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Høring af ny bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af 

statsautoriserede revisorer med tilhørende vejledning 

Forsikring & Pension vil gerne takke for muligheden for at kunne deltage i hørin-

gen. Vi har følgende bemærkninger til udkastet til bekendtgørelse: 

 

Certificeringsordningen er en rent dansk ordning, og den spiller dårligt sammen 

med EU-reglerne på området. Forsikring & Pension er derfor generelt af den op-

fattelse, at certificeringsordningen helt bør afskaffes. Vi vil i øvrigt henvise til de 

bemærkninger, som Forsikring & Pension har fremsat på dette område i forbin-

delse med arbejdet i ”Ministeriearbejdsgruppen om eftersyn af den finansielle re-

gulering”. 

 

Certificeringsordningen har betydet, at antallet af revisorer og ikke mindst revisi-

onshuse, der kan revidere forsikringsvirksomheder, er faldet betydelig over de 

seneste år. FSR – danske revisorer har vurderet, at de foreslåede ændringer vil 

medføre, at et fortsat fald i antallet af certificerede revisionshuse og - revisorer 

kan undgås. Vi kan på den baggrund tilslutte os, at ordningen justeres. 

 

Forsikring & Pension finder dog ikke, at justeringerne vil ændre på den nuværende 

uholdbare høje koncentration af udbydere på markedet for revision af forsikrings-

selskaber, pengeinstitutter og realkreditinstitutter. I samspil med EU-kravene om 

rotation af revisionshus, forbud mod visse rådgivningsydelser m.v. har certifice-

ringsordningen forårsaget, at virksomhederne kun har ganske få revisionshuse 

med certificerede revisorer at vælge imellem. Ud fra et konkurrencemæssigt syns-

punkt er dette uholdbart. Vi opfordrer derfor Finanstilsynet til også at justere ord-

ningen, så flere revisionshuse får mulighed for at tilbyde disse revisionsydelser. 

Forsikring & Pension indgår gerne i dialog herom.   

Afslutning 

Hvis der er spørgsmål eller kommentarer til ovenstående, er I naturligvis velkom-

men til at kontakte mig, ligesom vi selvfølgelig gerne vil indgå i dialog om mar-

kedskoncentrationen. 

 

 

Med venlig hilsen 

Anne-Mette Munck 
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