
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Status på initiativer i ”Strategi 2015”  
 

I oktober 2012 offentliggjorde Finanstilsynet ”Strategi 2015 – 18 nye initiati-

ver”, der indeholdt en række initiativer indenfor tre hovedområder: 

 

 Udvikling af tilsynsaktiviteter til nye markedsforhold 

 Opstilling af klare forventninger til de finansielle virksomheder 

 Fornyelse af tilsynspraksis.   

 

I dette notat redegøres der for resultaterne af de enkelte initiativer.  

 
 

Udvikling af tilsynsaktiviteter til nye markedsforhold 

Initiativ nr. 1: Indgreb overfor systemiske risici 

Regeringen vil oprette et nationalt systemisk risikoråd, der skal styrke over-

vågningen af systemiske finansielle risici og mindske risikoen for fremtidige 

finansielle kriser. Finanstilsynet vil blive repræsenteret i rådet. 

  

Finanstilsynet vil med sin viden om de enkelte finansielle virksomheder bi-

drage til rådets analyser af mulige systemiske risici. Derudover vil Finanstil-

synet få en udførende rolle overfor virksomhederne, når det nationale risi-

koråd eller det europæiske risikoråd (ESRB) anbefaler nye tiltag til at mod-

virke systemiske risici. 

 

Finanstilsynet vil udbygge sit tilsyn med systemisk vigtige finansielle institu-

tioner (SIFI’er) som opfølgning på arbejdet i erhvervs- og vækstministerens 

SIFI-udvalg. Ekspertudvalget skal inden udgangen af 2012 bl.a. udarbejde 

anbefalinger om, hvilke ekstra krav der skal stilles til de udpegede danske 

SIFI’er.  

 

 

Det Systemiske Risikoråd blev etableret i 2013, og Finanstilsynet deltager i 

rådet og i sekretariatet for rådet. Finanstilsynet har til brug for rådets arbejde 

leveret en række analysebidrag, herunder om indfasning af CRR/CRDIV, 
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rammer for modcyklisk kapitalbuffer i Danmark samt Færøerne og Grøn-

land, kreditstandarder og -vilkår for nyudlån, afdragsfrihed i boliglån, risici 

ved lavrentemiljø, risici for spredning af høje prisstigningstakter på tværs af 

boligejendomssegmenter samt geografi og risici relateret til forsikrings- og 

pensionssektorens overgang til Solvens II-reguleringen, herunder den euro-

pæisk fastsatte diskonteringsrentekurve. 

 

Finanstilsynet har udviklet en model for det styrkede SIFI-tilsyn. Modellen 

indebærer øget hyppighed og udvidet omfang af inspektioner på væsentlige 

risikoområder. Derudover indebærer modellen øget fokus på god selskabs-

ledelse og risikostyring via jævnlige undersøgelser af risikostyringsfunktio-

ner og tættere løbende overvågning, herunder supplerende indberetninger 

og fast tilbagevendende møder med ledende medarbejdere. Endelig er der 

øget fokus på modelrisiko via tættere løbende overvågning og benchmar-

king af interne beregningsmodeller til kapitaldækningsformål. 

 

Initiativ nr. 2: Tilsyn med kapital- og hedgefonde 

Finanstilsynet vil i det nye tilsyn med kapital- og hedgefonde have særligt 

fokus på, at almindelige kunder alene investerer i gennemskuelige produkter 

fra disse virksomheder.   

 

Tilsynet med kapital- og hedgefonde bliver etableret på baggrund af nye EU-

regler, der er vedtaget i kølvandet på den finansielle krise ud fra et ønske 

om bedre overvågning af det finansielle system. Finanskrisen har under-

streget, at kapital- og hedgefondenes aktiviteter også kan sprede og øge ri-

siciene i det finansielle system, selv om fondene i stort omfang har en posi-

tiv betydning. 

 

 

Forvalterne af alternative investeringsfonde (FAIF’er) er i forbindelse med de 

nye europæiske regler blevet underlagt tilsyn og krav om tilladelse. I den 

forbindelse har Finanstilsynet behandlet en række ansøgninger fra FAIF’er, 

ligesom der er gjort en betydelig indsats for at formidle Finanstilsynets vur-

dering af centrale problemområder til branchen.  

 

I forbindelse med tilrettelæggelsen af tilsynet med kapital- og hedgefondene 

er det undersøgt, hvordan tilsynet med disse virksomheder er tilrettelagt i de 

øvrige nordiske lande. I den forbindelse er der etableret faste nordiske mø-

der, hvor man bl.a. drøfter tilsynet med kapital- og hedgefonde.  

 

Tilsynet med området består overordnet i at vurdere, om virksomhederne 

har en holdbar forretningsmodel og en tilstrækkelig administrativ organisati-

on. Finanstilsynet vurderer, at risiko- og compliancefunktionerne er de vig-

tigste på dette område. På den baggrund blev der i 2015 foretaget fire in-
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spektioner af compliance- og risikostyringsfunktionen i FAIF’er, der arbejder 

med forvaltning af fonde indenfor private equity, fast ejendom og finansielle 

aktiver. Derudover blev der foretaget undersøgelse af en depositar, der har 

fået særlig tilladelse til at varetage depositarfunktionen for alternative inve-

steringsfonde, som investerer i aktiver, der ikke kan opbevares i et depot 

(f.eks. ejendomme). Før ikrafttrædelsen af FAIF-loven eksisterede der ikke 

sådanne depositarselskaber i Danmark. Det er tanken, at alle virksomheder 

skal underkastes regelmæssigt tilsyn indenfor en fireårig periode.  

 

Finanstilsynets observationer tyder ikke på, at der i et betydeligt omfang er 

detailkunder på dette marked. 

 

Initiativ nr. 3: Skærpet fokus på derivater 

Omsætningen på derivatmarkedet og summen af udestående kontrakter er 

steget betydeligt over de seneste år. Samtidig henvender flere derivater sig 

ikke længere kun til professionelle kunder, men også til forbrugere.  

 

EU har netop gennemført G20-landenes beslutning fra 2009 om at kræve 

tvungen clearing af OTC-derivater og tvungen indrapportering af alle derivat-

transaktioner. Finanstilsynet vil som noget nyt skulle føre tilsyn med ikke-

finansielle virksomheders brug af derivater.  

 

Finanstilsynet vil udbygge tilsynet med finansielle virksomheders anvendel-

se af derivater og deres styring af økonomiske, juridiske og operationelle ri-

sici ved derivater. Fokus vil bl.a. være på institutternes markedsføring af de-

rivater.  

 

 

Finanstilsynet har undersøgt, om der er behov for at styrke tilsynet med de-

rivater og om de nuværende metoder er tilstrækkelige. 

  

Undersøgelsen har kortlagt anvendelsen af derivater i de finansielle virk-

somheder (livsforsikringsselskaber og pensionskasser, pengeinstitutter og 

fondsmæglerselskaber) ud fra såvel formål som omfang. Undersøgelsen har 

dels vist, at derivater spiller en forskellig rolle i de tre typer af virksomheder, 

dels at derivater har et temmelig stort omfang målt på hovedstol. Derimod 

tyder undersøgelsen ikke på, at der i større omfang handles med derivater, 

som er vanskelige at værdiansætte. 

  

Finanstilsynet har fundet seks fokusområder for det fremtidige derivattilsyn, 

som i forskelligt omfang vil blive taget op i de kommende år. Det drejer sig 

f.eks. om, hvordan institutterne håndterer basisrisiko ved afdækning, hvor-

dan institutterne anvender modeller og systemer til beregning af risiko, samt 

hvordan risiko indgår i institutternes værdi- og/eller prisfastsættelse. Det vil 
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blive taget i betragtning, hvilken betydning indførelse af krav om central 

clearing for visse typer derivater kan have for styring af risici mv. 

 

Fsva. tilsynet med ikke-finansielle virksomheders anvendelse af derivater 

har Finanstilsynet i samarbejde med de øvrige medlemmer af ESMA arbej-

det for at forbedre datakvaliteten på området. De ikke-finansielle virksomhe-

ders derivattransaktioner (de såkaldte TR-data) udgør et væsentligt grund-

lag for tilsynet med de ikke-finansielle virksomheder, som Finanstilsynet 

fortsat arbejder med at opbygge. 

 

Initiativ nr. 4: Nye handelsformer på børserne 

Den øgede brug af teknologi indenfor børshandlen kan bidrage til øget likvi-

ditet og mere effektive markeder. Omvendt kan computerstyrede handels-

strategier, herunder algoritmehandel og højfrekvenshandel (HFT), føre til 

markedsmisbrug eller ustabilitet. Det såkaldte ”Flash Crash” på Børsen i 

USA i maj 2010 er senere blevet tilskrevet en utilsigtet effekt af udbredt brug 

af bl.a. algoritmehandel.  

 

Fra en tilsynsmæssig synsvinkel udestår det fortsat at identificere samtlige 

risici i forbindelse med algoritmehandel og HFT. Finanstilsynet vil i de kom-

mende år arbejde på at identificere og adressere risici. I den forbindelse skal 

der ske en kortlægning af markedet og aktørerne samt gennemføres en 

række tilsynsmæssige aktiviteter i forhold til markedspladsernes evne til ef-

fektivt at overvåge handelen og markedspladsernes foranstaltninger til at 

skride ind i tilfælde af markedsforstyrrelser.  

 

 

Finanstilsynet offentliggjorde i februar 2016 en rapport om algoritmehandel 

på NASDAQ Copenhagen. Den udbredte brug af computerstyret handel ser 

ifølge rapporten samlet set ud til at have medført en bedre likviditet på mar-

kedet. Der er ikke fundet tegn på større risiko for, at der eksempelvis kom-

mer større udsving i kurserne som følge af algoritmehandlen.  

 

NASDAQ Copenhagen har ligesom en række andre markedspladser indført 

automatiske afbrydere, der reducerer risikoen for store kursudsving som føl-

ge af f.eks. fejlprogrammerede algoritmer eller tastefejl. Der er ikke hidtil ob-

serveret markedsforstyrrelser i form af ”flash crash” med store kursudsving 

som følge af eksempelvis fejlprogrammerede algoritmer.  

 

Finanstilsynets gennemgang af handelsdata tyder ikke på, at der er udbredt 

brug af handelsstrategier, der opfattes som markedsmisbrug.  
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Initiativ nr. 5: Øget fokus på IRB-institutters kapitalgrundlag 

Finanstilsynet vil sikre, at de danske IRB-institutter ikke imødegår de øgede 

kapitalkrav i CRD IV-direktivet ved at gøre modellerne mindre forsigtige. Det 

skal bl.a. sikres ved at skabe større sammenlignelighed mellem IRB-

institutternes interne modeller til beregning af solvensbehovet.   

 

Finanstilsynet vil derudover styrke det løbende IRB-tilsyn med institutternes 

modeludvikling og valideringsmetoder. Formålet er at opnå større sikkerhed 

for, at modellerne afspejler de ændringer, der sker i risikoprofilen, f.eks. en 

øget udbredelse af rentetilpasningslån.  

 

Endelig vil Finanstilsynet styrke brugen af kreditundersøgelser, med henblik 

på bedre at kunne vurdere om den afsatte kapital i modellerne afspejler risi-

koen i udlånsporteføljerne. 

 

 

Finanstilsynet har som led i dette arbejde iværksat øget brug af benchmar-

king af IRB-institutter samt styrket det løbende tilsyn med IRB-institutter. 

 

Den øgede brug af benchmarking sker hovedsagligt gennem deltagelse i 

arbejdet i EBA. I den forbindelse skal alle danske IRB-institutter som hoved-

regel årligt deltage i en benchmarking-analyse for udvalgte porteføljer. 

 

Det løbende tilsyn er styrket i kraft af, at der som hovedregel bliver afholdt 

statusmøder med alle IRB-institutter minimum en gang om året. På møder-

ne gennemgås bl.a. de seneste valideringsresultater samt gennemførte og 

planlagte ændringer. Det sikrer, i kombination med at Finanstilsynet gen-

nemgår et stort antal ansøgninger om ændringer, at Finanstilsynet følger 

udviklingen på IRB-området tæt i alle institutter. 

 

Initiativ nr. 6: Påvirkning af europæisk lovgivningsproces 

Stadig større dele af den europæiske finansielle regulering forventes at blive 

til enten som EU-forordninger med direkte retskraft i Danmark eller som bin-

dende tekniske standarder fra de tre europæiske tilsynsmyndigheder EBA, 

EIOPA og ESMA. De tre tilsynsmyndigheder rådgiver ligeledes EU-

Kommissionen om nye lovforslag.   

 

Finanstilsynet vil sikre, at Danmark opnår en høj grad af indflydelse, særligt 

på nye europæiske regler, der har væsentlig betydning for danske finansiel-

le virksomheder. Det vil bl.a. ske gennem deltagelse i de europæiske til-

synsmyndigheders arbejdsgrupper.   
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Finanstilsynet varetager i det daglige Danmarks interesser i Bruxelles i for-

hold til centrale aktører i EU på det finansielle område, ikke mindst EU-

Kommissionen og andre medlemslande. Der sker i den forbindelse en aktiv 

koordination og dialog med eksterne interessenter.  

 

For at styrke og prioritere i Finanstilsynets internationale indsats er der ud-

arbejdet en international strategi for Finanstilsynet. Den indebærer bl.a. 

styrket koordination, da samme problemstillinger ofte behandles i flere for-

skellige internationale fora, og en mere bevidst prioritering, således at res-

sourcerne fokuseres på de væsentligste sager. 

 

Tidlig international interessevaretagelse generelt vil også indgå som et ind-

satsområde i Finanstilsynets strategi frem mod 2020.   

 

Initiativ nr. 7: Forebyggende forbruger- og investorbeskyttelse 

Bedre forbrugerbeskyttelse kan opnås ved, at det kun er gode og gennem-

skuelige produkter, der når frem til kunderne. Finanstilsynets forbrugerbe-

skyttelse har hidtil primært fokuseret på virksomhedernes information om og 

formidling af produkter og ydelser, og ikke mod produkternes kvalitet og 

værdi for forbrugerne.  

 

Finanstilsynet vil derfor opruste forbrugertilsynet med henblik på at identifi-

cere bæredygtige produkter og produktkategorier og på at kunne gribe tidligt 

ind overfor finansielle produkter med problematiske karakteristika og unødigt 

høje omkostninger.   

 

 

Finanstilsynet sendte i 3. kvartal 2014 et diskussionsoplæg om produkttilsyn 

i offentlig høring. Oplægget var baseret på de udkast til regler eller guide-

lines om Product Oversight and Governance, som de europæiske tilsyns-

myndigheder EBA, EIOPA og ESMA var ved at udarbejde. Som opfølgning 

på høringen gennemførte Finanstilsynet i 2015 inspektioner om produktud-

vikling og -styring i fem finansielle virksomheder indenfor værdipapirområ-

det, bankområdet og forsikringsområdet. Undersøgelserne blev gennemført 

med udgangspunkt i virksomhedernes eksisterende processer og de kom-

mende EU-baserede regler, sådan som de på daværende tidspunkt forven-

tedes at ville se ud.  

 

På baggrund af erfaringerne fra de fem inspektioner vil Finanstilsynet fast-

lægge en model for, hvordan virksomheder kan opfylde de kommende krav 

om retningslinjer for produktudvikling og produktstyringsprocesser med sær-

ligt fokus på definition af målgruppe, gennemførelse af produkttests og vur-

dering af produkters omkostningsniveau. 
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Klare forventninger til de finansielle virksomheder 

Initiativ nr. 8: Klar kommunikation af tilsynspraksis 

Finanstilsynets målsætning er, at der skal være en høj grad af transparens i 

tilsynets praksis og aktiviteter. Det skal være klart for alle interessenter, hvil-

ke centrale parametre virksomhederne bliver vurderet efter. 

 

Finanstilsynet vil derfor styrke den løbende kommunikation om konsekven-

ser af ny regulering og ændringer i Finanstilsynets tilsynspraksis. Målet er, 

at de finansielle virksomheder til fulde er klar over hvilke forventninger, 

Finanstilsynet møder dem med. Det skal desuden være klart for eksempel-

vis ratingbureauer og aktionærer, hvilke kriterier Finanstilsynet vurderer 

virksomhederne på. 

 

I den forbindelse vil Finanstilsynet overveje behovet for supplerende forma-

ter til f.eks. de såkaldte ”julebreve” og andre løbende udgivelser.  

 

Finanstilsynet vil desuden foretage en evaluering af det nuværende system 

med statusskemaer, som virksomhederne udfylder som forberedelse til Fi-

nanstilsynets inspektioner. 

 

 

Finanstilsynet har gennemført en intern analyse af de hidtil anvendte forma-

ter i forhold til udmeldinger om regulering og tilsynspraksis. En kategorise-

ring af de forskellige formater i forhold til, hvor forpligtende de er for de fi-

nansielle virksomheder, forventes offentliggjort i løbet af 2016 med henblik 

på at opnå en større grad af forventningsafstemning i forhold til de finansiel-

le virksomheder og andre interessenter.  

 

Derudover vil styrket kommunikation generelt også indgå som et internt ind-

satsområde i Finanstilsynets strategi frem mod 2020.   

 

Initiativ nr. 9: Styrket opfølgning i forhold til utilfredsstillende revi-

sion 

I dag foretager Finanstilsynet politianmeldelse eller rejser sager i Revisor-

nævnet, når det konstateres, at den eksterne revision i finansielle virksom-

heder i særlig grad har været mangelfuld.  

 

Fremover vil Finanstilsynet også reagere direkte over for ekstern revisor i 

andre situationer, hvor revisionen efter Finanstilsynets vurdering ikke har 

løftet sit ansvar på en tilfredsstillende måde. Dette kan f.eks. være tilfældet, 

hvis en finansiel virksomhed under tilsyn får påbud, påtaler eller risikooplys-

ninger i forbindelse med en inspektion, og revisor burde have nævnt de på-
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gældende mangler i revisionsprotokollen vedrørende den seneste årsrap-

port. 

 

Andre eksempler er, hvis Finanstilsynet finder betydelige mernedskrivninger 

i forhold til et nyligt revideret bankregnskab eller identificerer væsentlige me-

todiske regnskabsmæssige fejl i finansielle virksomheder, som revisor ikke 

har påpeget.  

 

Finanstilsynets vurderinger af utilfredsstillende revision vil indgå i de offentli-

ge redegørelser efter inspektioner.  

 

 

Efter initiativet blev igangsat, er der indført en certificeringsordning for revi-

sorer, der reviderer kreditinstitutter og forsikringsselskaber. Formålet med 

ordningen er at sikre, at revisorerne har et minimum af erfaring med og vi-

den om de finansielle virksomheder, som de er certificeret til. Dette vurderes 

alt andet lige at mindske omfanget af utilfredsstillende revision. 

 

Finanstilsynet har deltaget aktivt i EBAs arbejde med at udarbejde guide-

lines for dialogen mellem revisorer og tilsyn. I forlængelse heraf vil Finanstil-

synet fremadrettet tage udgangspunkt i retningslinjerne med henblik på at 

skabe en effektiv dialog mellem revisor og Finanstilsynet. Dette kan medvir-

ke til at mindske risikoen for, at der opstår utilfredsstillende revision. Det kan 

også medvirke til, at utilfredsstillende revision opdages tidligere.  

 

Endelig er der fastsat rammer, som indebærer, at der ved inspektioner og 

anden løbende overvågning sker en mere systematisk og ensartet vurdering 

af, om der er konstateret utilfredsstillende revision, der skal foretages op-

følgning overfor, samt en vurdering af formen for opfølgningen. Finanstilsy-

net vil eksempelvis tage en samtale med en revisor, hvis Finanstilsynet me-

ner, at der har været en mangelfuld revision, men samtidig vurderer, at der 

ikke er basis for et påbud eller en indbringelse af sagen for Revisornævnet.  

Finanstilsynet vil også løbende vurdere, om der er forhold, som har betyd-

ning for revisors certificering.  

 

Initiativ nr. 10: Ny metode til fastsættelse af solvensbehov for kre-

ditinstitutter 

Finanstilsynet vil fremover vurdere alle kreditinstitutter efter en 8+ metode 

ved fastsættelsen af det individuelle solvensbehov. Metoden tager ud-

gangspunkt i den såkaldte kreditreservationsmodel, hvor der afsættes yder-

ligere kapital på de områder, hvor banken har særlige risici, som ikke vurde-

res at være omfattet af 8-procentskravet. Metoden giver ifølge erfaringerne 

fra de kriseramte banker et højere og mere retvisende solvensbehov. 
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Finanstilsynet vil i den forbindelse se på muligheden for at indføre en til-

gang, hvor overtrædelse af solvensbehovet ikke resulterer i øjeblikkelig ind-

dragelse af tilladelsen, men hvor instituttet kan iværksætte en genoprettel-

sesplan, samtidig med at det bliver pålagt en række dispositionsbegræn-

sende tiltag. Dette følger tankegangen bag de nye modcykliske kapitalbuffe-

re i CRD IV-direktivet og genopretningselementerne i krisehåndteringsdirek-

tivet. Introduktionen af en sådan tilgang vil endvidere kunne virke kontracyk-

lisk. 

 

 

Finanstilsynet offentliggjorde ultimo 2012 en ny solvensbehovsvejledning for 

kreditinstitutter baseret på 8+ metoden. En lovændring med en mere ”tål-

modig” tilgang til håndhævelse af solvensbehov blev vedtaget ultimo 2012. 

Denne sanktionsmodel, hvor overtrædelse af solvensbehovet ikke resulterer 

i øjeblikkelig inddragelse af tilladelsen, men hvor instituttet skal iværksætte 

en genoprettelsesplan, samtidig med at det bliver pålagt en række dispositi-

onsbegrænsende tiltag, har været anvendt flere gange siden. Flere af disse 

institutter er lykkedes med kapitalgenopretning, så de igen opfylder solvens-

behovet. 

 

Samlet set er det Finanstilsynets vurdering, at 8+ metoden giver et mere 

retvisende billede af institutternes solvensbehov i forhold til den tidligere me-

tode for fastsættelse af solvensbehov. 

 

Initiativ nr. 11: Krav til bestyrelser 

Finanstilsynet fremlagde i juli 2012 sine krav til den samlede viden og erfa-

ring i finansielle bestyrelser. Det grundlæggende princip er, at kravene til 

bestyrelserne stiger med forretningsmodellens kompleksitet. 

 

På baggrund af bestyrelsernes selvevalueringer vil Finanstilsynet i foråret 

2013 fastlægge den nærmere praksis for vurderingen af bestyrelsernes 

samlede kompetencer. Finanstilsynet vil endvidere kortlægge samspillet 

mellem de kollektive og individuelle krav til bestyrelsesmedlemmer og over-

veje, om der også skal stilles krav til de enkelte bestyrelsesmedlemmer i fi-

nansielle virksomheder.  

 

 

I december 2014 vedtog Folketinget en lovændring, der indebærer, at besty-

relsesmedlemmer i pengeinstitutter, realkreditinstitutter og forsikringssel-

skaber skal gennemføre et grundkursus. Det var også en af anbefalingerne 

fra Rangvid-rapporten. Erhvervs- og vækstministeren vil fastsætte kravene 

til indholdet af grundkurset.  

 

Til brug for fastlæggelse af indholdet til grundkurset blev der i april 2015 

nedsat et udvalg med repræsentanter fra branchen og repræsentanter fra 
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Københavns Universitet og Copenhagen Business School. Udvalget afleve-

rede i marts 2016 sin rapport til erhvervs- og vækstministeren. Rapporten 

indeholder forslag til de kompetenceområder, der skal indgå i et grundkur-

sus for henholdsvis bestyrelsesmedlemmer i penge- og realkreditinstitutter 

og forsikringsselskaber. Udvalget har desuden stillet forslag til undervis-

ningsindholdet og opstillet en række læringsmål, som et bestyrelsesmedlem 

bør have nået efter at have gennemført et grundkursus.  

 

Finanstilsynet forventer at udstede en bekendtgørelse om grundkurset i ef-

teråret 2016. Kravet om gennemførelse af grundkurset vil blive sat i kraft 

med virkning for bestyrelsesmedlemmer, der indtræder i bestyrelsen efter 

den 1. januar 2017. 
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Fornyelse af tilsynspraksis   

Initiativ nr. 12: Ny ratingmodel  

Finanstilsynet vil styrke den risikobaserede planlægning af inspektioner ved 

at udvikle en revideret ratingmodel til at rangordne virksomheder på sol-

vensoverdækning og andre centrale risikoparametre. Målet er, at oplysnin-

ger om mulige fremtidige risici i højere grad end i dag supplerer nøgletal i 

fastlæggelsen af virksomhedernes rating. Det kan f.eks. være viden om 

virksomhedens ledelse og styring fra Finanstilsynets undersøgelser eller vi-

den om virksomhedens risikopåtagning eller styring, der stammer fra andre 

kilder og temaundersøgelser.   

 

Ratingen skal hjælpe med at identificere risikovirksomheder, hvor det er re-

levant at gribe ind med særlige tilsynsreaktioner, jf. initiativ nr. 16, ”Tidligere 

indgreb i risikovirksomheder”. 

 

Den nye rating skal danne udgangspunkt for undersøgelsesplanlægningen, 

dvs. intensiteten af og intervallerne for tilsynets undersøgelser af de enkelte 

institutter. Ratingen skal også anvendes som beslutningsgrundlag for andre 

tilsynsaktiviteter, herunder krav om indberetning af supplerende oplysninger 

eller indkaldelse af redegørelser. 

 

 

Finanstilsynet har forbedret de kvantitative ratingmodeller for pengeinstitut-

ter, skadeforsikringsselskaber, livsforsikringsselskaber og pensionskasser, 

fondsmæglerselskaber og investeringsforvaltningsselskaber, så de nu er 

mere fremadrettede og indeholder flere kvalitative vurderinger. Modellerne 

tager således udgangspunkt i en afdækning af væsentlige og fremadrettede 

risici for de finansielle virksomheder. 

 

Modellerne er anvendt i forbindelse med de risikovurderingsprocesser, der 

understøtter inspektionsplanlægningen og andre relevante tilsynsaktiviteter. 

Vurderingen er, at de nye risikovurderingsmodeller er bedre til at indfange 

fremadrettede risici, f.eks. ved at inddrage stresstest-resultater i risikovurde-

ringen. Modellerne vil løbende blive revurderet og tilpasset. 

 

Initiativ nr. 13: Øget effektivitet i inspektionsvirksomheden 

Finanstilsynet vil løbende tilpasse balancen mellem on-site- og off-site-

inspektioner med henblik på at opnå et større samlet tilsynsmæssigt udbytte 

uden at øge det samlede ressourceforbrug. 

 

Et eksempel på en off-site-inspektion kan være gennemgang af en virksom-

hed på baggrund af allerede indsamlet information, typisk indberetninger, 
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hvor gennemgangen ikke giver anledning til et on-site-inspektionsbesøg hos 

virksomheden. 

 

Finanstilsynet vil i den forbindelse styrke den systematiske overvågning af 

virksomheder med særlige risikoprofiler indenfor de forskellige sektorer (out-

lier-virksomheder). Samtidig skal det undersøges, om der er behov for nye 

eller ændrede indberetninger fra virksomhederne.  

 

Finanstilsynet vil derudover i højere grad benytte sig af temabaserede un-

dersøgelser, f.eks. supplerende kreditundersøgelser, til at identificere virk-

somheder med særlige risikoprofiler.  

 

 

Finanstilsynet har øget anvendelsen af temaanalyser og peer-gruppe-

analyser, der kan bruges til at identificere både ”best practice”- og outlier-

virksomheder. Dette omfatter regnskabsanalyser, analyser af distributions-

kanaler, årlige risikovurderinger og monitorering af forretningsmodel.  

 

Initiativ nr. 14: Fokus på særligt risikable elementer i virksomheders 

forretningsmodel 

Et fællestræk ved særligt risikable forretningselementer er, at de bryder med 

centrale principper i en holdbar forretningsmodel, f.eks. med hensyn til at 

begrænse og styre risici eller at sikre de rette incitamenter i forhold til at be-

grænse virksomhedens risiko. 

 

Finanstilsynet vil have særligt fokus på at afdække brugen af særligt risikab-

le forretningsmetoder og skærpe virksomhedernes opmærksomhed på 

uholdbare elementer. 

 

I den forbindelse vil Finanstilsynet kræve indberetninger om væsentlige og 

hyppigt forekommende eksempler på risikable elementer fra virksomheder-

ne. 

 

 

Der er foretaget en intern kortlægning af tilsynet med forretningsmodeller og 

risikable elementer for de forskellige virksomhedsområder i Finanstilsynet. 

Kortlægningen viser, at Finanstilsynet har bredt fokus på tilsyn med forret-

ningsmodeller og uholdbare elementer. Eksempler herpå er tilsynsdiaman-

terne for henholdsvis bank og realkredit, at vurderingen af forretningsmodel-

len indgår som et fast element i inspektioner, at specifikke elementer tages 

op i benchmarkinganalyser, og at vurdering af forretningsmodellen indgår i 

risikovurderingen af virksomheder. Kortlægningen viste ikke umiddelbart 

noget behov for nye indberetninger. 
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Initiativ nr. 15: Skærpet fokus på likviditet  

De mange bankpakker har bl.a. afhjulpet en uholdbar fundingstruktur blandt 

en del pengeinstitutter i Danmark. Finanstilsynet vil have fokus på bedre at 

kunne identificere markedsforhold, der kan medføre udfordringer for danske 

institutter. Derudover vil Finanstilsynet fortsat arbejde med at identificere og 

adressere institutspecifikke risici i relation til likviditet. Det vil f.eks. indebæ-

re, at institutter, der indenfor kort tid bliver afhængige af nye, ustabile fun-

dingkilder, eksempelvis valutafunding, vil blive genstand for særlig tilsyns-

mæssig opmærksomhed. 

 

Allerede fra 2013 vil Finanstilsynet arbejde på at gøre institutterne klar til 

den kommende LCR-standard (Liquidity Coverage Ratio), der træder i kraft i 

2015. Det vil bl.a. ske gennem krav om indrapportering af LCR fra pengein-

stitutter i gruppe 1 og 2. 

 

Hertil kommer, at der vil blive sat yderligere fokus på tilsynet med institutter-

nes likviditetsstyring. 

 

 

Finanstilsynets interne månedlige rapporter vedrørende funding og likviditet 

er blevet udbygget og forbedret, så de institutansvarlige medarbejdere på en 

overskuelig måde kan få et overblik. Der gennemføres endvidere kvartalsvi-

se statusmøder om likviditet med de største institutter.   

 

Som led i den skærpede opmærksomhed på likviditet er der gennemført en 

række tilsynsbesøg med fokus på institutternes operationelle likviditetssty-

ring.  Erfaringerne fra disse inspektioner er udmøntet i en tilsynsvejledning i 

forbindelse med operationelt likviditetstilsyn.  

 

Der har gennem en længere periode været fokuseret på at forberede insti-

tutternes indfasning af LCR-standarden. Således har de større institutter si-

den 2011 indberettet LCR. Indberetningerne har styrket overvågningen af 

institutternes afhængighed af kort markedslikviditet. Alle danske kreditinsti-

tutter havde således ved introduktionen af LCR-kravet 1. oktober 2015 fore-

taget de nødvendige justeringer for at følge og overholde kravet. 

 

Der har været lagt en betydelig indsats i arbejdet i EBA med at operationali-

sere det europæiske LCR-krav samt det kommende NSFR-krav (Net Stable 

Funding Ratio). Endvidere er der i forlængelse af det øgede fokus på betyd-

ningen af asset encumbrance (aktivbehæftelse) fra såvel markedsaktører 

som tilsynsmyndigheder blevet udarbejdet retningslinjer på området via le-

delsesbekendtgørelsen. 
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Initiativ nr. 16: Tidligere indgreb i risikovirksomheder 

Finanstilsynet har en fast praksis i forhold til virksomheder med så væsentli-

ge svagheder eller risici, at der er tvivl om virksomhedernes levedygtighed. 

Disse virksomheder placeres på såkaldt skærpet tilsyn. 

 

Jo tidligere, der gribes ind, desto større vil løsningsmulighederne også væ-

re. Finanstilsynet vil derfor styrke og systematisere sin praksis for tidlig ind-

griben i virksomheder, der endnu ikke er så svage, at de er på skærpet til-

syn, herunder gøre brug af eksempelvis fit & proper-reglerne, stille krav om 

skift af forretningsmodel eller risikoreduktion i form af nedlukning af svage 

forretningsområder.   

 

 

Finanstilsynet har gennemført en intern kortlægning af den praksis, der er, 

for at identificere og gribe tidligt ind overfor store eller usædvanlige risici i de 

finansielle virksomheder. Hensigten har været at overføre den læring, der 

sker ved tilsynet med en virksomhedstype, til tilsynet med de øvrige virk-

somhedstyper. 

 

Som et resultat af dette arbejde vil kreditinstitutterne fremover i forbindelse 

med deres ICAAP (solvensbehovsindberetning) skulle indsende eventuelle 

ændringer af deres kreditpolitik i forhold til året før. Finanstilsynet gør sig 

også fortsat overvejelser om yderligere tiltag, f.eks. brugen af stresstests og 

overvågning af nyudlån.   

 

Initiativ nr. 17: Bilateralt internationalt tilsynsarbejde  

Finanstilsynet deltager i en række internationale tilsynskollegier for grænse-

overskridende finansielle koncerner. Formålet er at forbedre informationsud-

veksling, opnå enighed om en fælles vurdering af koncernernes risikoprofiler 

samt koordinere tilsynsaktiviteter og væsentlige beslutninger. 

 

Finanstilsynet vil også bruge tilsynskollegierne til at drage lære af, hvordan 

andre lande fører tilsyn, og hvilke indberetninger de indhenter. 

 

Andre nordiske lande har eksempelvis indført retningslinjer for kreditinstitut-

terne i forhold til forsvarlig praksis for udlån til boligformål. På pengeinstitut-

området har langt de fleste andre tilsynsmyndigheder gode indberetninger 

på ”non-performing loans”, som de tillægger stor betydning. Et eksempel fra 

forsikringsområdet er de indberetninger, andre tilsynsmyndigheder modta-

ger, om store, enkeltstående reassurancekontrakter (FAC-kontrakter). 

 

 

Det bilaterale internationale tilsynsarbejde er fortsat et væsentligt aktivitets-

område for Finanstilsynet. Hovedsagligt består det internationale tilsyns-
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samarbejde af tilsynskollegier, joint inspections, udveksling og samarbejde i 

arbejdsgrupper i europæisk og international sammenhæng. Finanstilsynet 

opnår også kendskab til andre tilsyns arbejde gennem deltagelse på semi-

narer, self assessments samt peer reviews. 

 

Finanstilsynet deltager aktivt i relevante seminarer og arbejdsgrupper, der 

har til formål at udarbejde retningslinjer og guidelines for tilsynspraksis. Fi-

nanstilsynet tilskynder desuden til både ind- og udstationering, idet værdien 

for Finanstilsynet er stor, ligesom det kan være et fastholdelseselement for 

dygtige medarbejdere. 

 

Initiativ nr. 18: Udvikling af ny model for regnskabskontrol 

Finanstilsynet vil udvikle kontrollen med de finansielle virksomheders regn-

skaber, så den ikke udelukkende reagerer på allerede aflagte års- og delårs-

rapporter, men i højere grad tager sigte på at højne kvaliteten af fremtidige 

rapporter. 

 

Det skal i praksis ske gennem flere temabaserede undersøgelser på tværs 

af virksomhederne. Disse undersøgelser skal afdække behovet for nye eller 

ændrede regler, der kan højne kvaliteten af regnskaberne og fokusere på 

generelle problemstillinger.  

 

Samtidig vil Finanstilsynet i større grad integrere regnskabskontrollen i det 

øvrige tilsynsarbejde, herunder inspektionerne. Det skal ske med henblik på 

at udnytte den viden, inspektionerne giver, om de enkelte virksomheder og 

deres økonomiske forhold, i regnskabskontrollen og omvendt.  

 

 

Finanstilsynet har i højere grad end tidligere integreret arbejdet med regn-

skabskontrol i det øvrige tilsynsarbejde. Eksempelvis vurderes det ved in-

spektioner, om afgivne påbud har væsentlig betydning for en allerede aflagt 

årsrapport. Viden erhvervet på inspektioner eller som følge af de løbende 

indberetninger til Finanstilsynet anvendes også til at identificere væsentlige 

regnskabssager. 

 

Finanstilsynet har i stigende grad søgt at fokusere på afgrænsede, emneba-

serede kontroller frem for at foretage en fuld tjeklistekontrol af et regnskab. 

Finanstilsynet er dog fortsat forpligtet til også at foretage fulde kontroller i 

henhold til ESMAs retningslinjer for regnskabskontrol. 

 

Initiativerne har betydet, at der er identificeret flere væsentlige regnskabs-

kontrolsager, og at der er identificeret flere forskellige typer sager. Den te-

mabaserede tilgang har også betydet, at Finanstilsynet har styrket den pro-

aktive kommunikation om forhold, regnskabsaflæggerne skal være op-

mærksomme på. På den måde har virksomhederne selv i en række tilfælde 



 

 

16/16 

 

 

fået information, der giver dem mulighed for at forbedre regnskabsaflæggel-

sen og undgå fravigelser. 

 


