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Finansrådet har den 16. februar 2015 modtaget udkast til bekendtgørelse
om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer i høring. Fi-
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nansrådet værdsætter muligheden for at kunne kommentere på udkastet og
har nedenstående bemærkninger.
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Bemærkninger

www.finansraadet.dk

Finansrådet har forståelse for, at det i lyset af det første års erfaringer med
certificeringsordningen er vurderet nødvendigt at foretage justeringer af

Kontakt Martin Thygesen

ordningen. Eksempelvis har Finansrådet forståelse for, at erfaringskravet
ikke kan opfyldes ved alene at foretage revision af et enkelt område.

Direkte +45 3370 1024
mat@finansraadet.dk

Finansrådet forstår imidlertid ikke, hvorfor det mest kritiske forhold i ordningen i form af erfaringskravet ikke adresseres. P.t. er alene 59 revisorer
certificeret til at revidere pengeinstitutter1, og dette antal kan sågar forventes at falde væsentligt over de kommende år, når overgangsordningerne
ophører. Ifølge FSR – danske revisorer vil antallet af pengeinstitutcertificerede revisorer således kunne blive halveret over de kommende år i takt
med, at overgangsordningerne ophører.
Finansrådet vurderer, at et sådant lavt niveau vil være utilstrækkeligt –
særligt når der også tages hensyn til de kommende krav om rotation af revisionsfirmaer, som indebærer, at det antal revisorer og revisionsfirmaer,
som et pengeinstitut konkret kan vælge imellem, vil være endnu lavere.
Alle pengeinstitutter skal i henhold til lov om finansiel virksomhed have
regnskabsår, der følger kalenderåret. Statusrevisionerne skal derfor alle foretages i samme korte tidsrum. Konsekvensen vil være, at de få revisorer,
der opnår certificering som pengeinstitutrevisorer, vil være overbebyrdet
med deraf følgende risiko for, at der ikke bliver anvendt den fornødne tid på
revisionerne. Dette vil uundgåeligt være til skade for kvaliteten og dermed
komme til at virke stik imod hensigten med certificeringsordningen, som var
at sikre en høj kvalitet af de gennemførte revisioner.
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kravet, så det sikres, at der vil være et tilstrækkeligt antal revisorer og revisionsfirmaer, der er certificeret til at revidere pengeinstitutter.

Afslutning
Finansrådet står gerne til rådighed, hvis ovennævnte giver anledning til
spørgsmål eller kommentarer.

Med venlig hilsen

Martin Thygesen
Direkte +45 3370 1024
mat@finansraadet.dk
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