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Besvarelse af spørgsmål 85 alm. del stillet af udvalget den 28. januar 

2016 efter ønske fra Pelle Dragsted (EL). 

 

Spørgsmål: 

I forlængelse af svaret på ERU alm. del – spm. 38 bedes ministeren oply-

se, i hvilket omfang Finanstilsynet gennem sin kontrol med bankernes 

års- og delårsrapporter har fulgt op på, om rapporteringen vedr. sam-

fundsansvar lever op til de politikker bankerne har vedtaget, herunder 

hvordan disse politikker er omsat til handling. 

 

Svar: 

Børsnoterede pengeinstitutter er underlagt krav om rapportering af sam-

fundsansvar, hvis institutterne har valgt at have politikker om samfunds-

ansvar, hvilket er frivilligt. Formålet med rapporteringskravene er at sikre 

åbenhed og gennemsigtighed for kunderne mv. om institutternes efterle-

velse af deres politikker for samfundsansvar. Finanstilsynet har ikke til 

opgave at vurdere i hvor høj grad pengeinstitutterne har levet op til egne 

mål og politikker i forhold til samfundsansvar, men blot om de lever op til 

lovgivningens krav om rapportering herom.  

 

Finanstilsynet udfører efter lov om værdipapirhandel m.v. stikprøvemæs-

sig kontrol af de børsnoterede pengeinstitutters års- og delårsrapporter. 

Kontrollen udføres enten som en delvis kontrol af et specifikt emne, ek-

sempelvis kontrol af indregning og oplysninger om goodwill, eller som en 

fuld tjeklistekontrol, som indebærer en kontrol af, at de enkelte bestem-

melser i regnskabsreglerne er overholdt. Ved den fulde tjeklistekontrol 

påser Finanstilsynet, om kravene til oplysninger om samfundsansvar er 

opfyldt fsva. de børsnoterede pengeinstitutter, der frivilligt har valgt at 

have politikker herfor.  

 

Hvis det konstateres, at et pengeinstitut ikke har givet oplysninger om 

samfundsansvar, eller der er væsentlige fejl og mangler i oplysningerne, 

vil tilsynet reagere overfor banken og i sidste ende kunne give et påbud, 

såfremt bankerne ikke retter op på fejl eller mangler. Finanstilsynet vil 

normalt alene indhente yderligere oplysninger fra banken eller efterprøve 
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forhold, hvis tilsynet har mistanke om, at der kan være væsentlige fejl og 

mangler.  

 

Det fremgår af Revisortjeklisten fra FSR - danske revisorer, at også pen-

geinstitutternes revisorer blandt andet skal påse, at oplysningerne om 

samfundsansvar er medtaget i ledelsesberetningen.  

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

 

Troels Lund Poulsen 

  

 


