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Rammerne for virksomhedens indretning og bestyrelsens arbejde, opgaver og ansvar

Gennem konkrete eksempler og cases får deltageren indblik i, hvad en bestyrelse bør vide om ’license to operate - blandt andet:

• Kendskab til den overordnede regulatoriske ramme for virksomheden, herunder ledelsesbekendtgørelse og bestyrelsesansvar

• Viden om bestyrelsens rolle og opgaver, samt kravene til bestyrelsesmedlemmer – fit & proper

• Kendskab til arbejdsdelingen mellem bestyrelse og direktion

• Indsigt i bestyrelsesarbejdets afvikling, forretningsorden, rapportering, årshjul og protokol

• Best practise og tendenser inden for god selskabsledelse

• Overblik over aktuelle områder, hvor bestyrelsen bør have særlig opmærksomhed - f.eks. hvidvask, produktgovernance, outsourcing m.v.

Udbytte:

Efter kursusdagen kender deltageren bestyrelsens rolle, opgaver og ansvar samt de overordnede regulatoriske rammer for 

fondsmæglerselskaber og bestyrelsesarbejdet i disse. Deltageren bliver blandt andet i stand til at forholde sig til direktionens oplæg, 

stille relevante spørgsmål og forholde sig til svarene.

Finanstilsynets rolle og fokus

En repræsentant fra Finanstilsynet giver indblik i Finanstilsynets arbejde og tilgang, sanktionsmuligheder og aktuelle fokusområder i forhold til 

fondsmæglerselskaber.

Udbytte:

Med viden om Finanstilsynets rolle og fokus kan deltageren medvirke til at sikre, at bestyrelsen og virksomheden foretager afbalancerede 

prioriteringer, der tager højde for finanstilsynets fokus. Desuden får deltageren indsigt i, hvad tilsynsundersøgelser indebærer, og hvilken rolle 

bestyrelsen har i den forbindelse.
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Bestyrelsens beslutninger

Bestyrelsens hovedopgave er at træffe beslutninger – men hvad påvirker egentlig kollektive beslutninger? Forskning i adfærdspsykologi har 

påvist, at beslutninger påvirkes af en lang række faktorer, hvor logik og fakta kun udgør få. Således har mere eller mindre bevidste præferencer 

og erfaringer (og dagsform) en langt større betydning end hidtil antaget. Hertil kommer, at det irrationelle i beslutninger forstærkes, når de skal 

træffes af en gruppe – f.eks. en bestyrelse.

Undervisningen baseres på nyeste viden inden for adfærdspsykolgi, hvor deltagerne via praktiske og genkendelige eksempler fra netop 

bestyrelsesarbejde får indblik i de mest almindelige faldgruber og tips til, hvordan faldgruberne undgås, og bestyrelsen dermed kan træffe bedre 

og mere kvalificerede beslutninger. 

Udbytte:

Indsigt i, hvad der driver egne og bestyrelseskollegernes beslutninger og dermed mulighed for at medvirke til, at bestyrelsen har en sund 

beslutningskultur.
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Kapitalkrav og likviditet

Undervisningen gennemgår med konkrete, praktiske eksempler de gældende krav til fondsmæglerselskabers kapitalkrav, fastsættelse af 

solvensbehov og likviditet, herunder: 

• Systematikken i beregning af kapitalkravene og metoder for opgørelse

• De forskellige kapitaltyper og kapitalplanlægning

• Likviditetskrav

• De væsentligste rapporteringskrav

Udbytte:

Med indsigt i krav og systematik bliver deltageren i stand til at deltage i bestyrelsens kapitalplanlægning – og vurdering samt fastsættelse af 

rammerne for selskabets likviditet. Deltageren bliver ligeledes i stand til at vurdere om selskabets rapportering - såvel intern som ekstern - er 

fyldestgørende.

It-styring og outsourcing

De fleste virksomheder i dag er i stort omfang afhængige af it-teknologi og er dermed også sårbare overfor nedbrud og cyberkriminalitet. En 

stadig større del af it-håndteringen er outsourcet til underleverandører. Outsourcing indebærer i sig selv nogle særlige opmærksomhedspunkter, 

som bestyrelsen skal forholde sig til.

Undervisningen giver overblik over bestyrelsens opgave i forhold til it-styring og outsourcing, og giver et bud på de væsentligste fokusområder.

Udbytte:

Indblik i bestyrelsens opgaver og de områder inden for it-styring og outsourcing, som bestyrelsen skal have særlig opmærksomhed på, og som 

dermed giver mulighed for at bidrage til at kvalificere og målrette bestyrelsens beslutninger.
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Risikostyring

Ved brug af praktiske eksempler på politikker, retningslinjer osv. gennemgås de formelle krav til risikostyring, suppleret med best practice inden 

for blandt andet:

• Organisering (herunder kontroller, uafhængighed og three lines of defence)

• Udvalgte risikotyper, herunder operationelle risici, markedsrisici, kreditrisici, omdømmerisici mm.

• Systematik i en risikobaseret tilgang, dvs. forståelse for risikoanatomi, risikoanalyse og fastsættelse af risikoappetit og håndtering af risici

Udbytte:

Overordnet indsigt og forståelse for bestyrelsens opgaver inden for risikostyring både generelt og på udvalgte områder. Kompetencer til bidrage 

til fastsættelse af selskabets risikoappetit, rammer for governance, og opfølgning herpå.

Revision og regnskab

De væsentligste krav til fondsmæglerselskabers regnskaber og revision, herunder elementerne i årsrapporten og ikke-finansiel rapportering, 

tendenser og nye regler.

Udbytte:

Indsigt i krav og rapportering, der gør kursisten i stand til at aflæse regnskaberne og stille relevante spørgsmål og krav til revisionen.

Strategisk inspiration –Tema: Bæredygtighed

Bæredygtighed er en agenda i hastig udvikling, hvor investeringsområdet har fået særlig betydning som et område, der effektivt kan påvirke 

verdensøkonomien. Gennem aktuelle eksempler og drøftelser ved bordene får deltagerne inspiration til, hvordan bæredygtighed kan blive en 

indtjeningsmæssig driver og ikke kun en complianceøvelse.

Udbytte:

Viden om og inspirationen til at forme selskabets strategi inden for bæredygtighed.
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Vil du høre mere, kan du kontakte:

FINANSSEKTORENS UDDANNELSESCENTER

Skovsvinget 10, 8660 Skanderborg

Telefon 89 93 33 33

Du kan også få mere information på www.finansudd.dk

KONTAKT OS

http://www.finansudd.dk/

