at samfundet og især pengeinstitutterne gør en stor indsats i at 
bekæmpe og forebygge hvidvask via deres markante stigning i antallet af 
underretninger og fokus herpå. Hvorvidt pengeinstitutternes målrettede indsats er med 
til at skabe samfundsmæssig nytte og værdi vurderes som værende tvivlsom, idet 
pengeinstitutternes underretninger til Hvidvasksekretariatet og SØIK med stor 
sandsynlighed ikke vil blive behandlet inden for nærmeste fremtid, og en lang række 
sager risikerer at blive forældet inden behandling. 
 

 Lovgivning og standarder 

 
Det følgende afsnit har til formål at belyse revisors generelle pligter ved revision og 
endvidere de pligter og krav, som gør sig gældende specifikt for revision af danske 
pengeinstitutter. For at kunne afdække, hvilke handlinger revisor skal udføre ved den 
ordinære revision i forhold til hvidvask og i henhold til den gældende lovgivning og de 
nuværende revisionsstandarder, vurderes det som værende nødvendigt at opnå en 
forståelse herfor. Afsnittet skal ikke tolkes som en udtømmende redegørelse af de krav, 
som stilles til en bankrevisor, men nærmere en opsummering af de handlinger, som 
måtte kunne relatere sig til hvidvaskområdet i forbindelse med revisionen af danske 
pengeinstitutter. Afsnittet har endvidere til formål at besvare specialets 
undersøgelsesspørgsmål 3 og 4:  
 

”Hvilke love og reguleringer er bankrevisor underlagt?”   
 
 ”Hvilke krav om handlinger stilles der til revisor i forhold til revision af 
hvidvaskområdet?” 
 

6.1.1  Revision af regnskaber 

 
Af FSR’s hjemmeside (FSR, 2020) fremgår følgende beskrivelse af, hvad en revision er:  
 

”Revisionen er den mest omfattende af revisors erklæringer – og 
derfor også den erklæring, der giver højest sikkerhed for, at 
oplysningerne i et regnskab giver et retvisende billede. 
Ved en revision er det revisors opgave at kontrollere, om 
oplysningerne i årsregnskabet giver et ”retvisende billede”. Groft 
formuleret, om tallene i årsregnskabet har hold i virkeligheden. 
Samtidig skal revisor kontrollere, om årsregnskabet indeholder alle 
de oplysninger, loven kræver.” (FSR, 2020) 

 
Formålet med en revision er at styrke de tiltænkte brugeres tillid til regnskabet. Dette 
opnås ved, at revisor udtrykker en konklusion om, hvorvidt regnskabet i alle væsentlige 
henseender er udarbejdet i overensstemmelse med en relevant regnskabsmæssig 
begrebsramme jf. ISA 200.3. Den regnskabsmæssige begrebsramme for danske 
pengeinstitutter er beskrevet i Bekendtgørelse om revisionens gennemførelse i 
finansielle virksomheder m.v. samt finansielle koncerner. Af bekendtgørelsen fremgår 
det af § 11, at den eksterne revision i sit protokollat skal konkludere, hvorvidt 



   
  Andreas Mørch Sørensen 

Forventningskløften i forhold til hvidvask  31 

pengeinstituttets administrative og regnskabsmæssige praksis på væsentlige områder, 
herunder forretningsgange og interne kontrolprocedure, er tilrettelagt og fungerer på 
betryggende vis. I forbindelse med en revision forventes det ikke, at revisor kan 
reducere revisionsrisikoen til nul, og der kan derfor ikke opnås en absolut sikkerhed for, 
at regnskabet er uden væsentlig fejlinformation som følge af besvigelser eller fejl, 
hvilket også afspejler sig i ISA 200 A47.  
 
6.1.2  Revisors overvejelser vedrørende love og øvrig regulering ved revision 

af regnskaber og herunder banker 
 
Danske pengeinstitutter er omfattet af § 1 i Bekendtgørelse om lov om forebyggende 
foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme (Hvidvaskloven). Som følge 
heraf, har de danske pengeinstitutter en forpligtelse til at overholde en række krav, 
som har til formål at mindske og forhindre risikoen for, at pengeinstituttet kan blive 
misbrugt til hvidvask eller finansiering af terrorisme. Af hvidvasklovens § 7 fremgår det, 
at pengeinstitutter skal identificere og vurdere risikoen for, at pengeinstituttet kan blive 
brugt til hvidvask eller finansiering af terrorisme. Denne risikovurdering skal foretages 
med udgangspunkt i pengeinstituttets forretningsmodel og endvidere omfatte en 
vurdering af de risikofaktorer, der er forbundet med pengeinstituttets kunder, 
produkter, tjenesteydelser og transaktioner samt leveringskanaler og land eller 
geografiske områder, hvor forretningsaktiviteterne udøves. Denne risikovurdering skal 
endvidere løbende opdateres.  
 
Af hvidvasklovens § 8 fremgår det, at pengeinstitutter skal have tilstrækkelige 
politikker, forretningsgange og kontroller, som skal omfatte risikostyring, 
kundekendskabsprocedurer, undersøgelses-, noterings- og underretningspligt, 
opbevaring af oplysninger, screening af medarbejdere og intern kontrol til effektiv 
forebyggelse, begrænsning og styring af risici for hvidvask og finansiering af terrorisme. 
Endvidere er alle pengeinstitutter påkrævet at underrette statsadvokaten for særlig 
økonomisk og international kriminalitet (SØIK), hvis pengeinstituttet er vidende om, 
har mistanke om eller rimelig grund til at formode, at en transaktioner, midler eller en 
aktivitet har eller har haft tilknytning til hvidvask eller finansiering af terrorisme jf. 
hvidvasklovens § 26. 
 
 
Af ISA 250 er revisors ansvar for at overveje love og øvrig regulering ved revision af 
regnskaber behandlet. Af ISA 250.13 fremgår det, at revisor som led i sin 
revisionsplanlægning skal opnå en forståelse af virksomheden og dens omgivelser samt 
virksomhedens betydelige risikoområder, som nærmere er omtalt i ISA 315. Revisor 
skal i forbindelse med sin planlægning af revisionen derved opnå en generel forståelse 
af: 
 
 

(a) Den lov- og reguleringsmæssige begrebsramme, som er gældende for 
virksomheden, og den branche eller sektor, som virksomheden opererer inden 
for, og 

(b) Hvordan virksomheden overholder denne begrebsramme.  

Når revisor har identificeret de love og reguleringer, som måtte finde anvendelse på 
den enkelte virksomhed, skal revisor endvidere vurdere og overveje, hvorvidt en 
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manglende overholdelse af disse vil kunne have væsentlig indvirkning på regnskabet jf. 
ISA 250.26. I relation til pengeinstitutter kunne dette eksempelvis være manglende 
overholdelse af hvidvaskloven. 
 
Væsentlig indvirkning skal ses i sammenhæng af ISA 320. Det fremgår af ISA 320 A2, 
at identifikation og vurdering af risici for væsentlig fejlinformation involverer en faglig 
vurdering for at identificere de klasser af transaktioner, balanceposter og noter, 
herunder kvalitative noter, der kan indeholde væsentlig fejlinformation. Væsentlighed 
skal ses i sammenhæng med det fastsatte væsentlighedsniveau for revision. 
Fastsættelsen af revisionens væsentlighedsniveau sker ud fra en række af benchmarks, 
som eksempelvis kan være baseret på den reviderede virksomheds resultat før eller 
efter skat, balance eller egenkapital.  
 
Som følge af at manglende overholdelse af hvidvaskloven potentielt kan medføre 
bødestraf og fængsling i henhold til straffelovens § 290, så skal revisor i forbindelse 
med sin planlægning og udførelse af revisionen være opmærksom på, hvorvidt loven 
overholdes. Såfremt hvidvaskloven ikke overholdes, bør revisor overveje, hvorvidt der 
i henhold til IAS 37 vil skulle hensættes (bødestraf) hertil eller på anden måde 
indarbejdes en eventuel forpligtelse i noterne, som måtte have væsentlig indvirkning 
på regnskabet. Der er endnu ikke afsagt nogle domme i dansk regi, som har medført 
bødestraf til danske pengeinstitutter, for manglende overholdelse af hvidvaskloven, 
hvorfor den beløbsmæssige størrelse ikke vil kunne opgøres pålideligt, og dermed vil 
kravene til indregning af en eventuel hensættelse ikke kunne opfyldes. 
 

6.1.3  Revisorloven 

 
Revisorloven omfatter betingelser gældende for henholdsvis alle statsautoriserede og 
registrerede revisorer samt revisionsvirksomheder, som udfører erklæringsopgaver 
med sikkerhed og regler om offentligt tilsyn jf. revisorlovens § 1. Revisor skal jf. 
Revisorlovens § 16 agere som offentlighedens tillidsrepræsentant ved udførelsen af den 
enkelte erklæringsopgave, som også er oplistet i revisorlovens § 1, stk. 2. Fælles for 
disse opgaver er, at revisor skal udføre opgaverne efter god revisorskik, udvise 
professionel skepsis, integritet, objektivitet, fortrolighed, professionel adfærd og 
kompetence samt være tilstrækkeligt omhyggelig i udførelsen af deres arbejde.  
 

6.2 Ekstern revisors samarbejde med intern revision 

 
Det følgende afsnit har til formål at belyse samarbejdet mellem intern og ekstern 
revision i pengeinstitutter, hvor der er etableret en intern revisionsfunktion. Endvidere 
har afsnittet til formål at beskrive intern revisions rolle og opgaver i forhold til hvidvask. 
 

6.2.1  Krav om intern revision 

 
Af revisionsbekendtgørelsens (BEK nr. 1912 af 22/12/2015) § 17 fremgår det, at 
bestyrelsen kan bestemme, hvorvidt der skal oprettes intern revision, under 
forudsætning af at selskabet ikke i de to seneste regnskabsår på balancetidspunktet i 
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gennemsnit har haft 125 eller flere fuldtidsansatte. Såfremt selskabet har haft mere 
end 125 medarbejdere i de to seneste regnskabsår, vil det medføre et lovmæssigt krav 
om intern revision jf. revisionsbekendtgørelsens § 17, stk. 3.  
 
Hvis et pengeinstitut beslutter eller på grund af lovmæssig regulering etablerer en intern 
revision, skal der udformes en funktionsbeskrivelse for den interne revision, som 
nærmere beskriver de opgaver og det ansvar, som den pålægges. Intern revisions 
opgaver og ansvar er endvidere angivet i revisionsbekendtgørelsens bilag 4. I 
revisionsbekendtgørelsens bilag 4 er intern revisions væsentlige opgaver samt ansvar i 
forhold til hvidvaskområdet også oplyst. Intern revisions opgaver og ansvar i forhold til 
hvidvaskområdet er nærmere beskrevet i afsnit 6.2.3. 
 
 

6.2.2 Generelt om intern revision 

 
I pengeinstitutter, som har en intern revision, kan den eksterne revisor under visse 
forudsætninger basere sig på dele af den interne revisions arbejde. Den interne 
revisionsfunktion udfører aktiviteter vedrørende erklæringer med sikkerhed og 
rådgivning, som er udformet for at vurdere og forbedre effektiviteten i virksomhedens 
ledelse, risikostyring og interne kontrolprocesser jf. ISA 610.14.  
 
Den eksterne revision kan i forbindelse med sin revision vælge at basere sig på og 
anvende den interne revisions arbejde til revisionsformål ud fra en konkret vurdering. 
Den eksterne revision skal dog jf. ISA 610.17 fastlægge områderne, og i hvilket omfang 
den interne revisionsfunktions arbejde kan anvendes. Af ISA 610.18 fremgår det, at 
den eksterne revisor skal foretage revision og risikovurdering af alle betydelige 
vurderinger (med henvisning til ISA 315) i revisionsopgaven. Dette kan blandt andet 
tolkes til at betyde, at der i banker, hvor risikoen for hvidvask er højere end normal, 
kan stilles krav til, at den eksterne revision foretager dybdegående og fyldestgørende 
arbejde, dog under forudsætning af at den interne revision ikke har stærkere 
kompetencer på området.  
 
Under normale omstændigheder og forudsætninger vil hvidvask dog ikke udgøre en 
betydelig risici eller fremgå som et fokusområde for den eksterne revisor. Dog under 
forudsætning af, at den iboende risici for hvidvask i pengeinstituttet vurderes som 
værende høj, må den eksterne revisor dog overveje, i hvilket omfang der bør tages 
højde for eventuelle bøde- og erstatningskrav jf. IAS 37  og ISA 250, hvilket i sidste 
ende kan medføre en væsentlig fejl i regnskabet og tilsvarende udgøre en betydelig 
risiko. 
 

6.2.3  Intern revisions opgaver og ansvar i forhold til hvidvask 

 
I henhold til revisionsbekendtgørelsens § 21, stk. 1, skal den af intern revision udførte 
revision omfatte alle væsentlige og risikofyldte områder i virksomheden. Endvidere skal 
den interne revision vurdere, om de etablerede interne politikker ligger inden for 
rammerne af lov om finansiel virksomhed og de tilhørende bekendtgørelser og 
vejledninger, og om de fastsatte grænser ikke er urimelige efter virksomhedens forhold.  
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Det følger i øvrigt af hvidvasklovens § 8, stk. 4, at den interne revision skal vurdere, 
hvorvidt virksomhedens politikker, forretningsgange og kontroller fungerer på 
betryggende vis. Herunder fremgår det af hvidvasklovens § 8, stk. 1, at den interne 
revision skal vurdere, hvorvidt der er etableret kontroller til effektiv forebyggelse, 
begrænsning og styring af risici for hvidvask og finansiering af terrorisme. Disse 
politikker og forretningsgange for de enkelte funktioner bygger blandt andet på, at det 
jf. lov om finansiel virksomhed § 70A fremgår, at et pengeinstitut skal have en skriftlig 
politik, som sikrer og fremmer en sund virksomhedskultur. Endvidere skal 
pengeinstituttet identificere dets nøglepersoner i pengeinstituttet og en person, som er 
ansvarlig for hvidvaskforebyggelse i henhold til lov om finansiel virksomhed § 64 c, stk. 
2, nr. 5.  
 
Hvis den interne revision i forbindelse med sin revision af forretningsgange, procedurer 
og kontroller på hvidvaskområdet finder mangler i den interne kontrol, er det et krav, 
at disse opdagelser rapporteres og kommunikeres til den øverste og daglige ledelse jf. 
ISA 265. Til trods for at ISA 265 stiller krav om rapportering jf. ovenfor, så vil det 
nævnte forhold ikke udløse den eksterne revisors underretningspligt efter 
hvidvaskloven, eftersom en svaghed i den interne kontrol ikke giver den eksterne 
revisor konkret mistanke om hvidvask. 
 
6.2.4  Opsummering af overvejelser om revision af hvidvaskområdet og 

samarbejdet mellem intern og ekstern revision 
 
Intern og ekstern revisions samarbejde i forhold til revision af hvidvask er ikke eksplicit 
belyst i lovgivning eller revisionsstandarderne. Arbejdsfordelingen mellem den interne 
og den eksterne revision beror på en konkret risikovurdering, som sker på baggrund af 
revisors kendskab til kunden og i forbindelse med revisors planlægning af revisionen i 
henhold til ISA 315. Den mest hyppige form for hvidvask sker primært via sløring af 
transaktionsspor, som forekommer via overførsler mellem indlånskonti (PET, 2019) 
blandt forskellige institutter. Revisionsrisikoen for indlån vil som udgangspunkt ikke 
være betydelig, eftersom tilstedeværelsen og værdiansættelsen af indlån i en bank 
opgøres mere eller mindre automatisk som følge af overgangen til et mere kontantløst 
samfund end førhen og anvendelsen af de respektive bank- og datacentraler såsom 
SDC, BEC og Bankdata.  
 

6.3 Revisors påtegning 

 
I alle danske pengeinstitutter er der krav om revision jf. § 193 i lov om finansiel 
virksomhed. Revisionen skal varetages af en ekstern, statsautoriseret revisor, som er 
certificeret til at påtegne pengeinstitutter jf. § 5, stk. 1, nr. 1 litra a, i lov om finansiel 
virksomhed. Som en del af pengeinstituttets årsregnskab skal der indgå en 
revisionspåtegning jf. lov om finansiel virksomhed § 183. Revisors påtegning skal være 
udarbejdet i overensstemmelse med §§ 1-3 i bekendtgørelse om godkendte revisorers 
erklæringer.  
 
En revisionspåtegning skal opfylde minimumskravene jf. erklæringsbekendtgørelsens § 
5, og revisors påtegning er som udgangspunkt udformet med afsæt i de internationale 
standarder om revision (ISA). Såfremt revisor ikke har fundet anledning til at belyse 
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centrale forhold ved revisionen, modificere sin påtegning, indarbejde fremhævelser eller 
andet tilsvarende, så er påtegningen udarbejdet i overensstemmelse med ISA 700 og 
701. Af ISA 700.10 fremgår det, at revisor skal udforme en konklusion om, hvorvidt 
regnskabet i alle væsentlige henseender er udarbejdet i overensstemmelse med den 
relevante regnskabsmæssige begrebsramme. Endvidere jf. ISA 700.11 skal revisor 
konkludere, om revisor har opnået høj grad af sikkerhed for, om regnskabet som helhed 
er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.  
 
Af ISA 701 fremgår det, at revisor skal kommunikere centrale forhold ved revisionen i 
påtegningen. Formålet med kommunikationen af de centrale forhold ved revisionen er, 
at de tiltænkte brugere af regnskabet skal opnå bedre mulighed for at forstå de forhold, 
som efter revisors faglige vurdering har været de mest betydelige ved revisionen af 
regnskabet for den aktuelle periode. Endvidere har kommunikationen af centrale forhold 
ved revisionen til formål at give brugere et grundlag for at involvere sig yderligere med 
den daglige og øverste ledelse vedrørende visse forhold, der knytter sig til 
virksomheden, det reviderede regnskab eller den udførte revision. Fastlæggelsen af de 
centrale forhold ved revisionen sker i henhold til ISA 701.A9-A18.  
 

6.4 Delkonklusion - Revisors pligter i forhold til hvidvask 

 
Revisors pligter og handlinger i relation til identifikation og forebyggelse af hvidvask i 
danske pengeinstitutter ved den ordinære revision er som udgangspunkt ikke direkte 
anført i gældende lovgivning eller revisionstandarderne. Af de teoretiske undersøgelser 
fremgår det, at revisor i forbindelse med den ordinære revision skal overveje, hvorvidt 
pengeinstituttet har overtrådt anden relevant lovgivning jf. ISA 250, hvilket kan tolkes 
til at være blandt andet hvidvaskloven.  
 
Endvidere skal revisor påse, at de administrative forhold på væsentlige områder er i 
orden jf. revisionsbekendtgørelsens bilag 2. Såfremt revisor i forbindelse med sin 
revision identificerer tegn på, at banken foretager eller medvirker til hvidvask i 
forbindelse med revision af øvrige områder, skal revisor underrette SØIK i henhold til 
hvidvasklovens § 26. Ydermere skal den eksterne revisor i forbindelse med afgivelsen 
af sin erklæring ved den ordinære revision oplyse i revisionsprotokollatet, såfremt der 
er identificeret svagheder i kontrolmiljøet, som kan give anledning til eller mulighed for, 
at banken kan blive anvendt til hvidvask. Slutteligt skal revisor overholde god 
revisorskik jf. revisorlovens § 1. Revisor er derved ikke forpligtet til at underrette SØIK, 
såfremt denne fatter mistanke om, at en kunde i pengeinstituttet foretager hvidvask, 
da et sådan forhold vil skulle underettes af banken.  
 
Hverken den gældende lov om finansiel virksomhed, revisionsbekendtgørelsen eller 
hvidvaskloven statuerer konkrete handlinger, som revisor skal foretage i forbindelse 
med den ordinære revision, og som har til formål at forebygge eller identificere tegn på 
hvidvask. Omfanget af de handlinger, som revisor skal udføre i forhold til hvidvask i 
forbindelse med ordinære revision, vurderes derfor som værende yderst begrænsede 
grænsende til ikke-eksisterende med afsæt i denne teoretiske undersøgelse. 
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 Opbygning af spørgeskemaer 

 
Det følgende afsnit har til formål at give læser en forståelse af spørgeskemaernes 
opbygning. Dette inkluderer spørgsmålenes sammensætning, formuleringen og 
rækkefølgen, hvori disse bliver stillet. Endvidere redegøres der i afsnittet for den 
anvendte svarskala og udpegningen af respondenter til besvarelse af de respektive 
spørgeskemaer.  
 
Der er til brug for specialet i alt 3 spørgeskemaer, hvoraf to anvendes til at analysere 
forventningskløften mellem revisor og generalsamfundet i forhold til hvidvask. Det 
tredje spørgeskema anvendes til at undersøge de tyske bankrevisorers holdninger og 
meninger om den tyske hvidvaskundersøgelsesmodel.  
 

7.1.1 Spørgeskemaernes sammensætning 

 
Spørgeskema til generalsamfundet og revisor 
De adspurgte har i forbindelse med besvarelsen af det anonyme spørgeskema skullet 
tilkendegive en række grundlæggende og demografiske oplysninger, herunder deres 
køn, alder og højest opnåede uddannelse. I analysen nedenfor er det undersøgt, 
hvorvidt der måtte være en sammenhæng mellem de demografiske variabler og 
respondenternes holdninger til hvert af de 7 spørgsmål, og endvidere hvad 
populationens gennemsnit udviser.  
 
Spørgeskema til danske bankrevisorer 
De adspurgte har i forbindelse med besvarelsen af det anonyme spørgeskema skullet 
besvare 5 demografiske spørgsmål og 21 faglige og holdningsbaserede spørgsmål. De 
demografiske oplysninger bruges til at analysere, hvorvidt der er en nogle tendenser i 
eller sammenhænge mellem de holdningsbaserede besvarelse og de demografiske 
forhold. De demografiske og grundlæggende oplysninger udgøres af følgende: Alder, 
køn, arbejdsgiver, titel, antal års erfaring, højest opnåede uddannelse, antal FFU1-timer 
og mængden af undervisning modtaget om hvidvask (AML).  
 
Til forskel fra spørgeskemaet udsendt til generalsamfundet og revisor, som har til formål 
at undersøge, hvorvidt der måtte være en forventningskløft mellem generalsamfundet 
og revisor, har dette spørgeskema til formål at konkretisere, hvilke handlinger revisor 
skal udføre i forbindelse med sin revision af hvidvaskområdet, og endvidere hvordan 
eksisterende love og standarder giver dem mulighed for eller forhindrer dem i at 
foretage handlinger, som kan være med til at opdage, forebygge og forhindre hvidvask 
i danske pengeinstitutter. Endvidere har spørgeskemaet til formål at undersøge, 
hvorvidt det arbejde, som revisor mener bør udføres, er mangelfuldt i forhold til de 
gældende love og standarder.  
 

                                       
1 Obligatorisk efteruddannelse af godkendte revisorer - Revisor skal deltage i mindst 90 timers efteruddannelse, 
hvis revisor er tilknyttet en godkendt revisionsvirksomhed 
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Spørgeskema til tyske bankrevisorer 
De tyske bankrevisorer har i forbindelse med udfyldelsen af spørgeskemaet skullet 
oplyse deres erfaringsgrundlag i forhold til, hvorvidt de er revisorer, antal års erfaring 
med revision, og hvorvidt de har erfaring med det tyske bilag 5. Herudover har 
respondenterne skullet besvare i alt 5 spørgsmål vedrørende den tyske 
hvidvaskundersøgelsesmodel og den samfundsmæssige påvirkning heraf. 
 

7.1.2 Formulering af spørgsmål 

 
Spørgeskema til generalsamfundet og revisor 
Ved udarbejdelsen af spørgsmålene har der været fokus på, at spørgsmålene skulle 
være neutrale i det omfang, at respondenten ikke måtte føle sig presset til at afgive 
”den korrekte” besvarelse, men derimod havde mulighed for at afgive sin oprigtige 
holdning på baggrund af et neutralt opstillet spørgsmål (Bryman & Bell, 2015).  
 
Som følge af at respondenterne i målgruppen ”generalsamfundet” ikke forventes at 
have stor indsigt i den relevante lovgivning på hvidvaskområdet og de dertilhørende 
revisionsstandarder, er spørgsmålene udformet ved at anvende simple og alment 
anvendte begreber. Formålet med at udforme spørgsmålene simplificeret er, at give alle 
respondenter mulighed for at tilkendegive deres mening om de enkelte spørgsmål uden 
at have faglig indsigt i revisors arbejde og derved udtrykke deres holdning på baggrund 
deres personlige holdninger og vurderinger og ikke ud fra en faglig vurdering (Bryman 
& Bell, 2015).   
 
På baggrund af Brenda Porters undersøgelser er spørgeskemaet sammensat af en 
række spørgsmål, som har til formål at undersøge, hvorvidt der måtte være henholdsvis 
en urimelighedskløft og en præstationskløft. Spørgsmål 1-5 har til formål at undersøge, 
hvorvidt generalsamfundet mener, at revisor er forpligtet til at udføre opgaver, som 
ikke lovkrævet. Spørgsmålene er med til at undersøge, hvorvidt der findes en 
urimelighedskløft og en præstationskløft, hvilket kunne give anledning til at formode, 
at der er mangelfulde revisionsstandarder. I spørgsmål 5-6 har respondenterne 
mulighed for at vise, hvorvidt de mener, at der er behov for krav om yderligere 
revisionshandlinger, og i hvilket omfang der forekommer mangelfulde 
revisionsstandarder.   
 
Spørgeskema til danske bankrevisorer 
De adspurgte respondenter forventes alle at have meget erfaring med revision af 
pengeinstitutter og derved også kendskab til den gældende lovgivning for revision af 
pengeinstitutter og hvidvask. Spørgeskemaet er bygget op omkring den gældende 
lovgivning, og en række af spørgsmålene baserer sig på faglig viden. Der har ved 
udformningen af spørgsmålene ikke været fokus på anvendelsen af simple begreber, 
men derimod at gøre spørgsmålene så konkrete som muligt for at mindske muligheden 
for, at disse kan misfortolkes af respondenten (Bryman & Bell, 2015).  
 
Spørgeskema til tyske bankrevisorer 
På baggrund af forfatters erfaring med de tyske bankrevisorer er spørgsmålene opstillet 
i en simpel og direkte kontekst. Dette skyldes, at forfatters egne erfaringer viser, at de 
tyske revisorer værdsætter en direkte spørgemåde. Da spørgeskemaet udelukkende 
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har til formål at undersøge, hvorvidt de tyske bankrevisorer mener, at handlingerne 
relateret til den tyske hvidvaskundersøgelsesmodel bidrager til at forebygge og 
bekæmpe hvidvask og endvidere til at mindske forventningskløften, er antallet af 
spørgsmål begrænset.  
 

7.1.3  Spørgsmålenes rækkefølge 

 
Spørgeskema til generalsamfundet og revisor 
Som følge af at samtlige spørgsmål i spørgeskemaet vedrører hvidvask, er rækkefølgen 
af spørgsmålene ikke vurderet som værende essentiel. Denne vurdering er gjort på 
baggrund af, at de enkelte spørgsmål ikke vurderes at kunne give udfordringer i forhold 
til tankemæssige spring (Bryman & Bell, 2015). Der har dog været fokus på, at 
ensartede spørgsmål ikke opstilles i forlængelse af hinanden for at undgå, at 
besvarelsen af et tidligere spørgsmål smitter af på besvarelsen af det efterfølgende 
spørgsmål.  
 
Spørgeskema – Offentlighedens og revisors forventninger til revisor i forhold til hvidvask 
1 I hvilken grad forventer du, at danske revisorer udfører handlinger, som har til hensigt at afdække 

risikoen for hvidvask i danske SIFI-Banker? 
2 I hvilken grad mener du, at danske revisorer er forpligtet til at udføre handlinger, som kan være med 

til, at afdække risikoen for hvidvask i danske SIFI-Banker? 
3 I hvilken grad mener du, at danske revisorer har til opgave at påse hvorvidt Danske SIFI banker har 

brudt hvidvaskloven? 
4 I hvilken grad finder du det nødvendigt, at danske revisorer foretager risikorettede handlinger, som 

har til formål at afdække risikoen for hvidvask i danske SIFI-institutter? 
5 I hvilken grad forventer du, at de internationale revisionsstandarder samt danske love stiller krav til 

revisor vedr. revisionshandlinger, som har til formål, at afdække risikoen for hvidvask? 
6 I hvilken grad overrasker det dig, at der ikke er lovregulerede krav til revisors afdækkes af hvidvask i 

danske SIFI-banker? 
7 I hvilken grad mener du, at det er nødvendigt, at revisorer bliver påkrævet at foretage hvidvask 

afdækkende handlinger? 
Figur 8 - Spørgeskema til generalsamfundet og revisor 

Spørgeskema til danske bankrevisorer 
I lighed med spørgsmålene i spørgeskemaet henvendt til generalsamfundet og revisor 
har der ved udarbejdelsen af spørgeskemaet til de praktiserende bankrevisorer ikke 
været fokus på rækkefølgen af spørgsmålene. Dette begrundes tillige med, at samtlige 
spørgsmål relaterer sig til samme emne. Til trods herfor har der dog været fokus på, at 
ensartede spørgsmål ikke opstilles i forlængelse af hinanden for at undgå, at 
besvarelsen af et tidligere spørgsmål smitter af på besvarelsen af et af de øvrige 
spørgsmål.   
 
Spørgeskema – Danske Bankrevisorer 

1 Det er revisors ansvar at sørge for at banken overholder gældende lovgivning på hvidvaskområdet 

2 
Det er revisors ansvar at teste bankens kontrolmiljø og dermed sikre, at banken har opstillet 
kontroller, som kan være med til at identificere, forhindre og minimere sandsynligheden for 
hvidvask 
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3 Revisor bør undersøge usædvanlige transaktioner og saldobevægelser for udvalgte engagementer  

4 Revisor bør undersøge udviklingen i pengestrømme, som en del af sin revision  

5 Revisor bør aktivt søge/revidere efter tegn på hvidvask, som en del af revisionen  

6 Revisor bør indberette alle mistanker om hvidvask til SØIK 

7 Revisor bør som en del af sin planlægning dokumentere og tage stilling til den iboende risiko for 
hvidvask i det enkelte institut  

8 Det er muligt at identificere tegn på hvidvaskaktiviteter, som en del af de eksisterende krav til 
revisionen af pengeinstitutter  

9 Det er bl.a. revisors ansvar at identificere tegn på hvidvask 

10 Du forstår fuldt ud hvilke krav der stilles til dig som revisor og hvilke handlinger der forventes, 
såfremt du under en revision opdager tegn på hvidvask 

11 Du er bekendt med relevant lovgivning omkring hvidvask for din rolle som revisor 

12 Der er en klar forventning om hvilke handlinger, som revisor skal foretage for at afdække området 
for hvidvask ved revision af danske pengeinstitutter  

13 Der mangler regulering og lovgivning inden for hvidvaskområdet ift. revision af danske 
pengeinstitutter 

14 Bør der indføres nye lovkrav og tiltag, som der kan bidrage til at bekæmpe hvidvask i bl.a. danske 
pengeinstitutter?  

15 
Revisor er jf. hvidvasklovens § 1 omfattet heraf. Jf. hvidvasklovens § 25 skal revisor dermed 
underrette SØIK, såfremt der er mistanke eller rimelig grund til at formode om hvidvask. Hvilken 
form for mistanke vurderer du er nødvendig før du vil underrette myndighederne?  

16 Har du i din tid som revisor oplevet tegn på hvidvask? (Beskriv venligst: Hvordan, beløbsmæssigt 
omfang, blev det rapporteret, hvor begrundet var din mistanke) 

17 Finder du den eksisterende proces for underretning om hvidvask, som værende god? 

17B Hvis "Nej" i ovenstående; Hvordan kunne processen så forbedres? 

18 Mener du at revisor spiller en aktiv rolle ift. bekæmpelse af hvidvask 

19 Bør revisor have en mere væsentlig rolle ift. bekæmpelse af hvidvask? 

19A Hvis "Ja" i ovenstående, beskriv venligst.  

20 Hvem vurderer du bør spille den største rolle ift. bekæmpelse af hvidvask? 

21 Mener du, at der er en forventningskløft mellem offentlighedens forventninger og revisors 
handlinger ift. at afdækkes og bekæmpelse af hvidvask ifm. revision af danske pengeinstitutter?  

Figur 9 - Spørgeskema til revisor 

 
Spørgeskema til tyske bankrevisorer 
Som følge af at antallet af spørgsmål til de tyske bankrevisorer er begrænset, har der 
ved udarbejdelsen af spørgeskemaet ikke været nøje fokus på spørgsmålenes 
rækkefølge. Spørgsmålene er opdelt ud fra deres kategori og emne. I lighed med de 
øvrige spørgeskemaer har der været fokus på, at ensartede spørgsmål ikke opstilles i 
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forlængelse af hinanden for at undgå, at besvarelsen af et tidligere spørgsmål smitter 
af på besvarelsen af et af de øvrige spørgsmål.   
 
 

Spørgsmål fremsendt til tyske bankrevisorer 

1 To what extend do you agree, that the auditors of financial institutions in Germany, play an active role 
in combating money laundering? 

2 To what extend do you agree, that the procedures related to annex 5 of the audit report regulation are 
contributing to combating money laundering? (Anlage 5 zu § 27). Erfassungsbogen Gemäß § 27 PrüfbV) 

3 

To what extend do you agree, that auditors have higher chances of success in relation to identifying 
money laundering and potential weaknesses within the AML control environment than if Bafin were to 
perform the procedures, which auditors are required to perform. (Anlage 5 zu § 27). Erfassungsbogen 
Gemäß § 27 PrüfbV) 

4 To what extend do you agree, that public understand the auditors role in combating money laundering? 

5 
To what extend do you agree, that there is an expectation gap between the procedures performed by 
the auditors and procedures which the society's expects the auditors to do in relation to combating, 
discovering and revealing money laundering in German Banks? 

Figur 10 - Spørgeskema til tyske bankrevisorer 

 

7.1.4 Svarskala 

 
Til brug for kortlægningen af de demografiske oplysninger har der for hvert enkelt af 
spørgeskemaerne været gjort overvejelser om de relevante variabler. Ud fra forfatters 
vurdering af de relevante variabler har forfatter efterfølgende gjort sig overvejelser om 
inddelingen af svarmuligheder, hvilket inkluderede overvejelser om inddeling af 
aldersgrupper, beskæftigelsessektor, erfaringsgrundlag og køn. Dette er gjort med 
inspiration fra henholdsvis Brenda Porters og Bent Warming-Rasmussens studier.  
 
I samtlige spørgeskemaer er der anvendt den samme svarskala. I spørgeskemaerne er 
respondenterne blevet bedt om at tilkendegive, i hvilken grad de mener, forventer, er 
enige i eller er overraskede over de enkelte spørgsmål, udsagn eller fakta. 
Spørgsmålene er stillet med en ordinalskala fra 1-5, hvor det indikeres, i hvilken grad 
respondenten måtte være enig. Skalaen er bygget op således, at 1 er ”slet ikke” og 5 
er ”I meget høj grad”. 
 
I spørgeskemaet henvendt til de danske bankrevisorer forekommer der spørgsmål, hvor 
det er muligt at skrive en fritekst. Dette giver respondenterne mulighed for kvalitativt 
at tilkendegive deres holdninger eller meninger om et givent udsagn eller anliggende.  
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7.1.5 Udpegning af respondenter 

 
Spørgeskema til generalsamfundet og revisor 
Besvarelsen af spørgeskemaet til generalsamfundet og revisor vil være opdelt i to 
målgrupper. De to målgrupper består af målgruppe 1, som er revisorerne, og målgruppe 
2, som er generalsamfundet, der repræsenteres af alle øvrige respondenter.  
Spørgeskemaet vil blive delt offentligt via LinkedIn og Facebook, da disse vurderes at 
kunne give den største grad af eksponering og derved også det højeste antal af 
besvarelser. Udvælgelsen af respondenter er derved tilfældig i det omfang, at forfatter 
ikke har adspurgt specifikke respondenter om at afgive deres svar.  
 
For at indhente besvarelser fra målgruppen ”revisor” vil forfatter fremsende 
spørgeskemaet til en række revisorer. Disse udpeges via blandt andet Finanstilsynets 
liste over certificerede revisorer, men endvidere også ved fremsendelse af 
spørgeskemaet direkte til en række revisionshuses service- og presseafdelinger. 
Endvidere forventer forfatter at indhente en række besvarelser af sit spørgeskema via 
sin deling af spørgeskemaet på de sociale medier. 
 
Spørgeskema til danske bankrevisorer 
I Danmark findes der i skrivende stund 38 revisorer, som er certificeret til at påtegne 
årsrapporter for pengeinstitutter (Finanstilsynet, 2020). For at kunne påtegne 
årsrapporter for kredit- og pengeinstitutter skal revisorerne være certificeret af 
Finanstilsynet jf. § 3, stk. 1, i bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af 
statsautorisede revisorer. Revisorer kan blive certificeret ved at opfylde kriterierne i § 
4 i samme bekendtgørelse. Til brug for analysen vil der blive fremsendt en anmodning 
om udfyldelse af spørgeskemaet til hvert af de enkelte certificerede ”bankrevisorer”. 
 
Udover at fremsende spørgeskemaet til certificerede ”bankrevisorer”, så vil 
spørgeskemaet blive udsendt til en række ikke-certificerede revisorer, som til dagligt 
beskæftiger sig med blandt andet revision af banker. Via henvendelse til en række af 
de danske big four-revisionsselskaber forventes det at være muligt at indsamle data fra 
en bred vifte af revisorrespondenter, hvilket inkluderer alt fra revisorassistenter til 
revisionspartnere. Dette vil betyde, at blandt andet alderen og erfaringer for de enkelte 
respondenter er af større variation, hvilket kan bidrage til at belyse en række 
diversificerede synspunkter og holdninger (Bryman & Bell, 2015).  
 
Spørgeskema til tyske bankrevisorer 
Som følge af at forfatter er ansat i et dansk revisionshus, som også eksisterer i 
Tyskland, har forfatter i forbindelse med udpegning af respondenter tilgået 
revisionshusets database over tyske bankrevisorer. Endvidere har forfatter henvendt 
sig direkte til en række af de øvrige revisionshuse (KPMG, PWC og EY) i Tyskland med 
henblik på at indsamle besvarelse herfra.  
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Kapitel 3 
Analyse af forventningskløften ved 
hvidvask 
 
Dette kapitel består af en analyse af revisors udførte 
revisionshandlinger på hvidvaskområdet i praksis 
sammenholdt med offentlighedens forventninger i 
relation hertil. Hertil indgår generalsamfundets 
forventninger til revisors ansvar og rolle i forhold til 
hvidvask i forbindelse med den lovpligtige revision af 
danske pengeinstitutter, sammenholdt med revisorernes 
udførelse i praksis og den aktuelle lovgivning.  
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  Analyse af forventningskløften (Spørgeskema 1) 

 
Til brug for analyse af hvorvidt der måtte være en forventningskløft mellem 
generalsamfundet og revisor, er der udarbejdet og udsendt et spørgeskema til 85 
respondenter. Spørgeskemaet har til formål at undersøge, hvorvidt der i 
generalsamfundet eller dele heraf (subpopulationer) måtte være en forventningskløft 
mellem det arbejde, som revisor udfører i forhold til hvidvaskområdet, og det, som 
generalsamfundet forudsætter og mener, at revisor bør udføre på hvidvaskområdet. 
Spørgeskemaet blev gjort tilgængeligt via Google Survey og derefter delt via offentlige 
opslag på LinkedIn og Facebook. På denne måde er surveyet så vidt muligt blevet gjort 
tilgængeligt for alle, som måtte have interesse i at besvare dette. Dette afsnit har 
endvidere til formål at besvare specialets undersøgelsesspørgsmål 5 og 6:  
 

”I hvilken grad er der en forventningskløft mellem generalsamfundet og 
revisor i forhold til generalsamfundets forventninger til revisors udførte 
revisionshandlinger på hvidvaskområdet?”  
 
”I hvilket omfang er der behov for supplerende revisionshandlinger i relation 
til revision af hvidvaskområdet?” 
 

 

8.1 Populationens sammensætning 

 
Nedenfor er der foretaget en analyse af populationens sammensætning. Der er i alt 
indhentet svar fra 85 unikke respondenter. Formålet med at analysere respondenternes 
sammensætning er at undersøge, hvorvidt demografi, målgruppe eller erfaring har 
indvirkning på respondenternes afgivne svar og derved efterprøve Brenda Porters og 
Bent Warming-Rasmussens teorier.  
 

8.1.1 Brenda Porters sammensætning 

 
Som nævnt i afsnit 4.1.2 inddelte Brenda Porter sine respondenter i en række 
målgrupper. Ved hendes undersøgelse viste det sig, at de reviderede (revisors klienter) 
og revisorerne havde den bedste og mest dybdegående forståelse af revisors pligter og 
lovkrævede opgaver (Porter, 1993).  
 
I denne undersøgelse er der ikke skelnet mellem generalsamfundet, de reviderede og 
revisorerne, men blot generalsamfundet og revisor. Generalsamfundet er altså 
dækkende over alle øvrige respondenter end revisorer. For at undersøge hvorvidt der 
måtte være forskellige opfattelser af revisors pligter i forhold til hvidvaskområdet ved 
revision af danske pengeinstitutter, er de indsamlede data opdelt i to subpopulationer: 
revisorerne og generalsamfundet. Respondenterne har i forbindelse med besvarelsen af 
spørgeskemaet angivet, hvorvidt disse er revisorer eller ej. De, som har angivet, at de 
er revisorer, er blevet kategoriseret som ”revisorer”, og alle øvrige er kategoriseret som 
værende ”generalsamfundet”. Fordelingen fremgår af Figur 11 - Respondenternes 
sammensætning (Brenda Porters teori). 
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Figur 11 - Respondenternes sammensætning (Brenda Porters teori) 

 

Af figur 11 fremgår det tydeligt, at generalsamfundet udgør langt den største del af 
populationen med 71 pct. af besvarelserne (60/85) og revisorerne 29 pct. (25/85). Den 
skæve fordeling vurderes ikke at give problemer med dataanalysen på baggrund af 
fordelingen mellem revisorer og øvrige beskæftigelser i det danske samfund. Det er 
derfor ikke foretaget ekstrapolering af de indsamlede besvarelser.  
 

8.1.2 Bent Warming Rasmussens sammensætning 

 
Til brug for at undersøge, hvorvidt Bent Warming-Rasmussens teori om 
forventningskløften finder anvendelse i forhold til hvidvaskområdet, er respondenternes 
erfaringsgrundlag taget i betragtning. Respondenterne er inddelt i grupper ud fra disses 
køn, uddannelsesniveau og alder. Ud fra en analyse undersøges det, i hvilket omfang 
der er en sammenhæng mellem respondenternes demografiske oplysninger og deres 
afgivne besvarelser. I figurerne nedenfor er de tre målgrupper illustreret. I 
undersøgelsen er alle afgivne svar fra populationen bestående af revisorer frasorteret.  
 
Der forekommer ikke en ligelig fordeling af mænd og kvinder, dog vurderes dette ikke 
at have indflydelse på validiteten af den indsamlede data. Antallet af kvinder udgør 19 
respondenter, hvilket udgør 32 pct. af populationen, og de resterende 68 pct. udgøres 
af mænd. 
 

 
Figur 12 - Kønsfordeling blandt respondenter eks. revisorer 

 

I figur 13 nedenfor ses aldersfordelingen blandt respondenterne. Det er tydeligt, at 
majoriteten af respondenterne er inden for aldersgrupperne 18-24 og 25-34 år. 
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Endvidere ses det, at størstedelen af populationen enten har en bachelorgrad eller en 
kandidatgrad. Som følge af at der kun er modtaget få besvarelser fra aldersgrupperne 
35 år og ældre, vurderes disse ikke at være repræsentative for denne del af 
populationen. På baggrund heraf grupperes alle afgivne besvarelser for respondenter, 
som er ældre end 35 år i en samlet kategori ”35+”. 
 

 
Figur 13 - Aldersfordeling af population eks. revisorer 

 

Af figur 14 fremgår fordelingen af respondenternes uddannelsesmæssige baggrund. 
Langt størstedelen af respondenterne har som minimum opnået en bachelorgrad og 
halvdelen af respondenterne en kandidatgrad eller derover.  
 

 
Figur 14 – Uddannelsesmæssig fordeling af populationen eks. revisorer 

 

8.2 Analyse af besvarelser 

 
På baggrund af de indsamlede besvarelser af spørgeskemaet er der i figur 15 opstillet 
et diagram, hvoraf gennemsnittet for henholdsvis generalsamfundet og revisors 
besvarelser fremgår af de i alt 7 spørgsmål. 
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Figur 15 – Gennemsnitsbesvarelse af spørgeskema for henholdsvis revisor og generalsamfundet 

 
Af figur 15 kan det ses, at der i 6 ud 7 af spørgsmålene er uenighed mellem revisorerne 
og generalsamfundet. Generalsamfundet og revisor er dog begge enige i, at revisor bør 
blive påkrævet at foretage hvidvaskafdækkende handlinger. Besvarelserne af de 
enkelte spørgsmål fra spørgeskemaet vil blive gennemgået i den følgende analyse.  
 
8.2.1 Generalsamfundets forventninger til revisors handlinger ved revision af 

hvidvaskområdet i danske pengeinstitutter 
 
For at efterprøve Brenda Porters og Bent Warming-Rasmussen teorier vil det i det 
følgende afsnit blive undersøgt, hvorvidt de enkelte respondenters meninger og 
forventninger afhænger af, hvilket erfaringsgrundlag respondenten har, eller hvilken 
målgruppe respondenten tilhører. Det vil i analysen blive undersøgt, i hvilket omfang 
der forekommer en sammenhæng mellem respondenternes mening og disse respektive 
køn, alder og uddannelsesniveau.  
 
Sammenhæng mellem respondenternes køn og deres forventninger til revisor 

 

Figur 16 - Analyse af besvarelse baseret på køn 
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I figur 16 ses det, at der ikke forekommer væsentlige afvigelser i svarerne fra 
henholdsvis mænd og kvinder. Det ses, at kvinderne generelt har en højere forventning 
til revisor, og at kvinderne i højere grad mener, at revisor bør spille en aktiv rolle i 
forhold til bekæmpelsen af hvidvask. På baggrund af at der ikke ses væsentlige 
forskellige blandt de to grupper, foretages der ikke nærmere analyse heraf. 
 
Sammenhæng mellem respondenternes alder og deres forventninger til 
revisor 
I figur 17 er sammenhængen mellem respondenternes alder og afgivne besvarelser 
illustreret. Det ses heraf, at forventningen og holdningen til revisors ansvar for 
hvidvaskområdet ligger højst hos den ældre generation og lavest i aldersgruppen 18-
24-årige. Det ses endvidere, at gennemsnittet for alle erfaringsgrupper ligger langt fra 
revisors egne holdninger og forventninger i spørgsmål 1-6, men at der hos alle 
målgrupper er en bred enighed om, at revisor bør blive påkrævet at udføre 
hvidvaskafdækkende handlinger.  
 

 

Figur 17 – Analyse af besvarelse baseret på alder 

 
Sammenhæng mellem respondenternes uddannelsesmæssige baggrund og 
deres forventninger til revisor 
 

 

Figur 18 - Analyse af besvarelse baseret på uddannelse 

1

2

3

4

5

Spørgsmål 1 Spørgsmål 2 Spørgsmål 3 Spørgsmål 4 Spørgsmål 5 Spørgsmål 6 Spørgsmål 7

ALDER

Revisor 18-24 25-34 35+

1

2

3

4

5

Spørgsmål 1 Spørgsmål 2 Spørgsmål 3 Spørgsmål 4 Spørgsmål 5 Spørgsmål 6 Spørgsmål 7

UDDANNELSE

Revisor Gymnasie Bachelor Kandidat MBA o.l.



 
  Andreas Mørch Sørensen 

 48 

I figur 18 ses sammenhængen mellem respondenternes højest opnåede uddannelse og 
deres afgivne besvarelser. Af figuren ses det, at de respondenter, som har den højest 
opnåede uddannelse, er de, som i højeste grad er enig med de af revisor afgivne 
besvarelser. Ligeledes ses det, at de respondenter, hvis højest opnåede uddannelse er 
gymnasiet, har de højeste forventninger til revisor. Det ses endvidere, at den 
gennemsnitlige forventning til revisor er nedadgående i sammenhæng med 
respondentens uddannelsesmæssige baggrund. Til trods for at der ses denne 
sammenhæng, er der ingen af målgrupperne, hvis forventninger er på niveau med 
revisors egne.  
 

8.3 Opsummering af resultater fra spørgeskema 1 

 
Ud fra respondenternes svar er det muligt at udlede, at generalsamfundet stiller høje 
krav og forventninger til revisor og dennes arbejde på hvidvaskområdet i danske 
pengeinstitutter. Af respondenterne er det især den midaldrende generation og de, som 
ikke har en lang videregående uddannelse, som stiller ”for høje” krav, og tilsvarende 
har for høje forventninger til det arbejde, som revisor udfører, og det ansvar, som 
revisor påtager sig i forbindelse med revision af pengeinstitutter. Gennemsnittet for den 
samlede population viser endvidere, at populationen som helhed har høje forventninger 
til revisor og de handlinger, som de mener bør være en del af revisionen. Til trods for 
at respondenterne stiller høje forventninger til revisors rolle, opgaver og handlinger, så 
er størstedelen af populationen kun ”i nogen grad” overrasket over, at der ikke findes 
konkret lovregulering, som stiller krav til eller dikterer handlinger, som revisor målrettet 
bør udføre for at opdage tegn på hvidvask i forbindelse med revision af pengeinstitutter.  
 
En visualisering af de respondenter, som i højest grad er enige og uenige med revisor, 
er vist nedenfor. Illustrationerne er opgjort på baggrund af den indsamlede data fra 
spørgeskemaerne. 

  
Figur 19 - Egen illustration af resultater 

 
I henhold til Brenda Porters teori kan det af analysen udledes, at der er en 
forventningskløft mellem revisor og generalsamfundets forventninger i forhold til 
revisors rolle ved revision af hvidvaskområdet i danske pengeinstitutter. Denne 
forventningskløft er nærmere betegnet en præstationskløft og en urimelighedskløft, 
hvilket blandt andet er opstået som følge af mangelfulde revisionsstandarder og revisors 
eksisterende opgaver ifølge den aktuelle lovgivning og generalsamfundets kendskab til 
de eksisterende. 
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I undersøgelsen er det endvidere tydeliggjort, at respondentens uddannelsesmæssige 
baggrund har indflydelse på respondenternes afgivne besvarelser og deres enighed med 
revisor. På baggrund heraf vurderes det, at respondentens erfaringsgrundlag i form af 
uddannelse har indflydelse på generalsamfundets forventninger til revisor.  
 
På baggrund af specialets analyse af de indsamlede besvarelser kan det konkluderes, 
at der forekommer en forventningskløft mellem generalsamfundet og revisor i forhold 
til revisors rolle ved revision af hvidvaskområdet i danske pengeinstitutter. 
Forventningskløften er drevet af mangelfuld lovgivning og mangelfulde 
revisionsstandarder, hvilket fører til, at der opstår en præstationskløft mellem 
generalsamfundet og revisor. Endvidere opstiller generalsamfundet urimelige 
forventninger til revisor på grund af deres manglende kendskab til den gældende 
lovgivning.  
 

 Spørgeskema til praktiserende bankrevisorer (Spørgeskema 2) 

 
For nærmere at undersøge forventningskløften mellem generalsamfundet og revisor i 
forhold til hvidvask er der udarbejdet og udsendt et spørgeskema til samtlige af de 
revisorer i Danmark, som er certificeret til at påtegne årsrapporter for pengeinstitutter 
jf. lov om finansiel virksomhed § 5 stk. 1, nr. 1, litra a-b. Spørgeskemaet er endvidere 
udsendt til en række ikke-certificerede revisorer, som til dagligt beskæftiger sig med 
blandt andet revision af pengeinstitutter. De respektive svar fra de ikke-certificerede 
revisorer er indhentet fra danske big four-selskaber, da det vurderes, at disse servicerer 
størstedelen af de danske pengeinstitutter og derved bedst vil kunne bidrage til 
kvalificerede besvarelser.  
 

9.1 Populationens sammensætning 

 
Som følge af at det ikke er alle revisionshuse, som har mulighed for at revidere banker, 
så er spørgeskemaet udelukkende fremsendt til revisionshuse, som beskæftiger sig med 
disse. Disse revisionshuse inkluderer KPMG, EY, Deloitte og PWC. Eftersom Deloitte 
servicerer størstedelen af de danske pengeinstitutter, og at majoriteten af den danske 
bankrevisorer er ansat her, vil der af naturlige årsager være flere respondenter fra 
netop dette revisionshus. Den samlede population er opdelt i 2 subpopulationer, hvoraf 
subpopulation 1 består af de certificerede revisorer og subpopulation 2 af de resterende 
ikke-certificerede bankrevisorer. Fordelingen er illustreret i figur 19 nedenfor. 

 

 
Figur 20 - Fordeling af respondenter 
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Certificerede 
Subpopulation 1 udgøres af i alt 17 revisorer, som har tilkendegivet, at disse er 
certificeret til at påtegne årsrapporter jf. ovenfor, hvilket er svarende til 45 pct. af alle 
danske certificerede ”bankrevisorer”. I denne subpopulation er der i alt 1 kvinde og 16 
mænd. Størstedelen af subpopulationen udgøres af partnere (14) og de resterende af 
directors samt senior managers. Alle respondenter er naturligvis statsautoriserede 
revisorer. I subpopulationen er 11 af respondenterne over 45 år gamle. 10 af i alt 17 
respondenter var på besvarelsestidspunktet ansat hos Deloitte og de øvrige hos 
Beierholm, EY og PWC. Af det indsamlede data fremgår det endvidere, at 15 ud af 17 
har mere end 10 års erfaring som bankrevisor. Til spørgsmålet om antallet af FFU-timer 
inden for hvidvaskområdet tilkendegiver 13 af de i alt 17, at 1-10 pct. af deres 
undervisning vedrørte hvidvask og de øvrige 11-31%. Population 1 er visualiseret i figur 
20 nedenfor. 
 

 
Figur 21 - Visualisering af population 1 

Ikke-certificerede 
I subpopulation 2 er der i alt 8 personer. 4 af disse udgøres af kvinder og de resterende 
er mænd. 7 af disse er i aldersgruppen 25-34 år og de resterende yngre. 
Respondenterne i denne subpopulation udgøres af henholdsvis 2 assistenter, 2 seniorer, 
2 senior managers og 2 directors. Ud af de i alt 8 respondenter har 8 gennemført CMA-
studiet, 1  HD-studiet og 1 SR-akademiet. 6 af respondenterne har mindre end 5 års 
erfaring og de resterende 2 mere end 5 års erfaring. 5 af respondenterne var ansat hos 
Deloitte ved afgivelsen af deres besvarelse og de øvrige hos PWC og EY.  
 

n = 25 
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Opsummering på respondenternes sammensætning 
Som det fremgår ovenfor, er populationen sammensat af især revisorer fra Deloitte. Til 
trods for dette, findes der er fornuftig variation af medarbejdere i forhold til 
medarbejderlag, alder, antal års erfaring og uddannelsesbaggrund. På baggrund heraf 
vurderes der, at populationen til en vis grad kan repræsentere bankrevisorers generelle 
holdninger. 
 

9.2 Analyse af besvarelser 

  
I det følgende afsnit vil respondenternes besvarelser blive gennemgået og analyseret. 
I spørgsmål, hvor det vurderes relevant, er der skelnet mellem besvarelsen fra de 
certificerede revisorer og de ikke-certificerede revisorer. ”Gns. Øvrige” er gennemsnittet 
for subpopulation 2 revisorer og ”Gns. Autoriseret” er gennemsnittet for subpopulation 
1. ”Gns. Population” er gennemsnittet for alle respondenter. På baggrund af forfatters 
gennemgang af de indsamlede besvarelser er det ikke vurderet relevant at påse 
sammenhængen mellem de demografiske oplysninger og de afgivne besvarelser. 
 
Spørgsmål 1 
Ingen af de certificerede revisorer mener, at det er revisors ansvar at sørge for, at 
instituttet overholder den gældende lovgivning på hvidvaskområdet. Tilsvarende mener 
den øvrige del af populationen tillige, at dette ikke er revisors ansvar. Svarerne er i tråd 
med forventningerne og i øvrigt også den gældende lovgivning, som gennemgået i 
afsnit 6. Lovgivning og standarder. På baggrund af generalsamfundets besvarelse af 
spørgsmål 1 og 2 i Figur 8 - Spørgeskema til generalsamfundet og revisor, kan det med 
afsæt i revisors besvarelse af spørgsmål 1 i spørgeskema 2 identificeres en 
uoverensstemmelse. 
 

 
Figur 22 - Spørgsmål 1 
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Spørgsmål 2 
Det er tydeligt at se, at hverken de certificerede eller øvrige respondenter mener, at 
revisor har ansvaret for at teste instituttets kontrolmiljø på hvidvaskområdet og dermed 
sikre, at banken har opstillet kontroller, som kan være med til at identificere, forhindre 
og minimere sandsynligheden for hvidvask. I henhold til revisionsbekendtgørelsens 
bilag 2 er revisor udelukkende forpligtet til at påse, at de administrative processer på 
væsentlige områder er betryggende. Revisorernes afgivne besvarelser er derved 
rimelige i forhold til den gældende lovgivning og derved også compliant. Med afsæt heri 
anses variansen af besvarelserne at være begrundet. 

 
Figur 23 - Spørgsmål 2 

Spørgsmål 3 
Der findes ingen revisionsstandarder eller lovregulering, som antyder, at revisor skal 
undersøge usædvanlige transaktioner og saldobevægelser for udvalgte engagementer i 
forbindelse med den ordinære revision. Det ses, at revisor til en vis grad er enig i 
udsagnet, hvilket formodes at være på baggrund af henholdsvis ISA 200, 240 og 315. 
Af disse ISA‘er fremgår der nogle bløde formuleringer, som kan tolkes til at betyde, at 
revisor i et givent omfang skal undersøge grupper af transaktioner. Revisorernes 
holdning til udsagnet i spørgsmål 3 vurderes på baggrund heraf at være compliant.  

 
Figur 24 - Spørgsmål 3 
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Spørgsmål 4  
Der findes som udgangspunkt ingen revisionsstandarder eller love, som stiller krav til, 
at revisor bør undersøge udviklingen i pengestrømme. Dog bør revisor som en del af 
sin revision påse, at pengestrømsopgørelsen er opgjort korrekt i henhold til IAS 7. I 
forbindelse med sin planlægning (ISA 300) og afsluttende handlinger bør revisor 
foretage en regnskabsanalyse (ISA 540) og påse sammenhængen i udviklingen, og 
hvorvidt selskabet kan aflægge regnskab efter going concern-princippet. På baggrund 
heraf vurderes respondenternes besvarelser som værende i overensstemmelse med 
loven. De ikke-certificerede pengeinstitutrevisorer mener i højere grad, at revisor er 
forpligtet til at undersøge udviklingen i pengestrømme end de certificerede revisorer. 
Dette vurderes at være en følge af, at de ikke-certificerede revisorer har manglende 
kendskab til loven- og de relevante revisionsstandarder. 
 

 
Figur 25 - Spørgsmål 4 

Spørgsmål 5 
Der eksisterer hverken revisionsstandarder eller anden lovgivning, som antyder, at 
revisor aktivt skal søge efter/revidere efter tegn på hvidvask. Som nævnt i afsnit 6, så 
bør revisor i forbindelse med sin revision overveje, hvorvidt selskabet har overtrådt 
relevant lovgivning i henhold til ISA 250. ISA 250 angiver dog ikke, at revisor aktivt 
skal søge efter tegn på hvidvask. På baggrund heraf vurderes respondenters 
besvarelser som værende overensstemmelse med gældende lovgivning.  

 
Figur 26 - Spørgsmål 5 
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Spørgsmål 6 
I henhold til hvidvasklovens § 26 skal revisor omgående underrette SØIK, hvis revisor 
er vidende om, har mistanke om eller rimelig grund til at formode, at en transaktion, 
midler eller en aktivitet har eller har haft tilknytning til hvidvask eller finansiering af 
terrorisme. Denne bestemmelse finder dog kun anvendelse, hvis det er klienten, som 
medvirker til hvidvask eller foretager hvidvask, og ikke, hvis det er en af klienternes 
kunder, som foretager hvidvask. Hvis revisor finder tegn på, at en af klientens kunder 
foretager hvidvask, bør revisor underrette klientens ledelse herom. Blandt 
respondenterne findes der enighed om, at al mistanke om hvidvask bør underrettes til 
SØIK. Revisor er på baggrund heraf i overensstemmelse med den relevante lovgivning. 
Som følge af spørgsmålets formulering er det forventeligt, at enkelte af respondenterne 
ikke mener, at al mistanke om hvidvask skal indberettes til SØIK, da dette også ville 
inkludere mistanke om klienters kunder.     

 
Figur 27 - Spørgsmål 6 

Spørgsmål 7 
Spørgsmålet lægger op til revisors drøftelser om muligheden for besvigelser jf. ISA 240 
og øvrige love samt reguleringer jf. ISA 250. Der ses en generel enighed om udsagnet, 
hvilket ligger inden for forventningerne og de gældende revisionsstandarder. 
Besvarelserne viser en del uenighed, hvilket blandt andet kan skyldes, at 
væsentligheden af hvidvask er stigende, i det omfang, at man i andre EU-lande er 
begyndt at give bøder og straffe, som har væsentlig indflydelse på bankens fortsatte 
drift.  

 
Figur 28 - Spørgsmål 7 
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Spørgsmål 8 
Af besvarelserne til spørgsmål 8 fremgår det, at hverken de certificerede eller den øvrige 
del af populationen finder det muligt at identificere tegn på hvidvask ud fra de 
eksisterende krav til revisionen af pengeinstitutter. Spørgsmålet bygger på de 
handlinger, som ISA’erne foreskriver, samt den regulering, som er gældende for 
revision af pengeinstitutter. Eftersom der ikke stilles krav til revisor om specifikke 
handlinger, som har til formål at identificere tegn på hvidvask, ligger de modtagne 
besvarelser inden for forventningerne i forhold til de gældende love og standarder. 
 

 
Figur 29 - Spørgsmål 8 

Spørgsmål 9 
Som tidligere belyst i specialet, så eksisterer der ingen revisionsstandarder eller 
relevant lovgivning, som antyder, at revisor har til ansvar at identificere tegn på 
hvidvask. Af spørgsmål 9 fremgår der bred enighed hos alle respondenter. Data viser, 
at ingen af respondenterne mener, at det er revisors ansvar at identificere tegn på 
hvidvask. Dette ligger inden for forventningerne, eftersom dette er en opgave, som 
ligger langt ud og over revisors ansvar, men derimod er en opgave, som skal varetages 
af SØIK eller anden offentlig funktion/myndighed. Revisor er på baggrund heraf i 
overensstemmelse med gældende lov og revisionsstandarder.  
 

 
Figur 30 - Spørgsmål 9 
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Spørgsmål 10-11 
Formålet med spørgsmål 10 og 11 er at få belyst, hvorvidt det for revisor er muligt at 
finde rundt i lovgivning og regulering på hvidvaskområdet. Endvidere har spørgsmålet 
til hensigt at belyse, i hvilket omfang der er en entydig forståelse for de handlinger, 
som revisor bør foretage, hvis denne opdager tegn på hvidvask. Af nedenstående 
fremgår det entydigt, at hele populationen til en vis grad forstår både, hvilke handlinger 
der forventes udført, og de lovmæssige krav i relation hertil. Dette er som 
udgangspunkt ikke overraskende, eftersom underretningspligten har været vidt omtalt 
i de seneste år. De angivne svar er derfor inden for forventningerne. 
 

 
Figur 31 – Spørgsmål 10  

 
Figur 32  - Spørgsmål 11 
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Spørgsmål 12 
Spørgsmålet har til formål at undersøge, hvorvidt revisor kan se sammenhængen 
mellem de påkrævede handlinger, som revisor skal udføre ved revision af 
pengeinstitutter, og de krav, som Finanstilsynet og revisornævnet måtte stille til 
revisor. Af de indsamlede besvarelser er de tydeligt, at de certificerede revisorer ikke 
mener, at loven og revisionsstandarderne tilstrækkeligt specificerer, hvilke handlinger 
revisor bør udføre på hvidvaskområdet ved revisionen af pengeinstitutter. De 
certificerede revisorers besvarelse vurderes at være påvirket af de efterfølgende krav 
og spørgsmål, som revisor risikerer at blive mødt af blandt andet Finans- og 
Revisortilsynet. Resultaterne af spørgsmål 12 er endvidere med til at belyse, at der i 
henhold til Brenda Porters teori kan være tegn på mangelfulde standarder i forhold til 
hvidvask. 

 
Figur 33 - Spørgsmål 12 

Spørgsmål 13 
I respondenternes svar til spørgsmål 13 bliver det tydeliggjort, at der overordnet set 
ikke mangler regulering eller lovgivning på hvidvaskområdet i forhold til revision af 
pengeinstitutter. Set i lyset af spørgsmål 12 må det dog formodes, at revisorerne 
vurderer, at der mangler sammenhæng mellem lovgivningen og de handlinger, som det 
forventes, at revisor udfører. Endvidere kan det være et tegn på, at Finanstilsynets 
vejledning er mangelfuld eller ikke i tilstrækkelig grad specificeret og konkret. 6 af 
respondenterne mener i høj grad, at den eksisterende lovgivning er mangelfuld, 
hvorimod 5 på ingen måde mener, at dette er tilfældet. Dette kunne blandt andet være 
et tegn på, at nogle revisorer ikke ønsker at blive pålagt yderligere ansvar i forhold til 
hvidvask. 

 
Figur 34 - Spørgsmål 13 
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Spørgsmål 14 
Spørgsmål 14 er ikke direkte relateret til revisors arbejde, eftersom der blot spørges 
ind til, hvorvidt revisor mener, at der bør indføres nye lovkrav og tiltag, som kan bidrage 
til at bekæmpe hvidvask i blandt andet danske pengeinstitutter. 48 pct. af 
respondenterne har tilkendegivet, at der bør indføres nye lovkrav og tiltag. Endvidere 
har cirka 15 pct. af populationen tilkendegivet, at der bør foretages tilpasning af 
eksisterende lovgivning. Den resterende del af populationen mener ikke, at der bør 
indføres nye lovkrav og tiltag.  
 

 
Figur 35 - Spørgsmål 14 

Spørgsmål 15 
I spørgsmål 15 har formålet været at undersøge, hvornår revisor mener, at disse skal 
underrette myndigheder i forbindelse med tegn på hvidvask. I illustrationen nedenfor 
ses det, at 60 pct. af populationen vil underrette myndighederne, såfremt disse måtte 
have en formodning (reasonable suspicion) om hvidvask. I henhold til hvidvasklovens 
§ 26, så er revisor compliant.  
 

 
Figur 36 - Spørgsmål 15 

 n = 25 

 n = 25 
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Spørgsmål 16 
For at undersøge hvordan revisorer vurderer processen for rapportering og underretning 
om hvidvask til SØIK, er respondenterne i forbindelse med spørgeskemaet blevet spurgt 
om, hvorvidt disse måtte have oplevet tegn på hvidvask i forbindelse med en revision. 
Af cirkeldiagrammet nedenfor fremgår det, at 24 pct. af populationen i deres tid som 
revisor har oplevet tegn på hvidvask. 
 

 
Figur 37 - Spørgsmål 16 

Spørgsmål 17 
I spørgsmål 17 blev respondenterne spurgt, hvorvidt disse vurderer, at den 
eksisterende proces for underretningen om hvidvask er god. 44 pct. af populationen har 
tilkendegivet, at processen for underretning er god. 24 pct. af populationen vurderede, 
at den eksisterende proces ikke fungerer hensigtsmæssigt. Den resterende del af 
populationen har eller havde ikke kendskab til processen på det daværende tidspunkt. 
 

 
Figur 38 - spørgsmål 17 

 n = 25 

 n = 25 
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Respondenterne havde i øvrigt mulighed for at supplere deres besvarelse med en 
fritekst. I disse fritekster blev det følgende blandt andet tilkendegivet: 
 

”Man afleverer i et sort hul. Orientering og modtagelse og status kunne 
hjælpe” 

 
”SØIK gør jo ingenting. Tjek antal dømte i forhold til antal indberetninger!!!” 

 
”Der mangler klarere regler og højere grad af opfølgning på indberetning 
fra myndighedernes side” 

 
”Det er min vurdering/erfaring, at der fortsat er alt for mange 
indberetninger (falske positive) og for lidt samarbejde på tværs af 
institutterne/myndighederne” 

 
Spørgsmål 18 
I spørgsmål 18 blev respondenterne bedt om at tage stilling til, hvorvidt disse mener, 
at revisor spiller en aktiv rolle i forhold til bekæmpelse af hvidvask. Af cirkeldiagrammet 
fremgår det, at 60 pct. af populationen ikke mener, at revisor spiller en aktiv rolle i 
forhold til bekæmpelsen af hvidvask og de resterende 40 pct. det modsatte.  
 

 
Figur 39 - Spørgsmål 18 

 
Spørgsmål 19 
Respondenterne blev endvidere spurgt, hvorvidt disse mente, at revisor bør have en 
mere væsentlig rolle i forhold til bekæmpelse af hvidvask. Resultat af undersøgelsen 
viser, at 64 pct. af populationen ikke mener, at revisor bør have en mere væsentlig rolle 
og de resterende 36 pct. det modsatte.  
 

 n = 25 
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Figur 40 - Spørgsmål 19 

 
Til trods for at meningsundersøgelsen viste, at revisorerne ikke mente, at disse burde 
have en mere væsentlig rolle i forhold til bekæmpelsen af hvidvask, så var der op til 
flere af respondenterne, der via muligheden for supplerende fritekst angav forslag og 
holdninger til blandt andet, hvilke ændringer der kunne foretages. Nedenfor er der 
indsat uddrag af enkelte af disse: 
 

”Kun hvis det bliver som led i et regelsæt der nøje beskriver revisors rolle 
og pligter. Noget der pt ligger udenfor revisors pligter” 

 
”Revisor kan udføre arbejder og afgive erklæringer omkring PI's hvidvask 
set up.” 

 
”Ekstern revision som uafhængig og offentlighedens tillidsrepræsentant bør 
pålægges krav i relation til revision af processer, procedurer og kontroller i 
relation til hvidvask. Der måske endda være selvstændig erklærings- 
afgivelse herom da det har så stor samfundsmæssig betydning.” 

 
”Tilsynet bør definere revisors rolle ifm. hvidvask - revisor er uddannet til 
at kunne bidrage kvalitativt.” 

 
 
Spørgsmål 20 
I spørgsmål 20 i spørgeskemaet blev respondenterne bedt om at angive, hvem de 
vurderer bør spille den største rolle i forhold til bekæmpelse af hvidvask. Hertil havde 
revisorerne mulighed for at angive ”revisor” som svarmulighed samt de øvrige nævnte 
nedenfor.  
 

 n = 25 
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Figur 41 - Spørgsmål 20 

 
Ingen af respondenterne mener, at revisor bør spille den største rolle, men derimod 
mente 88 pct. af populationen, at pengeinstituttet bør spille den største rolle. Den 
resterende del af populationen tilkendegav, at de offentlige myndigheder bør spille den 
største rolle. 
 
Spørgsmål 21 
Slutligt blev respondenterne bedt om at tilkendegive, hvorvidt de personligt mener, at 
der er en forventningskløft mellem revisor og generalsamfundet. Respondenterne var i 
høj grad enige, og 92 pct. af disse tilkendegav, at de mente, at der eksisterede en 
forventningskløft mellem generalsamfundets forventning og revisors handlinger i 
forhold til afdækkes og bekæmpelse af hvidvask i forbindelse med revision af danske 
pengeinstitutter. 
 

 
Figur 42 – Spørgsmål 21 

 n = 25 

 n = 25 
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9.3 Opsummering af resultater fra spørgeskema 2 

 
I specialets analyse af forventningskløften mellem generalsamfundet og revisor blev det 
konkluderet, at der eksisterer en forventningskløft mellem de to målgrupper og 
endvidere, at forventningskløften er drevet af blandt andet manglende lovgivning og 
revisionstandarder, hvilket har medført en præstationskløft, idet revisor ikke kan leve 
op til generalsamfundets forventninger uden at foretage handlinger, som ligger uden 
for revisors rolle og beføjelser. Dette er endvidere belyst i revisorernes besvarelse af 
spørgsmål 21 i det udsendte spørgeskema til danske bankrevisorer, hvoraf 92 pct. af 
de adspurgte revisorer vurderede, at der eksisterer en forventningskløft mellem 
generalsamfundets forventninger til revisors handlinger på hvidvaskområdet og revisors 
lovpåkrævede og udførte handlinger. 
 
Ved gennemgang af spørgeskemaet udsendt til gruppen af danske certificerede og ikke-
certificerede bankrevisorer er det endvidere forsøgt at belyse, hvilke områder som er 
med til at skabe forventningskløften. Der er som udgangspunkt ikke identificeret nogle 
væsentlige forskelle i de afgivne besvarelser fra henholdsvis de certificerede og ikke-
certificerede revisorer, og på baggrund heraf opsummeres besvarelserne samlet.  
 
På baggrund af revisorernes besvarelser af det målrettede spørgeskema er det tydeligt, 
at ingen af de adspurgte revisorer mener, at det er revisors ansvar at identificere tegn 
på hvidvask som en del af den ordinære revision. Endvidere mener revisorerne ikke, at 
disse aktivt skal søge/revidere efter tegn på hvidvask og tilmed, at det som 
udgangspunkt ikke er muligt at identificere tegn på hvidvaskaktiviteter på baggrund af 
de eksisterende krav til revision af pengeinstitutter. De afgivne svar har endvidere vist, 
at revisor i høj grad følger de eksisterende love og standarder på hvidvaskområdet, og 
det kan derved konkluderes, at revisor ikke udfører mangelfuldt arbejde i relation hertil.  
 
De adspurgte revisorer mener alle i høj grad, at de er forpligtet til at underrette 
relevante myndigheder, såfremt de i forbindelse med deres revision fatter mistanke om 
hvidvask, og generelt vurderer de adspurgte revisorer, at de fuldt ud forstår de krav, 
der stilles revisor og dennes handlinger. I spørgsmål 12 blev det dog belyst, at 
revisorerne i lav grad mener, at myndighederne har opstillet klare forventninger til, 
hvilke handlinger de som revisorer skal foretage for at afdække hvidvaskområdet ved 
revision af danske pengeinstitutter. 
 
Ved spørgeskemaundersøgelsen er det blevet tydeliggjort, at revisor er er i 
overensstemmelse/compliant med den gældende lovgivning i forhold til hvidvask. 
Denne konklusion drages på baggrund af de besvarelser, som revisorerne har afgivet i 
forhold til de lovrelaterede udsagn og spørgsmål.  
 
De adspurgte revisorer har tilkendegivet, at der til en vis grad mangler regulering og 
lovgivning inden for hvidvaskområdet i forhold til revision af danske pengeinstitutter. 
Endvidere mener 48 pct. af de adspurgte revisorer, at der bør indføres nye lovkrav og 
tiltag, som kan bidrage til at bekæmpe hvidvask. Revisorerne mener som udgangspunkt 
ikke, at revisor bør spille en mere væsentlig rolle i forhold til bekæmpelsen af hvidvask, 
men derimod, at de offentlige myndigheder bør spille den største rolle.  
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9.4 Delkonklusion – Forventningskløften ved hvidvask 

 
Forventningskløften mellem revisor og generalsamfundet vurderes på baggrund af de 
to spørgeskemaer at være bundet op på henholdsvis manglende klarhed om revisors 
rolle i forhold til den aktuelle og gældende lovgivning samt generalsamfundets 
manglende erfaringsgrundlag og kendskab hertil. Dette medfører, at generalsamfundet 
opstiller urimelige forventninger til revisors handlinger i forhold til hvidvask. 
 
I henhold til Brenda Porters teori om forventningskløften vurderes forventningskløften 
at være opstået på baggrund af mangelfulde standarder og lovgivning på 
hvidvaskområdet og endvidere generalsamfundets urimelige forventninger til revisor, 
som er opstået på baggrund af dets manglende viden og kendskab til revisors rolle i 
forhold til hvidvask.  
 
I forhold til Bent Warming-Rasmussen teori om forventningskløften, så kan det udledes 
af analysen, at en af årssagerne til, at der er opstået en forventningskløft mellem 
generalsamfundet og revisor i forhold til hvidvask, er generalsamfundets manglende 
erfaringsgrundlag og dets utilstrækkelige kendskab til norm- og regelsæt.  
 
Fra gennemgangen af revisorernes besvarelse af spørgeskema 2 er det endvidere 
tydeliggjort, at der blandt revisorerne mangler klarhed om myndighedernes 
forventninger til revisor. Tillige vurderer revisorerne, at der er manglende 
sammenhæng mellem de eksisterende love og myndighedernes forventninger til 
revisor. Revisorerne mener endvidere, at deres ansvar i forhold til hvidvask er yderst 
begrænset sammenholdt med generalsamfundets forventninger. Revisorerne mener i 
høj grad, at det danske Finanstilsyn spiller den mest væsentlige rolle i kampen mod 
hvidvask, og at de forsat skal have den mest væsentlige rolle, men revisorerne mener 
dog også, at revisorer burde spille en mere væsentlig rolle, end hvad de gør i dag.  
 
Revisorernes besvarelser af de lovrelevante spørgsmål viser, at revisorerne har en 
grundig forståelse af deres nuværende pligter i forhold til hvidvask. Revisorerne 
vurderes endvidere at være i overensstemmelse med de eksisterende love og 
revisionsstandarder. 
 
På baggrund af de to spørgeskemaer og de indsamlede svar konkluderes det, at revisors 
rolle i forhold til at identificere og bekæmpe hvidvask ikke er tilstrækkeligt beskrevet i 
den eksisterende og relevante lovgivning samt Finanstilsynet vejledninger hertil. 
Ydermere konkluderes det, at generalsamfundet ikke har haft tilstrækkelige 
forudsætninger for at forstå revisors rolle i forhold til hvidvask på baggrund af blandt 
andet dets manglende erfaringsgrundlag, klarhed om relevant lovgivning og 
myndighedernes manglende fokus herpå.  
 
Med afsæt i resultaterne fra analysen af forventningskløften mellem generalsamfundet 
og revisor vurderes der at være behov for at implementere supplerende 
revisionshandlinger i relation til revision af hvidvaskområdet. 
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Kapitel 4 
Forslag til mindskelse af 
forventningskløften 
 
Dette kapitel har til formål at undersøge, hvordan den 
identificerede forventningskløft mellem general-
samfundet og danske bankrevisorer kan mindskes via 
konkrete løsningsforslag. I kapitlet vil fordelene ved 
implementering af en tysk hvidvaskundersøgelses-
model og andre initiativer blive diskuteret som et 
løsningsforslag.  
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  Hvordan kan forventningskløften mindskes? 

 
Dette afsnit har til formål at besvare specialets 7. undersøgelsesspørgsmål:  
 

”Hvilke muligheder er der for at implementere supplerende love, som kan 
medvirke til at mindske en eventuel forventningskløft mellem 
generalsamfundet og revisor?” 

 
I det følgende afsnit vil det blive undersøgt, hvorvidt forventningskløften mellem 
generalsamfundet og revisor kan mindskes via implementeringen af supplerende 
revisionshandlinger. Afsnittet tager blandt andet udgangspunkt i FSR’s høringsnotat om 
implementering af tysk hvidvaskundersøgelses-model samt øvrige metoder anvendt af 
specialister inden for hvidvaskbekæmpelse.  
 
Afsnittet har endvidere til formål at undersøge, i hvilket omfang det vil være 
værdiskabende at implementere den tyske hvidvaskundersøgelsesmodel i Danmark, og 
i hvilket omfang de danske bankrevisorer mener, at der er behov for at implementere 
et lignende initiativ.  
 
Ydermere har afsnittet til formål at undersøge, i hvilket omfang hvidvaskundersøgelses-
modellen medvirker til at bekæmpe hvidvask i de tyske pengeinstitutter, og i hvilket 
omfang anvendelsen af den tyske hvidvaskundersøgelsesmodel er med til at mindske 
forventningskløften mellem generalsamfundet og revisor i forhold til hvidvask i 
Tyskland. 
 

10.1 Forslag om særlig hvidvaskundersøgelse 

 
FSR fremsendte i januar 2019 et høringsnotat til Finanstilsynet, hvori FSR foreslog at 
ændre lov om finansiel virksomhed på baggrund af flere alvorlige sager om hvidvask af 
kriminelle penge for milliarder af kroner i danske banker. Forslaget blev afvist i 
Finanstilsynets svar på høringsnotatet d. 13. marts 2019 med afsæt i de allerede 
eksisterende krav til revisor, og at revisor allerede er omfattet af hvidvaskloven og 
dermed forpligtet til at underrette SØIK, hvis disse bliver vidende om eller har mistanke 
om hvidvask eller hvidvaskforsøg (Erhvervsministeriet, 2019). 
 
I forslaget nævnte FSR, at revisorbranchen gerne tager større ansvar for at løfte den 
samfundsmæssige opgave om at bekæmpe hvidvask og terrorfinansiering via danske 
pengeinstitutter. Forslaget bygger på, at der skal indføres krav om en målrettet 
hvidvaskundersøgelse efter tysk hvidvaskundersøgelsesmodel. Den målrettede 
hvidvaskundersøgelsesmodel skal ske som et supplement til den afgivne erklæring om 
revision af årsregnskabet og skal udføres af en uafhængig og kompetent 3. part, som 
eksempelvis kan være en revisor eller advokat. 
 
Et af formålene med erklæringen vil være at skabe tillid mellem samfundet og revisor. 
Endvidere vil erklæringen have til formål at skabe tryghed for de enkelte 
pengeinstitutter. Den øgede tryghed hos bankerne skal skabes ved, at 3. part 
undersøger, hvorvidt bankerne har tilstrækkeligt styr på deres kunder og 
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forretningsgange i relation til bekæmpelse af hvidvask. Rapporten tjener flere formål, 
hvoraf et er at skabe værdi for de enkelte banker og offentlige myndigheder.  
 

10.1.1 Gennemgang af tysk hvidvaskundersøgelses-model 

 
I Tyskland er revision af hvidvaskområdet langt mere omfattende og struktureret og 
specificeret end i de danske love og bekendtgørelser. Reguleringen af revisors ansvar i 
forbindelse med revision af banker er statueret i en række tyske love og bekendtgørelse 
herunder blandt andet de følgende:  
 
 

• The German Banking Act, 15. juli 2014 med ændringer af 12. marts 2015 
(Kreditwesengesetz - KWG) 

• The Money Laundering Act  
• Regulation (EC) No. 1781/2006 
• Audit Report Regulation, 20. marts 2009 

 
I Tyskland er der, i modsætning til Danmark, indført en særlig ydelse fra revisor om 
hvidvask. I ovennævnte Audit Report Regulation af 20. marts 2009 er der nemlig en 
række bilag og herunder bilag 5, som er revisors ”tjekliste” for rapportering om 
specifikke sikkerhedsforanstaltninger og andre områder, som berører hvidvask. Denne 
tjekliste betragtes som værende et væsentligt bidrag til at gøre den samlede indsats i 
kampen mod bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering mere effektiv. 
 
Det ovennævnte bilag 5 indeholder i alt 35 spørgsmål, som det tyske finanstilsyn har 
opstillet. Kontrol af de enkelte spørgsmål udføres af den eksterne revisor i forbindelse 
med revisors compliancetjek af det enkelte pengeinstitut. Tjeklisten fungerer blandt 
andet som et meget omfattende en meget omfattende kontrol af, hvorvidt banker rent 
systemmæssigt lever op til kravene i den tyske hvidvasklov.  
 
I Danmark udfører Finanstilsynet tit handlinger i forbindelse med deres inspektioner, 
som er sammenlignelige med nogle af de handlinger, revisorer er forpligtet til at udføre 
i Tyskland. Disse handlinger er bedre kendt som Finanstilsynets vurderinger af 
finansielle virksomheder (Finanstilsynet, 2020). Det tyske finanstilsyn, BaFin, har dog 
til en vis grad uddelegeret en del af deres ansvar, opgaver og kontrol til den eksterne 
revisor, som i forvejen har et stort indgående kendskab til virksomheden samt dennes 
systemmæssige opsætning, og som i forvejen har tilstrækkelige kompetencer, erfaring 
og autoritet til at varetage denne form for undersøgelse som følge af andre typer af 
erklæringsopgaver.  
 
Resultatet af den omtalte og omfattende tjekliste, som anvendes i Tyskland ved revision 
af pengeinstitutter, indarbejdes i en forlænget udgave af den eksterne revisors 
protokollat. Den forlængede udgave har typisk et omfang på 20-150 sider afhængigt af 
det konkrete instituts størrelse og dennes håndtering af hvidvaskbekæmpelse. 
Resultaterne af den eksterne revisors undersøgelser i forbindelse med udfyldelsen af 
tjeklisten indgår som en naturlig del af materialet, som fremsendes til bestyrelsen i 
forbindelse med deres rapportering, og endvidere sendes resultaterne direkte til det 
tyske finanstilsyn (BaFin, 2020). 
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10.1.2  Relevans og mulighed for implementering i Danmark 

 
I forbindelse med revisionen af et dansk pengeinstitut er revisor forpligtet til at foretage 
en række risikorettede handlinger og endvidere konkludere og udtale sig om, hvorvidt 
instituttets administrative processer på væsentlige områder er tilrettelagt og fungerer 
på betryggende vis. Endvidere skal revisor på de væsentlige og risikofyldte områder 
stikprøvevis efterprøve og vurdere den indre sammenhæng mellem praksis, 
forretningsgange og interne kontrolprocedurer, jf. henholdsvis §§ 12-15 og § 20 i 
bekendtgørelse udstedt i medfør af § 71 i lov om finansiel virksomhed bekendtgørelse 
om ledelse og styring af pengeinstitutter m.fl. Ydermere skal revisor vurdere, om 
risikostyringsfunktionen og compliancefunktionen har de nødvendige ressourcer til at 
udføre opgaverne forsvarligt. Revisor skal endvidere vurdere, om rapporteringen fra 
disse to funktioner er tilfredsstillende, herunder om de to funktioner er adskilt fra 
hinanden og fra de øvrige funktioner i virksomheden (hvis dette kræves i lovgivningen 
for den pågældende virksomhed). Såfremt revisor bliver bekendt med svagheder i 
organisationen eller driften af risikostyrings- eller compliancefunktionen, skal dette 
omtales i revisionsprotokollen, idet en svaghed på dette område kan have omfattende 
konsekvenser for virksomheden på længere sigt. 
 
Alle de ovenfor nævnte handlinger, som revisor er pålagt at udføre jf. bilag 2 i 
bekendtgørelse om revisionens gennemførelse i finansielle virksomheder m.v., er dog 
ikke nærmere beskrevet i den enkelte bekendtgørelse og ej heller i Finanstilsynets 
vejledning. Revisor skal naturligvis følge revisorlovens § 16 om god revisorskik, men 
det er altså op til det enkelte revisionsfirma at tilrettelægge metodikken til brug for 
undersøgelse heraf.  
 
Eftersom det danske finanstilsyn ikke har udarbejdet et arbejdsprogram eller 
tilsvarende, er det ikke ualmindeligt, at de udførte handlinger i relation hertil ikke er 
ensartede, men derimod at den enkelte revisor og det enkelte revisionshus tilpasser 
sine arbejdshandlinger til det enkelte pengeinstitut og revisionens budget, eftersom de 
udførte handlinger i relation til revisionsbekendtgørelsens bilag 2 indgår som en del af 
den ordinære revision og det tilhørende budget. Der må i overvejende grad overvejes, 
om revisors gennemgang af de administrative processer i dag er et værdiskabende 
element.  
 
Flere af de store danske revisionshuse har særskilte risk advisory, forensics og 
compliance-afdelinger, som blandt andet anvendes ved revision af visse selskaber, men 
også på konsulentbasis. Disse har især særkompetencer og ekspertise inden for test af 
kontroller, compliance og monitorering af alarmerende hvidvaskkontroller. De danske 
revisionshuse burde altså have kompetencerne til at varetage en kontrol af 
hvidvaskområdet i de danske pengeinstitutter, og vil om muligt kunne tilføre værdi i 
samfundets kamp mod hvidvask, hvis ellers loven tillod dette. Revisor har historisk 
været med til at opdage sager om hvidvask af grov karakter og har dermed bevist, at 
de har evnerne og kompetencerne til at ”løse” en række af danmarkshistoriens mest 
komplekse hvidvasksager, hvilket blandt andet inkluderer Tvindsagen, Farumsagen og 
Memorycard Technology (Justitsministeriet, 2005). Relevansen for at implementere et 
initiativ, som inkluderer ekstern revisors hjælp til at bekæmpe hvidvask, vurderes 
derved bekræftet. 
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10.1.3  Fordele og ulemper ved den tysk hvidvaskundersøgelsesmodel 

 
Ved implementeringen af den tyske hvidvaskundersøgelsesmodel må man antage, at 
revisor til en vis grad overtager Finanstilsynets rolle og funktion. Dette vil i et vist 
omfang skabe plads og tid til, at Finanstilsynet kan varetage en række andre opgaver 
eller alternativt skabe økonomi til, at SØIK kan ansætte et større antal af medarbejdere 
til at behandle de mange tusinde underretninger om hvidvask, som de årligt modtager. 
Hvis Finanstilsynet begynder at udlicitere sine opgaver til private virksomheder såsom 
KPMG, EY, PWC og Deloitte, så er det forventeligt, at de virksomheder, der er under 
tilsyn vil kræve en nedsættelse af deres årlige afgifter til Finanstilsynet, og 
finansieringen heraf kan derfor komme til at knibe. Dette er dog et samfundsøkonomisk 
problem, som ikke vil blive behandlet nærmere her.   
 
Revisorer afgiver ikke og kan som udgangspunkt ikke afgive en erklæring med en 
fuldstændig grad af sikkerhed, hvis den skal følge de eksisterende 
erklæringsstandarder. En revisorerklæring på hvidvaskområdet vil kunne give en 
indikation på anti-hvidvaskindsatsen i en reguleret virksomhed, men scopet af 
erklæringen bliver meget afgørende for dens reelle anvendelighed, og hvilken værdi og 
sikkerhed erklæringen reelt vil skabe. Bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering er 
så bredt og kompliceret et område, at det ikke vil kunne afdækkes hverken helt eller 
delvist i en revisorerklæring. Der vil højst sandsynligt blive tale om en revisorerklæring 
med et afgrænset scope, og det vil være svært at sige noget om anti-hvidvaskindsatsen 
generelt med særlig stor sikkerhed uden at tage alle faktorer i betragtning. Benyttes en 
revisorerklæring som en vejviser for det enkelte pengeinstitut i forhold til, om 
basiskontroller er på plads, eller som indikator på et afgrænset område uden sikkerhed 
om de overlappende processer i anti-hvidvaskindsatsen, kan det dog være 
værdiskabende i det omfang, at det enkelte institut bliver opmærksom på eventuelle 
områder, hvor der måtte være mangler.  
 
Et eksempel på en sådan afgrænset erklæring kunne være en erklæring om kvaliteten 
af KYC-materiale ved onboarding af en kunde eller ved den løbende due diligence eller 
kvaliteten og performance af de transaktionsmonitoreringsscenarier, som den 
pågældende virksomhed har implementeret. Ved afgivelsen af en erklæring vedrørende 
det ovenfor nævnte område er det dog forventeligt, at disse vil være fyldt med 
anmærkninger grundet områdets kompleksitet, hvis ikke erklæringen baseres på aftalte 
arbejdshandlinger (ISAE 3000 ellers ISRS 4400). På baggrund af dette er det endvidere 
svært af forestille sig, at de danske big four-firmaer vil påtage sig det ansvar, som reelt 
er forbundet med at afgive en erklæring om, hvorvidt et hvidvask-set-up i et dansk 
pengeinstitut eller en bestanddel heraf er tilstrækkeligt og fungerer betryggende. 
 
Den tyske hvidvaskundersøgelsesmodel er standardiseret. Dette betyder, at 
undersøgelsesmodellen er ens for alle institutter, men at omfanget af undersøgelserne 
varierer afhængigt at størrelsen og kompleksiteten af det enkelte institut. Den tyske 
model giver derved ikke mulighed for, at revisor adapterer arbejdshandlinger, hvilket 
kan medføre, at der i forbindelse med udførelsen af de enkelte handlinger bruges tid på 
at undersøge forhold, som ikke er aktuelle for det enkelte institut. Da erklæringen er 
stereotyp, får revisorerne ikke på samme måde mulighed for at undersøge specifikke 
områder i dybden, idet de påkrævede handlinger ikke dikterer relevansen herfor.  
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Afgivelsen af erklæringen på hvidvaskområdet er dog med til at sikre, at de enkelte 
pengeinstitutter løbende sørger for at ajourføre deres forretningsgange, politikker og 
kontrolmiljø med henblik på at undgå, at den eksterne revisor eller Finanstilsynet/BaFin 
skal give dem påbud og påtaler, hvilket kan resultere i (store) bødestraffe fra de tyske 
finanstilsyn. Det vil altså sige, at hyppigheden af erklæringsafgivelsen til en vis grad er 
med til at sikre, at de enkelte pengeinstitutter ikke bliver ofre for hvidvask på grund af 
deres manglende opdatering af forebyggende foranstaltninger. 
 
Den tyske hvidvaskundersøgelsesmodel har derved sine fordele og ulemper. På 
baggrund heraf vurderes det ikke relevant at implementere den tyske 
hvidvaskundersøgelsesmodel 1:1 i dansk regi, men dog kan man med fordel drage 
inspiration herfra og eventuelt udforme et lignende tiltag ud fra enten ISRS 4400 eller 
ISAE 3000.    
 
 
10.1.4  De tyske revisorers mening om den tyske hvidvaskundersøgelses-

model 
  
For at undersøge, i hvilket omfang de tyske bankrevisorer mener, at den tyske 
hvidvaskundersøgelses-model er med til at mindske forventningskløften i det tyske 
samfund og tillige skabe samfundsmæssig værdi, har forfatter taget kontakt til en 
række tyske bankrevisorer. De tyske bankrevisorer har hver især modtaget 5 
spørgsmål, som har til formål at belyse revisors rolle i forhold til at bekæmpe hvidvask 
i tyske pengeinstitutter, og i hvilket omfang de tyske revisorer mener, at den tyske 
hvidvaskundersøgelsesmodel er værdiskabende, og i hvilket omfang de mener, at 
revisor spiller en vigtig rolle i kampen mod hvidvask.  
 
Respondenternes sammensætning 
At indsamle besvarelser fra tyske revisorer har været en kritisk og problematisk proces. 
Dette skyldes blandt andet, at en række af de tyske revisorer ikke ønskede at udtale 
sig om den tyske hvidvaskundersøgelsesmodel til trods for deres anonymitet. Endvidere 
ønskede en række revisorer ikke at besvare spørgeskemaet på baggrund af forfatters 
nuværende ansættelsesforhold. Antallet af besvarelser fra tyske bankrevisorer 
begrænser sig derved til i alt 10 respondenter. 8 af de 10 personer er beskæftiget som 
revisorer og de øvrige som forensicseksperter. Alle respondenter har mere end 5 års 
erfaring med revision af pengeinstitutter og tillige erfaring med den tyske 
hvidvaskundersøgelsesmodel (Anlage 5 zu § 27 Erfassungsbogen gemäss ).  
 
Spørgsmål 1 
Af de indsamlede besvarelser fremgår det, at ingen af de adspurgte tyske revisorer 
mener, at de i høj grad spiller en aktiv rolle i at bekæmpe hvidvask. 40 pct. af de 
adspurgte angiver, at disse er neutrale om udsagnet, 40 pct. angiver, at de er enige i 
udsagnet, og 20 pct. er uenige i udsagnet.  
 
Spørgsmål 2 
Halvdelen af de adspurgte vurderer, at de handlinger, som relaterer sig til det tyske 
bilag 5, medvirker til at forhindre hvidvask. 20 pct. af de adspurgte er neutrale i deres 
besvarelse, og 60 pct. af respondenterne er enige i udsagnet, og de resterende 20 pct. 
udviser uenighed om udsagnet.  
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Spørgsmål 3 
På baggrund af de indsamlede besvarelser vurderes det til en vis grad, at revisor har 
bedre forudsætninger for at identificere tegn på hvidvask eller svagheder i institutternes 
hvidvaskkontroller end det tyske finanstilsyn. Fordelingen af svar blandt 
respondenterne udviser, at 50 pct. er enige i udsagnet, 20 pct. er uenige, og de 
resterende 30 pct. neutrale.  
 
Spørgsmål 4 
Til trods for at revisors handlinger på hvidvaskområdet i Tyskland er meget specifikke 
og udtrykte i loven, mener 50 pct. af de adspurgte respondenter, at generalsamfundet 
ikke forstår revisors rolle i forhold til bekæmpelse af hvidvask. 30 pct. af 
respondenterne er enige i udsagnet, og de resterende 20 pct. er neutrale. På baggrund 
heraf vurderes det, at et mere eksplicit regelsæt og en tydelig rollefordeling ikke 
nødvendigvis leder til, at generalsamfundet forstår revisors rolle i forhold til hvidvask. 
 
Spørgsmål 5 
40 pct. af respondenterne mener, at der eksisterer en forventningskløft mellem de 
handlinger, som revisor udfører på hvidvaskområdet, og de handlinger, som 
generalsamfundet forventer, at revisor udfører. 30 pct. af respondenterne er neutrale i 
deres holdning, og de resterende 30 pct. af respondenterne mener ikke, at der 
eksisterer en forventningskløft.  
 
Opsummering 
På baggrund af de indsamlede besvarelser fra de tyske bankrevisorer vurderes 
relevansen for implementeringen af den tyske hvidvaskundersøgelsesmodel kun til en 
vis grad at være relevant. De tyske revisorer tilkendegiver i højere grad, at der ikke 
eksisterer en forventningskløft mellem generalsamfundet og revisor end de adspurgte 
danske revisorer. Endvidere viser resultaterne af spørgeskemaet, at anvendelsen af 
handlingerne relateret til bilag er med til at forebygge og bekæmpe mulighederne for 
hvidvask i de tyske pengeinstitutter. Endvidere viser resultaterne, at de tyske revisorer 
mener, at revisor har bedre forudsætninger for at identificere tegn på hvidvask eller 
svagheder i pengeinstitutternes hvidvaskkontroller end det tyske finanstilsyn.  
 
 
10.1.5  De danske revisorers meninger om den tyske hvidvask-

undersøgelsesmodel 
 
For at undersøge, hvorvidt de danske bankrevisorer mener, at implementeringen af den 
tyske hvidvaskundersøgelsesmodel i dansk regi vil kunne skabe samfundsmæssig 
værdi, har forfatter kontaktet en række af de revisorer, som i forbindelse med 
udfyldelsen af spørgeskemaet har angivet deres kontaktoplysninger. De adspurgte er 
af første omgang blevet kontaktet telefonisk med henblik på at undersøge, hvorvidt de 
måtte have interesseret i at besvare en række spørgsmål om den tyske 
hvidvaskundersøgelsesmodel. I relevante sammenhænge, hvor respondenten ikke 
havde indgående kendskab til modellen, fremsendte forfatter en kort redegørelse for 
den tyske model pr. e-mail. Efterfølgende fremsendte forfatter en e-mail til de udvalgte 
respondenter, som indeholdt 4 konkrete spørgsmål til implementering af den tyske 
hvidvaskundersøgelsesmodel i Danmark.  
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De udvalgte respondenter var henholdsvis 3 indehavende partnere fra Deloitte, som 
alle har mere end 20 års erfaring med revision af banker, 1 indehavende partner fra 
EY, som har mere end 10 års erfaring med revision og pengeinstitutter, og en senior 
manager, som har specialiseret sig i revision af pengeinstitutter, fra Deloitte. Alle 
udvalgte respondenter er certificerede bankrevisorer og vurderes at have de fornødne 
kompetencer til at besvare de enkelte spørgsmål.  
 
De 4 spørgsmål er oplistet nedenfor:  
 

Spørgsmål udsendt til udvalgte bankrevisorer 

1 
På baggrund af den tyske hvidvaskundersøgelsesmodel, i hvilket omfang vurder 
du, at det vil kunne skabe samfundsmæssig værdi af indføre krav om et lignende 
set-up i Danmark? 

2 I hvilket omfang mener du, at de danske revisorer har kompetencerne til at kunne 
afgivne denne type af erklæring? 

3 I hvilket omfang vil du forvente, at revisor vil kunne afgive denne type af erklæring 
uden en lang række af forbehold? 

4 I hvilket omfang mener du, at der er behov for at indføre krav om afgivelse af 
denne type erklæring i danske pengeinstitutter. 

Figur 43 - Spørgsmål anvendt til interview af bankrevisorer 

De indsamlede besvarelser fra de adspurgte revisorer fremgår af bilag 4-7.  
 
Spørgsmål 1 
På baggrund af de modtagne svar fra de udvalgte respondenter tegnes der er billede 
af, at de danske bankrevisorer i høj grad mener, at implementering af en lignende 
hvidvaskundersøgelsesmodel vil kunne skabe samfundsmæssig værdi. En af de 
interviewede indikerer i øvrigt, at han ikke mener, at opgaven om overholdelse af 
hvidvaskloven vil blive taget seriøst, før der indføres yderligere initiativer.  
 
En af de adspurgte respondenter udtaler: 
 

”Det er bevist, at den finansielle sektor ikke har taget opgaven 
tilstrækkeligt alvorligt”. (Respondent 3) 

 
Endvidere udtaler en anden respondent:  
 

”Som udgangspunkt mener jeg, at det vil kunne skabe samfundsmæssig 
værdi at indføre krav om et lignende set-up i Danmark. Arbejdet skal dog 
som udgangspunkt være af inspiration med det arbejde der udføres i 
henhold til FiL § 77. Arbejdet skal være defineret ud fra en generel instruks, 
som er udarbejdet af Finanstilsynet, hvor der dog forsat skal være muligt 
for revisor, at modificere arbejdshandlinger i et sådan omfang, at det egner 
sig til det enkelte institut.” (Respondent 1) 

 
Slutligt udtaler en tredje respondent:  

 
”Jeg tror bestemt at det vil kunne samfundsmæssig værdi, at indføre 
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tilsvarende krav i danske pengeinstitutter.”(Respondent 2) 
 
Spørgsmål 2 
Alle adspurgte respondenter mener i høj grad, at de store revisionshuse besidder de 
relevante kompetencer.  
 
Blandt alle respondenter var der bred enighed om, at de store revisionshuse (big four) 
alle besidder de relevante funktioner og kompetencer til at foretage gennemgang og 
kontrol af et hvidvask-set-up.  
 
 ”Det mener jeg bestemt revisorerne eller disses samarbejdspartnere har” 
 (Anonym 4) 
 

”Jeg mener revisorstanden besidder de relevante kompetencer, i hvert fald 
i de store revisionshuse, som er dem, der har certificeringerne til at revidere 
pengeinstitutter.” (Anonym 3) 
 
”De store revisionshusene har i høj grad kompetencerne til at levere denne 
type af ydelser. Flere revisionshuse har i dag kompetencer inden for 
besvigelser, økonomisk kriminalitet, jura og naturligvis revision.” (Anonym 
1) 
 
”Jeg mener helt sikkert at de danske revisorer har kompetencerne til at 
kunne afgive denne type af erklæring. Det er jo lige præcis det her vi laver; 
vi foretager test af kontroller, forretningsgange, processer og interne 
kontroller til forskellige formål og jeg mener helt bestemt af vi besidder de 
relevante kompetencer.” (Anonym 2) 

 
Spørgsmål 3 
De adspurgte respondenter vurderer, at det i forbindelse med en eventuel indfasning af 
erklæringen vil forekomme forbehold. Dette menes dog at være med til at sætte fokus 
på at forbedre de enkelte institutters interne kontroller og forebyggende 
foranstaltninger.  
 

”Jeg mener ikke, at vi som revisorer vil kunne afgive en erklæring med høj 
grad af sikkerhed på hvidvaskområdet.” (Anonym 4) 

 
”Det er min forventning, at der vil være forbehold i de fleste erklæring i den 
første tid – men at dette netop vil sætte fokus på at arbejde på forbedring 
af kontrollerne. Dette er med afsæt i, at arbejde udføres med udgangspunkt 
i en erklæring med høj grad af sikkerhed.” (Anonym 3) 

 
Endvidere forestiller en af respondenterne sig, at erklæringen vil kunne afgives uden 
forbehold, hvis denne skal afgives efter en af de eksisterende standarder, hvor 
erklæringen afgives med sikkerhed.  
 
Spørgsmål 4 
Blandt de adspurgte er der bred enighed om, at det er relevant at indføre et nyt 
erklærings- eller rapporteringskrav. Dette er til trods for, at en række af respondenterne 
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tilkendegiver, at pengeinstitutterne selv har arbejdet hårdt på at forbedre kontrollerne 
på området. En af respondenterne udtaler endvidere; 
 

”Jeg mener, at vi som samfund ville have nytte af et erklæringskrav”. 
(Anonym 3) 

 
En anden respondent udtaler derimod, at han samfundsmæssigt mener, at det vil være 
mere værdiskabende at få taget hånd om alle de mange tusinde sager, som allerede er 
indberettet af bankerne.  
 

”Samfundsmæssigt mener jeg, at man i stedet bør have fokus på at få taget 
hånd om alle de mange tusinde sager, som allerede er indberettet af 
bankerne, men som de offentlige myndigheder ikke har ressourcer til at 
behandle. Jeg mener, at de offentlige myndigheder bør bede revisorerne 
om hjælp til at behandle alle sagerne forinden at der indføres krav om en 
omfattende hvidvask undersøgelse i de enkelte pengeinstitutter. 
Indførelsen af et krav herom vil udelukkende kunne være med til at forfine 
maskineriet ude i de enkelte pengeinstitutter, hvilket på sigt vil føre til et 
højere antal af indberetninger, som de offentlige myndigheder ikke får 
behandlet qua de manglende ressourcer.” (Anonym 1) 

 
Derudover udtaler en tredje respondent: 
 

”Jeg er dog ikke i tvivl om, at det vil være en god idé at indføre krav om 
særskilt rapportering på området for hvidvask, og at denne rapportering 
ikke skal foretages af den generalforsamlingsvalgte revisor men af en anden 
revisor, som banken indgår aftale med, og hvor arbejdsomfang godkendes 
af Finanstilsynet.” (Anonym 1) 

 
Der er på baggrund af den indsamlede besvarelser altså ikke enighed om, hvorvidt 
erklæringen skal afgives af den generalforsamlingsvalgte revisor eller af et andet 
revisionshus, og om det umiddelbart vil være værdiskabende at indføre et krav om en 
særskilt erklæring på hvidvaskområdet med afsæt i SØIK’s nuværende ressourcer til at 
behandle et potentielt stigende antal af underretninger.  
 

10.2  Delkonklusion – Formindskelse af forventningskløften 

 
På baggrund af de danske og tyske revisorers holdninger til den tyske 
hvidvaskundersøgelsesmodel vurderes der at være relevans for at implementere en 
lignende model i de danske samfund. Sammenholder man de tyske revisorers svar med 
de danske revisors svar til, hvorvidt der eksisterer en forventningskløft mellem 
generalsamfundet og revisor i forhold til hvidvask, er det tydeligt, at de danske revisorer 
i højere grad mener, at der eksisterer en forventningskløft.  
 
Ud fra spørgeskemaet henvendt til de tyske revisorer bliver det tydeliggjort, at 
udførelsen af de af bilag 5 nævnte handlinger medvirker til at forhindre og forebygge 
mulighederne for hvidvask. Endvidere ses der bred enighed hos de danske revisorer 
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om, hvorvidt implementering af den tyske hvidvaskundersøgelsesmodel vil kunne skabe 
samfundsmæssig værdi.  
 
Alle de adspurgte danske revisorer mener, at de store revisionshuse har de fornødne 
kompetencer til at kunne afgive en erklæring på hvidvaskområdet. Dog mener alle de 
danske revisorer også, at der ved afgivelsen af en erklæring med høj sikkerhed på 
hvidvaskområdet vil forekomme en række forbehold på baggrund af den kompleksitet, 
som hvidvask er forbundet med.  
 
De danske revisorer mener som udgangspunkt, at der er behov for at indføre nye tiltag 
og krav til en ekstern gennemgang af hvidvaskområdet i de enkelte pengeinstitutter. 
De adspurgte revisorer mener alle, at implementeringen af den tyske 
hvidvaskundersøgelsesmodel eller et lignende set-up vil skabe samfundsmæssig værdi, 
til trods for at de enkelte pengeinstitutter allerede har fokus herpå.  
 
Anvendelsen af den tyske hvidvaskundersøgelsesmodel i Tyskland har dog ikke 
medvirket til, at generalsamfundet i Tyskland har opnået en fuld forståelse af revisors 
rolle i forhold til bekæmpelse af hvidvask og på baggrund af de indsamlede besvarelser 
fra de tyske revisorer, eksisterer der forsat en forventningskløft mellem 
generalsamfundet og revisor.  
 
Det er uvist, hvorvidt afgivelsen af en erklæring på hvidvaskområdet vil kunne eliminere 
forventningskløften mellem generalsamfundet og revisor i Danmark, men det er dog 
forventeligt, at den vil kunne medvirke til at mindske den. På baggrund heraf vurderes 
implementeringen af en separat erklæring på hvidvaskområdet ikke som værende 
relevant, medmindre lovgiver vælger at indføre et krav herom. En alternativ version 
eller en version, som drager inspiration af den tyske hvidvaskundersøgelsesmodel, 
vurderes dog at kunne skabe samfundsmæssig værdi. 
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Kapitel 5 
Konklusion og Perspektivering 
 
Det sidste kapitel har til formål at afslutte specialet og 
besvare problemformuleringen. Kapitlet indeholder et 
sammendrag af de gjorte konklusioner i forbindelse 
med udarbejdelsen af specialet og endvidere en 
sammenfattende konklusion og en perspektivering, 
som har til formål at belyse specialet fra andre vinkler. 
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  Konklusion 

 
Formålet med specialet var at undersøge, hvorvidt der eksisterer en forventningskløft 
mellem generalsamfundet og revisor i forhold til hvidvask, og endvidere at undersøge, 
hvordan man via et konkret løsningsforslag vil kunne formindske denne kløft. På 
baggrund af specialets undersøgelser og fund besvares problemformuleringens første 
spørgsmål:  
 

”Er der en forventningskløft mellem generalsamfundet og revisorer i 
forhold til hvidvask?” 

 
På baggrund af specialets teoretiske undersøgelser har forfatter opnået en forståelse af 
fænomenet og definitionen af en forventningskløft. På baggrund af de tidligere 
undersøgelser udført af Brenda Porter og Bent Warming Rasmussen og de tilhørende 
teorier og modeller har specialet analyseret, i hvilket omfang der er eksisterer en 
forventningskløft mellem generalsamfundet og revisor i forhold til hvidvask. I specialet 
har forfatter redegjort for den relevante lovgivning og de revisionsstandarder, der 
vedrører hvidvaskområdet, og som danner grundlag for de handlinger, som revisor skal 
udføre i forbindelse med den ordinære revision af hvidvaskområdet ved revision af 
danske pengeinstitutter.  
 
Med afsæt heri og de fastsatte problemstillinger har forfatter undersøgt, om der 
eksisterer en forventningskløft mellem generalsamfundet og revisor i forhold til 
hvidvask. Dette er sket ved at undersøge, i hvilket omfang revisor lever op til 
handlinger, som generalsamfundet forventer, at revisor udfører på hvidvaskområdet i 
forbindelse med den ordinære revision, og sammenholdt disse med eksisterende samt 
relevant lovgivning og relevante revisionsstandarder. Ud fra en række specificerede 
spørgsmål udsendt til danske certificerede bankrevisorer er det endvidere forsøgt 
belyst, i hvilket omfang generalsamfundets forventninger er forenelige med revision af 
hvidvaskområdet i praksis.  
 
På baggrund af de foretagne analyser er det blevet synliggjort, at der eksisterer en 
forventningskløft mellem generalsamfundet og revisor i forhold til hvidvask. Analyserne 
har vist, at generalsamfundets forventninger til revisor ligger ud over lovens rammer 
og regler samt de eksisterende revisionsstandarder, hvilket har medført, at der opstår 
en præstationskløft. Præstationskløften er opstået som følge af mangelfuld lovgivning 
og mangelfulde revisionsstandarder i forhold til hvidvask. Endvidere har analysen vist, 
at der eksisterer en rimelighedskløft i form af generalsamfundets manglende viden om 
revisors ansvar for at identificere hvidvask ved revision af pengeinstitutter. Ved analyse 
af rimelighedskløften ses det, at generalsamfundet stiller krav og forventninger til 
revisor, som ikke afspejles i den gældende lovgivning og de gældende 
revisionsstandarder, hvorfor generalsamfundets forventninger til revisor kan defineres 
som værende urimelige. 
 
Ud fra ovenstående kan det derved konkluderes, at der eksisterer en forventningskløft 
mellem generalsamfundet og revisor i forhold til hvidvask. Endvidere kan det 
konkluderes, at generalsamfundets forventninger og krav til revisors udførte arbejde på 
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hvidvaskområdet ligger ud over lovens krav og tillige også revisors udførte arbejde. 
Derved er første led af problemformuleringen besvaret.  
 
For at besvare problemformuleringens andet led: 
 
 ”I hvilket omfang kan forventningskløften formindskes” 
 
Har forfatter undersøgt mulighederne for at implementere en tysk 
hvidvaskundersøgelsesmodel. På baggrund af et spørgeskema udsendt til en række 
tyske bankrevisorer har forfatter undersøgt, i hvilket i omfang den tyske 
hvidvaskundersøgelsesmodel medvirker til at forebygge mulighederne for hvidvask i 
pengeinstitutterne, og endvidere i hvilket omfang denne er med til mindske 
forventningskløften mellem revisor og det tyske generalsamfund. Yderligere er det via 
interviews med en række danske, certificerede bankrevisorer undersøgt, hvorvidt 
implementeringen af den tyske hvidvaskundersøgelsesmodel vurderes relevant, og i 
hvilket omfang denne type erklæring vil kunne have samfundsmæssig værdi og 
medvirke til at mindske forventningskløften mellem generalsamfundet og revisor.  
 
På baggrund af foretagne undersøgelser i Tyskland er det blevet synliggjort, at den 
tyske hvidvaskundersøgelsesmodel medvirker til at forebygge og forhindre 
mulighederne for hvidvask i de tyske pengeinstitutter. Endvidere kan det konkluderes, 
at der ud fra de tyske revisorers objektive vurderinger i lavere grad eksisterer en 
forventningskløft mellem generalsamfundet og revisor i forhold til hvidvask.  
 
På baggrund af de foretagne interviews med en række af danske, certificerede 
bankrevisorer er relevansen og mulighederne for at implementere den tyske 
hvidvaskundersøgelsesmodel blevet diskuteret. Ud fra de udførte interviews og 
undersøgelser kan det konkluderes, at implementeringen af den tyske 
hvidvaskundersøgelsesmodel eller et lignende initiativ vil kunne medvirke til at mindske 
forventningskløften mellem generalsamfundet og revisor i forhold til hvidvask. 
 
Som følge af kompleksiteten og omfanget af hvidvask vurderes implementeringen af en 
lignende undersøgelsesmodel ikke at kunne lukke præstationskløften til fulde, da 
samfundets forventninger til revisors udførte arbejde på hvidvaskområdet kun vil kunne 
imødekommes, under forudsætning af at revisor målrettet reviderer efter tegn på 
hvidvask og ikke lader sig begrænse til at undersøge, hvorvidt bankens forebyggende 
foranstaltninger og kontroller på hvidvaskområdet er tilrettelagt hensigtsmæssigt og 
imødekommer lovens krav.  
 

 Perspektivering 

 
På baggrund af specialets undersøgelser er det forfatters opfattelse, at det vil være til 
gavn for revisor og samfundet, hvis FSR eller myndighederne igangsatte en 
oplysningskampagne med henblik på at øge generalsamfundets kendskab til revisors 
rolle i forhold til bekæmpelsen af hvidvask og derved øge generalsamfundets 
erfaringsgrundlag og opfattelse af det gældende regelsæt på hvidvaskområdet. 
Endvidere er der forfatters opfattelse, at der bør indføres supplerende handlinger på 
hvidvaskområdet ved revision af danske pengeinstitutter. 



   
  Andreas Mørch Sørensen 

Forventningskløften i forhold til hvidvask  79 

 
En oplysningskampagne vil blandt andet kunne bidrage til, at journalister, som 
beskæftiger sig med erhvervslivet, kan få skabt et bedre grundlag for deres udtalelser 
om revisors ansvar for at afsløre hvidvask i forbindelse med den ordinære revision og 
helt generelt revisors rolle i kampen mod hvidvask og terrorfinansiering. Såfremt 
journalisterne opnår en bedre forståelse for revisors rolle og pligter, vil det kunne 
bidrage til, at journalisterne for fremtiden ikke vil bebrejde revisor for eventuelle 
bankers manglende overholdelse af hvidvaskloven. En oplysningskampagne vil 
endvidere kunne bidrage til at øge den ellers svækkede tillid mellem generalsamfundet 
og revisor på hvidvaskområdet. 
 
Til trods for at det i forbindelse med udarbejdelsen af dette speciale ikke har været 
muligt at komme i dialog med henholdsvis Finanstilsynet og Erhvervsstyrelsen, er det 
forfatters opfattelse, at der forekommer mangler i den eksisterende lovgivning og 
regulering på hvidvaskområdet og endvidere i Finanstilsynets vejledning i relation til 
hvidvaskloven. Disse mangler relaterer sig især til Erhvervsstyrelsens forventninger til 
revisors udførte handlinger på hvidvaskområdet og Erhvervsstyrelsens holdning til, 
hvornår revisor ikke overholder god revisorskik.  
 
På baggrund af specialets gennemgang af den tyske hvidvaskundersøgelsesmodel 
vurderes det relevant at undersøge, hvorvidt det vil være værdiskabende for samfundet 
at stille krav om en særskilt erklæring på hvidvaskområdet i de danske pengeinstitutter. 
Indførelsen af en obligatorisk undersøgelse af pengeinstitutternes forebyggende 
foranstaltninger på hvidvaskområdet vil kunne medvirke til at øge pengeinstitutternes 
fokus på overholdelse af hvidvaskloven, og endvidere vil det kunne medvirke til, at de 
enkelte pengeinstitutters sikkerhedsforanstaltninger løbende bliver ajourført på 
baggrund af den nationale risikovurdering.  
 
Såfremt der indføres krav om en separat erklæring på hvidvaskområdet samt krav om 
rapportering til Finanstilsynet, vil det kunne medvirke til at styrke den samlede indsats 
mod bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering.  
 
Det må overvejes, hvorvidt erklæringen og undersøgelserne på hvidvaskområdet bør 
varetages af revisor eller Finanstilsynet. På baggrund af omfanget af erklæringen og 
det forventede timeantal vurderes det, at erklæringen vil være omkostningstung og for 
de enkelte pengeinstitutters regning. Det må formodes, at de enkelte pengeinstitutter 
ikke har en særlig interesse i erklæringen, eftersom langt størstedelen af disse allerede 
har investeret markante summer i at få opbygget deres kontroller og forebyggende 
foranstaltninger.  
 
Endvidere bør det overvejes, i hvilket omfang indførelsen af et krav om en særskilt 
erklæring på hvidvaskområdet vil have nogen umiddelbar samfundsmæssig indvirkning, 
og i hvilket omfang afgivelse af erklæringen vil kunne medvirke til at øge 
samfundstrygheden og endeligt bidrage til kampen mod hvidvask og terrorfinansiering.  
 
Det må forventes, at en obligatorisk hvidvaskundersøgelse i de danske pengeinstitutter 
vil medføre, at de enkelte pengeinstitutter vil få forfinet deres allerede eksisterende 
værktøjer og kontroller. Det er forventeligt, at de forfinede værktøjer og kontroller vil 
medvirke til at vanskeliggøre mulighederne for hvidvask i de enkelte institutter, men 
samtidig vil det med overvejende sandsynlighed også medvirke til, at de enkelte 
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pengeinstitutter vil blive bedre til at opdage tegn på hvidvask, hvilket vil medføre, at 
antallet af underretninger om hvidvask vil stige. 
 
I specialets indledende afsnit er den allerede stigende udvikling i antallet af 
hvidvaskunderretninger og Rigsrevisionens hårde kritik af ministeriernes manglende 
behandlinger heraf blevet belyst. På baggrund af forfatters egne overvejelser om 
erklæringens indvirkning på bankerne vurderes det som værende vanskeligt at opgøre, 
i hvilket omfang implementeringen af en særskilt erklæring på hvidvaskområdet vil 
være til samfundsmæssig nytte, idet ministerierne og politiet ikke har de fornødne 
ressourcer til af behandle de allerede eksisterende underretninger.  
 
Inden der indføres et krav om en obligatorisk hvidvaskundersøgelses i de danske 
pengeinstitutter, bør det overvejes, i hvilket omfang SØIK, justitsministeriet, 
Erhvervsstyrelsen og Finanstilsynet har ressourcer til at behandle de allerede afgivne 
underretninger om hvidvask. Som tidligere påpeget, er det forventeligt, at der ved 
indførelse af krav om en obligatorisk hvidvaskundersøgelse vil ske en stigning i antallet 
af underretninger om hvidvask fra de danske pengeinstitutter. Hvis problemet med 
hvidvask skal ses fra et samfundsøkonomisk perspektiv, bør det overvejes, i hvilket 
omfang det vil være mere værdiskabende at tilføre flere ressourcer til behandling af 
underretninger om hvidvask. Det vil derfor være relevant at undersøge, i hvilket omfang 
revisorer, jurister eller anden 3. part vil kunne bistå med behandlingen af de allerede 
afgivne underretninger om hvidvask.  
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• IAASB, FSR. (2016) ISA 700 ajourført - Udformning af en konklusion og afgivelse 
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  Bilag 

 
Nedenfor findes en oversigt over de til specialet tilhørende bilag. Alle respondenter, 
som har medvirket til interviews og afgivet fagudtalelser er lovet anonymitet hvorfor 
deres navne ikke fremgår.  
 
 

14.1 Resultater fra spørgeskema undersøgelser 

 
Bilag 1 
Indhold: Excel fil indeholdende data fra google surveys vedrørende generalsamfundet 
og revisor. 
Filnavn: Svar på spørgeskemaundersøgelse – generalsamfundet og revisor 
 
Bilag 2 
Indhold: Excel fil indeholdende data fra google surveys vedrørende danske revisorer. 
Filnavn: Svar på spørgeskemaundersøgelse – danske revisorer   
 
Bilag 3 
Indhold: Excel fil indeholdende data fra google surveys vedrørende tyske revisorer. 
Filnavn: Svar på spørgeskemaundersøgelse – tyske revisorer   
 

14.2 Interviews og fagudtalelser 

 
Bilag 4 
Interview 1 – Respondent 1 
Interview af anonym dansk pengeinstituts revisor.  
Filnavn: Interview-1 
 
Bilag 5 
Interview 2 - Respondent 2 
Interview af anonym dansk pengeinstituts revisor. 
Filnavn: Interview-2 
 
Bilag 6 
Interview 3- Respondent 3 
Interview af anonym dansk pengeinstituts revisor. 
Filnavn: Interview-3 
 
Bilag 7 
Interview 4- Respondent 4 
Interview af anonym dansk pengeinstituts revisor. 
Filnavn: Interview-4 
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