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2100 København Ø
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1. november 2019

Høring over ændringer af bekendtgørelse om revisionens gennemførelse
i finansielle virksomheder m.v. samt finansielle koncerner

FSR – danske revisorer
Kronprinsessegade 8
DK - 1306 København K

Tak for muligheden for at kommentere udkastet.

Telefon +45 3393 9191
fsr@fsr.dk
www.fsr.dk

Vi fremkommer nedenfor med vores kommentarer.
Vi har tidligere via FSR - danske revisorers repræsentanter i det rådgivende
revisionsudvalg afgivet kommentarer til et præhøringsudkast. Nogle af disse
kommentarer ses ikke at være imødekommet og er derfor gengivet nedenfor.
§ 35
Finanstilsynet bør overveje udfordringer i forhold til GDPR og de ti store eksponeringer m.fl. i pengeinstitutter, når vi omtaler privatpersoner.
§ 35, stk. 2, nr. 5 (nr. 18)
I § 35, stk. 2, nr. 5, bør ’’nedskrevet for forventede kredittab’’ udgå, da det tillige er omfattet af nr. 4.
§ 39, stk. 1, nr. 2 (nr. 21)
”forsikringsselskabet opfylder kravene efter lovgivningens investeringsregler” –
Da FiL’s objektive investeringsregler er ophævet, bør dette vel udgå?
§ 47 (nr. 28 og 29)
§ 47 omhandler en særbestemmelse for revisors protokollat til værdipapirhandlere. På et møde i det rådgivende revisionsudvalg har tilsynet bekræftet, at en udvidelse af MIFID-erklæringen ved en generel reference til § 72 ikke var tilsigtet,
og at dette ville blive berigtiget (svarende til det tidligere scope).
Bilag 2 (nr. 64)
Udvidelsen af bilag 2 kan - afhængigt af, hvad der forventes - være markant (reference til FIL § 158 prudent person-princippet). Hvis en sådan udvidelse er tiltænkt, bør det præciseres, hvad der skal udføres.
Bilag 3, afsnit 1.6 (nr. 79)
Vi gjorde i forbindelse med præudkastet opmærksom på, at dette er en udvidelse
af revisionen – da vi nu i større omfang skal efterprøve ledelsens bemærkninger.
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Vi opfatter dette som en udvidelse, som vil medføre yderligere tidsforbrug for revisor sammenholdt med den nuværende ordning.
_______________
Vi står naturligvis gerne til rådighed for en uddybning af vores kommentarer.
Vi ser også frem tid at samarbejde om den bebudede grundlæggende omskrivning af revisionsbekendtgørelsen, og vi deltager meget gerne i dette arbejde, fx
via det rådgivende revisionsudvalg.

Med venlig hilsen

Thomas Krath Jørgensen
fagchef

Ole Steen Jørgensen
fagkonsulent
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