God risikostyring
kræver god
datastyring
— er din virksomhed klar til
de nye rapporteringskrav på
hvidvaskområdet?

Kender I jeres kunder,
hvis I ikke kender
jeres data?
Ved I, hvor mange kunder I har afvist at oprette på grund
af risiko for hvidvask eller terrorfinansiering de sidste tre
måneder? Ved I, hvor mange kontante transaktioner I har
modtaget de sidste tre måneder?
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Dette er blot nogle af de spørgsmål, som både små og store
virksomheder, der er omfattede af hvidvaskloven og er under
tilsyn af Finanstilsynet, fra den 1. januar 2021 skal kunne
svare på for at leve op til nye rapporteringskrav fra Finanstilsynet. Finanstilsynet sendte den 19. marts 2020 bekendtgørelse om indberetning af oplysninger til brug for Finanstilsynets risikovurdering af virksomheder og personer omfattet af
hvidvaskloven i høring. Bekendtgørelsen forventes at træde i
kraft den 1. juli 2020, og høringsfristen er sat til den 30. april
2020.
Indberetningspligten vil gælde for et stort antal virksomheder, fra brugtbilsforhandleren, der formidler billån, til de store
SIFI-banker, og den omfatter en lang række oplysninger, der
skal gøre det muligt for Finanstilsynet at risikovurdere de
omfattede virksomheder hver især. Risikovurderingerne skal
danne grundlag for en mere datadreven tilrettelæggelse af
Finanstilsynets tilsynsarbejde på hvidvaskområdet.

Nye rapporteringskrav stiller skarpt på jeres
datastyring og kvalitet
De nye rapporteringskrav pålægger de omfattede virksomheder kvartalsvist at levere opdaterede oplysninger om 28 specifikke forhold. Rapporteringen skal indeholde data om bl.a.
produkttyper, virksomhedens omsætning, transaktionsstatistik, risikoklassificering af kunder, kunders reelle ejere og disses formueforhold, kundeetablering, m.m.

De indberetningspligtige oplysninger spænder bredt og berører mange dele af organisationen. Oplysningerne vil primært
skulle hentes fra systemer, der anvendes i forskellige dele af
driften af virksomheden. I en verden, hvor det anslås, at den
gennemsnitlige virksomhed ikke har identificeret 55 % af de
data, den er i besiddelse af1, vil implementeringen for mange
virksomheder stille skarpt på styringen og kvaliteten af de
data, som virksomheden har, samt dens styring på hvidvaskområdet.
EY opfordrer de berørte virksomheder til ikke blot at se opgaven som endnu et complianceprojekt, men som en anledning til at forbedre deres risikostyring og risikovurderinger
på hvidvaskområdet og datastyringen i virksomheden generelt. Formår virksomheden dette, kan den opnå både væsentlige besparelser og forbedret compliance på hvidvaskområdet
samt en bedre udnyttelse af data på tværs af organisationen.

En kompleks opgave for komplekse virksomheder
Mange finansielle virksomheder har gennemgået en ad hoc
digitaliseringsproces over en længere årrække. De nye rapporteringskrav betyder, at virksomhederne aktivt skal forholde
sig til spørgsmål, som de sandsynligvis ikke har taget stilling til
tidligere, og afdelinger, der ikke er vant til at samarbejde, skal
samarbejde tæt.

1 Splunk: The State of Dark Data 2019

Bekendtgørelse om indberetning af oplysninger til Finanstilsynet | 3

4 | Bekendtgørelse om indberetning af oplysninger til Finanstilsynet

De berørte virksomheder vil støde på udfordringer, der vedrører deres datastyring samt de organisatoriske forhold i virksomheden. Vi fremhæver nedenfor nogle almindelige udfordringer, der vil vanskeliggøre implementeringen af de nye rapporteringskrav.

Organisatoriske udfordringer:
• Manglende forståelse for data
Mange virksomheder udarbejder ikke konsekvensanalyser, når de gennemfører forretningsmæssige ændringer
(change management). Det undersøges ofte ikke, hvordan ændringer i virksomhedens aktiviteter (fx nye produkter eller tjenester, nye systemer, digitalisering af processer, outsourcing af systemer, processer eller aktiviteter)
påvirker registreringen af data i virksomheden. De rapporteringsansvarlige enheder vil ofte mangle den tekniske og
forretningsmæssige indsigt i anvendelsen af data i processer og -systemer, der er nødvendig for at identificere og forstå de data, der skal indberettes.
• Organisatoriske siloer
Rapporteringskravene omfatter oplysninger, der vedrører
mange dele af organisationen, og data skal tilvejebringes
fra mange forskellige enheder. Dette kræver et fuldstændigt overblik over de data, som virksomheden er i besiddelse af. Er virksomheden opdelt i siloer, vil det være en
kompleks opgave at fastslå, om de nødvendige data findes i
organisationen, og hvor de findes.

• Manglende standardisering
Anvendes formelle datadefinitioner ikke stringent i organisationen, bliver data sjældent registreret ens på tværs af
systemer og forretningsenheder. Har virksomheden f.eks.
ikke på forhånd defineret præcist, hvad et ”kundeforhold”
er, eller hvornår en kunde er ”etableret”, vil det være vanskeligt at opnå enighed mellem de forskellige dele af organisationen om disse begreber. Hertil har få virksomheder
faste procedurer til at sikre, at de forskellige forretningsenheder uddannes i at registrere data og metadata korrekt og
ensartet i praksis.
• Tekniske udfordringer
Mange større virksomheder er i besiddelse af store mængder data. Data opbevares ofte separat i forskellige systemer
eller databaser. Hvis data ikke opbevares samlet og struktureret (fx i et datavarehus) er det vanskeligt at forene og
sammenligne data og datasæt fra forskellige kilder i organisationen. Dette fører ofte til, at unøjagtige eller ikke-opdaterede data anvendes, og enkelte forretningsområder af
egen drift registrerer data uafhængigt af hinanden (skygge-IT), hvilket skaber tvivl om datagrundlaget for rapporteringen.

IT-relaterede udfordringer:
• Gaps i datakvalitet
Forretningssystemer og -processer er typisk ikke udviklede
med henblik på rapporteringskrav. Kundedata registreres
derfor enten slet ikke eller ikke ensartet (fx oplysninger om
bopælsland, modtagere af udenlandske transaktioner, et
kundeforholds formål, ISIN-koder, modparter m.m.). eller
data registreres i fritekstfelter eller i formater, der er svært
anvendelige. Dette forværrer dataenes sammenlignelighed
og pålidelighed og kræver en grundig kvalitetssikring af de
data, der skal indberettes.
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Datastyring er en forudsætning
Virksomheder, der har implementeret et operationelt data
governance program, vil være godt rustede til at håndtere
rapporteringen. Det er centralt for virksomhedens evne til at
tilpasse sig nye rapporteringsforpligtelser, at hensyn til regulatoriske krav og rapporteringsforpligtelser er indarbejdede i
virksomhedens datastyring. Det skal sikres, at data, som virksomheden skal registrere for at overholde lovforpligtelser,
registreres på lige fod med forretningsmæssige data, og at
disse data registreres på en ensartet måde. Anvendelse af en
fælles CMDB-løsning eller en data lake vil understøtte effektiv
datastyring ved at sikre, at rapporteringsenheder har adgang
til data på tværs af organisationen. Det vil desuden fremme
arbejdet med at definere et fælles og ensartet rapporteringsgrundlag, hvor ansvaret for validiteten af data er fastlagt.

Hvad er data governance?
Et data governance program består bl.a. af præcise definitioner af de data, som virksomheden behandler, og
operationelle regler for, hvorfor, hvordan og hvor data
skal registreres, hvornår data skal opdateres, og hvem
har ansvaret for de anvendte systemer samt de registrerede data.
Reglerne skal sikre, at de data, som virksomheden
behandler, er entydige, opdaterede og sammenlignelige
på tværs af systemer, processer og forretningsenheder
fra de indsamles til de skal slettes.

Hvad er en CMDB
(Configuration Management Database)?
En CMDB er et katalog over de komponenter, der udgør
en organisations IT-infrastruktur, og relationerne mellem disse komponenter.

Hvad er en data lake?
En data lake er et centralt register, hvori alle en
organisations strukturerede og ustrukturerede data
opbevares i deres oprindelige format.

Har virksomheden operationaliseret sådanne regler effektivt,
vil dens data være opdaterede og sammenlignelige, og de relevante data kan identificeres. Implementeringsarbejdet vil i en
sådan virksomhed bestå af at identificere data og at udarbejde
de formelle rammer og procedurer for rapporteringen.

Gå i gang nu
EY anbefaler, at de omfattede virksomheder allerede nu gør
sig en række indledende overvejelser for at få et indtryk af
omfanget af opgaven. At tilvejebringe de rapporteringspligtige oplysninger vil for mange virksomheder være en kompleks øvelse, der kræver overblik over organisationen og indsigt i specifikke forretningsprocesser og de understøttende
IT-systemer. Det er vigtigt, at den løsning, der implementeres,
er operationelt effektiv, da der er tale om en fast kvartalsvis
rapportering.

Hvad skal I gøre?
Ansvaret for implementeringsarbejdet bør forankres i organisationen i god tid.
Virksomheden bør gennemgå de 27 punkter i bekendtgørelsen, forholde sig til de anvendte begreber og vurdere, hvilke
data skal indgå i rapporteringen for hvert punkt, hvordan disse
data skal tilvejebringes, og hvor ansvaret for rapporteringen
skal placeres i organisationen.
Det vil være nødvendigt at tage stilling til, hvad kravene i
bekendtgørelsen betyder i forhold til de datadefinitioner, som
virksomheden bruger i praksis, fx: Hvilke produkter skal en
kunde have, for at der er tale om et ”kundeforhold”? Hvordan
skal det forstås, at et kundeforhold er ”knyttet til udlandet”?
Hvordan skal en kundes reelle ejers formue opgøres?
Når det er fastlagt, hvilke data skal indgå i rapporteringen,
skal de nødvendige data kortlægges: Hvor i organisationen
findes de påkrævede data? Er de samme data registrerede i
flere systemer? Er dataene registreret ens på tværs af systemerne, eller findes der flere versioner? Er dataene af den nødvendige kvalitet? Hvordan skal de tilvejebringes? Her skal det
undersøges, hvilke enheder kan levere pålidelige data for fx,
hvor mange lejlighedskunder virksomheden har haft det sidste kvartal.

Bekendtgørelse om indberetning af oplysninger til Finanstilsynet | 7

Disse spørgsmål kan synes ligetil, men har virksomheden ikke
på forhånd taget stilling til en række grundlæggende problemstillinger, kan de være vanskelige at svare entydigt. Er der fx
ikke taget stilling til, hvordan data defineres og registreres på
tværs af systemer, processer og forretningsenheder, vil de
relevante data være vanskelige at identificere uden at udføre
en kortlægning af virksomhedens aktiviteter, systemer og processer.

Kom godt i gang
• Hvilke data har vi allerede registreret i dag, og hvilke
data indgår i den eksisterende overvågning af kunder
og transaktioner?
• Hvis de data, vi har, er utilstrækkeligt registrerede,
hvordan kan en kommende dataindsamling bedst
indgå i de eksisterende processer?
• Hvilke systemer opbevares data i, og hvilke personer
eller afdelinger skal involveres? Kræver det systemændringer at foretage dataudtræk, eller kan vi
trække data ud manuelt, og hvad vil det kræve af ressourcer?
• Hvordan kan de rapporteringspligtige data indgå i
vores risikostyring på hvidvaskområdet?

Har I råd til at lade være?
Med de nye rapporteringskrav går Finanstilsynets tilgang til tilsynsarbejdet på hvidvaskområdet over til at være mere datadrevet og risikobaseret. Samme tendens ses på internationalt
plan fra de toneangivende myndigheder, og omfattede virksomheder kan med fordel anlægge samme tilgang.
Hvis en virksomhed ikke har overblik over eller kan stole på
sine egne data, vil den ikke være i stand til at forstå og vurdere
de risici, den er eksponeret for. Dette forhøjer ikke kun risikoen
for, at virksomheden kan blive misbrugt til hvidvask eller terrorfinansiering med potentielle omdømme- og sanktionsmæssige konsekvenser til følge — det koster også direkte på bundlinjen i form af fx omlægning af processer, anskaffelse af systemer eller unødvendige ansættelser — de danske bankers lønudgifter til hvidvask og compliance-ansatte steg alene i 2019
med 36 pct.2
Effektiv datastyring er også en forudsætning for at agere
i en digital økonomi, hvori data kaldes den nye olie. Data
styring medfører en lang række positive effekter, der bl.a. gør
det muligt for virksomheden at træffe informerede og bedre

2 http://finansdanmark.dk/nyheder/2019/antallet-af-hvidvask-og-complianceansatte-ibankerne-eksploderer
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beslutninger, at forbedre informationssikkerheden, at øge de
ansattes produktivitet og facilitere bedre samarbejde på tværs
af forretningsområder, at identificere og forstå dens kunders
behov bedre og forbedre produktudviklingen m.v.
På et marked, hvor finansiel kriminalitet er mere sofistikeret end nogensinde før, den traditionelle forretningsmodel er
under pres, og de finansielle virksomheders omdømme er i
trykket i bund, samtidigt med at datadrevne FinTech-aktører
i stigende grad sætter standarden for, hvad en finansiel virksomhed skal kunne, er det ikke et spørgsmål, om I har råd til
at investere i datastyring — det er et spørgsmål, om I har råd
til at lade være.

Hvorfor EY?
EY har hjulpet en lang række danske og internationale virksomheder med at forbedre deres datastyring
generelt og at effektivisere deres risikostyring specifikt på hvidvaskområdet. Hvis I kan genkende en eller
flere af de fremhævede udfordringer, kan vi hjælpe
med at tilrettelægge et projektforløb, der er baseret
på jeres behov. Et projektforløb kan fx omfatte:
• Udarbejdelse af datadefinitioner og rammer for
datastyring
• Implementering af tekniske datastyringsløsninger
• Kortlægning af processer, systemer og data i forhold til rapporteringskrav
• Udarbejdelse og implementering af rapporteringsprocedurer og -linjer
• Optimering af anvendelse af data i jeres risikostyring og overvågning af kunder og transaktioner
samt integration i eksisterende forretningsprocesser
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