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Executive summary 
The main concern of the Thesis is to find out to which extent the use fair value accounting affected 

the financial crises and whether the society is stronger regarding to the financial reporting 

afterwards. 

 

To solve the main concern the Thesis describes the theory behind fair value accounting and the 

IASB/FASB development of the conceptual framework phase c – measurement. The chapter ending 

up with a description of the fair value measurement project based on exposure draft ED 5/2009. 

With a few changes the exposure draft led to a new published IFRS 13 standard on the 12th of may 

2011. This chapter is the main foundation of the Thesis and further on the subject of impairment test 

and the financial crises are prescribed. 

 

Regarding to the presentation of the financial statement the extent of impairment has a larger effect 

then before the financial crises. Impairment is to ensure that the assets of an entity are carried at no 

more than the recoverable amount. An asset is carried at more than its recoverable amount if the 

carried amount exceeds the amount recovered through use or sale of the asset.  

 

The financial crises have led to difficulty of the valuation of an assets recoverable amount. 

Valuation based on the amount of which an asset can be sold, is only possible if the entity has an 

offer from a potential buyer or the marked is active based on quoted prices. Because of the financial 

crises no markets are active and quoted prices may not reflect the value of an asset. Therefore 

entities must base their valuation on estimation the amount recovered through use of the asset.  

 

By analyzing the valuation technique for estimating the amount recovered through use the extent of 

which the financial crises would affect the outcome was critical. After the analysis of impairment 

there are discovered several variables of which a financial crises would affect leading to a lower 

valuation.  

 

Based on the above mentioned the financial crises, has consequences for the valuation of assets. 

This leads to a less objective and reliable valuation at a time when users of the financial reporting 

need reliable information the most.  



 

Aside the less objective and reliable valuation of assets the lower amount result in a lower profit of 

the entity. In booms the valuation of assets raises which leading to profit but in bust the value falls 

which lead to lower profit. Because of these facts the use of fair value accounting has been accused 

of being pro-cyclical and as such attributing to worsening the financial crises.   

 

A lot of suggestions have been made regarding to better preparing the market for future crises and 

avoiding pro-cyclicality. The suggestions regard financial- and capital regulations for financial 

institutes. As to financial regulations the IASB made some change to IAS 39 Financial instuement – 

Recognition and measurement and IASB and FASB are current developing IFRS 9 – Financial 

Instruments which may lead to high provisions.   
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1.  Indledning 
Siden 2007 har verdensøkonomien været påvirket af en krise i form af faldende markedsværdier for 

specielt værdipapirer og ejendomme. Krisen blev betegnet som finanskrisen og opstod som følge af 

den såkaldte ”subprime-krise” i USA. Her havde de finansielle institutioner fulgt en meget lempelig 

udlånspolitik til boligejere og var derfor kommet i besiddelse af en enorm mængde dårlige lån. 

Lånene blev solgte videre til finansielle virksomheder rundt omkring i verden, hvilket var som gift 

for verdensøkonomien. For da boligmarkedet efterfølgende bristede og renten steg, måtte millioner 

af mennesker se sig selv insolvente og uden i stand til at betale regningen. 

 

Dette medførte store tab for de finansielle institutioner og en generel uro på markedet. Som følge 

heraf, har de været tvunget til at stramme op på udlånspolitikken for at begrænse yderligere tab. De 

finansielle institutioner har i den forbindelse fået skyld for, at være medvirkende til at forstærke 

udsvinget i lavkonjunkturen ved netop at stramme udlånspolitikken, hvor der var mindst brug for 

det og dermed bremse væksten.  

 

Endvidere er regnskabsaflæggelse og anvendelse af dagsværdier kommet i rampelyset. Ved 

anvendelse af dagsværdi boostes aktiver op under højkonjunktur, med efterfølgende sammenbrud 

og krise til følge under lavkonjunktur. Stigende aktivpriser giver sikkerhed for nye lån, øget 

efterspørgsel efter aktier, fast ejendom m.v. og yderligere prisstigninger til følge. Men når boblen 

springer forsvinder sikkerhed, kreditten strammes og virksomheder, boligejere og finansielle 

institutioner tvinges til at sælge i et nedadgående marked med yderligere prisfald til følge. Som 

følge heraf mener kritikere at brug af dagsværdi, har været procyklisk og dermed bidraget til 

finanskrisen og forværret omkostningerne for den finansielle sektor rundt omkring i verdenen. Dette 

har medført store debatter om anvendelse af dagsværdi, der blandt andet har involveret den 

amerikanske kongres, EU samt den finansielle sektor og andre regnskabskyndige over hele 

verdenen.  

 

Som følge af finanskrisen har reglerne for værdiforringelse og de herigennem udførte 

nedskrivningstest fået meget større betydning ved aflæggelse af et årsregnskab end tidligere. I alt 

væsentlighed baseres nedskrivningstests på skøn og subjektive vurderinger, der selv før finanskrisen 
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har medført store spænd i de grundlæggende forudsætninger og værdiansættelser.1 Som følge af 

finanskrisen og den generelle uro på markedet har dette medført yderligere udfordringer ved 

bestemmelse heraf. Regnskabsbrugere har, mere end nogen sinde, behov for pålidelig og troværdig 

regnskabsinformation, som afspejler et realistisk og retvisende billede af virksomhedens finansielle 

stilling.   

 

I regnskabspraksis bevæger vi os fra en præstationsorienteret tilgang til en mere formueorienteret 

tilgang. Dette medfører, at dagsværdimålinger er blevet mere aktuelle i forhold til historisk kostpris. 

Grunden til denne overgang skyldes at dagsværdimålinger menes at have mere relevans i forhold til 

historisk kostpris og anvendelse af formueorienterede regnskabsteori indeholder mere 

informationsværdi set i forhold til ressourceallokering fra en investor eller kreditgiver. Tilhængere 

af historisk kostpris mener, at anvendelse at transaktionsmodellen er mere pålidelig, idet der ved 

måling til dagsværdi kan opstå en vis grad af usikkerhed i forbindelse med værdiansættelsen. 

Omvendt er historisk kostpris mindre relevant, idet balanceposterne ikke er blevet reguleret 

igennem tiden og dermed ikke taget højde for prisudvikling og inflation.  

Det internationale regnskabsorgan IASB har som følge af konvergensprojektet med FASB og som 

led i deres bestræbelser på at skabe mere ensartethed og mere klare retningslinjer for 

regnskabsrapportering iværksat en række forskellige projekter. Et af de overordnede projekter er 

Fair Value Measurement, som omhandler dagsværdimålinger. 

 

Ovenstående giver anledning til at undersøge, hvordan fair value accounting og anvendelse af 

målinger til dagsværdi har påvirket finanskrisen og hvad det har betydet for værdiansættelse og de 

heraf foretagne nedskrivningstest. 

 

  

                                                
1 Danske erfaringer med værdiforringelsestest - del 1, R&R 2007 1, side 2-3 
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2. Problemstilling 
Dette afsnit indeholder en præsentation af hovedproblemstillingen samt en række delspørgsmål, 

som vil blive besvaret i denne hovedopgave. Efterfølgende afsnit vil indeholde en afgrænsning, 

hvor der redegøres for, hvilke områder opgaven ikke vil omhandle. Afslutningsvis følger en 

beskrivelse af metode.   

 

2.1. Problemformulering 

Med udgangspunkt i den problemstilling fair value accounting og værdiansættelse til dagsværdi har 

medført finanskrisen, vil hovedopgaven besvare følgende problemformulering: 

 

Hvilken påvirkning har anvendelse af fair value accounting haft på finanskrisen og står 

samfundet stærkere herefter?  

 

For at opnå en dybere forståelse omkring fair value accounting og den underliggende problematik i 

lyset af finanskrisen, vil der blive gennemgået en række underemner, som vil blive belyst ud fra 

følgende 3 delspørgsmål: 

 

Delspørgsmål 1  

For at kunne belyse hvilke påvirkning måling til dagsværdi har på finanskrisen, er det nødvendigt at 

skabe en forståelse for teorien bag fair value measurement samt udviklingen af samme. Dette 

munder ud i følgende delspørgsmål: 

 

Hvad er teorien bag fair value measurement og hvad er status i dag? 

 

Delspørgsmål 2 

Som følge af fair value accounting vil der med udgangspunkt i den teoretiske beregning af 

nedskrivningstest, blive belyst hvilke parametre finanskrisen har påvirket. Dette har ledt til følgende 

delspørgsmål: 

 

Hvordan foretages nedskrivningstests og hvilke parametre har finanskrisen påvirket? 
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Delspørgsmål til kapital 3 

Gennemgangen delspørgsmålene munder ud i en redegørelse for hvilke konsekvenser fair value 

accounting har haft på finanskrisen samt hvilke tiltag der er blevet gjort. Endvidere vil der, med 

udgangspunkt i nedskrivninger og værdiansættelse til dagsværdi, blive belyst hvorvidt fair value 

accounting har virket procyklisk på finanskrisen. Dette munder ud i følgende delspørgsmål:  

 

� I hvilket omfang har nedskrivninger og måling til dagsværdi påvirket finanskrisen og har 

anvendelse af fair value accounting virket procyklisk? Hvilke tiltag er blevet foreslået for 

at modvirke dette?  
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2.2. Afgrænsning 

I følgende afsnit foretages en afgræsning af områder som problemformuleringen ligger op til, men 

som ikke vil blive belyst i opgaven.  

 

Kapitel 3 – Fair value measurement 

Med undtagelse af begrebsrammens fase c, vil andre niveauer kun kort blive beskrevet. Formålet 

med gennemgangen er, at give læseren en forståelse for hvorfor det formueorienterede paradigme 

anvendes.  

 

Ved gennemgang af måleattributter vil opgaven kun omhandle dem af nyere dato. Der afgrænses 

for de 19 måleattributter, som udvalget havde oprindeligt.  

 

Begrebsrammen som helhed vil kort blive beskrevet og vil kun blive nævnt sporadisk i de 

efterfølgende kapitaler. Hovedproblemstilling har ikke til formål at inddrage andre niveauer end 

measurement i begrebsrammen, hvorfor der vil blive afgrænset herfor.   

 

Ved gennemgangen af exposure draft ED/2009/5 - fair value measurement, vil der blive fokuseret 

på følgende områder: 

 

- Definition 

- Mest fordelagtige måde 

- Værdiansættelsesmetoder 

- Dagsværdihierarkiet 

- Usikkerhedsanalyse (ED/2010/7) 

- Præsentation 

 

Kapitel 4 – Nedskrivningstest 

Kapitlet har til formål at belyse hvilke parametre i en nedskrivningstest finanskrisen kan påvirke. 

Hovedopgaven vil derfor omhandle en teoretisk gennemgang af IAS 36 og der afgrænses derfor fra 

at udregne eksempler.  
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Grundet hovedopgavens begrænsede omfang vil der kun blive fokuseret på IAS 36 og der afgrænses 

derfor for en gennemgang af IAS 39/IFRS 9 – Finansielle instrumenter. (Standarden vil kort blive 

nævnt)  

 

Ydermere vil IAS 36 kun blive inddraget såfremt det har relevans for delspørgsmålet, hvorfor der 

afgrænses fra andre områder i standarden. 

 

Ved opgørelse af genindvendingsværdien vil der primært blive fokuseret på kapitalværdien ved 

brug af DCF-modellen. Opgaven afgrænses derfor fra at omhandle andre modeller.  

 

Kapitel 5 Finanskrise 

Kapitlet har til formål at beskrive i hvilket omfang fair value accounting, og heraf procyklikalitet, 

har påvirket finanskrisen og hvilke tiltag der efterfølgende er blevet forelagt for at 

undgå/formindske dette fremover.  

 

Kapitlet vil kun omhandle nedskrivninger og værdiansættelser af aktiver. Resterende ændringer om 

aflønning mv. vil ikke blive behandlet.  

 

De tiltag der har været for at undgå procyklikalitet og formindske omfanget af en fremtidig krise vil 

kun omhandle regnskabsregler og kapitaldækningsregler. Kapitaldækningsregler vil blive set fra en 

regnskabsorienteret tilgang med hensyn til hensættelser, nedskrivninger og kapitalbuffere. Basel III 

vil kun kort blive nævnt.  
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2.3. Metode 

Dette afsnit har til formål at beskrive den valgte metodik, som er anvendt ved løsning af 

problemformuleringen og udarbejdelse af hovedopgaven.  

 

2.3.1. Formål 

Hovedopgaven omhandler en beskrivelse af fair value measurement og hvorledes anvendelsen heraf 

har forværret finanskrisens omfang. Hovedopgaven indeholdelse således et beskrivende element 

omkring fair value measurement og et problemidentificerende formål om hvorvidt anvendelse heraf 

har forværret finanskrisens omfang.  

 

Når følgende emner er behandlet vil opgaven stå tilbage med et spørgsmål om hvorvidt samfundet 

står stærkere ved anvendelse af fair value accounting efter finanskrisen, hvilket hovedopgaven har 

til formål at belyse. 

 

Endvidere er det hovedopgavens formål, at vise færdigheder ved afslutning af HD(R)-studiet. 

Herunder vise evner til at konkretisere en problemstilling samt indsamle og behandle datamateriale 

sammen med den indlærte teori og løse den aktuelle problemstilling i form af en struktureret 

hovedopgave.  

 

2.3.2. Undersøgelsens formål 

Det efterfølgende afsnit har til formål, at beskrive den metode der er anvendt for at løse 

problemstillingen. Herunder fremhæve hvilke emner opgaven vil omhandle, hvorfor de vil blive 

undersøgt, og hvordan undersøgelsen vil gribes an.   

 

Delspørgsmål 1 – Fair value measurement, belyses ud fra en empirisk teoretisk gennemgang af 

fair value measurement frem til i dag og hvorfor der aflægges regnskab herefter, med henblik på 

begrebsrammen og fair value accounting.  

 

For at give læseren et teoretisk forståelse, til senere anvendelse i opgaven, vil der i afsnittet 

redegøres for teorien bag det præstationsorienterede- og formueorienterede regnskabsparadigme 

samt den udvikling der har været for måling til dagsværdi.  
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Afsnittet vil blive foretaget med udgangspunkt i konvergensprojektets udvikling af begrebsrammens 

fase c – measurement samt exposure draft 5/2009 - fair value measurement. Afsnittet afsluttes med 

en delkonklusion hvor delspørgsmål 1 vil blive besvaret.     

 

Delspørgsmål 2 – Nedskrivningstest, besvares ud fra en systematisk gennemgang af den 

internationale regnskabsstandard IAS 36 – impairment of assets. I gennemgangen vil der blive lagt 

vægt på værdiansættelsen af et aktiv eller CGU med henblik på at fremhæve de parametre, som 

finanskrisen påvirker.  

 

Afsnittet har til formål at give en induktiv beskrivelse af finanskrisens påvirkning på 

værdiansættelse og de heraf foretagende nedskrivninger. Beskrivelsen danner belæg for den senere 

undersøgelse af hvorvidt fair value accounting har en procyklisk effekt i forhold til finanskrisen.  

 

Gennemgangen af nedskrivningstest vil tage udgangspunkt i IAS 36 samt aktuelle artikler der 

problematisere anvendelse af standarden i lyset af finanskrisen. Afsnittet afsluttes med en 

delkonklusion.  

 

Delspørgsmål 3 – Finanskrisen, omhandler en redegørelse af de konsekvenser anvendelse af fair 

value accounting har haft på finanskrisen og hvorvidt dette har haft en procyklisk effekt. Endvidere 

vil afsnittet omhandle en diskussion om hvorvidt anvendelse af historisk kostpris ville have været 

bedre.  

 

Redegørelsen har til formål at give en deduktiv undersøgelse af hvorfor anvendelsen af fair value 

accounting har forværret omfanget af finanskrisen.   

 

Endvidere vil afsnittet belyse hvorvidt fair value accounting har virket procyklisk på finanskrisen 

og hvilke tiltag samt overvejelser der er blevet gjort for at modvirke dette fremover.   

 

Redegørelsen vil tage udgangspunkt forskellige studier og artikler der har været omkring fair value 

accounting og finanskrisen.  
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Hovedopgaven afsluttes med en konklusion der besvarer, det i problemformuleringen, beskrevne 

hovedspørgsmål.  

 

2.3.3. Kildekritik 

I nærværende opgave er der primært anvendt primære kilder fra standardudstedende instanser som 

IASB og FASB samt diverse arbejdsgrupper, der har rapporteret til IASB og FASB. Endvidere er 

der anvendt materiale fra den Europæiske Union samt nationalbanken. Dette materiale har været 

anvendt til at give et overblik over fair value measurement samt hvad der er blevet diskuteret i 

forhold til finanskrisen. Til belysning af den anvendte teori og de gældende regler er der i et 

beskedent omfang anvendt fagbøger. Endvidere er der anvendt enkelte regnskabsstandarder.  

 

I forbindelse med gennemgangen af hvordan fair value accounting har præget finanskrisen er der 

anvendt sekundær litteratur. Det har blandt andet været artikler og rapporter som er anvendt for at 

inddrage forskellige holdninger mellem dagsværdi og finanskrisen. Det er forfatterens holdning, at 

det har haft relevans for opgaven at inddrage nogle af de holdninger  

 

Forfatteren er desuden opmærksom på at udkast, mødereferater m.v., som er anvendt i forbindelse 

med beskrivelsen af fair value measurement ikke er endelig vedtaget.  
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2.4. Opgavens struktur 

Opgavens ovenstående 3 delspørgsmål samt hovedproblemstilling munder ud i følgende struktur: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kilde. Egen tilvirkning 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1 - Opgavens struktur 
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3. Fair value measurement 
I dette afsnit redegøres indledningsvist for henholdsvis det præstationsorienterede- og det 

formueorienterede regnskabsparadigme. Efterfølgende vil konvergensprojektet mellem de to 

regnskabsudstedende organer IASB og FASB blive beskrevet samt deres arbejde med 

begrebsrammen. Afsnittet afsluttes med en beskrivelse af begrebsrammens fase c – ”measurement” 

samt fair value measurement projektet. Dette munder ud i en besvarelse på delspørgsmål 1.  

 

3.1. Teorien bag historisk kostpris og dagsværdi 

I regnskabsteorien skelnes der mellem to forskellige synsvinkler, man kan aflægge et regnskab 

efter. Det formueorienterede regnskabsparadigme, som omfatter måling til dagsværdi (ex ante) og 

det præstationsorienterede regnskabsparadigme som omfatter måling til historisk kostpris (ex post).  

Regnskaber hvor aktive og forpligtelser er værdiansat til dagsværdi anses for at være relevante, men 

mindre pålidelige, mens historisk kostpris er meget pålidelig, men mindre relevante. Disse forskelle 

har blandt andet medført en tilbagevendende debat omkring anvendelse af de to paradigmer.  

I det følgende afsnit vil de to paradigmer blive beskrevet yderligere.  

 

Historisk kostpris og det præstationsorienterede regnskabsparadigme 

Historisk kostpris er bygget på den transaktionsbaserede historiske kostpris model, hvor indregning 

først tillades, idet der har været en transaktion. Dette giver regnskabet en høj pålidelighed, idet der 

ikke tillades semantiske poster. Resultatopgørelsen er primær og har til formål at måle periodens 

overskud på grundlag af sammenhæng mellem indtægter og udgifter. Dette benævnes også som 

matchingprincippet, hvilket er et af nøgleordene i det præstationsorienterede paradigme.  

 

Da matching af indtægter og omkostninger er essentielt i paradigmet, vil resultatopgørelsen være 

tæt forbundet med en pengestrømsopgørelse og på længere sigt være ens. Der er dog den forskel at 

resultatopgørelsen tillader indregning af indtægter og omkostninger når de opstår og ikke når de 

indbetales, som er kendetegnet for en pengestrømsopgørelse. Derfor betragtes balancen som en 

”parkeringsplads”, idet indtægter og udgifter bliver ”parkeret” og kanaliseret hen i den 

regnskabsperiode de vedrører. Dette bliver også benævnt som periodiseringsprincippet, hvilket er et 

andet nøgleord i det præstationsorienterede paradigme.   
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Balancens rolle er sekundær og består af aktiver, forpligtelser og egenkapital. Dens formål er, som 

før nævnt, en parkeringsplads mellem perioderne for indtægter og udgifter i henhold til matching- 

og periodiseringsprincippet. Med andre ord er balancen et resultat af tidligere begivenheder, (ex 

post) som har til formål at kanalisere ressourcer ind i den korrekte regnskabsperiode.  

 

Anlægsaktiverne, er som en del af transformationsprocessen, med til at skabe indtægter og for at få 

en korrekt matching, skal aktivet indregnes i resultatopgørelsen i form af afskrivninger. Da denne 

afskrivning ikke tager udgangspunkt i aktivets reelle værdiforringelse, men blot er baseret på et 

skøn, bliver værdien heraf en syntaktisk post uden sammenhæng med virkeligheden.   

 

Historisk kostpris har været den mest anvendte regnskabsteori, men i de senere år har man bevæget 

sig imod en mere formueorienteret praksis. Dette skyldes, at det formueorienterede regnskab 

tillægges større nytteværdi end historisk kostprisregnskab, idet regnskabsinformationen opfylder 

behovet for en større gruppe af interessenter.  

 

Dagsværdi og det formueorienterede regnskabsparadigme 

Teorien om det formueorienterede paradigme går langt tilbage og allerede i perioden op til den store 

depression i 1929, kunne man i USA se regnskaber, hvor markedsværdi og opskrivninger var 

anvendt. Efter depressionen gik man tilbage til historisk kostpris, idet man mente værdiansættelse 

til markedsværdi medførte for meget volatilitet for bankerne og forkert beslutningsgrundlag for 

investorerne. I 1975 blev det påkrævet at anvende dagsværdi under visse omstændigheder og 

FASB’s begrebsramme 1978 indeholder også krav om måling til dagsværdi. IASB fulgte efter i 

1989 ved udarbejdelse af deres begrebsramme. I 2001 kom det ind i den danske årsregnskabslov. I 

dag er paradigmet anvendt globalt.2  

 

 Formålet med det formueorienterede regnskabsparadigme er at måle aktiver og forpligtelser til den 

værdi, virksomheden vil have ved salg, udnyttelse eller afhændelse heraf.  

I forhold til det præstationsorienterede paradigme, hvor det er resultatopgørelsen som er i fokus, er 

det nu balancen der tillægges den største betydning.  Resultatopgørelsen kommer i anden række og 

er reduceret til at være en specifikation af virksomhedens transaktioner af aktiver og forpligtelser 

                                                
2 Jens O. Elling – Finansiel rapportering - teori og regulering - 2. udgave 
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fra primo til ultimo. Periodens resultat betegnes som stigningen i balancens nettoaktiver/egenkapital 

og betegnes som totalindkomsten.  

 

I henhold til begrebsrammen fra 1989 er det investorerne, som er målgruppen for 

regnskabsinformation. Det er filosofien, at deres behov for regnskabsinformation er så omfattende, 

at når deres behov er dækket er dette ligeledes tilfældet for andre interessenter. Investorernes formål 

med information er at træffe beslutninger om allokering af ressourcer på baggrund af fremtidige 

pengestrømme. Derfor bør den finansielle rapportering indeholde oplysninger til bedre 

prognosticering heraf, hvilket indebærer værdiansættelse til dagsværdi frem for historisk kostpris. 3 

 

Balancen får derfor en anden funktion, idet aktiver og forpligtelser skal værdiansættes på baggrund 

af de fremtidige pengestrømme der vil tilfalde virksomheden. Figur 2 - Historisk kostpris vs. Dagsværdi 

viser hvordan balancen i det præstationsorienterede paradigme præsenteres med en værdi som 

resultat af historiske transaktioner, hvor balancen i det formueorienterede paradigme præsenteres 

som resultat af fremtidige pengestrømme (kapitalindkomst).  

 

Figur 2 - Historisk kostpris vs. Dagsværdi 

 

          Præstationsorienterede paradigme           Formueorienterede paradigme 

 

          Balancen 

      Resultat af historiske transaktioner (ex post)         Resultat af fremtidige pengestrømme (ex ante) 

                           

                          Tid 

 Kilde: Egen tilvirkning       

 

Transaktionsprocessen er en del af det præstationsorienterede paradigme og indgår ikke i det 

formueorienterede. Det er derfor ikke nødvendigt at en transaktion har fundet sted, før den må 

indregnes i balancen. Den skal blot opfylde indregningskriterierne i begrebsrammen. Der sondes 

derfor ikke mellem urealiserede ændringer i nettoaktivernes værdi og de ændringer der er realiseret 

igennem virksomhedens erhverv. De indregnes begge som en del af totalindkomsten, hvilket gør at 

                                                
3 Jens O. Elling – Finansiel rapportering - teori og regulering - 2. udgave – side 198  
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den formueorienterede teori ikke er så nær knyttet til pengestrømme som den 

præstationsorienterede. 

 

Systematiske afskrivninger anvendes stadig i den formueorienterede teori, men bare med et andet 

formål. Den historiske kostpris anses som værende dagsværdien/markedsværdien på 

købstidspunktet og afskrivningerne som den værdiforringelse der har fundet sted. Dagsværdien er 

dog stadig en syntaktisk værdi uden reelt indhold. Derfor foretages der nedskrivninger, som har til 

formål at supplere afskrivninger, så aktivet afspejler markedsværdien på balancedatoen. 

Nedskrivninger foretages såfremt genindvindingsværdien (største af salgsværdi og kapitalværdi) er 

lavere end den bogførte værdi. Med andre ord, så foretages der nedskrivninger såfremt den bogførte 

værdi er højere end dagsværdien. 

 

Mikroøkonomisk teoris indkomstbegreber 

Det formueorienterede paradigme bygger på principperne fra den mikroøkonomiske teoris 

indkomst- og kapitalbegreber. Her er kapitalværdien den ideelle værdi, der viser nutidsværdien af 

de fremtidige pengestrømme ved at eje eller kontrollere et aktiv. Kapitalværdien er derfor 

indbegrebet af formueorienterede teori, hvor aktiver og forpligtelser måles på baggrund af de 

fremtidige økonomiske fordele der vil tilfalde/fragå virksomheden. Beregning af kapitalværdien er 

dog baseret på subjektive skøn, hvorfor pålideligheden heraf meget meget lav.  

 

Hicks’ ideelindkomstmodel er tankegangen bag det formueorienterede paradigme og en forståelse 

heraf giver et indblik i teorien bag det formueorienterede paradigme. Ideelindkomstmodellen 

forudsætter at man kan erstatte de subjektive skøn med objektive markedspriser.4 Den måles under 

en forudsætning om fuld viden samt perfekte og komplette markeder. Fuld viden indebærer at 

fremtiden er kendt og kan observeres. Perfekte markeder betyder at der ikke findes 

transaktionsomkostninger, alle markedsdeltager handler rationelt, ingen mulighed for anormale 

afkast og priserne er uafhængige af markedsdeltagernes handlinger. Komplette markedsforhold 

betyder at der findes markeder og priser for alle aktiver, forpligtelser og ejerandele.5  

 

På et perfekt og komplet marked med fuld viden gælder det at: 

Kapitalværdi = markedsværdi (anskaffelsesværdi = genanskaffelsesværdi = salgsværdi) 
                                                
4 4 Jens O. Elling – Finansiel rapportering - teori og regulering - 2. udgave – side 149.  
5 5 Jens O. Elling – Finansiel rapportering - teori og regulering - 2. udgave – side 153 
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Idet kapitalværdien er det samme som markedsværdien kan man værdiansætte aktiver og 

forpligtelser på baggrund heraf og dermed undgå subjektive skøn. Alle poster vil dermed kunne 

indregnes pålideligt og man ville kunne undgå økonomiske skævheder og bias fra ledelsen. 6 

 

Idet vi lever i en verden inder imperfekte og ikke-komplette markeder, findes der ikke altid 

markedsværdier der afspejler dagsværdien på balancedagen. Derfor må der beregnes kapitalværdier, 

som er baseret på subjektive vurderinger og skøn for at få en tilnærmelsesvis værdi for 

dagsværdien.  Dette er problematikken bag det formueorienterede paradigme, idet pålideligheden 

bliver nedprioriteret frem for relevans.7  

  

3.2. Om FASB og IASB 

FASB er det amerikanske standardudstedende organ der siden 1973 har været udpeget inden for den 

private sektor til at udarbejde standarder for regnskabsaflæggelse og rapportering i USA. Disse 

standarder har til formål at sikre en ensartet regnskabsaflæggelse og bliver officielt godkendt af 

U.S. Securities and Exchange Commission (efterfølgende SEC) og American Institute of Certified 

Public Accountants (efterfølgende AICPA).8 For at opretholde en effektiv og velfungerende 

økonomi er regnskabsstandarder yderst vigtige, idet de hjælper regnskabsbrugere med allokering af 

ressourcer9. 

 

Hvor FASB er ansvarlig for udarbejdelse af regnskabsstandarder i USA er IASB ansvarlig for dette 

internationalt. IASB er et uafhængig standardudstedende organ, oprettet af IFRS Fonden i 2001 

med beliggenhed i London. IASB er ansvarlig for, at udarbejde internationale finansielle 

regnskabsstandarder (IFRS) samt promovering heraf. Dette inkluderer IFRS for små- og 

mellemstore virksomheder. IASB er endvidere ansvarlig for godkendelse af de fortolkninger IFRS 

Interpretations Committee foretager.  

 

For at sikre at regnskabsstandarderne bliver af høj kvalitet lægger IASB vægt på et tæt og åbent 

samarbejde med interessenter over hele verdenen. Endvidere er der mulighed for interessenter for at 

deltage i møder eller hører dem via nettet.  
                                                
6 Jens O. Elling – Finansiel rapportering - teori og regulering - 2. udgave – side 158 og 159 
7 Jens O. Elling – Finansiel rapportering - teori og regulering - 2. udgave – side 158 og 159 
8 http://www.fasb.org/jsp/FASB/Page/SectionPage&cid=1176154526495 
9 http://www.fasb.org/jsp/FASB/Page/SectionPage&cid=1176154526495 
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Siden slutningen af 1990’erne har de to uafhængige organer FASB og IASB ønsket at ensrette deres 

regnskabsstandarder og på sigt udvikle ét sæt globale regnskabsstandarder. Dette ønske medførte 

konvergensprojektet, som vil blive beskrevet i det følgende.  

 

3.3. Konvergensprojektet 

Konvergensprojektet blev vedtaget den 18. september 2002, hvor FASB og IASB på et møde i 

Norwalk, Connecticut vedtog, at de i fællesskab ville udarbejde ét sæt globale regnskabsstandarder. 

Ideen bag konvergensprojektet går dog tilbage til 1997, hvor SEC opfordrede IASC10 til at 

udarbejde et sæt regnskabsstandarder til brug på tværs af landegrænser. I 2000 søgte SEC inputs der 

ville fremme konvergensen via ét sæt globale regnskabsstandarder.  

På The Norwalk Agreement, som mødet også blev kaldt, forpligtede parterne sig til at udvikle ét sæt 

fælles regnskabsstandarder af høj kvalitet, til brug nationalt såvel som internationalt.  

 

På mødet forpligtede de sig til følgende11:  

- De eksisterende regnskabsstandarder skulle sammenholdes og forenes så hurtigt som 

praktisk muligt og 

- deres fremtidige arbejde skulle koordineres for at sikre, at idet regnskabsstandarderne var 

forenet, ville dette blive fastholdt.  

 

For at opnå denne sammenlægning vedtog FASB og IASB følgende projekter: 

- Et ”short-term project” med det formål at fjerne individuelle forskelle mellem US GAAP og 

IFRS herunder IAS.  

- Eliminering af andre forskelle mellem US GAAP og IFRS, som fortsat ville være tilstede 

den 1. januar 2005, gennem koordinering af fremtidige arbejdsopgaver.  

- Forsætte med de nuværende fælles projekter 

- Opfordrer deres fortolkningsorganer omkring koordinering af deres arbejde.   

 

Short-term projektet blev startet i 2006. De andre fælles projekter blev fordelt mellem FASB og 

IASB, med undtagelse af nedskrivninger og indkomstskat, som de skulle udarbejde i fællesskab12. 

                                                
10 IASC (International Accountant Standards Comittee) blev i 2001 til IASB 
11 http://www.ifrs.org/NR/rdonlyres/6F81606F-6182-4D27-A2C9-6A6DD5D10BA4/0/Norwalk_agreement.pdf 
12 http://www.ifrs.org/NR/rdonlyres/874B63FB-56DB-4B78-B7AF-49BBA18C98D9/0/MoU.pdf 
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FASB skulle arbejde med følgende emner: 

- Dagsværdi option 

- Investeringsejendomme 

- Forsknings- og udviklingsomkostninger 

- Efterfølgende begivenheder 

 

IASB skulle arbejde med følgende emner: 

- Låneomkostninger 

- Regeringstilskud 

- Joint ventures 

- Segment rapportering 

 

Udover ovenstående projekter blev der også fastlagt en række andre projekter, der skulle fremme 

konvergensen mellem de to organer. Herunder blev det vedtaget på et fælles møde i oktober 2004, 

at de skulle udvikle en ny fælles begrebsramme baseret på de i forvejen eksisterende 

begrebsrammer fra 1978 og 1989. Formålet hermed var at give et bedre grundlag for organernes 

fremtidige udarbejdelse af regnskabsstandarder.  
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3.4. Begrebsrammen 

I mange år har standardudstedende organer, regnskabsforskere m.fl. arbejdet på at udvikle en 

universel konceptuel begrebsramme (conceptual framework) for den finansielle rapportering og det 

finansielle regnskab. I USA offentliggjorde FASB i 1978 deres begrebsramme (Statement of 

Financial Accoutning Concepts - SFAC). Denne blev efterfølgende udvidet med yderligere 4 

punkter fra 1980 til 1985 samt 1 i 2000 og 201013.  

 

1 Objectives of Financial Reporting  by Businss Enterprises (1978) 

2 Qualitative Characteristics of Accounting Information (1980) 

3 Elements of Financial Statements of Business Enterprises (1980) 

4 Objectives of Financial Reporting by Nonbusiness Organizations (1980) 

5 Recognition and Measurement in Financial Statements of Business Enterprises (1985) 

6 Elements of Financial Statements (som erstatning for nummer 3 (1985)) 

7 Cash Flow Information and Present Value in Accounting Measurements (2000) 

 

På baggrund af FASB’s begrebsramme udgav IASC i 1989 deres version (Framework for the 

Preparation and Presentation of Financial Statements). I Danmark findes udsnit af begrebsrammen 

i årsregnskabsloven af 2001. Specifikt i kapitel 3 Grundlæggende krav til årsrapporten14, som 

omhandler det retvisende billede, kvalitetskravene og de grundlæggende forudsætninger. 

 

Begrebsrammen giver ikke i sig selv løsninger på praktiske problemer, men giver retningslinjer og 

kriterier for hvordan regnskabet bedst udarbejdes, således den er til størst mulig gavn for 

regnskabsbrugen. Begrebsrammen kan ligeledes betragtes som grundloven for den finansielle 

rapportering og bl.a. til formål, at:  

- Hjælpe lovgivere og standardsættere ved udarbejdelse af det tekniske regelsæt 

- Sætte retningslinjer ved løsning af regnskabsproblemer, som der ikke tidligere er løst 

- Reducere antallet af muligheder og derved opnå sammenlignelighed og konsistens 

- Forhindre indflydelse og politisk pres fra regnskabsinteressenter 

- Formindske omkostninger ved løsning af tvivlsspørgsmål15 

 
                                                
13 Ajourføring af IASB og FASB's konceptuelle begrebsramme for finansiel rapportering..udfordrende eller ambitiøst? 
     Af Dennis van Liempd – Revision og regnskabsvæsen 2007.08 
14 Jens O. Elling, Finansiel Rapportering – Teori og Regulering 2. udgave, side 193-194 
15 Jens O. Elling, Finansiel Rapportering – Teori og Regulering 2. udgave, side 193-194 
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Begrebsrammen består af følgende 5 niveauer: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Kilde: Jens O. Elling - Finansiel Rapportering - 2. udgave                        

      

Begrebsrammen er baseret på et deduktivt system der tager udgangspunkt i brugernes 

informationsbehov for regnskabsinformation på niveau 1 og efterfølgende præmisser til niveau 5. 

Til sidste opnås et regnskab af høj kvalitet som matcher brugernes informationsbehov.  

Niveau 2 omhandler de kvalitative egenskaber, som regnskabsinformationen bør besidde før den er 

relevant for regnskabsbrugen. 

Niveau 1 og 2 danner tilsammen den overordnede målsætning for hvad regnskabet bør indeholde 

for at give ”et retvisende billede” i henhold til generalklausulen.  

De 3 efterfølgende niveauer betegnes som målesystemer og opstiller kriterier for indregning mv. for 

at målsætningen opfyldes. 

Først defineres aktiver, passiver, indtægter, omkostninger o.l. regnskabsposter i niveau 3, for 

dernæst i niveau 4 at stille krav til indregning og måling heraf. Niveau 5 omfatter klassifikation og 

præsentation af elementerne i regnskabet.16  

 

                                                
16 Jens O. Elling, Finansiel Rapportering – Teori og Regulering 2. udgave, side 195 - 196 

Figur 3 - Begrebsrammen 

 

Niveau 1 

Målsætning       

  Niveau 2 

 

      Niveau 3 

 

Målesystemer  Niveau 4 

      

Niveau 5 

 

  

  

Brugernes informationsbehov 

Kvalitative egenskaber 

Definition af elementer 

Indregning og måling 

Klassifikation og præsentation 

 

Grundlæggende forudsætninger 
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3.5. Begrebsrammens fase 3 – Måling 

Som før nævnt, besluttede FASB og IASB på et møde i 2004, at udvikle en fælles begrebsramme 

baseret på i de forvejen eksisterende begrebsrammer. Begrebsrammen skulle danne rammerne for 

udarbejdelse af de fremtidige regnskabsstandarder i konvergensprojektet. Projektet blev delt op i 

følgende 8 faser, hvoraf fase A blev afsluttet den 28. oktober 2010.17  

 

Fase A Formål med regnskabsaflæggelse og kvalitative egenskaber 

Fase B Definition af elementer 

Fase C Måling 

Fase D Den regnskabsaflæggende enhed 

Fase E Klassifikation og præsentation 

Fase F Formål og status 

Fase G Begrebsrammens anvendelse for non-profit organisationer 

Fase H Andre problemstillinger 

 

På et møde tilbage i 2006 startede IASB og FASB med at udarbejde en plan for hvorledes projektet 

om begrebsrammens fase C – måling, skulle struktureres. Formålet med projektet var at give 

vejledning for valg af måleattribut, som er i overensstemmelse med regnskabets kvalitative 

egenskaber. (Niveau 2 i begrebsrammen) 

 

Idet ”måling” omhandler et meget komplekst område, valgte bestyrelsen i IASB og FASB at opdele 

projektet efter byggeklodsmodellen i 3 niveauer, hvor de hver især repræsentere én milepæl. 

Formålet med hver enkelt milepæl er forklaret nedenfor. I bilag 1 fremgår en oversigt over de 15 

punkter/spørgsmål, (5 pr. milepæl) som bestyrelsen vil gennemgå i forbindelse med projektet.  

 

Projektet blev opdelt følgende i 3 milepæle: 

- Identifikation og definition af mulige måleattributter  

- Evaluering af de identificerede måleattributter på baggrund af begrebsrammens kvalitative 

egenskaber 

- Konkludere på milepæl 1 og 2 og adressere praktiske spørgsmål 

 

                                                
17 www.iasplus.com 
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Milepæl 1 – identifikation og definition af mulige måleattributter 

Denne milepæl blev færdiggjort i foråret 2007 og havde til formål at definere passende 

måleattributter baseret på ex poste publikationer samt de eksisterende begrebsrammer. Af tidligere 

publikationer omfattende blandt andet Measurement Bases for Financial Reporting – Measurement 

on initial recognition, udgivet november 2005 af AcsB18 på vejne af IASB.    
 

Milepæl 2 – Evaluering af de identificerede måleattributter 

Denne milepæl har til formål at evaluere de identificerede måleattributters evne til at formidle 

brugbar information til regnskabsbrugen. Måleattributterne bliver sammenholdt med de kvalitative 

egenskaber fra fase A, som regnskabsinformation blandt andet skal besidde for at danne ”et 

retvisende billede”. 
 

Milepæl 3 – Konkludere på milepæl 1 og 2 og adressere praktiske spørgsmål 

Formålet med milepæl 3 er at danne en konklusion på baggrund af undersøgelserne i Milepæl 1 og 

2 samt assistere med vejledning for at imødekomme fremtidige problemstillinger ved udarbejdelse 

af regnskabsstandarder. Endvidere skal her besluttes hvorvidt en enkelt måleattribut dækker behovet 

hos regnskabsbrugere eller om der er brug for flere.  

 

Efter milepæl 3 er afsluttet, vil der blive udarbejdet en begrebsramme for måling.19  

 

  

                                                
18 Canadian Accounting Standard Board 
19 Conceptual Framework Project Phase C: Measurement Milestone 1 Summary Report – Inventory and Definitions of 
     Possible Measurements Bases, FASB, April 2007 
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Måleattributter 

Under milepæl 1, havde man til formål at finde passende måleattributter, som kunne anvendes ved 

værdiansættelse af aktiver og forpligtelser. Bestyrelserne fandt følgende 9 måleattributter 

anvendelige: 

 

- Historisk kostpris 

- Historisk exitpris 

- Modificerede historisk beløb 

Ex post 

- Nutids kostpris 

- Nutids exitpris 

- Nutids ligevægtspris 

Nutid 

- Nytteværdi (value in use) 

- Fremtidig kostpris 

- Fremtidig exitpris 

Ex ante 

 

Se endvidere bilag 2 for eksempler hvor måleattributterne anvendes samt definitioner heraf. De 

fleste af måleattributterne har været anvendt i praksis, hvor enkelte er nytilkomne. For eksempel har 

nuværende ligevægtspris har ikke været anvendt. For de forskellige måleattributter gælder det, at de 

repræsenterer en gruppe af nært beslægtede variationer, hvor bestyrelserne har valgt kun at fokusere 

på de mest anvendelige.20   

 

Reducering af måleattributter 

Senere besluttede bestyrelsen at eliminere nogle af måleattributterne for derved at gøre 

begrebsrammen bedre og mere simpel. 

 

Følgende måleattributter blev elimineret: 

- Historisk kostpris 

- Historisk exitpris 

- Fremtidig kostpris 

- Fremtidig exitpris 

- Nytteværdi  

                                                
20 Conceptual Framework Project Phase C: Measurement Milestone 1 Summary Report – Inventory and Definitions of 
     Possible Measurements Bases, FASB, April 2007 
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Elimineringen af historiske priser (før kostpris og før exitpris) er ikke ensbetydende med at historisk 

kostpris og paradigmet forbundet hermed er væk. Det var udvalgets holdning at et aktiv eller 

forpligtelse blev indregnet til dagsværdi ved første indregning, hvorefter der i nogle tilfælde ikke vil 

blive foretaget en ny måling, hvorfor aktivet eller forpligtelsen dermed ville fremstå med en værdi 

til historisk kostpris. 

Dermed bliver værdiansættelse efter historiske- og fremtidige priser unødvendige og 

måleattributterne overflødige. Endvidere mente man at værdiansættelse baseret estimering af 

historiske og fremtidige priser var for en subjektiv vurdering.  

 

Nytteværdi er meget anvendelig, som måleattribut for en gruppe af aktiver, som genererer 

pengestrømme sammen. Specielt i de tilfælde, hvor værdiansættelse af de enkelte aktiver er 

besværlig og omkostningstungt. Dog er værdiansættelse herefter en subjektiv vurdering afhængig af 

den enkelte virksomhed. Ved vurdering af de fremtidige pengestrømme kan ledelsen være for 

optimistiske om fremtiden, hvilket vil resultere i en for høj værdiansættelse. Af forskellige årsager 

kan aktiver endvidere anvendes på en ikke-optimal måde, hvilket vil resultere i en for lav 

værdiansættelse. Taget fordele og ulemper i betragtning, besluttede man at eliminere nytteværdi 

som måleattribut.21  

 

Første indregning 

I agenda paper 4 - Conceptual Framework af 20. januar 2009 fremføres en general holdning til 

brug af kostpris eller estimering heraf, som måleattribut ved første indregning. Dette begrundes 

med, at kostprisen ved første indregning er synonymt med dagsværdi og fair value, hvilket danner 

grundlag for den formueorienterede regnskabsteori. Det blev derfor vedtaget, at gå videre med 

kostpris som måleattribut ved første indregning. 

 

  

                                                
21 Conceptual Framework Project Phase C: Measurement Milestone 1 Summary Report – Inventory and Definitions of 
     Possible Measurements Bases, FASB, April 2007 
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Efterfølgende indregning 

Efter første indregning af et aktiv eller forpligtelse er kostpris, som måleattribut ikke særlig 

anvendelig som definition af dagsværdi. Derfor blev det besluttet at eliminere denne, hvorfor der nu 

forefindes følgende måleattributter: 

 

- Modificerede før beløb 

- Nutids exitpris 

- Nutids ligevægtspris 

 

Den endelige udvælgelse heraf, er baseret på diskussioner mellem IASB og FASB og kan ikke 

betragtes som en endelig afgørelse. Ved udvælgelse lagde IASB vægt på, at FASB har defineret 

dagsværdi (fair value) som en exitpris, i deres standard for fair value measurement SFAS 157. 

Endvidere har IASB, for at øge konvergensen, anvendt samme definition i deres udkast for fair 

value measurement.22 Med dette in mente og at værdiansættelse af aktiver og forpligtelser, som 

kostpris ved første indregning og exitpris ved efterfølgende indregning ville gøre værdiansættelsen 

lettere blev det vedtaget at man ville gå videre med exitpris som måleattribut.23 

 

3.6. IFRS 13 - fair value measurement 

Tilbage i 2005 tilføjede IASB et nyt projekt til deres dagsorden, hvor betydningen af dagsværdi 

skulle defineres og en klar ensrettet vejledning skulle udarbejdes til de IFRS-standarder, hvor 

måling af dagsværdi var tilladt eller påkrævet. Vejledningen skulle have sin egen IFRS standard og 

erstatte den vejledning der på nuværende tidspunkt er indeholdt i de enkelte IFRS-standarder.  

IASB’s formål med projektet var at: 

 

- Udarbejde en enkelt kilde til vejledning om måling af dagsværdi 

- Præcisere definitionen af dagsværdi samt tilhørende vejledning 

- Forbedre videregivelsen af oplysninger om måling af dagsværdi 

- Øge konvergensen mellem IFRS og US GAAP 

 

                                                
22 Exposure draft – fair value measurement, IASB maj 2009 
23 Agenda Paper 4 – Conceptual Framework, IASB 20. Januar 2009 
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I 2009 udgav IASB et udkast om fair value measurement, ED/2009/5, som indeholder et forslag til 

hvorledes aktiver og forpligtelser værdiansættes.  

I det følgende vil dette udkast blive beskrevet.  

 

Definition af dagsværdi 

IASB definere i udkastet dagsværdien, som den pris man vil få for at sælge et aktiv eller betale for 

at overføre en forpligtelse mellem uafhængige parter på målingsdatoen. En såkaldt ”exit-pris”. 

 

Definitionen adskiller sig ikke langt fra den nuværende definition, som der i IAS/IFRS-standarderne 

generelt defineres således:  

”Ved dagsværdi forstås det beløb, hvormed et aktiv kan udveksles, eller en forpligtelse kan udlignes 

ved transaktioner mellem uafhængige parter24” 

 

IASB’s definition på fair value er den samme som FASB har anvendt i deres standard om fair value 

measurement, SFAS 157. SFAS 157 blev offentliggjort i 2006 og iværksat i 2007. For at øge 

konvergensen mellem IFRS og US GAAP blev udviklingen af ED/2009/5 baseret på denne standard 

og et efterfølgende samarbejde har udviklet sig for at få en ens standard.  

 

Mest fordelagtig måde 

Ved måling af aktiver til dagsværdi forudsættes det, at værdiansættelsen skal ske efter 

virksomhedens bedste evne til at generere økonomiske fordele til virksomheden.  

Dette kan enten være ved: 

 

-  at generere overskud ved at anvende aktivet på den mest fordelagtige måde, eller 

- ved salg af aktiver på det mest fordelagtige marked.  

 

Det forudsættes, at virksomheden allerede anvender aktivet på den mest fordelagtige måde, hvorfor 

virksomheden ikke skal ud og undersøge hvorvidt aktivet kan anvendes mere fordelagtigt på et 

andet marked.  

 

                                                
1 Jens O. Elling ”Årsrapporten” 
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En virksomhed kan også have andre interesser, end at anvende aktivet på den mest fordelagtige 

måde. Dette kan være tilfældet hvor virksomheden, af konkurrencemæssige grunde, ikke ønsker at 

anvende aktivet på den mest fordelagtige måde eller i samme omfang som andre virksomheder ville 

have gjort. Dette kan være tilfældet ved køb af immaterielle aktiver så som patenter mv.  

I disse tilfælde skal virksomheden stadig værdiansætte aktivet, som var det brugt på den mest 

fordelagtige måde, selvom dette ikke er tilfældet.  

 

Værdiansættelsesmetoder 

Såfremt der ikke eksisterer en børsnoteret pris på et aktiv eller forpligtelse, skal der anvendes 

værdiansættelsesmetoder til at bestemme dagsværdien heraf. Alt afhængig af mængden af 

information skal der benyttes en eller flere værdiansættelsesteknikker. Dette forekommer typisk ved 

værdiansættelse af datterselskaber eller lignende pengegenerende enheder (CGU’er). For at finde 

prisen for et aktiv eller forpligtelse handlet mellem uafhængige parter på balancedagen, skal der 

gøres brug af en af nedenstående 3 værdiansættelsesmetoder.  

 

• Markedsværdi – ”marked approach” 

• Indtægtsmetoden - ”income approach” 

• Kostprismetoden – ”cost approach”  

 

Standarden ligger ikke op til nogen prioritering af ovenstående, men skal blot bestemmes ud fra 

hvad der er mest hensigtsmæssigt. 

 

Markedsværdi 

Ved værdiansættelse efter markedsværdien skal virksomheden anvende dagsprisen på aktiver eller 

forpligtelser der er identiske eller sammenlignelige. For finansielle aktiver eller forpligtelser vil 

værdiansættelsen ofte være at finde på et aktivt marked, hvorimod markedsværdien for andre 

aktiver og forpligtelser må findes via værdiansættelsesmodeller- og tekniker.  

 

Herunder ligger udkastet op til ”market multiples analysis”, hvor der ved værdiansættelsen af 

pengegenerende enheder analyseres på sammenlignelige virksomheder med samme aktivitet for at 

fastsætte markedsværdien. Dette kræver en nærmere undersøgelse af hvor tæt, det aktiv eller 

forpligtelse man værdiansætter, er på sammenligningsgrundlaget.  
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Indtægtsmetoden 

Ved værdiansættelse efter indtægtsmetoden tilbagediskonteres aktivets forventede fremtidige 

pengestrømme til en nutidsværdi. For forpligtelser måles nutidsværdien på grundlag af de 

fremtidige udbetalinger, som skal betales i forpligtelsens levetid. Denne værdiansættelsesmetode er 

baseret på de fremtidige forventninger til markedet, hvilket ofte vil være en subjektiv måling 

vurderet af regnskabsaflæggeren. Udkastet kræver, at der oplyses hvor objektive/subjektive de 

benyttede inputs ved værdiansættelsen er. (beskrives nærmere nedenfor) Dette giver 

regnskabsbrugeren mulighed for at tage højde for dette i sin værdiansættelse/analyse.  

 

Kostprismetoden   

Ved værdiansættelse efter kostprismetoden vurderes det, hvad det vil koste virksomheden at 

erhverve et lignende aktiv, som giver virksomheden samme kapacitet.  

 

Ved valg af værdiansættelsesmetode skal virksomheden vurdere, hvilken metode der under 

omstændighederne er bedst er egnet. Ved vurdering heraf skal der ligges vægt på, hvor der findes 

den bedste information til rådighed med vægt på observerbart data og mindre vægt på subjektive 

vurderinger.  

 

Metoden for værdiansættelse skal anvendes konsekvent, men det kan være hensigtsmæssigt at 

ændre metoden, såfremt bedre alternativer for dagsværdi fremstår.  

Dette kan være tilfældet ved: 

 

- markedsudvikling 

- ny information bliver tilgængelig 

- den nuværende information ikke længere er tilgængelig, eller 

- forbedring af værdiansættelsesmodeller.  

   

Ændres den anvendte værdiansættelsesmetode eller anvendelsen deraf skal det regnskabsmæssigt 

behandles som en ændring i regnskabsmæssige skøn i overensstemmelse med retningslinjerne i IAS 

8 regnskabsmæssige skøn og fejl.  
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Input i dagsværdi hierarkiet 

Observerbare/uobserverbare inputs 

I udkastet betegnes input som værende de informationer, som markedsværdi-, indtægts- eller 

kostprismetoden anvender til værdiansættelse af et aktiv eller en forpligtelse. Inputs kan enten være 

observerbare eller uobserverbare.  

- Observerbare inputs er objektive informationer som udvikles og anvendes ved 

værdiansættelse. Eksempler på observer bare inputs kan være kurser og priser på aktiver og 

forpligtelser på et børsnoterede eller lignende aktivt marked. 

 

- Uobserverbare inputs er virksomhedens egne informationer der anvendes ved 

værdiansættelsen af et aktiv eller en forpligtelse. Uobserverbare input vil mere bero på skøn 

og anvendes hvor det ikke er muligt at fremskaffe observerbare input. Et eksempel på 

uobserverbare inputs vil være estimering af fremtidige pengestrømme til brug for 

værdiansættelse efter indkomstmetoden.   

 

Dagsværdi hierarkiet 

For at øge kontinuiteten og sammenligneligheden ved måling af dagsværdi samt præsentation heraf, 

anvender udkastet et hierarki opdelt i 3 niveauer. I dagsværdihierarkiet bliver de anvendte inputs 

kategoriseret efter objektivitet. Level 1 er kategorien for de mest observerbare og objektive inputs 

og level 3 er kategorien for uobserverbare og subjektive inputs.  

 

Endvidere klassificeres værdiansættelsen af aktivet/forpligtelsen på baggrund af de bagvedliggende 

inputs. Derved giver det mulighed for regnskabsbrugeren selv at vurdere pålideligheden af 

værdiansættelsen. Såfremt der anvendes forskellige inputs ved værdiansættelse, klassificeres den 

efter lavest rangerende input, såfremt denne er af betydning.  

 

ED/2009/5 giver et eksempel på dagsværdihierarkiet. Se endvidere bilag 3, hvor et lignende 

eksempel er angivet.   
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Level 1 

Level 1 i dagsværdihierarkiet omfatter de værdier, som er fundet ved hjælp af identiske 

børsnoterede aktiver eller forpligtelser, som er tilgængelige for virksomheden på statusdagen. Dette 

kan for eksempel være aktiemarkedet som er yderst aktivt.  

 

Level 2  

Level 2 omfatter de inputs, som ikke er børsnoterede priser omfattet af level 1, men som enten er 

direkte observerbare inputs (så som priser) eller indirekte observerbare inputs. (afledt af priser)   

 

Level 2 omfatter følgende: 

 

- Børsnoterede priser for samme aktiver eller forpligtelser på aktive markeder.  

- Børsnoterede priser for samme eller lignende aktiver eller forpligtelser på markeder, som 

ikke er aktive. 

- Inputs, andre end børsnoterede priser, som er observerbare.(renter, volatilitet, kreditrisiko 

tillæg, konkurshyppighed o.l.)  

- Inputs som af afledt af andre observerbare inputs med høj korrelation.  

 

Level 3  

Level 3 inputs er inputs for aktiver og forpligtelser, som er baseret på uobserverbare inputs.   

Uobserverbare inputs skal anvendes til at måle dagsværdi i det omfang observerbare inputs ikke er 

tilgængelige på målingstidspunktet. I overensstemmelse med definitionen af dagsværdi skal 

uobserverbare inputs stadig være baseret på en exit pris, modtaget ved salg af aktiver eller betalt 

ved ophør af forpligtelser. 

 

Usikkerhedsanalyse 

Efter udgivelsen af ED/2009/5 har IASB og FASB offentliggjort ED/2010/7 measurement 

uncertainty analyses disclosed for fair value measurement. Dette udkast udvider regnskabskravene 

således at virksomheder skal vise en usikkerhedsanalyse (følsomhedsanalyse) ved værdiansættelse 

af aktiver og forpligtelser i level 3, med mindre en IFRS siger andet. Formålet med 

usikkerhedsanalysen er at hjælpe regnskabsbrugeren med at vurdere den anvendte 

værdiansættelsesteknik og de benyttede uobserverbare inputs.  
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Usikkerhedsanalysen kræver at virksomheden: 

 

- Oplyser hvorvidt en ændring af en eller flere uobserverbare inputs, som med rimelighed 

kunne være anvendt under de givne omstændigheder, ændrer værdiansættelsen, og 

- Oplyser effekten af at anvende forskellige inputs samt beregning heraf.  

 

For at opfylde dette mål kræver udkastet at virksomheden skal tage højde for en eventuel 

korrelation mellem uobserverbare inputs, såfremt denne sammenhæng er relevant ved 

værdiansættelsen. Dette kan f.eks. være tilfældet ved værdiansættelse af en ejendom på et marked, 

der falder x procent eller værdiansættelse af tab på debitorer, hvor antal af konkurser er stigende 

med x procent.  

 

ED/2010/7 giver et eksempel på usikkerhedsanalysen. Se endvidere bilag 4, hvor et lignende 

eksempel er angivet.  

 

Præsentation 

Virksomheder skal ved værdiansættelse af aktiver og forpligtelser oplyse information, som giver 

regnskabsbrugeren mulighed for at vurdere de inputs som er benyttede ved værdiansættelsen.  

For eksempel skal virksomheden oplyse følgende:  

- Dagsværdien af aktivet eller forpligtelsen på statusdagen. 

- Hvilket level i dagsværdi hierarkiet den anvendte værdiansættelse befinder sig på. (1, 2 eller 

3) 

- Såfremt værdiansættelsen skifter plads i dagsværdi hierarkiet og grunden herfor. 

- Hvilken metode og input der er brugt ved værdiansættelsen og hvilken information der er 

brugt til at udvikle disse. Såfremt der har været ændringer i metoden (skift fra markedsværdi 

til indkomstmetoden) skal virksomheden oplyse dette samt grunden herfor og hvilken 

betydning dette har for værdiansættelsen.  

- Er der anvendt inputs kategoriseret i level 3, skal der oplyses det tab eller gevinst dette har 

medført samt de køb, salg og indfrielser, der er foretaget.  

Såfremt der er overført aktiver eller forpligtelser til eller fra level 3 skal dette endvidere 

oplyses.  
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3.7. Delkonklusion 

Formålet med kapitel 3 var at besvare delspørgsmål 1: Hvad er teorien bag fair value 

measurement og hvad er status i dag? 

 

Af ovenstående gennemgang af fair value accounting kan det konkluderes, at der ved valg af 

regnskabsparadigme skal afvejes, hvorvidt man ønsker regnskaber der indeholder information af høj 

relevans eller pålidelighed. Informationen er relevant såfremt det påvirker en brugers beslutninger, 

mens information er pålidelig når den er uden bias og væsentlige fejl. 

Regnskabsinformation hvor aktiver og forpligtelser er målt til dagsværdi er mere relevant end 

historisk kostpris og dækker behovet hos en større brugergruppe. Til gengæld er målinger til 

dagsværdi mindre pålidelig og ofte meget tidskrævende, idet der ikke altid findes objektive 

markedspriser på alle aktiver og forpligtelser.  

 

Som følge heraf iværksatte IASB et nyt projekt, hvor dagsværdi entydigt skulle defineres og en klar 

ensrettet vejledning skulle udarbejdes til de IFRS-standarder, hvor måling af dagsværdi var tilladt 

eller påkrævet. Vejledning skulle have sin egen IFRS standard og erstatte den vejledning der på 

nuværende tidspunkt er indeholdt i de enkelte IFRS-standarder.  

 

I 2009 mundede projektet ud i et exposure draft ED/2009/5, som indeholder et forslag til hvorledes 

aktiver og forpligtelser værdiansættes. Efterfølgende blev der i 2010 offentliggjort et tillæg hertil, 

som omhandler værdiansættelse når markedet er inaktivt efter kategori 3. I skrivende stund den 12. 

maj 2011 blev IFRS 13 offentligt med enkelte rettelser til de førnævnte exposure drafts.  
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4. Nedskrivningstest 
Dette kapitel har til formål at beskrive hvilke forhold der ligger bag en nedskrivningstest og hvilken 

påvirkning finanskrisen har herpå. Kapitlet vil indledningsvis beskrive indikationerne for at foretage 

en nedskrivningstest efterfulgt at beregning af genindvindingsværdien. Til sidst vil der være en 

sammenfatning på kapitlet, hvor problemformuleringens spørgsmål 2 vil blive besvaret.  

 

I dette kapital vil der blive foretaget en gennemgang af IAS 36 ”Impairment off assets”, som 

omhandler nedskrivningstest for aktiver. IAS 36 har til formål, at sikre et aktiv ikke indregnes til 

mere end genindvindingsværdien. Genindvindingsværdien defineres som den højeste værdi af et 

aktivs kapitalværdi og aktivets salgsværdi, minus forventede omkostninger ved salg.25 Såfremt den 

regnskabsmæssige værdi er højere end genindvindingsværdien, betegnes aktivet som værdiforringet 

og standarden kræver at tabet udgiftsføres og aktivet nedskrives.26  Overstiger enten kapitalværdien 

eller salgsværdien den bogførte værdi, er der ikke behov for nedskrivninger, men der kan derimod 

frivilligt opskrives.  

 

4.1. Indikation af nedskrivningsbehov 

IAS 36 foreskriver, at aktiver kun skal testes for værdiforringelse, såfremt der foreligger 

indikationer herfor. Dog gælder det for immaterielle aktiver og goodwill med ubestemt levetid, at 

skal der foretages nedskrivningstests mindst én gang årligt.  

 

Ved vurdering om hvorvidt der foreligger indikationer for værdiforringelse, kræver IAS 36.12 

følgende vurderet: 

 

Eksterne informationer   

- Aktivets markedsværdi er i regnskabsåret faldet væsentligt mere end det fald, som må 

forventes med tiden eller som følge af normal anvendelse 
 

                                                
25 Gennemførsel af nedskrivningstest: Konsekvenser af finanskrisen, Revision og Regnskabsvæsen 12.2008 
26 IAS 36 
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- væsentlige ændringer, som har påvirket virksomheden negativt, er sket i regnskabsåret eller 
vil ske indenfor en overskuelig fremtid i de teknologiske, markedsmæssige, økonomiske eller 

juridiske rammer for virksomhedens aktiviteter eller på det marked, hvor aktivet anvendes 
 

- markedsrenter eller andre markedsbaserede afkastmål er steget i regnskabsåret, og det er 
sandsynligt, at disse stigninger vil påvirke den diskonteringssats, der er anvendt ved 

beregningen af aktivets nytteværdi, og reducere aktivets genindvindingsværdi væsentligt 
 

- den regnskabsmæssige værdi af virksomhedens nettoaktiver er større end dens samlede 
kursværdi. 

 

Interne informationer 

 

- der foreligger dokumentation for ukurans eller fysisk skade på et aktiv 

 

- væsentlige ændringer, som påvirker virksomheden negativt, er sket i regnskabsåret eller 

forventes at ske inden for en overskuelig fremtid, i det omfang eller i forhold til den måde, 
hvorpå aktivet anvendes eller forventes anvendt. Disse ændringer omfatter manglende 

udnyttelse af et aktiv, planer for ophør eller omstrukturering af den aktivitet, aktivet 
tilhører, eller planer om afhændelse af aktivet før det hidtidige forventede tidspunkt, og 
revurdering af et aktivs brugstid som begrænset i stedet for uendelig 

 

- der foreligger dokumentation fra den interne rapportering, som indikerer, at aktivets 

ydeevne er eller vil blive lavere end forventet. 
 

Listen er ikke udtømmende, hvorfor det for en virksomhed er vigtigst selv at have fokus på hvilke 

indikationer der påvirker virksomhedens aktiver.  

 

4.2. Cash Generating Units – CGU 

I mange tilfælde er det ikke muligt at finde salgsværdien eller kapitalværdien for et enkelt aktiv. Det 

kan for eksempel være i de tilfælde hvor der ikke findes at aktivt marked for det pågældende aktiv. 

Det kan også være i tilfælde hvor et aktiv ikke generere pengestrømme uafhængigt af andre aktiver. 

I de tilfælde er det nødvendigt at samle aktiverne i grupper af pengestrømmende enheder (CGU).  

 



 40 

IAS 36.6 definerer en pengestrømsfrembringende enhed, som værende den mindste identificerbare 

gruppe af aktiver der frembringer pengestrømme til virksomheden, som i al væsentlighed er 

uafhængig af pengestrømme fra andre aktiver eller grupper af aktiver.  

 

For eksempel vil en virksomhed med tre forskellige divisioner, som operere i hver deres branche og 

fungerer uafhængigt af hinanden betegnes som tre CGU’er. Man kan med andre ord sælge/fjerne 

den ene division uden de andre bliver påvirket heraf. 

 

For mindre virksomheder vil det ikke være muligt at adskille enkelte aktiver, uden andre bliver 

påvirket. I de tilfælde vil virksomheden defineres som en CGU.   

4.3. Beregning af genindvindingsværdi 

Foreligger der indikationer for, at der skal foretages en nedskrivning, skal genindvindingsværdien 

beregnes. Som før beskrevet definerer IAS 36.18 genindvindingsværdien, som den højeste værdi af 

salgsværdien og kapitalværdien. Det er dog ikke i alle tilfælde nødvendigt at finde salgsværdien 

samt kapitalværdien. Såfremt én af værdierne overstiger den bogførte værdi er der ikke behov for 

nedskrivninger.   
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Figur 4 - Nedskrivningstest 
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4.3.1. Salgsværdi 

Jfr. IAS 36.6 er salgsværdien dagsværdien af det beløb, som kan opnås ved salg af et aktiv eller 

pengefrembringende enheder ved en handel mellem kvalificerede, villige indbyrdes uafhængige 

parter, fratrukket afhændelsesomkostninger.  

 

Det vil ikke altid være muligt at finde salgsværdien for et aktiv, da det forudsætter at virksomheden 

er i besiddelse af viden om markedsværdien. Det kan være tilfælde, hvor der ligger et kvalificeret 

købstilbud eller hvor aktivet er børsnoteret og værdien kan aflæses på aktiemarkedet.27  

 

Som følge af finanskrisen kan markedsværdien for børsnoterede aktier være påvirket af mangel på 

efterspørgsel og værdien være undervurderet i forhold til aktivets fremtidige indtjening. Anvendelse 

af salgsværdien som genindvindingsværdi kan derfor være misvisende og medføre et større 

nedskrivningsbehov. Som følge heraf vil det være mere pålideligt at anvende kapitalværdien som 

genindvindingsværdi. Kapitalværdien beregnes på baggrund af interne informationer og giver et 

mere retvisende billede af aktivets aktuelle værdi.  

4.3.2. Kapitalværdi/nytteværdi 

IAS 36.6 definerer kapitalværdien som værende nutidsværdien af de fremtidige pengestrømme som 

forventes at hidrøre fra et aktiv eller pengestrømsfrembringende enhed.  

 

Ved beregning af kapitalværdien, skal de forventede fremtidige pengestrømme estimeres og 

tilbagediskonteres til nutidsværdi. Tilbagediskonteringssatsen skal udtrykke markedsvurderinger af 

penges tidsmæssige værdi, risici forbundet med investeringen, illikviditet og lign. faktorer, som 

markedsdeltagere vil anvende ved fastsættelse af nutidsværdien.28  

 

Forventede fremtidige pengestrømme 

Ved beregning af de forventede fremtidige pengestrømme skal der udarbejdes budgetter og 

prognoser over de forventede ind- og udbetalinger fra det enkelte aktiv eller CGU. Budgettet skal 

udarbejdes på baggrund af aktivets nuværende stand og der må derfor ikke tages højde for 

fremtidige investeringer der vil forbedre aktivets eller CGU’ens resultater.   

 

                                                
27 Danske erfaringer med værdiforringelsestest – Del 2, R&R nr. 2 2007 
28 IAS 36.30 og 33 
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For at budgettet afspejler de forventede fremtidige pengestrømme, skal der laves en historisk 

regnskabsanalyse samt en strategisk analyse til understøttelse heraf. I den strategiske analyse 

vurderes aktivets situation på baggrund af interne og eksterne forhold. Det kan for eksempel være 

en analyse af kernekompetencer, konkurrenter, markedsforhold mv.29   

 

Som følge af finanskrisen samt den usikkerhed der er på markedet vil det, for ledelsen, betyde større 

anvendelse af skøn i forbindelse med udarbejdelse af budgettet og estimering af de forventede 

pengestrømme. I den forbindelse vil eksterne indikationer tillægges størst betydning, idet 

pålideligheden er større. Budgetterne skal udarbejdes på baggrund af realistiske og dokumenterbare 

forudsætninger, som ledelsen skal kunne fremvise, hvad enten der foretages nedskrivninger eller 

ej.30    

 

Længden af budgetperiode 

Længden af budgetperioden løber frem til det tidspunkt, hvor man ikke længere kan forudse 

udsving i nettopengestrømme. Omfanget af udsving er meget afhængig af hvilken branche aktivet, 

eller CGU’en befinder sig på. Dermed skal markedet være normaliseret, hvilket også betegnes som 

”steady-state”.31 I henhold til IAS 36.33 bør de forventede pengestrømme baseres på et budget der 

dækker en periode på op til 5 år. Herefter menes indtjeningen at være normaliseret med mindre 

særlige forhold er til stede. Såfremt der er særlige forhold tilstede, giver standarden mulighed for 

udvidelse af budgetperioden.  

 

Estimering af pengestrømme der ligger efter budgetperioden opgøres i terminalværdien. 

Terminalværdien måler nettopengestrømme baseret på en konstant vækst fra budgetperiodens ophør 

og ud i det uendelige. Det er derfor vigtigt at budgetperioden bliver tilstrækkelig lang til at sikre at 

terminalværdien ikke indtræder på toppen eller i bundet af en konjunkturcyklus.32  

 

I følgende situationer bør det anbefales at fravige fem års reglen: 

- Ved f orventning om væsentlig positiv eller negativ vækst 
- Hvis indtjeningsmarginalen ikke er normaliseret 

                                                
29 Regnskabsanalyse og værdiansættelse – en praktisk tilgang. 2. udgave -  side 63 
30 Gennemførsel af nedskrivningstest: konsekvens af finanskrisen, R&R 2008 nr. 12 – side 2 
31 Jens O. Elling – Finansiel rapportering - teori og regulering - 2. udgave – side 149 
32 Regnskabsanalyse og værdiansættelse – en praktisk tilgang. 2. udgave - side 234-235 



Finanskrisen vil for mange virksomheder medføre fald i indtjeningen de næst kommende år. Dette 

kan betyde fyringer, omstruktureringer, ændring af produkter mv. og i de tilfælde vil indtjeningen i 

år fem ikke være et udtryk for normal indtjening. Virksomheden kan derfor v

fravige femårsreglen og udvide budgetperioden indtil indtjeningen er normal. 

 

Af nedenstående figur ses forskellen mellem en terminalperiode der starter i lavkonjunktur (år 

2010) og en terminalperiode ved normal tilstand (år 2014). Forskellen i terminalværdien udgør 

afstanden mellem de to kurver ud i det uendelige. Hvis terminalperioden starter i et år der ligger 

under eller over normaltilstand vil dette resultere i en misvisend

manglende nedskrivninger.   

 

Figur 5 - Start af terminalværdi 

Kilde: Egen tilvirkning 

 

Vækst i terminalperiode 

Terminalværdien udgør de samlede

nutidsværdi. Ved beregning af terminalværdien forudsætter det at CGU’en har en uendelig levetid. 

Er brugstiden begrænset bør terminalværdi ikke udarbejdes, men kapitalværdien bør beregnes på 

baggrund af budgetperioden. De årlige nettopenge

vækstrate i procent, som er CGU’ens almindelige vækst tillagt inflation. Idet terminalperioden er 

uendelig, bør vækstraten ikke udgøre mere end den langsigtede inflationsrate. Det vil være 

urealistisk, at forvente CGU’en vækster mere i procent i forhold til resten af samfundet på lang 

sigt.33 

 

 
                                                
33 Gennemførsel af nedskrivningstest: konsekvens af finanskrisen, R&R 2008 nr. 12 
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Finanskrisen vil for mange virksomheder medføre fald i indtjeningen de næst kommende år. Dette 

kan betyde fyringer, omstruktureringer, ændring af produkter mv. og i de tilfælde vil indtjeningen i 

et udtryk for normal indtjening. Virksomheden kan derfor være nødsaget til at 

reglen og udvide budgetperioden indtil indtjeningen er normal.  

Af nedenstående figur ses forskellen mellem en terminalperiode der starter i lavkonjunktur (år 

0) og en terminalperiode ved normal tilstand (år 2014). Forskellen i terminalværdien udgør 

afstanden mellem de to kurver ud i det uendelige. Hvis terminalperioden starter i et år der ligger 

under eller over normaltilstand vil dette resultere i en misvisende værdiansættelse og for høje eller 

Terminalværdien udgør de samlede nettopengestrømme efter budgetperioden, tilbag

nutidsværdi. Ved beregning af terminalværdien forudsætter det at CGU’en har en uendelig levetid. 

Er brugstiden begrænset bør terminalværdi ikke udarbejdes, men kapitalværdien bør beregnes på 

baggrund af budgetperioden. De årlige nettopengestrømme i terminalperioden tillægges en 

vækstrate i procent, som er CGU’ens almindelige vækst tillagt inflation. Idet terminalperioden er 

uendelig, bør vækstraten ikke udgøre mere end den langsigtede inflationsrate. Det vil være 

U’en vækster mere i procent i forhold til resten af samfundet på lang 
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Steady-state 

Finanskrisen vil for mange virksomheder medføre fald i indtjeningen de næst kommende år. Dette 

kan betyde fyringer, omstruktureringer, ændring af produkter mv. og i de tilfælde vil indtjeningen i 

ære nødsaget til at 

Af nedenstående figur ses forskellen mellem en terminalperiode der starter i lavkonjunktur (år 

0) og en terminalperiode ved normal tilstand (år 2014). Forskellen i terminalværdien udgør 

afstanden mellem de to kurver ud i det uendelige. Hvis terminalperioden starter i et år der ligger 

e værdiansættelse og for høje eller 

 

perioden, tilbagediskonteret til 

nutidsværdi. Ved beregning af terminalværdien forudsætter det at CGU’en har en uendelig levetid. 

Er brugstiden begrænset bør terminalværdi ikke udarbejdes, men kapitalværdien bør beregnes på 

strømme i terminalperioden tillægges en 

vækstrate i procent, som er CGU’ens almindelige vækst tillagt inflation. Idet terminalperioden er 

uendelig, bør vækstraten ikke udgøre mere end den langsigtede inflationsrate. Det vil være 

U’en vækster mere i procent i forhold til resten af samfundet på lang 
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Diskonteringsfaktor 

Til at tilbagediskonteres de fremtidige nettopengestrømme til nutidsværdi, anvendes en 

tilbagediskonteringsfaktor. Tilbagediskonteringsfaktoren skal opgøres før skat og skal afspejle den 

aktuelle markedsvurdering af den tidsmæssige værdi af penge samt de risici der er forbundet 

med investering i aktivet.34  

 

Den tidsmæssige værdi af penge opgøres som den aktuelle risikofri rente man kan få på markedet 

uden at have nogen risiko. Som risikofri rente kan man vælge alt fra indestående på bankernes 

indlånskonto til korte statsobligationer.  I praksis anbefales det at anvende en 10årig statsobligation 

som estimat for den risikofri rente.35  

 

Risikoen forbundet med investering i aktivet er et udtryk for den forrentning en investor 

forventer, set i forhold til alternative investeringer. Er der høj risiko ved investering i aktivet kræves 

en høj forrentning og omvendt.  

 

Som tilbagediskonteringsfaktor anvendes ofte WACC (weighted average cost of capital), som er et 

udtryk for de omkostninger der er forbundet med at fremskaffe kapital til virksomheden. Formlen 

tager højde for långiver og ejernes afkastkrav og anvendes oftest ved test af CGU’er:36 Jo lavere 

WACC er jo højere vil virksomhedens værdi blive. Tilbagediskontering ved anvendelse af WACC 

viser værdien efter skat, hvorfor der efterfølgende skal reguleres herfor i henhold til IAS 36.  

WACC defineres som: 

 

 

 

 

��   = Lånerenten efter skat 

��   = Ejers afkastkrav 

D    = Markedsværdi af nettorentebærende gæld 

EK  = Markedsværdi af egenkapital 

 

                                                
34 IAS 36.55 
35 Regnskabsanalyse og værdiansættelse – en praktisk tilgang. 2. udgave - side 51 
36 Gennemførsel af nedskrivningstest: konsekvens af finanskrisen, R&R 2008 nr. 12 – side 2 
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Som følge af ovenstående definitioner, kræver WACC en stillingstagen til følgende forhold: 

 

- Kapitalstruktur 
- Lånerente efter skat (risiko på gæld) 

- Ejers afkastkrav (risiko på egenkapital) 

 

Forholdene beskrives som følende:  

 

Kapitalstruktur 

Kapitalstrukturen definerer, hvordan virksomhedens er sammensat af henholdsvis fremmedkapital 

og egenkapital, hvilket også betegnes som gearing. Jfr. IAS 36.A19 skal diskonteringsfaktoren 

imidlertid opgøres uafhængigt af virksomhedens aktuelle kapitalstruktur, da de fremtidige 

pengestrømme forventes at komme uafhængigt af, hvordan virksomheden har valgt at finansiere 

transaktionerne. Idet formålet med nedskrivningstesten er at beregne værdien af CGU’ens er det 

vigtigt at kapitalstrukturen afspejler den reelle markedsværdi af egenkapitalen og den rentebærende 

gæld. Dog kan man, som følge af finanskrisen, ikke regne med. at markedsværdien giver et reelt 

billede af den rentebærende gæld. Derfor kan man med fordel vurdere hvordan den historiske 

udvikling har været. Typisk anvendes den historiske bogførte værdi af rentebærende gæld, som et 

tilnærmelsesvist udtryk for markedsværdien, hvor de seneste udsving i renteniveauet ikke har 

påvirket gearingen.  

Da finanskrisen har medført at aktiekurserne er faldet markant, viser markedet en højere gearingen 

end normalt. Dette er nødvendigvis ikke et udtryk for, at virksomheder har optaget fremmedkapital, 

men mere at markedsværdien af egenkapitalen er reduceret. Derfor er det nødvendigt at forholde sig 

kritisk til den aktuelle kapitalstruktur. Kapitalstrukturen bør derfor fastlægges på baggrund af 

sammenlignelige CGU’er, med det formål at kapitalstrukturen på længere sigt vil nærme sig et 

gennemsnit i branchen. 37 

 

 

  

                                                
37  Gennemførsel af nedskrivningstest: konsekvens af finanskrisen, R&R 2008 nr. 12 – side 2-3 
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Lånerente efter skat (�� ) 

 Krav til afkast beregnes som følgende: 

 

 

 

��= Lånerenten efter skat 

�� = Risikofri rente 

�� =Selskab specifikt risikotillæg på gæld 

t = Selskabsskattesats 

 

Risikofri rente (��) 

Som risikofri rente kan man vælge alt fra indestående på bankernes indlånskonto til 

statsobligationer.  I praksis anbefales det at anvende en 10årig statsobligation, som estimat for den 

risikofrie rente.38 Endvidere bør man ved fastlæggelse af den risikofrie rente tage udgangspunkt i et 

papir der matcher varigheden i de cash flows der skal tilbagediskonteres. Der kan 10årige eller 

30årige statsobligationer anvendes39 

 

Risikotillæg på gæld (��) 

Långiver laver en subjektiv vurdering af virksomhedens finansielle situation og tillægger 

lånebeløbet en risikotillæg som, står i forhold til den risiko ved at virksomheden ikke kan betale 

beløbet tilbage. Jo højere risiko der er forbundet med en investering, desto større risikotillæg.   

 

Ejers afkastkrav (Risiko på egenkapital) (��) 

 

 

 

��  = Ejers afkastkrav 

�� = Risikofri rente 

beta  = Den systematiske risiko (risiko på egenkapital) 

MRP = Markedsrisikopræmien 

                                                
38 Regnskabsanalyse og værdiansættelse – en praktisk tilgang. 2. udgave - side 51 
39 Gennemførsel af nedskrivningstest: konsekvens af finanskrisen, R&R 2008 nr. 12 – side 3 
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Beta - β 

Betaværdien udtrykker hvor en aktie kursfølsomhed i forhold til udviklingen i markedet. En høj 

betaværdi betyder at virksomheden er meget følsomt overfor ændringer på markedet. Den neutrale 

betaværdi er 1 mens betaværdier over 1 betyder at aktien vil reagere kraftigere end markedet. 

Betaværdi under 1 betyder at aktien reagerer mindre end markedet.  

 

Som følge af finanskrisen og den uro der har været på markedet, skal man udvise en vis skepsis, 

såfremt betaværdien er baseret på aktiekurserne. For at estimeringen af betaværdien giver et reelt 

billede af virksomheden, bør der anvendes observationer fra over en længere periode. Derved 

undgås at finanskrisen får en dominerende effekt, men at også andre forhold bliver inddraget.40   

 

 

Markedsrisikopræmien (MRP) 

Markedsrisikopræmien er et udtryk for det merafkast, som investor forlanger for at investere i en 

mere risikobetonet virksomhed i forhold til den risikofrie rente. Derved er markedsrisikopræmien 

defineret, som forskellen mellem afkastet og den risikofrie rente.  

 

Figur 6 - Markedsrisikopræmie41 

 
 
                                                
40 Gennemførsel af nedskrivningstest: konsekvens af finanskrisen, R&R 2008 nr. 12 – side 4 
41 Prisfastsættelse på markedet af PWC  
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PricewaterhouseCoopers har siden 1998 gennemført en årlig analyse af metodemæssige valg ved 

værdiansættelse i praksis. Deltagere i undersøgelsen er værdiansættelses- og corporate finance 

afdelinger hos investeringsbanker, rådgivere samt institutionelle investorer.  

 

Analysen viste at respondenterne anvendte en markedsrisikopræmie på mellem 4 % og 7,2 %. Dog 

anvendte 82 % af respondenterne en mellem 4 % og 5 %. Gennemsnittet for 2009 lå på 4,9 %, 

hvilket er en stigning på 0,2 procentpoint i forhold til 2008. Størstedelen af respondenterne 

vurderede at markedsrisikopræmien ikke er en faktor der skal øges som følge af finanskrisen. 42   

 

På baggrund af ovenstående analyse vurderes det, at den finansielle krise har nogen påvirkning på 

markedsrisikopræmien.  

4.4. Følsomhedsanalyse 

I henhold til IAS 36.134.f er det et krav at virksomheden skal udarbejde en følsomhedsanalyse, hvis 

en rimelig sandsynlig ændring i forudsætningerne vil medføre at den regnskabsmæssige værdi af 

CGU’en er højere end genindvindingsværdien.   

 

Opgørelsen af kapitalværdien er primært baseret på subjektive skøn over fremtidige pengestrømme 

og markedsmæssige afkastkrav ved investering i aktivet. Derfor er det vigtigt at ledelsen forholder 

sig kritisk til resultatet af nedskrivningstesten set i forhold til de usikkerheder som finanskrisen 

medfører.  

 

4.5 Indregning og måling af nedskrivninger 

Såfremt ovenstående værdiansættelse har vist at den regnskabsmæssige værdi er højere end 

genindvindingsværdien og der dermed skal foretages nedskrivninger, gælder der en række regler for 

hvorledes nedskrivningerne skal indregnes og måles.  

 

Nedskrivninger skal udelukkende indregnes for den mindste gruppe af pengefrembringende 

enheder, såfremt genindvindingsværdien er lavere end den regnskabsmæssige værdi. Tabet ved 

                                                
42 Prisfastsættelse på markedet af www.pwc.dk  
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værdiforringelse skal allokeres for at reducere den regnskabsmæssige værdi af aktiverne i 

nedenstående rækkefølge:43 

 

- den goodwill der er allokeret til den pengefrembringende enhed 

- herefter på et pro rata-grundlag til de andre aktiver i enheden, baseret på den 
regnskabsmæssige værdi.  

 

Dog må et aktiv ikke nedskrives til mindre end den højeste værdi af følgende:44 

 

- dagsværdien, fratrukket salgsomkostninger (hvis dette kan opgøres) 

- nytteværdien (hvis dette kan opgøres) 
- nul 

 

Dette betyder at goodwill skal nedskrives som det første i en pengefrembringende enhed. Først 

efterfølgende vil aktiverne skulle nedskrives på baggrund af en et pro rata-grundlag.  

 

4.6. Delkonklusion 

Formålet med kapitel 4 var at besvare delspørgsmål 2, Hvordan foretages nedskrivningstests og 
hvilke parametre påvirker finanskrisen? 

Efter ovenstående gennemgang kan det konkluderes, at nedskrivningstest foretages såfremt der er 

indikationer for at den regnskabsmæssige værdi er højere end genindvindingsværdien. For 

immaterielle aktiver og goodwill skal der foretages nedskrivningstest årligt. Genindvindingsværdien 

er den højeste af salgsværdi og kapitalværdien.  

 

Salgsværdien er det beløb som kan opnås ved salg af et aktiv eller en pengefrembringende enhed 

(CGU). Værdiansættelse til salgsværdien forudsætter, at virksomheden skal være i besiddelse af et 

kvalificerede købstilbud. Såfremt CGU’en er børsnoteret kan værdien aflæses på aktiemarkedet. 

Finanskrisen har dog medført en del uro på markedet, hvorfor aktiekurserne er faldet markant. Dette 

giver en lavere salgsværdi, som ikke nødvendigt afspejler aktivets reelle værdi.  

 

                                                
43 IAS 36.104 
44 IAS 36.105 
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Kapitalværdien er nutidsværdien af de forventede fremtidige pengestrømme der tilbagediskonteres. 

Tilbagediskonteringssatsen skal udtrykke markedsvurderinger af penges tidsmæssige værdi, risici 

forbundet med investeringen, illikviditet og lign. faktorer, som markedsdeltagere vil anvende ved 

fastsættelse af nutidsværdien 

 

Ved gennemgangen blev der fundet følgende parametre der påvirkes af finanskrisen, ved beregning 

af kapitalværdien.  

 

- Estimat af pengestrømme 
- Budgetperiode 

- Diskonteringsfaktor, WACC 
 

Estimat af pengestrømme 

Med udgangspunkt i de nuværende markedsforhold skal virksomheden udarbejde realistiske 

estimater af de fremtidige pengestrømme.. Markedsforholdene er dog stærk påvirket af finanskrisen 
hvorfor en estimering heraf bliver meget arbitrær. Estimeringen skal foretages indtil markedet er 

normaliseret og en fremtidig konstant vækst kan forventes, hvilket stiller krav til budgetperiodens 
længde.  

 
Budgetperiode 
IAS 36 foreskriver at de forventede pengestrømme bliver baseres på et budget der dækker en 

periode på op til 5 år. Herefter menes indtjeningen at være normaliseret med mindre særlige forhold 

er til stede. Såfremt der er særlige forhold tilstede, giver standarden mulighed for udvidelse af 

budgetperioden. Som følge af finanskrisen kan det, ved fastlæggelse af de fremtidige 

pengestrømme, være nødvendigt at forlænge budgetperiode indtil markedet og pengestrømmen er 

stabil.  

 

Diskonteringsfaktor, WACC 
Mange af de parametre der indgår ved beregningen af diskonteringsfaktoren har udviklet sig 

negativt over den seneste tid. Den negative udvikling har medført en højere diskonteringsfaktor og 
dermed en mindre kapitalværdi.  

 
Som følge heraf kan det konkluderes at finanskrisen medfører større nedskrivninger, idet både 

salgsværdien og kapitalværdien bliver påvirket negativt heraf. Derfor vil genindvindingsværdien 
typisk være lavere end den bogførte værdi, hvorfor der skal foretages nedskrivninger.  
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5. Fair value accounting i lyset af finanskrisen 
I sommeren 2007 sprang der en bombe i verdensøkonomien, da de finansielle virksomheder var 

blevet ”forgiftet” af de såkaldte ”subprime lån”. Lånene var opstået i USA som følge af en meget 

lempelig udlånspolitik til kommende boligejere. Da renten efterfølgende steg medførte dette 

millioner af insolvente mennesker og faldende huspriser. Krisen havde den enorme påvirkning at 

Lehman Brothers den 15. september 2008 måtte gå i betalingsstandsning og blot 8 dage tidligere 

den 7. september 2008 blev de to gigantiske realkreditinstitutioner Fannie Mae og Fannie Mac sat 

under administration af Federal Housing Finance Agency.45  

 

Som følge af finanskrisen er fair value accounting virkelig kommet i rampelyset og har medført 

store debatter, der blandt andet har involveret den amerikanske Kongres, EU samt den finansielle 

sektor og andre regnskabskyndige over hele verdenen. Kritikere mener at overgangen fra historisk 

kostpris til brug af dagsværdi, væsentligt har været procyklisk og dermed bidraget til finanskrisen 

og forværret omkostningerne for den finansielle sektor rundt omkring i verdenen.  

 

Følgende kapitel vil redegøre for, hvilken påvirkning det formueorienterede paradigme (fair value 

accounting) har haft på finanskrisen og om anvendelse heraf har haft en procyklisk effekt på 

lavkonjunkturen. Det første afsnit omhandler begrebet volatilitet, og hvilket betydning det har for 

regnskabsaflæggelse efter dagsværdi. Efterfølgende vil der blive redegjort for den rapport Financial 

Crises Advisory Group har udarbejdet til IASB og FASB, som følge af finanskrisen. Til sidste vil 

der blive belyst hvorvidt fair value accounting har medført procyklikalitet og hvilke tiltag der har 

været for at modvirke dette. Kapitlet vil blive afsluttet med en konklusion, hvor delspørgsmål 3 vil 

blive besvaret. 

 

  

                                                
45www.fhfa.gov - Federal Housing Finance Agency  
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5.1. Volatilitet 

Både tilhængere og kritikere af fair value accounting taler for og imod anvendelse af dagsværdi på 

grund af volatilitet. Volatilitet betyder at regnskaberne vil vise større udsving, end hvis f.eks. 

historiske kostpriser var anvendt. Idet volatilitet er et af hovedargumenterne for, at fair value 

accounting forværrede finanskrisen vil begrebet kort blive gennemgået for at give en bedre 

forståelse heraf.   

 

Kapitalværdien er et estimat af de forventede fremtidige pengestrømme, som tilbagediskonteret til 

nutidsværdi. Værdien heraf varierer alt afhængig af virksomhedens forventninger til pengestrømme 

samt krav til markedsrenter. Virksomhedens forventninger til disse faktorer ændrer sig over tid, 

hvilket medfører volatilitet i værdiansættelsen.  

 

Bekymringerne omkring fair value accounting henledes på pålideligheden af værdiansættelserne 

samt de komplikationer en øget brug af dagsværdi samt den tilhørende volatilitet har på markedet. 

Endvidere er der en kombination, idet fejlestimeringer i værdiansættelsen medfører volatilitet.  

Værdiansættelse af aktiver og forpligtelser til dagsværdi medfører, at værdiansættelsen vil ændrer 

sig fra år til år set i forhold til historisk kostpris46. Idet historiske kostpriser kun ændrer sig lidt over 

en periode, anses disse for værende mindre volatile.  Man mener at volatilitet er en af årsagerne til 

fair value accounting gjorde finanskrisen værre og at disse udsving ikke ville have opstået såfremt 

historisk kostpris var anvendt.  

 

Definitionen af volatilitet defineres ikke entydigt, men beskrives som værende et begreb fra den 

økonomiske verden, som udtrykker udsving og usikkerhed i valutakurser eller pris- og 

renteniveauer over tid. Jo kraftigere sving desto højere volatilitet og desto højere risiko.  

 

Ifølge Mary E. Barth - Fair Values and Financial Statements Volatility, findes der 3 forskellige 

typer af volatilitet: 

 

- Volatilitet som følge af fejlvurderinger (Estimation error volatility) 

- Iboende volatilitet (inherent volatility) 

- Volatilitet som følge af blandede benyttede måleattributter (mixed-measurement volatility) 
                                                
46 Mary E. Barth - Chapter 25 Fair Values and Financial Statements Volatility 
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Volatilitet som følge af fejlvurderinger 

Volatilitet som følge af fejlvurderinger opstår ved fejlvurderinger og bias. Ved måling til dagsværdi 

er der forskel på hvorvidt man bruger markedsværdi eller kapitalværdi som måleattribut. 

Måleattributter baseret på markedsværdi er mere pålidelig, idet de er baseret på objektive 

observerbare inputs og er derfor mindre volatile. Kapitalværdi er derimod baseret på subjektive 

inputs fra ledelsen, hvilket medfører stor risiko for fejlvurderinger og dermed høj volatilitet.47  

  

Iboende volatilitet 

Den iboende volatilitet omfatter den volatilitet, som der altid vil være på et marked. Oplysninger 

omkring iboende volatilitet i et regnskab vil medføre en øget nytteværdi for regnskabsbrugen. Dog 

kan overvurderinger påvirke investor til at anvende en højere risikofaktor end berettiget og dermed 

undervurdere et aktiv.48   

 

Volatilitet som følge af blandede benyttede måleattributter  

Volatilitet som følge af blandede benyttede måleattributter opstår idet nogle aktiver/forpligtelser 

måles til historisk kostpris, mens andre måles til dagsværdi eller den mindste værdi af historisk 

kostpris og dagsværdi, mens andre ikke bliver indregnet.  

Denne uoverensstemmelse ved valg af måleattribut er med til at forstærke ønsket om anvendelsen af 

dagsværdi og dermed ens måleattributter.49  

 

Paradoksalt medfører en øget brug af dagsværdi samt ens måleattributter, at volatilitet som følge af 

blandede benyttede måleattributter falder, hvorimod den iboende volatilitet og volatilitet som følge 

af fejlvurderinger vil stige.  

Specielt vil volatilitet som følge af fejlvurderinger stige idet objektive markedspriser ikke eksistere 

for alle aktiver og subjektive inputs derfor må benyttes.  

Som resultat heraf kræver den nye IFRS – fair value measurement at virksomheder oplyser 

information omkring usikkerhed og korrelation ved værdiansættelse af aktiver og forpligtelser 

kategoriseret i niveau 3.   

 

                                                
47 Mary E. Barth - Chapter 25 Fair Values and Financial Statements Volatility  
48 Mary E. Barth - Chapter 25 Fair Values and Financial Statements Volatility 
49 Mary E. Barth - Chapter 25 Fair Values and Financial Statements Volatility 
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5.2. Anvendelse af dagsværdi under finanskrisen  

Med få ord kan man sige at fair value accounting handler om at værdiansætte aktiver og passiver til 

fair value og ændringer hertil i form af indtægter og omkostninger vises i resultatopgørelsen. FAS 

157 og IFRS 1350 definerer fair value, som den pris man vil få for at sælge et aktiv eller betale for at 

overføre en forpligtelse mellem uafhængige parter på balancedagen.  

 

Disse standarder kræver at, der så vidt muligt anvendes objektive inputs til værdiansættelse. Dette 

indebærer, at såfremt der findes børsnoterede priser på et aktiv markeder for identiske aktiver eller 

forpligtelser, skal disse anvendes for værdiansættelse i henhold til niveau 1 i dagsværdihierarkiet. 

Er dette ikke tilfældet skal niveau 2 eller 3 anvendes. Niveau 2 anvendes i de tilfælde, hvor der 

findes objektive inputs som blandt andet omfatter børsnoterede priser for lignende aktiver eller 

forpligtelser på et aktiv marked, børsnoterede priser for lignende aktiver eller forpligtelser på et 

inaktivt marked eller anden relevant markedsdata. Niveau 3 omfatter de inputs, som ikke er 

objektive og observerbare. Dette medfører, at der ved værdiansættelse herefter skal anvendes 

værdiansættelsesmodeller, som i bedste omfang kan estimere værdien. Dette vil typisk være på 

inaktive markeder, som for eksempel under finanskrisen.  

   

Både under US GAAP og IFRS er fair value den mest benyttede værdiansættelsesmåde for 

finansielle aktiver og forpligtelser. Men selv for finansielle aktiver og forpligtelser findes der 

forskellige måleattributter og et omfattende regelsæt der kræver noget værdiansat til dagsværdi og 

noget andet til historisk kostpris. Endvidere er der forskellige krav til hvornår urealiseret gevinster 

og –tab på aktiver og forpligtelser må indregnes i resultatopgørelsen. For eksempel kræver FAS 115 

at både langsigtede og kortsigtede værdipapirer skal måles til dagsværdi, men resultatopgørelsen 

tillader kun indregning af urealiseret gevinster og –tab for kortsigtede værdipapirer.51 For 

værdipapirer holdt-til-udløb skal de værdiansættes efter amortiseret kostpris, men ved 

nedskrivningstest kan dagsværdi anvendes som beregningsgrundlag.  

 

I anden halvdel af 2008 stillede bankerne bekymrende spørgsmål om brugen af fair value 

accounting. De henviste til at fair value accounting forværrede krisen og de observerbare input lå 

under aktivernes reelle værdi. Som en hjælp til de nødlidende banker ændrede IASB 

                                                
50 Publiceret den 12. Maj 2011 
51 The crises of fair-value accounting: Making sense of the recent debate – Christian Laux og Christian Leuz 2009 
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regnskabsstandarden IAS 39, standarden for indregning og måling af finansielle aktiver, så de 

europæiske pengeinstitutter ikke var dårligere stillet end de amerikanske. Ændringen blev vedtaget 

den 15. oktober 2008 og medførte at der for visse finansielle instrumenter nu var muligt, at 

reklassificere dem til andre aktivkategorier under visse betingelser. Reklassificeringen af finansielle 

instrumenter medførte, at de værdistigninger/fald som følge af dagsværdimålinger kan føres under 

egenkapitalen i stedet for via resultatopgørelsen. Endvidere blev det muligt at reklassificere visse 

aktiver i handelsporteføljen til aktiver holdt-til-udløb.  Denne reklassifikation gjorde, at aktiverne 

skulle værdiansættes til amortiseret, hvilket havde en positiv effekt på egenkapitalen. Ved 

værdiansættelse til amortiseret kostpris reguleres der ikke for aktuelle udsving i dagsværdien, men 

hvor værdiansættelsen foretages på baggrund af fremtidige pengestrømme i aktivets levetid.  

 

5.3. Financial Crises Advisory Group (FCAG) 

IASB og FASB nedsatte i 2008 et udvalg der havde til formål at udarbejde en rapport og undersøge, 

hvilken påvirkning den finansielle rapportering havde på finanskrisen og hvilke tiltag man kunne 

gøre for at forebygge dette fremover. I 2009 blev deres rapport publiceret og fremvist på et G20 

møde. Ved udarbejdelse af rapporten var arbejdet fokuseret mod kun, at omhandle den finansielle 

sektor, FCAG er dog i den overbevisning, at konklusionen gælder generelt.52  

I deres diskussioner og søgen fandt FCAG fandt frem til følgende 4 punkter: 

 

- Effektiv finansiel rapportering 

- Begrænsninger i finansiel rapportering 

- Konvergens af regnskabsstandarder 

- Standardudstederes uafhængighed og ansvar 

 

Det er vurderet at de to første punkter er mest relevant for opgavens problemformulering, hvorfor 

de vil blive uddybet nærmere. Konvergens af regnskabsstandarder og standardudsteders 

uafhængighed og ansvar vil kun kort vil blive beskrevet nedenfor. 

Større konvergens af regnskabsstandarder mellem IASB og FASB er mål, som de to 

standardudstedende organer har bestræbt sig på at opfylde siden The Norwalk Agreement tilbage i 

2002 hvilket tidligere er beskrevet.  

                                                
52 Report of the Financial Crises Advisory Group - 28. juli 2009 
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Uafhængighed og ansvar omhandler den objektivitet, som standardudstedende skal besidde for at 

udvikle regnskabsstandarder af høj kvalitet. Dette indebærer de ikke må blive påvirket af 

kommerciel og politik pres, men samtidig skal holdninger m.v. derfra inddrages ved udarbejdelse af 

regnskabsstandarder.  

 

Effektiv finansiel rapportering 

Finanskrisen har medført at der er en del svagheder i de finansielle regnskabsstandarder, som man 

ikke har taget højde for. Disse svagheder reducerede troværdigheden i den finansielle rapportering, 

hvilket gjorde tilliden til det finansielle marked værre. Problemerne har primært drejet sig om 

følgende: 

 

- Værdiansættelse til dagsværdi for illikvide aktiver 

- Den forsinkede indregning af tab på finansielle aktiver 

- Problemer med den finansielle struktur uden for balance, specielt i USA 

- Kompleksiteten i regnskabsstandarden for finansielle instrumenter 

 

Før krisen mente man at brugen af fair value accounting havde en selvforstærkende effekt på en 

konjunkturcyklus. Under højkonjunktur ville stigende aktiver medføre sikkerhed for nye 

investeringer, øget efterspørgsel og yderligere prisstigninger til følge. Når højkonjunkturen vente 

forsvandt sikkerheden, aktierne faldt i værdi og på grund af manglende likviditet blev virksomheder 

mv. nød til at sælge deres aktiver på et nedadgående marked.  FCAG afviser ikke at fair value 

accounting har haft en konjunkturforstærkende effekt, men mener også at corporate governance og 

virksomhedens risikostyring spiller en vigtig rolle.53  

 

Ved en forbedring af regnskabsstandarderne mener FCAG ikke at man ville kunne kurere 

finanskrisen.  Men en forbedring af regnskabsstanderne, som gør dem mere enkle og øger 

gennemsigtigheden for den finansielle rapportering, vil kunne hjælpe med at genopbygge tilliden til 

det finansielle marked og dermed virke som en drivkraft for at få gang i hjulene igen. Omvendt ville 

                                                
53 Report of the Financial Crises Advisory Group - 28. juli 2009 – side 4 
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enhver ændring, som reducerede gennemsigtigheden formentlig have den modsatte effekt og 

dermed forlængede finanskrisen og nedkonjunkturen.54    

 

En af de regnskabsstandarder som har fået kritik for sin kompleksitet og som IASB og FASB 

ønsker at ændre er IAS 39 Financial Instruments. Recognition and Measurement. Ønsket herom var 

stadig eksisterende før finanskrisen og som følge heraf blev processen fremskyndet og der arbejdes 

stadig i skrivende stund projektet. Ved at forenkle standarden mener at man kunne øge 

gennemsigtigheden og øge konvergensen mellem IASB og FASB.55  

 

Til løsning af ovenstående problemstilling har FCAG tilskyndet IASB og FASB at fokusere på 

standarderne for finansielle instrumenter, som værende deres højeste prioritering. Både når det 

kommer til kompleksitet og gennemsigtighed, men også hvad angår konvergens.56   

 

Begrænsninger i finansiel rapportering 

Selvom den finansielle rapportering har stået stærkt og vist gennemsigtighed, har finanskrisen også 

bevist, at den har sine begrænsninger. Det er en karakteristisk begrænsning, at finansiel rapportering 

kun giver et her-og-nu billede af virksomhedens forventede pengestrømme samt et periodisk indblik 

af virksomhedens økonomiske resultater, set i forhold til et livsforløb. 

 

Specielt under turbulente forhold bliver regnskabsinformation hurtigt forældet og indblikket bliver 

for småt for, at virksomhedens interessenter kan træffe økonomiske beslutninger om 

ressourceallokering på baggrund her af. Derfor vil det være nødvendigt, at se på regnskaber der går 

længere tilbage samt den strategiske analyse og lignende kvalitativ information uden for regnskabet. 

57 

 

I og med outputtet af regnskaber ikke bliver bedre end de input man indlæser, mener FCAG, at som 

løsning af ovenstående problemstilling, det er vigtigt ”infrastrukturen” for specielt strukturerede 

produkter og derivater er anskuelig og gennemsigtig. Derfor tilskyndes den ”ansvarshavende 

autoritet” at forbedre markedet herfor. 58 

                                                
54 Report of the Financial Crises Advisory Group - 28. juli 2009 – side 3-4 
55 Report of the Financial Crises Advisory Group - 28. juli 2009 – side 3-4 
56 Report of the Financial Crises Advisory Group - 28. juli 2009 – side 7 
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5.4. Procyklikalitet 

For kreditinstitutioner er det generelt gældende, at de har en tendens til at forstærke udsving i 

konjunkturerne. Det sker idet der under højkonjunktur føres en mere lempelig kreditpolitik og der er 

større villighed til at låne penge ud. Modsat er der, som nu, en klar tendens til at kreditpolitikken 

strammes og kreditinstitutioner er mere påpasselige med hvem de låner penge ud til, idet de er mere 

sårbare for evt. tab. En lempelig kreditpolitik i gode tider og en stram kreditpolitik i dårlige tider er 

et naturligt onde.59 Dette kaldes også procyklikalitet og dækker over den mekanisme der sker, når 

noget har tendens til at forstærke konjunkturerne.   

 

En række forhold kan modvirke procyklikalitet og dermed forhindre finansielle virksomheder i at 

”destruere” dem selv. Herunder regnskabs- og kapitaldækningsregler. Regnskabsreglerne kan 

påvirke hvornår der skal foretages nedskrivninger på udlån samt hvordan aktiver og forpligtelser 

værdiansættes. Kapitaldækningsregler stiller krav til kapital herunder størrelsen af reserver der skal 

ligges til side og anvendes som buffer under lavkonjunktur. Udover regnskabs- og 

kapitaldækningsregler er der også andre forhold der kan modvirke procyklikalitet. Af andre forhold 

kan nævnes de nye regler for aflønning i den finansielle sektor samt gearingen og soliditetsgraden 

som stiller krav til egenkapitalens størrelse.60 

 

Der er hovedsageligt to argumenter for hvorfor fair value accounting medfører større volatilitet ved 

overgangen af en konjunkturcykel.61 Det første argument går på at fair value accounting tillader 

banker at opskrive deres aktiver under højkonjunktur, hvilket medfører en højere gearing. Ved 

lavkonjunktur kræves der til gengæld at aktiverne nedskrives. Dette medfører en ”højt at flyve, dybt 

at falde”-effekt, som gør den finansielle sektor mere risikobetonet og omfanget af finanskrisen 

større. Jfr. tidligere beskrivelse af historisk kostpris tillader denne teori kun transaktionsbaseret 

indregninger og derfor ikke opskrivninger af aktiver. Dette medfører ”skjulte” reserver, som der kan 

trækkes på i krisetider. Denne argumentation ser dog bort fra at fair value accounting, langt 

hurtigere, giver oplysninger om en evt. krise og derfor kræver, at banker skal nedskrive lang tid før 

den rammer. De tidligere nedskrivninger og den generelle fokus på det fremadrettet, menes at 

reducere omfanget af krisen. 

                                                
59 Danmarks Nationalbank Kvartalsoversigt 3. kvartal 2009 – Kreditinstitutter og procyklikalitet – side 66-67 
 
60 Danmarks Nationalbank Kvartalsoversigt 3. kvartal 2009 – Kreditinstitutter og procyklikalitet – side 66-67 
61 The crises of fair-value accounting: Making sense of the recent debate – Christian Laux og Christian Leuz 2009 
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Den anden argumentation går på at fair value accounting fremprovokerer en virus i den finansielle 

sektor under krise, idet banker kan være tvunget til at sælge aktiver (udlån) til hinanden til en pris 

som ligger under markedsværdien. Andre banker bliver dermed tvunget til at værdiansætte deres 

aktiver til denne værdi, da de i henhold til fair value accounting skal afspejle markedsværdien. 

Dette medfører en nedadgående spiral.  

Historisk kostpris værdiansætter aktiver til kostpris, hvorfor banker ikke vil blive påvirket af en 

nedgang i markedsværdien skabt af handelsaktiviteten mellem andre banker. Dog kan der være 

interesse i at sælge ”dårlige” aktiver tidligt for at realisere en gevinst. Ved overgangen til fair value 

accounting fremgik det, at banker havde solgt de aktiver som gav gevinst, men beholdt dem med 

tab, hvilket resulterede i en oppustede balance. 62 

 

Som nævnt ovenfor er en række forhold son kan modvirke procyklikalitet, herunder regnskabs- og 

kapitaldækningsregler. I det følgende vil der blive redegjort for to forhold. 

 

5.4.1. Regnskabsregulering 

Regnskabsreglerne kan påvirke hvornår der skal foretages nedskrivninger på udlån, samt hvordan 

aktiver og forpligtelser værdiansættes. 

 

Nedskrivninger 

Nedskrivninger af finansielle instrumenter foretages efter kravene i IAS 39 og skal foretages efter 

neutralitetsprincippet, hvor der skal være objektiv indikation på værdiforringelse. Dette betyder, at 

det skal vurderes hvorvidt en begivenhed har indtruffet, før et tab kan konstateres. Det kan omfatte 

følgende begivenheder:  

 

- Låntager er i betydelige økonomiske vanskeligheder 

- Låntager betaler ikke den aftalte ydelse 

- Lempelse i ydelse, som følge af økonomiske vanskeligheder63 

 

                                                
62 The crises of fair-value accounting: Making sense of the recent debate – Christian Laux og Christian Leuz 2009 
63 J. Fedders. og H. Steffensen - Årsrapport efter IFRS 3. udgave – IAS 39 
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Ved vurdering heraf, skal der alene tages hensyn til indtrufne begivenheder. Ikke-indtrufne, men 

forventede, begivenheder skal og må der ikke tages hensyn, uanset hvor sandsynlige de end måtte 

være.64     

 

Før overgangen til IFRS i 2005 fulgte man forsigtighedsprincippet, hvilket gjorde at man skulle 

hensætte til tab i regnskabet, så snart det var forventet.  Denne ændring af regler for 

regnskabsaflæggelse har medført, at finansielle institutioner ikke længere har mulighed for at 

hensætte til fremtidige tab på deres udlån i samme omfang, som de kunne før. 

 

En hensættelse kan regnskabsmæssigt betragtes som en forpligtelse, hvor det er sandsynligt at 

fremtidige pengestrømme vil fragå entiteten. Den regnskabsmæssige behandling af hensættelser 

foregår ved, at det hensatte beløb flyttes fra egenkapitalen via resultatopgørelsen og indregnes på 

aktivsiden under udlån. Såfremt en bank har et udlån på kr. 10 mio. samt akkumulerede 

hensættelser på kr. 1 mio. vil der i regnskabet fremgå et udlån på den pålydende værdi af kr. 9 mio.  

 

En nedskrivning foretages, som før nævnt, når der foreligger en objektiv indikation for 

værdiforringelse. Nedskrivningen udgiftsføres i resultatopgørelsen og påvirker dermed årets resultat 

negativt. På samme måde som en hensættelse, vil nedskrivninger dermed indirekte påvirke 

egenkapitalen negativt. I balancen indgår nedskrivningen som en værdiregulering af posten udlån.  

 

Indførelsen af objektiv indikation har medført at hensættelser er blevet erstattet af nedskrivninger 

og som følge af den opadgående konjunkturudvikling siden 2005, er denne balancepost blevet 

kraftigt reduceret. Nedskrivninger følger nemlig konjunkturudviklingen forstået sådan, at under 

højkonjunktur vil arbejdsløsheden være lav, indtjeningen høj og dermed få nedskrivninger. Under 

lavkonjunktur vil arbejdsløsheden være høj, indtjeningen lav og høje nedskrivninger. Dette betyder 

alt andet lige, et øget incitament til at udlåne ved højkonjunktur, mens lavkonjunktur tvinger 

kreditinstitutionerne til at reducere udlån. Dette har ligeledes kendetegnet ved finanskrisen, hvor tab 

har tvunget pengeinstitutter til at reducere kraftigt i deres udlån.65 
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Den 12. november 2009 udsendte IASB en ny standard, IFRS 9, som første led i udfasningen af 

IAS 39. Udviklingen af IFRS 9 er opdelt i tre faser og omhandler klassifikation og måling af 

finansielle instrumenter. Den 31. januar 2011 udsendte IASB et udkast til anden fase om 

nedskrivninger (Financial Instruments: Impairment). Ukastet var et supplement til det første udkast 

publiceret den 5. november 2009 (Financial Instruments: Amortised cost and impairment).66  

Anden fase er endnu ikke vedtaget, men værdiansættelsen har stor betydning for modvirkningen af 

procyklikalitet er dermed et vigtigt punkt for opgavens problemstilling.  

 

I udkastet foreslås de gældende regler om nedskrivninger, fra IAS 39, ændret fra objektiv indikation 

til en model der tager højde for forventede tab (expected loss-model). Ændringen menes at kunne 

give et mere retvisende billede af entitetens økonomiske situation og vil medføre, at 

nedskrivninger/hensættelser kan indregnes på et tidligere tidspunkt.67  

 

I modsætning til modellen for objektiv indikation, skal et finansielt aktiv, ved første indregning, 

måles til kapitalværdien på baggrund af de forventede pengestrømme aktivet måtte medføre, hvor 

der tages hensyn til forventede fremtidige tab. Ved efterfølgende måling skal kapitalværdien 

vurderes og evt. tab skal reguleres via resultatopgørelsen som nedskrivninger.  Dette betyder, som 

før nævnt, at tab må indregnes på et tidligere tidspunkt i forhold til modellen for objektiv 

indikation.   

 

Værdiansættelse 

Værdiansættelse af aktiver og forpligtelser, f.eks. aktier og obligationer, som kreditinstitutioner 

holder med henblik på videresalg, skal værdiansættelsen ske til dagsværdi. Som dagsværdi skal der 

anvendes markedspriser, som varierer i takt med konjunkturudviklingen. I modsætning til historisk 

kostpris, argumenteres der for at, værdiansættelse til dagsværdi vil have en procyklisk effekt.  

Stigning i markedspris under højkonjunktur påvirker kreditinstitutternes resultat positivt og 

forbedrer kapitalforholdene. Dette resulterer i en øget aktivitet, hvilket medfører en opadgående 

spiral. Omvendt vil et fald i markedsværdien påvirke resultatet negativt. Kreditinstitutterne kan 

derfor være nødsaget til nedgeare og sælge nogle af deres aktiver. Dette vil endvidere have en 

selvforstærkende effekt jfr. nedenstående figur.   

 
                                                
66 www.ifrs.org 
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              Figur 7 – Procyklikalitet som følge af værdiansættelse 

 
                                           Kilde: Nationalbanken - 3. kvartal 2009 

 

Som figuren viser, kan kreditinstitutterne være tvunget til at realisere tabsgivende aktiver ved salg, 

som følge af faldende markedspriser. Denne mekanisme gentager sig ved, at disse salg fører til 

yderligere fald i markedspriser og derved yderligere fald i værdien af kreditinstitutternes aktiver, 

baseret på markedsværdi. Derved opnås den selvforstærkende effekt. 

 

Problematikken omkring værdiansættelse til dagsværdi og procyklikalitet er en åbenlys faktor som 

har forværret finanskrisen. Der dog stadig enighed blandt G20 landene om, at værdiansættelse til 

dagsværdi fortsat skal være gældende. Baggrunden herfor er, at det vurderes, at dagsværdi giver 

nogle mere retvisende og gennemsigtige regnskaber. Landene er dog enige om, at det var 

nødvendigt med tiltag, der reducerer kompleksiteten omkring anvendelsen af dagsværdi i de 

pågældende standarder.68  

 

5.4.2. Kapitaldækningsregulering 

Europa-kommissionen udsendte i juli 2009 deres overvejelser vedrørende dynamiske hensættelser i 

høring. Forslaget har til formål at modvirke procyklikalitet og indebærer implementering af en 

reserve for dynamiske hensættelser, som et supplement til de i forvejen foretaget 

nedskrivninger/hensættelser. Reserven opbygges under højkonjunktur og anvendes til dækning af 

forventede tab under lavkonjunktur. Formålet hermed er at sikre at kreditinstitutter er veletableret 
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til, at overkomme de tab der måtte forekommer under en lavkonjunktur. Det er endvidere foreslået 

at tilsynsmyndigheder udarbejder parametre, på baggrund af historisk data over en konjunkturcykel. 

Kreditinstitutionerne skal ved beregning af de forventede tab, anvende de af tilsynsmyndighederne 

udarbejdede parametre.69 

 

Dynamiske hensættelser 

Dynamiske hensættelser er, som det eneste land i Europa, kendt i Spanien og har siden 

finanskrisens start fået meget opmærksomhed. Ligesom andre EU-lande er Spanien også pålagt 

reglerne for objektiv indikation for værdiforringelse ved beregning af tab. Reglerne medfører at der 

skal hensættes til tab, idet der er objektiv indikation på at tab vil forekomme. Disse hensættelser 

kaldes også specifikke hensættelser, idet de hensættes på baggrund af en specifik begivenhed. 70  

 

Den spanske model for dynamiske hensættelser indebærer, at kreditinstitutioner både skal nedskrive 

efter princippet om objektiv indikation for værdiforringelse på udlån (specifikke hensættelser) samt 

foretage hensættelse til forventede tab på udlån (dynamiske hensættelser). Beregningen af 

dynamiske hensættelser er en statistisk model og beregnes på baggrund af gennemsnitlige historiske 

tabs- og hensættelsesprocenter som løber over en hel konjunkturcykel. Modellen medfører derfor, at 

der i perioder med lave specifikke hensættelser vil de dynamiske hensættelser øges og omvendt i 

perioder med høje specifikke hensættelser. Dette gør konjunkturudsvingene mindre volatile og 

omfanget af en finanskrise mindre. 71  

 

Dynamiske hensættelser er en statistisk model, der beregner hensættelser på grundlag af 

gennemsnitlige historiske tabs- og hensættelsesprocenter over en økonomisk cyklus, set i relation til 

kreditinstitutionens aktuelle specifikke hensættelser. Bankernes udlån bliver inddelt i 6 

risikokategorier på baggrund af aktivernes kreditrisiko, hvor de spanske tilsynsmyndigheder 

beregner gennemsnitlige kredittab og hensættelsesprocenter, som kreditinstitutterne skal anvende på 

deres udlånsportefølje.  

 

Nogle af ulemperne ved den dynamiske model er at den ikke tager højde for specifikke forhold, der 

måtte være mellem kreditinstitutterne. Endvidere er modellen afhængig af historiske data, hvilket 
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ikke er tilgængeligt i mange lande. Derfor overvejer europa-kommissionen 2 beregninger; den 

spanske model samt en modificerede beregning, som tager udgangspunkt i den spanske model men 

med undladelse af første led i formlen. Ulempen ved den modificeret model er at ingen 

lavkonjunkturer er ens og der nemt kan forekomme uforudsigelige hændelser. Disse hændelser skal 

kreditinstitutterne derfor imødekomme ved at opbygge tilstrækkelige reserver.72  

 

Modcykliske hensættelser/kapitalbuffere 

Efterfølgende har Europa-kommissionen foreslået modellen modcykliske 

hensættelser/kapitalbuffer, som kompenserer for de manglende historiske data, men stadig sikre at 

kreditinstitutterne har reserver til at dække de tab de måtte have under en lavkonjunktur.73 

Hensættelserne beregnes blandt andet på baggrund af den konkursrate man forventer over en 

konjunkturcykel. Under højkonjunktur vil de beregnede hensættelser være højere end i dag og ved 

lavkonjunktur til det modsatte være tilfældet. Fordelen ved modcykliske hensættelser er, at 

beregningen bliver baseret på den enkelte virksom og ikke objektive parametre fra 

tilsynsmyndighederne, som var tilfældet ved dynamiske hensættelser.  

 

Basel-komiteen har i december 2010 offentliggjort de nye internationale reguleringsrammer for 

kreditinstitutioner (Basel III), hvor modcykliske kapitalbuffere er et af de tiltag, som skal styrke den 

finansielle sektors robusthed over for konjunkturudsving. Europa-kommissionen forventes i 2011 at 

ændre reglerne passende til Basel III.   
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Figur 8 - Resultat og regnskabs- og kapitaldækningsregler 

 
Kilde: Egen tilvirkning 

 

Som vist i ovenstående figur har regulering af regnskabs- og kapitaldækningsregler til hensigt at 

reducere omfanget af en fremtidig finanskrise. Såfremt der stilles større krav til reserverne i den 

finansielle sektor, vil det medføre at kreditpolitikken ikke strammes og faldet dermed afbødes.    

5.5. Delkonklusion 

I ovenstående kapitel er det belyst hvilken påvirkning værdiansættelse til dagsværdi har haft på 

regnskabet samt hvilke tiltag og overvejelser der er blevet gjort. Formålet med kapitlet er at svare 

på delspørgsmål 3, I hvilket omfang har nedskrivninger og måling til dagsværdi påvirket 

finanskrisen og har anvendelse af fair value accounting virket procyklisk? Hvilke tiltag er blevet 

foreslået for at modvirke dette?  

 

Anvendelse af fair value accounting medfører, at der under højkonjunktur vil være få 

nedskrivninger, men store nedskrivninger ved lavkonjunktur. Dette kaldes også procyklikalitet og 

dækker over den mekanisme der sker, når noget har tendens til at forstærke konjunkturerne.   

 

Som følge af deres erhverv er det for kreditinstitutioner generelt gældende, at de vil forstærke 

udsving i konjunkturerne ved anvendelse af dagsværdi. Det sker idet der under højkonjunktur føres 

Før finanskrisen

Efter finanskrisen

Tid 

Kr. 



 66 

en mere lempelig kreditpolitik og der er større villighed til at låne penge ud. Modsat er der, som nu, 

en klar tendens til at kreditpolitikken strammes og kreditinstitutioner er mere påpasselige med hvem 

de låner penge ud til, idet de er mere sårbare for evt. tab. En lempelig kreditpolitik i gode tider og 

en stram kreditpolitik i dårlige tider er et naturligt onde, som har en procyklisk effekt. 

 

Ved hjælp af regnskabsregler og kapitaldækningsregler er der mulighed for at formindske 

procyklikalitet. IASB og FASB er i skrivende stund i færd med at udarbejde IFRS 9 som omhandler 

indregning og måling af finansielle instrumenter. Her introduceres en ”expected loss-model” hvor 

hensættelser/nedskrivninger må foretages på baggrund af fremtidige forventede tab. Under 

finanskrisen har tab skulle indregnes såfremt der forelå objektiv indikation på at tabet ville 

fremkomme.  

 

Kapitaldækningsregler stiller krav til de finansielle institutioners størrelse af reserver der kan 

anvendes som buffer under lavkonjunktur og dermed formindske lavkonjunkturens påvirkning. 

Europakommissionen har arbejdet med dynamiske hensættelser samt modcykliske 

hensættelser/kapitalbuffer som et værn mod nedskrivninger. Senest af Basel III blevet godkendt, og 

forventes implementeret i løbet af 2011. I Basel III er der et øget krav til finansielle institutioners 

hensættelser i form af reserver og kapitalbuffere.   

 

Efter gennemgangen af kapitel 5 kan det konkluderes at anvendelse af fair value accounting har haft 

en procyklisk effekt på finanskrisen.  

 
 

  



 67 

6. Konklusion 
Ved gennemgangen af de 2 regnskabsparadigmer præstationsorienteret regnskabsteori og 

formueorienterede regnskabsteori, blev det identificeret, at førstnævnte lægger mere vægt på 

resultatopgørelsen, mens den anden lægger mere vægt på balancen, hvorfor paradigmerne har 

forskellige regnskabsmæssige mål – nemlig enten indtjeningsevnen eller totalindkomst. 

 

Den formueorienterede regnskabsteori foretager måling af aktiver og forpligtelser løbende, således 

at balancen afspejler virksomhedens værdi på baggrund af de fremtidige pengestrømme, der vil 

tilfalde virksomheden. Det kan enten være ved brug eller salg/afhændelse. Den type 

regnskabsinformation er mest relevant for beslutningstagere, idet den har et fremadrettet perspektiv. 

Dog er den ikke særlig pålidelig, da estimering af fremtidige pengestrømme indebærer subjektive 

vurderinger og skøn. Specielt på et ustabilt marked.  

 

Den præstationsorienteret regnskabsteori er den mest pålidelige, da der kun foretages indregninger 

til historisk kostpris. Værdistigninger/-tab reguleres kun når beløbet bliver realiseret. Dermed af 

regnskabsinformation, hvor aktiver og forpligtelser er målt til historisk kostpris et resultat af 

historiske begivenheder. Dette medfører høj pålidelig for en investor eller kreditgiver, men 

informationen er ikke særlig relevant.  

 

Som følge af udviklingen af en fælles begrebsramme besluttede IASB og FASB, at gå videre med 

exitpris som værende måleattributten for dagsværdi ved efterfølgende indregning. Ved første 

indregning anvendes kostpris. Dette afspejler sig ligeledes i deres fair value measurement projekt, 

som resulterede i en ny IFRS standard – IFRS 13 – Fair value measurement, som blev publiceret 

den 12. maj 2011.  

 

Ved anvendelse af fair value accounting skal der foretages nedskrivninger såfremt 

genindvendingsværdien er lavere end den regnskabsmæssige værdi. Genindvendingsværdien 

opgøres som den højeste værdi af salgsværdien og kapitalværdien for en pengestrømsgenererende 

enhed (CGU). Ved salgsværdien forstås det beløb til hvilket et aktiv kan blive solgt imellem to 

uafhængige parter. For at anvende salgsværdien ved værdiansættelse, kræves et købstilbud fra en 
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pootentiel køber eller at aktivet handles på et aktivt marked. Ved beregning af kapitalværdien skal 

CGU’ens fremtidige pengestrømme estimeres og tilbagediskonteres til nutidsværdi.  

 

Finanskrisen har medført, at genindvendingsværdien er faldet, hvilket har ført til nedskrivninger og 

tab for virksomhederne.  

Salgsværdien er faldet som følge af manglende efterspørgsel eller faldende aktiekurser. Ved 

værdiansættelse herefter vil målingen ikke nødvendigvis afspejle aktivets reelle værdi.  

Kapitalværdien er faldet idet de fremtidige pengestrømme ikke kan forventes at være i samme 

omfang, som før finanskrisen. Endvidere har finanskrisen påvirket en del af parametrene i 

WACC’en, som har medført en højere tilbagediskonteringsfaktor og dermed en lavere kapitalværdi.  

 

Den lavere værdiansættelse har medført at virksomhederne ikke har kunnet optage nye lån til 

investeringer. Dette har resulterede i faldende efterspørgsel, hvilket igen medfører en lavere 

værdiansættelse og sådan kører det i en ond cirkel.    

 

Dermed kommer vi ind på, hvilke konsekvenser anvendelse af fair value accounting har haft på 

finanskrisen. I det foregående er det blevet belyst, at vi, som følge af anvendelse af fair value 

accounting, skal regulere aktiver og forpligtelser til dagsværdi via op- og nedskrivninger. 

Opskrivninger er dog ikke tvunget, men frivillige.   

 

Anvendelse af fair value accounting medfører, at der under højkonjunktur vil være få 

nedskrivninger, men store nedskrivninger ved lavkonjunktur. Dette medfører procyklikalitet og 

dækker over den mekanisme der sker, når noget har tendens til at forstærke konjunkturerne.   

 

Værdiansættelse af udlån mv. til dagsværdi efter IAS 39 vil, for kreditinstitutioner, forstærke 

udsving i konjunkturen. Det sker idet indtjeningen og efterspørgslen stiger under højkonjunktur, 

hvorfor der føres en mere lempelig kreditpolitik. Modsat er der en klar tendens til at 

kreditpolitikken strammes når efterspørgslen og indtjeningen falder. En lempelig kreditpolitik i 

gode tider og en stram kreditpolitik i dårlige tider er et naturligt onde, som har en procyklisk effekt. 

 

Ved hjælp af regnskabsregler og kapitaldækningsregler er der mulighed for at formindske 

procyklikalitet. IASB og FASB er i skrivende stund i færd med at udarbejde IFRS 9 som omhandler 
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indregning og måling af finansielle instrumenter. Her introduceres en ”expected loss-model”, hvor 

hensættelser/nedskrivninger må foretages på baggrund af fremtidige forventede tab. Under 

finanskrisen har tab skulle indregnes såfremt der forelå objektiv indikation på at tabet ville 

fremkomme. Dvs. en begivenhed skulle være indtruffet før det må indregnes.  

Kapitaldækningsregler stiller krav til de finansielle institutioners størrelse af reserver, der kan 

anvendes som buffer under lavkonjunktur og dermed formindske lavkonjunkturens påvirkning.  

 

Europakommissionen har arbejdet med dynamiske hensættelser samt modcykliske 

hensættelser/kapitalbuffer som et værn mod nedskrivninger. Senest af Basel III blevet godkendt, og 

forventes implementeret i løbet af 2011. I Basel III er der et øget krav til finansielle institutioners 

hensættelser i form af reserver og kapitalbuffere. 

 

Ved vurdering om, hvorvidt samfundet står stærkere efter finanskrisen er det efter forfatterens 

overbevisning, at dette er tilfældet såfremt regnskabsregulering bliver mere gennemsigtig og mindre 

kompleks. Endvidere skal reglerne for regnskabsregulering og/eller kapitaldækning vedtages i 

sådan en form at egenkapitalen/reserverne i de finansielle institutioner skal kunne klare en 

nedkonjunktur uden at føre en stram kreditpolitik.   

 

Historisk set har der altid værre op- og nedkonjunkturer, hvilket må betragtes som et naturligt 

fænomen der ikke kan undgås. Men via regnskabsregulering m.v. kan man ændre omfanget heraf.  
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Bilag 1 – Milestone I, II og III 

 

Milestone I: Measurement Bases―Definitions & Properties 

M01: What are the measurement basis candidates?  

M02: How are the measurement bases defined?  

M03: What are the basic properties of the measurement bases?  

a. How does each basis relate to prices and values, the building blocks of economic decisions?  

b. What is the basic time orientation of each measurement basis?  

M04: Are the measurement bases appropriate for both assets and liabilities?  

M05: Should any measurement basis candidates be eliminated from consideration for  
evaluation in Milestone II? 

 

Milestone II: Measurement Bases―Evaluation Using Qualitative Characteristics  

M06: Are the measurement bases relevant to the economic decisions of users of  
general purpose financial reports? Would their use provide confirmatory or  
predictive value and contribute to timeliness of information in financial reports?  

M07: Can the measurement bases be used to create faithful representations in  
financial reports? Would those representations be verifiable and neutral?  
Would they contribute to completeness of information in financial reports?  

M08: Would using the measurement bases contribute to comparability?  

M09: Would using the measurement bases contribute to understandability?  
M10: Are there concepts in addition to the qualitative characteristics that should be used to evaluate 

the measurement bases? (For example, capital maintenance and scientific measurement concepts) If 

so, how do the bases fare against them? 
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Milestone III: Measurement Bases―Conclusions and Application  

M11: Given the individual evaluations in Milestone II, how do the measurement bases compare 
with one another? Can they be ranked according to their overall satisfaction of the qualitative 
characteristics?  

M12: Should one measurement basis be used for all financial statement purposes, or could different 
bases be used for different purposes (for example, initial vs. subsequent measurement, assets vs. 
liabilities, and different types of assets or liabilities)?  

M13: Should the same basis (bases) used for financial statements also be used for other aspects of 
financial reporting, or could different bases be used outside the financial statements?  

M14 What are the practical problems of using the selected basis (bases)? Should the problems 
preclude their use in some or all situations? Are there ways to address those problems 
without diminishing the relevance, representational faithfulness, comparability, and 
understandability of financial reporting representations that use the basis (bases)?  

M15: What can standard setters, preparers, and auditors do to improve the quality of accounting 

measurements that use the selected basis (bases)? 
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Bilag 3 – Eksempler på værdiansættelse af aktiver 

 

 

 

 

Beskrivelse
Anlægsaktiver:
 Bygninger 0 0 50 50
 Maskiner 0 20 35 55

Finansielle aktiver:
 Obligationer 20 0 0 20
 Aktiver 15 0 0 15

Total 35 20 85 140

Værdiansættelse af aktiver

I alt                  
mio. kr. 

Børsnoterede priser 
for identiske aktiver 
og forpligtelser

Andre observerbare 
inputs

Uobserverbare 
inputs

Level 1                   
mio. kr. 

Level 2                     
mio. kr. 

Level 3                     
mio. kr. 

 Kilde: www.ifrs.org samt egen tilvirkning 
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Bilag 4 – Eksempel på usikkerhedsanalyse 

 

 

 

 

Mio. kr. 
Beskrivelse:

A Udlån 25 -18 256
B Andre gældsbeviser 15 -7 150

Gældsbeviser i alt 40 -25 406

C Investeringsejendomme:
Europa 2 -10 15
Asien 3 -7 10
Investeringsejendomme i alt 5 -17 25
Total 45 -42 431

Usikkerhedsanalyse for 
værdiansættelse ved brug af 
uobserverbare inputs (level 3)

Stigning i 
dagsværdi

Fald i       
dagsværdi

Dagsværdi                  
pr. 31.12

A: Uobserverbare inputs er satser for forudbetalinger, raten for misligholdelse, 
sandsynligheden for tab og udbytte.  
Usikkerhedsanalysen er beregnet ved korrelationen mellem forudbetalinger og 
raten for misligholdelse. 

B: Uobserverbare inputs er værdi af udlån, raten for misligholdelse, oghuspriser. 

C: Uobserverbare inputs af værdiansættelse efter lignende ejendomme

 
Kilde: www.ifrs.org samt egen tilvirkning 


