
Ansøgning om certificering i henhold til bekendtgørelse om 
Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 
(løggildur grannskoðari) som underskrivende revisor på 

Færøerne for færøske kreditinstitutter 

Finanstilsynet – Aarhusgade 110 – 2100 København Ø – Telefon 33 55 82 82 

B Certificering ønskes til
Pengeinstitutter, jf. § 5 stk. 1, nr. 1, litra a i lov om finansiel virksomhed: 

By: 

A Personlige oplysninger

Navn: 
P-nr.:

Adresse privat: 

Postnr.:

Adresse firma:

Postnr.:
Telefonnr.:

By: 

E-mail: 

C Nuværende hverv 
For regnskabsåret 2016 er jeg valgt som påtegnende revisor for følgende finansielle 
virksomheder omfattet af certificeringskrav: 

For regnskabsåret 2016 er jeg ikke valgt som revisor for finansielle virksomheder omfattet af 
certificeringskrav: 



Finanstilsynet – Aarhusgade 110 – 2100 København Ø – Telefon 33 55 82 82 

E Oplysning om efteruddannelse 
Efteruddannelse indenfor de seneste 3 år omfattende emner målrettet mod finansielle virksomhe- 
der, jf. § 13: 

Timer i alt: 0 

D Oplysning om erfaringstimer 
Der kan alene medtages erfaringstimer udført efter bestået eksamen som statsautoriseret revisor. 

Antal debiterbare timer, jf. § 2, stk. 3 indenfor de seneste 5 år med ydelser til finansielle virksom- 
heder, jf. § 3, stk. 1, nr. 1, 1. pkt. (dokumentation skal vedlægges - time/sagsudskrift): 

Heraf oplyses: 
Antal debiterbare timer, jf. § 2, stk. 3 indenfor de seneste 5 år med revisionsydelser, jf. § 2, stk. 1- 
2 til den type af finansiel virksomhed, der søges certificering til (dokumentation skal vedlægges - 
time/sagsudskrift): 

Pengeinstitutter: 

Heraf antal timer udført som underskrivende revisor eller som leder af revisionsteam, jf. § 2, stk. 4: 

Erfaringstimerne med revisionsydelser er indvundet hos følgende finansielle virksomheder: 

Dato: Kursusarrangør: Kursustitel: Antal timer: 



Finanstilsynet – Aarhusgade 110 – 2100 København Ø – Telefon 33 55 82 82  

 

 
 
 

 
 
 

H Straffeattest 
Straffeattest skal vedlægges ansøgningen. Attesten må ikke være udstedt mere end 6 måneder 

før indsendelsen af ansøgningsskemaet til Finanstilsynet. 
Herudover oplyses: 

 
Er du pålagt strafansvar efter relevant udenlandsk lovgivning (økonomisk kriminalitet): 

Ja Nej 

Hvis Ja, vedlægges nærmere redegørelse. 

 
 

   

G Oplysning om sager ved Revisornævn 
Har du indenfor de seneste 5 år haft en sag ved Grannskoðaranevndina (Revisornævnet): 

Ja Nej 
Hvis ja, oplyses sagsnr. 

Hvis du har en verserende sag ved Grannskoðaranevndina (Revisornævnet): skal klageskriftet 
vedlægges. 

F Supplerende oplysninger 
Oplysninger om revisorhverv indenfor finansiel revision, andre tillidshverv af betydning for dit erfarings- 
grundlag samt yderligere oplysninger af  betydning for Finanstilsynets behandling af  ansøgningen kan 
angives nedenfor: 



Finanstilsynet – Aarhusgade 110 – 2100 København Ø – Telefon 33 55 82 82 

J Digital signatur/underskrift 
Ansøger   bekræfter   rigtigheden   og fuldstændigheden af   de   anførte   oplysninger   

med nedenstående   digitale   signatur/underskrift. 

Navn: 

Dato: (dd-mm-åååå) 

I Bilag vedlagt ansøgningen 
Følgende bilag skal vedlægges ansøgningen: 
- Dokumentation for udførte erfaringstimer – time/sagsregnskab.
- Straffeattest.

Herudover vedlægges følgende, hvis relevant: 
- Klageskrift vedrørende verserende sag Grannskoðaranendina

(Revisornævnet).
- Redegørelse for pålagt strafansvar efter udenlandsk lovgivning.
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