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Resume 

Denne afhandling har som omdrejningspunkt den kommende nye regnskabsstandard for fi-

nansielle instrumenter, IFRS 9. Afhandlingen ønsker at undersøge, hvilke konsekvenser IFRS 9 får 

for finansielle virksomheder. Undersøgelsesområdet er afgrænset til at fokusere på klassifikation, 

måling og nedskrivninger i den nye standard, og samtidig fokuseres der på konsekvenserne for 

danske finansielle virksomheder. Til dette formål bruges Nykredit-koncernen som case. 

For at kunne undersøge konsekvenserne af IFRS 9, lægger afhandlingen ud med at præsen-

tere den gældende standard for finansielle instrumenter, IAS 39. Hermed opnås der et sammen-

ligningsgrundlag. Derudover bliver de væsentligste kritikpunkter af IAS 39 også fremhævet for at 

belyse begrundelsen for indførelsen af IFRS 9. Ændringerne fra den nuværende til den nye stan-

dard fremhæves og konsekvenserne af ændringerne analyseres.  

For klassifikation og måling gælder det, at der er meget få ændringer fra IAS 39 til IFRS 9. 

Derfor konkluderer afhandlingen, at IFRS 9 ikke giver nogle særlige konsekvenser for de finansielle 

virksomheder på dette område.  

For nedskrivningerne præsenterer IFRS 9 en helt ny nedskrivningsmodel. Denne model inde-

holder en ny tilgang til nedskrivninger i forhold til IAS 39. I IAS 39 bliver der ved vurdering af ned-

skrivningsbehov udelukkende fokuseret på historiske data, mens den nye model introducerer 

princippet om at indregne et fremtidigt forventet tab. 

Den nye nedskrivningsmodels forskellige elementer vil blive gennemgået i afhandlingen. 

Derudover vil afhandlingen også belyse kritikken af den nye model, da kritikken også rummer mu-

lige konsekvenser for virksomhederne. 

Afhandlingen konkluderer, at den nye nedskrivningsmodel har betydelige konsekvenser for 

virksomhederne. Modellen sætter samtidig store krav til virksomhedernes databehandling og be-

regningsmodeller for nedskrivninger. Samtidig må virksomhederne skulle forvente at bruge væ-

sentlige ressourcer og omkostninger på at implementere den nye nedskrivningsmodel i IFRS 9. 

Indsamlingen af materiale til afhandlingen er afsluttet i april 2014. Derfor vil nyere materiale 

ikke være medtaget i afhandlingens undersøgelse. 

  



Side 3 af 93 

Indholdsfortegnelse: 

 

Kapitel 1. Indledning .......................................................................................................................... 5 

1.1 Problemformulering .............................................................................................................. 6 

1.2 Afgrænsning .......................................................................................................................... 6 

Kapitel 2. Metode .............................................................................................................................. 8 

2.1 Kilder ...................................................................................................................................... 9 

2.2 Struktur .................................................................................................................................. 9 

Kapitel 3. IASB og projektet med udskiftning af IAS 39 ................................................................... 13 

3.1 IASB ...................................................................................................................................... 13 

3.2 Udskiftning af IAS 39 ........................................................................................................... 14 

3.3 Godkendelsesproces i EU .................................................................................................... 15 

3.4 Delkonklusion ...................................................................................................................... 17 

Kapitel 4. IAS 39 ............................................................................................................................... 18 

4.1 Hvad er finansielle instrumenter? ....................................................................................... 18 

4.2 Klassifikation og måling af finansielle instrumenter ........................................................... 19 

4.3 Dagsværdi ............................................................................................................................ 23 

4.4 Amortiseret kostpris ............................................................................................................ 24 

4.5 Nedskrivning ........................................................................................................................ 25 

4.6 Delkonklusion ...................................................................................................................... 28 

Kapitel 5. Kritik af IAS 39 .................................................................................................................. 30 

5.1 Kompleksitet ........................................................................................................................ 30 

5.2 Klassifikation og måling ....................................................................................................... 30 

5.3 Nedskrivninger .................................................................................................................... 31 

5.4 Løsningsmodel ..................................................................................................................... 32 

5.5 Delkonklusion ...................................................................................................................... 36 

Kapitel 6. Klassifikation og måling i IFRS 9 ....................................................................................... 38 

6.1 Første indregning ................................................................................................................ 38 

6.2 Efterfølgende måling ........................................................................................................... 38 

6.3 Ændringer i forhold til IAS 39 .............................................................................................. 42 

6.4 Opfyldelse af kritikpunkter .................................................................................................. 43 

6.5 Delkonklusion ...................................................................................................................... 44 



Side 4 af 93 

Kapitel 7. Expected credit losses ..................................................................................................... 46 

7.1 Nedskrivningsmodellen ....................................................................................................... 46 

7.2 Ændringer i forhold til IAS 39 .............................................................................................. 57 

7.3 Opfyldelse af kritikpunkter .................................................................................................. 58 

7.4 Delkonklusion ...................................................................................................................... 59 

Kapitel 8. Problematikker i den nye nedskrivningsmodel ............................................................... 61 

8.1 Interessenter ....................................................................................................................... 61 

8.2 Kommentarer til nedskrivningsmodellen ............................................................................ 62 

8.3 Delkonklusion ...................................................................................................................... 71 

Kapitel 9. Konsekvenser - Nykredit-koncernen ............................................................................... 73 

9.1 Finansielle instrumenter i Nykredit-koncernen .................................................................. 73 

9.2 Nedskrivninger i Nykredit-koncernen ................................................................................. 77 

9.3 Delkonklusion ...................................................................................................................... 79 

Kapitel 10. Konklusion .................................................................................................................... 81 

10.1 Konsekvenser for virksomhederne i forhold til klassifikation og måling ............................ 81 

10.2 Konsekvenser for virksomhederne i forhold til nedskrivninger .......................................... 82 

10.3 Afsluttende bemærkninger ................................................................................................. 83 

Kapitel 11. Perspektivering ............................................................................................................ 85 

Liste over figurer ................................................................................................................................ 88 

Liste over forkortelser ........................................................................................................................ 88 

Litteraturliste ..................................................................................................................................... 89 

Bilag 1 - Nykredit-koncernens balance .............................................................................................. 92 

  



Side 5 af 93 

Kapitel 1. Indledning 
I 2008 rystede finanskrisen verden. Efter mange år på en 'lyserød sky' med stigende boligpri-

ser og lån, der nærmest blev kastet efter kunderne, så verden pludseligt grå og dyster ud.  

Med den amerikanske bank Lehmann Brothers' indgivelse af konkursbegæring den 15. sep-

tember 2008 bristede den amerikanske boligboble. Der var ikke mange, der havde troet, at den 

amerikanske stat ville lade en finansiel virksomhed af den størrelse gå konkurs. Lehmann Brothers' 

konkurs var medvirkende til at tilliden til den finansielle sektor faldt til et minimum.  

Samtidig gik markederne for al værdipapirhandel i stå, ikke bare i USA, men også i resten af 

verden. Der var ikke længere tillid til et system, hvor en AA-rated bank1 kunne gå konkurs fra den 

ene dag til den anden. Det gjaldt om at finde en sikker havn til sine penge, også gerne til en nega-

tiv rente, så længe risikoen for tab var minimal.  

I Danmark gik startskuddet på krisen for alvor i sommeren 2008, da Roskilde Bank krakkede, 

og i tiden der fulgte, var der flere kreditinstitutter og banker i både ind- og udland, der gik konkurs. 

Dem, der ikke krakkede, måtte stater holde hånden under med indtil flere bankpakker. Selv nogle 

stater i Sydeuropa var tæt på bankerot. 

Finanskrisen har haft store samfundsmæssige konsekvenser med stigende arbejdsløshed, 

tvangsauktioner, lukkede virksomheder og faldende boligpriser. Flere har efterfølgende spurgt, 

hvordan det kunne komme så vidt. En af grundene, som er blevet fremhævet, er den stigende 

kompleksitet i det finansielle system. Der kom flere nye finansielle produkter til, som eftersigende 

skulle kunne samle og fordele risici mere hensigtsmæssigt, men i realiteten gjorde de nye produk-

ter det finansielle system uigennemsigtigt.2 Da boligboblen brast, og priserne på ejendomsmarke-

det faldt, blev den finansielle sektor som følge heraf også ramt af tab og nedskrivninger på deres 

udlån, særligt deres udlån til erhvervsejendomme.3  

I kølvandet på finanskrisen påbegyndte udstederen af internationale regnskabsstandarder, 

IASB4, det store projekt med at erstatte standarden IAS 39 Financial Instruments med en ny stan-

dard, der kommer til at hedde IFRS 9. IAS 39 har igennem årene og særligt efter finanskrisen været 

udsat for meget kritik. Kritikken går på kompleksiteten i standarden og antallet af indregningsme-

toder for de forskellige finansielle instrumenter. Derudover går kritikken også på, at nedskrivnin-

ger sker på baggrund af tabsgivende begivenheder, der allerede er indtruffet. Dermed baserer 

                                                           
1 Huffington Post (30/11/2009) 
2 Rangvid-rapporten, s. 15 
3 Randvid-rapporten, s. 17 
4 Se mere om IASB i kapitel 3, side 13 
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nedskrivningerne sig udelukkende på historiske data og tager ikke højde for den fremtidige forven-

tede pengestrøm.  

1.1 Problemformulering 

Denne afhandling tager udgangspunkt i IASBs projekt med at erstatte IAS 39. Den vil foku-

sere på den del af projektet, der drejer sig om klassifikation og måling af finansielle instrumenter 

samt den nye nedskrivningsmodel, der er beskrevet i IASBs 'Exposure Draft: Financial Instruments: 

Expected Credit Losses'5. Derudover vil afhandlingen fokusere på, hvilken betydningen indholdet i 

den nye standard, IFRS 9, har for virksomhederne og deres regnskaber i forhold til klassifikation og 

måling af finansielle instrumenter samt nedskrivninger. 

Hovedspørgsmålet vil derfor være: "Hvilke konsekvenser får IFRS 9 for finansielle virksomhe-

der i forhold til klassifikation, måling og nedskrivninger?" 

 

For at kunne besvare dette spørgsmål kræves en række underpunkter besvaret: 

o Hvordan klassificeres og måles finansielle instrumenter i den nuværende standard, 

IAS 39? 

o Hvornår og hvordan foretages der nedskrivninger i IAS 39? 

o Hvilke problematikker er der relateret til IAS 39? 

o Hvad indeholder IFRS 9 i forhold til klassifikation og måling af finansielle instrumen-

ter? 

o Hvad er indholdet i den nye nedskrivningsmodel, der er fremsat i udkastet 'Expected 

credit losses'? 

o Hvilke problematikker ser interessenterne i den nye nedskrivningsmodel? 

o Hvordan vil IFRS 9 inklusiv 'Expected credit losses' påvirke finansielle virksomheder 

og deres regnskab? 

1.2 Afgrænsning 

For at kunne svare tilfredsstillende på problemformuleringen, har det været nødvendigt at 

foretage visse afgrænsninger. 

Regnskabsstandarden IAS 39 er meget bred, da den indeholder alt om finansielle instrumen-

ter. I afhandlingen vil der dog udelukkende blive fokuseret på den del af standarden, der vedrører 

klassifikation, måling og nedskrivninger. Ligeledes vil der i IFRS 9 kun blive fokuseret på klassifika-
                                                           
5 I udgaven fra marts 2013 



Side 7 af 93 

tion og måling samt IASBs udkast med den nye nedskrivningsmodel. Den del af IASBs projekt, der 

vedrører sikringsinstrumenter bliver dermed ikke berørt, selv om det indgår som en del af deres 

projekt med at erstatte IAS 39. Der tages i afhandlingen dermed også udgangspunkt i de mere 

simple finansielle instrumenter. 

Der vil i forhold til den nye nedskrivningsmodel kun blive fokuseret på IASBs udkast 'Expec-

ted credit losses' fra marts 2013. Der vil ikke blive inddraget tidligere udkast til nye nedskrivnings-

modeller i afhandlingen. 

Det vil der også blive refereret til IAS 32, der indeholder præsentationskrav til finansielle in-

strumenter. Denne regnskabsstandard vil dog ikke blive gennemgået i dybden. 

Der vil også blive henvist til anden lovgivning, såsom 'Lov om finansiel virksomhed'. Da det vil 

ligge udenfor afhandlingens fokusområde vil disse love ikke blive andet end omtalt og kort beskre-

vet i det omfang, der er nødvendigt for forståelsens skyld. 

Et af formålene for IASB med udskifte IAS 39 er at gøre forskellene til US GAAP mindre. US 

GAAP er de amerikanske regnskabsstandarder, der bliver udstedt af organisationen FASB. For-

skellene mellem US GAAP og IFRS kan have betydning for virksomheder, der aflægger regnskab 

efter IFRS, og som ønsker at blive børsnoterede i USA.  

Selv om dette også er en interessant problemstilling, er der ikke fundet plads til at medtage 

dette aspekt i afhandlingen. Derfor vil der udelukkende blive fokuseret på IASBs arbejde, mens 

FASBs arbejde, standarder og udkast til ændringer ikke vil blive nævnt her. 

Da det er meget bredt at undersøge konsekvenserne af udskiftningen af IAS 39 med den nye 

IFRS 9 for alle virksomheder, der aflægger regnskab efter IFRS, har afhandlingen allerede i sit ho-

vedspørgsmål afgrænset sig til finansielle virksomheder. Derudover er afhandlingen primært kon-

centreret om konsekvenserne for danske finansielle koncerner, der gennem EU lovgivningen er 

underlagt IFRS reglerne.  

Der vil for analysen af konsekvenserne for finansielle virksomheder og deres regnskab blive 

taget udgangspunkt i Nykredit-koncernens årsregnskab for 2013. Nykredit-koncernen er valgt, da 

den består af både bank- og realkreditforretning og dermed besidder en bred vifte af finansielle 

instrumenter. Derudover er Nykredit-koncernen blevet valgt som case, da den har skrevet hø-

ringssvar til IASBs nye nedskrivningsmodel. Der vil desuden blive brugt enkle tænkte eksempler til 

at tydeliggøre og forklare indholdet i regnskabsstandarderne. 
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Kapitel 2. Metode 
I dette kapitel vil afhandlingens undersøgelsesmetode blive gennemgået. Risici ved den 

valgte metode vil også blive fremhævet. Kapitlet vil også indeholde en kritisk stillingtagen til de 

kilder, der bliver brugt i afhandlingen. Derudover vil afhandlingens struktur og indholdet i de ef-

terfølgende kapitler blive præsenteret. 

Afhandlingen tager udgangspunkt i regnskabsstandarden IAS 39 samt udkastet til den nye 

standard IFRS 9. Regnskabsstandarder er i høj grad normative, da de anviser, hvordan det bedste 

regnskab bør udarbejdes. Målet er at få et retvisende billede af virksomhedernes økonomiske 

situation på balancedagen samt få opfyldt regnskabsbrugerens informationsbehov. Man kan der-

for sige, at IASBs formål med at lave disse standarder er at få mest mulig 'sandhed' i regnskaberne, 

og i sammenhæng med dette få maksimeret nytten af regnskaberne for regnskabsbrugerne. Regn-

skabsbrugerne benytter regnskaberne som beslutningsgrundlag for blandt andet investeringer. 

Det giver regnskabernes indhold og 'sandhed' høj vigtighed. 

Denne afhandling benytter de normative regnskabsstandarder fra IASB på praktiske eksem-

pler og prøver derudfra at sige noget deskriptivt om ændringerne til regnskabsstandarderne. Det 

deskriptive element betyder, at afhandlingen vil analysere så objektivt som muligt og ikke vil tage 

stilling til, om de fremkomne resultater er gode eller dårlige. Afhandlingen vil dog stadig tydelig-

gøre eventuelle problematikker, der kan være i forbindelse med ændringerne af IAS 39. 

De normative regnskabsstandarder vil i afhandlingen blive brugt til at analysere sig frem til 

konsekvenserne for de finansielle virksomheder ved ændring af IAS 39. Standarderne, der som 

udgangspunkt er universelt gældende, vil blive brugt på enkelte praktiske eksempler med håb om 

at kunne drage nogle generelle konklusioner ud fra dette. Med andre ord forsøger afhandlingen at 

tage en overordnet standard og benytte den på praktiske eksempler for at kunne drage nogle ge-

nerelt gældende konklusioner på et overordnet plan. 

Der vil altid være risici, når man prøver at konkludere noget generelt gældende ud fra en-

kelte eksempler. En risiko er, at man kun bruger de eksempler, der er bekræftende i forhold til de 

forestillinger, man har i forvejen. En anden risiko er, at man får draget fejlagtige konklusioner, da 

man ikke har undersøgt alle tilfælde og situationer. 

De tænkte eksempler i afhandlingen er forsøgt lavet så generelle som muligt ud fra den an-

tagelse, at det dermed vil være muligt at drage generelle konklusioner ud fra dem. Nykredit-kon-

cernen, der bliver brugt som case, har så bred en vifte af finansielle instrumenter, at konklu-
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sionerne, der vil blive draget i afhandlingen, også må antages at være gældende for andre finan-

sielle virksomheder, der aflægger regnskab under IFRS.  

Det er dog dermed ikke udelukket, at der vil være undtagelser, hvor konklusionen ville have 

været anderledes, hvis afhandlingen havde taget udgangspunkt i andre eksempler. Derudover har 

afhandlingen forsøgt at være bevidst om denne problematik og dermed forsøgt at falsificere kon-

klusionerne i det omfang, som præmisserne har tilladt det. 

2.1 Kilder 

Som nævnt ovenfor vil udgangspunktet for afhandlingen være IFRS standarder og udkast til 

nye standarder. De standarder, der vil blive brugt, er primært IAS 39, IFRS 9 inklusiv IASBs rettelser 

hertil samt udkastet 'Expected credit losses'. Der vil i et vist omfang også blive henvist til andre 

regnskabsstandarder og regler. De anvendte standarder har en høj grad af objektivitet, da de som 

nævnt ovenfor er normative og udstikker retningslinjer for, hvordan det bedste regnskab bør se 

ud. 

Der vil også blive brugt andre rapporter fra IASB som for eksempel 'Reducing complexity in 

reporting financial instruments'. Denne type rapporter vil i højere grad være et udtryk for en mere 

subjektiv holdning hos IASB. De vil stadig være relevante at medtage i afhandlingen, da de belyser 

IASBs tanker bag udskiftningen af IAS 39, og dermed kan konkretisere de overvejelser, som IASB 

har gjort sig i forhold til IFRS 9 og 'Expected credit losses'.  

Derudover vil der også blive brugt høringssvar fra interessenterne i IFRS 9 og 'Expected cre-

dit losses'. Her er der i høj grad tale om en subjektiv holdning hos forfatterne, da høringssvarene 

må antages at være skrevet ud fra afsendernes egeninteresse. Deres bidrag er dog stadig væsent-

lig, da de er med til at problematisere ændringerne i regnskabsstandarden. 

Afhandlingen vil også benytte sig af materiale fra revisionsselskaber. Dette materiale består 

primært af fortolkning af IFRS standarderne og er derfor i nogen grad objektiv, da det forsøger at 

oversætte IFRS standarderne til praksis i virksomhederne. Der er dog stadig tale om en fortolkning 

af indholdet i standarderne. Derfor vil afhandlingen primært basere sig på selve IFRS standar-

derne. 

2.2 Struktur 

I dette afsnit vil indholdet i de enkelte kapitler kort blive gennemgået. Derudover vil deres 

relevans for og sammenhæng med afhandlingens hovedspørgsmål og dertilhørende underpunkter 

blive belyst. 
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Kapitel 3 - IASB og projektet med udskiftning af IAS 39 

Som udgangspunkt for afhandlingen er det nødvendigt med baggrundsviden om organisati-

onen IASB, og om hvordan IASB fungerer i forhold til udarbejdelsen af nye standarder. I kapitel 3 

vil IASB derfor kort blive præsenteret sammen med en gennemgang af, hvordan projektet med 

erstatning af IAS 39 er opbygget. Godkendelsesproceduren i EU er også medtaget, da IFRS stan-

darder først gælder for europæiske koncerner, når de er vedtaget af Europa-Kommissionen. 

Kapitel 4 - IAS 39 

I dette kapitel vil de relevante dele af IAS 39 blive gennemgået med enkelte eksempler for 

forståelighedens skyld. Der vil særligt blive lagt vægt på klassifikation og måling af finansielle in-

strumenter samt reglerne for nedskrivning, da dette er omdrejningspunktet for afhandlingen.  

Kapitlet etablerer dermed et udgangspunkt i forhold til sammenligningen med den kom-

mende standard og besvarer afhandlingens to første underpunkter: "Hvordan klassificeres og må-

les finansielle instrumenter i den nuværende standard, IAS 39?" Samt: "Hvornår og hvordan fore-

tages der nedskrivninger i IAS 39?"  

Kapitel 5 - Kritik af IAS 39 

For at kunne vurdere konsekvenserne af IFRS 9 er det nødvendigt at kende til problemerne 

med IAS 39. Derfor vil de væsentligste kritikpunkter af IAS 39 blive gennemgået i dette kapitel. 

Kapitlet vil desuden også kort beskrive, hvilke mulige løsningsmodeller IASB forestiller sig. Kapitlet 

besvarer dermed afhandlingens tredje underpunkt: "Hvilke problematikker er der relateret til IAS 

39?"  

Kapitlet er ikke direkte relateret til undersøgelsens hovedspørgsmål, men er yderst relevant 

at medtage, da belægget for de implementeringsomkostninger, som virksomhederne formentlig 

vil opleve, gerne skulle være en forbedring af standarden om finansielle instrumenter. 

Kapitel 6 - Klassifikation og måling i IFRS 9 

I kapitel 6 vil den del af IFRS 9, der omhandler klassifikation og måling, blive beskrevet. Ka-

pitlet besvarer derfor det fjerde underpunkt: "Hvad indeholder IFRS 9 i forhold til klassifikation og 

måling af finansielle instrumenter?" 

Derudover vil de væsentligste ændringer i forhold til IAS 39 blive analyseret. Der vil også 

blive taget stilling til, hvorvidt IFRS 9 imødekommer den kritik, som IAS 39 er blevet udsat for. 
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Dette gøres for senere at kunne vurdere, om der dermed er belæg for de omkostninger, som virk-

somhederne skal bruge på implementeringen af IFRS 9. 

Kapitel 7 - Expected credit losses 

En af de mest omfattende ændringer i IFRS 9 er udkastet 'Expected credit losses', der inde-

holder den nye nedskrivningsmodel. Der vil derfor blive brugt en del plads i afhandlingen på at 

forklare indholdet af udkastet. Den nye nedskrivningsmodel vil blive eksemplificeret i det omfang, 

det giver mening.  

Kapitel 7 besvarer dermed afhandlingens femte underpunkt: "Hvad er indholdet i den nye 

nedskrivningsmodel, der er fremsat i udkastet 'Expected credit losses'?" Derudover vil der også i 

dette kapitel blive vurderet, hvorvidt den nye standard er en løsning på den kritik, som IAS 39 er 

blevet udsat for. 

Kapitel 8 - Problematikker i den nye nedskrivningsmodel 

Kapitlet tager udgangspunkt i høringssvarene til IASBs udkast 'Expected credit losses'. Kapit-

let vil besvare afhandlingens sjette underpunkt: "Hvilke problematikker ser interessenterne i den 

nye nedskrivningsmodel?" Kapitlet er dermed også med til at besvare afhandlingens hoved-

spørgsmål, da problematikkerne i den nye nedskrivningsmodel også vil indeholde mulige konse-

kvenser for virksomhederne. 

Da det ikke er muligt at medtage alle høringssvarene, vil der blive valgt nogle ud. Nykredit-

koncernens høringssvar er selvfølgelig medtaget. Derudover vil høringssvarene fra Deutsche Bank, 

EBA, EBF og EFRAG også blive analyseret. Kapitlet vil starte med en begrundelse for, hvorfor lige 

netop disse høringssvar er valgt ud, samt en præsentation af organisationerne. 

Kapitel 9 - Konsekvenser - Nykredit-koncernen 

I dette kapitel vil konsekvenserne af den nye standard blive analyseret. Afhandlingens sidste 

underpunkt vil blive besvaret: "Hvordan vil IFRS 9 inklusiv 'Expected credit losses' påvirke virksom-

hederne og deres regnskab?" Spørgsmålet vil blive besvaret med udgangspunkt i Nykredit-koncer-

nens årsregnskab for 2013 samt de finansielle instrumenter og klassifikationer Nykredit-koncernen 

havde på daværende tidspunkt. Kapitlet vil derudover også bidrage til besvarelsen af afhandlin-

gens hovedspørgsmål. 
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Kapitel 10 - Konklusion 

Kapitel 10 vil indeholde afhandlingens konklusion. Det vil dermed være i dette kapitel, at af-

handlingens hovedspørgsmål vil blive besvaret. Afhandlingens konklusion vil opsummere hoved-

punkterne fra de andre kapitler og vil som sådan ikke bidrage med ny viden. 

Kapitel 11 - Perspektivering 

Kapitel 11 indeholder afhandlingens perspektivering. Formålet med perspektiveringen er at 

tage udgangspunkt i elementer fra afhandlingen og sætte dem i perspektiv til andre områder, som 

ligger uden for afhandlingens primære fokusområde. Perspektiveringen vil tage udgangspunkt i 

IASBs forslag til IFRS 9 og sætte det i perspektiv til den finansielle krise, som var med til at starte 

IASBs projekt med at erstatte IAS 39. Kapitlet vil derfor diskutere, om IASBs projekt ville have løst 

nogle af de uhensigtsmæssigheder ved IAS 39, der blev tydelige under krisen. 
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Kapitel 3. IASB og projektet med udskiftning af IAS 39 
I dette kapitel vil IASB som organisation blive præsenteret. Derudover vil projektet med ud-

skiftningen af IAS 39 med IFRS 9 blive beskrevet. Til sidst i kapitlet vil godkendelsesproceduren for 

IFRS standarder i EU også kort blive gennemgået. 

3.1 IASB 

IASB står for International Accounting Standards Board. Det er en uafhængig fond, som ud-

steder internationale regnskabsstandarder. Fondens vision er at udvikle et enkelt sæt regnskabs-

standarder, som er af høj kvalitet, forståelige, kan håndhæves og er globalt accepterede. Dertil 

skal standarderne være baserede på klart formulerede principper.6 

Fondens formål er at fremme brugen af standarderne og tage højde for de specielle behov, 

som små og mellemstore virksomheder samt udviklingsøkonomier kan have. Derudover arbejder 

de for, at der er sammenhæng mellem de nationale regnskabsregler og standarderne, som de ud-

steder. IASBs standarder bliver brugt i 120 forskellige lande, og derfor har deres arbejde mange 

interessenter rundt om i verden.7 

 

Når IASB udarbejder nye regnskabsstandarder, foregår processen efter denne skabelon8: 

 

 

 

 

 

 

 

Til at starte med foretager IASB en undersøgelse af det udvalgte område. Det kunne for ek-

sempel være finansielle instrumenter. Undersøgelsen resulterer i et debatoplæg, som de sender 

ud til offentlig høring, så interessenterne har mulighed for at komme med deres kommentarer. På 

baggrund af debatoplægget og høringssvarene udarbejder IASB et forslag, som ender med at blive 

et udkast til den endelige standard. Udkastet bliver også sendt ud til offentlig høring. IASB laver på 

baggrund af høringssvarene den endelige IFRS standard. Nogle gange foretages der flere runder 

                                                           
6 IFRS.org: Who we are and what we do 
7 IFRS.org: About us 
8 IFRS.org: Who we are and what we do 
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med udkast og høringssvar, inden standarderne bliver færdiggjort. Når en standard er vedtaget af 

IASB, starter der en evalueringsfase, hvor der igen er mulighed for, at interessenterne kan give 

deres mening til kende.  

3.2 Udskiftning af IAS 39 

Projektet med udskiftning af IAS 39 starter i 2008, da IASB udsender debatoplægget 'Redu-

cing complexity in financial instruments' sammen med den amerikanske regnskabsudstedende 

organisation FASB. Debatoplægget indeholder mange af de regnskabsmæssige udfordringer, der 

er ved finansielle instrumenter. Derudover indeholder oplægget også kritik af den nuværende 

standard, IAS 39. 

Da IAS 39 er en stor standard at skulle erstatte, har IASB valgt at dele projektet op i 3 faser. 

Den første fase er klassifikation og måling af finansielle instrumenter. Den anden del vedrører 

nedskrivningsmodellen og den tredje omhandler sikringsinstrumenter. 

Den første del vedrørende finansielle aktiver er blevet offentliggjort i november 2009 og den 

anden del vedrørende finansielle passiver er kommet til i oktober 2010, hvor der er blevet sat fo-

reløbigt punktum for første fase af projektet. I november 2011 beslutter IASB dog at tilføje æn-

dringer til IFRS 9 om klassifikation og måling af finansielle instrumenter. Derfor udsender de i no-

vember 2012 udkastet 'Classification and Meassurement: Limited Amendments to IFRS 9'. Ændrin-

gerne tager udgangspunkt i IFRS 9 fra 2010, og i februar 2014 har IASB færdiggjort de endelige 

ændringer til IFRS 9.9 

Den anden fase vedrører nedskrivningsmodellen. Udgangspunktet for denne fase er ud-

kastet 'Expected credit losses', som er blevet sendt til høring i marts 2013. Høringsfristen er sat til 

den 5. juli 2013. Der foregår stadig forhandlinger om indholdet i den anden fase.10 Den største 

ændring i det nye udkast i forhold til IAS 39 er, at der frem for at blive nedskrevet på baggrund af 

allerede indtrufne begivenheder, nu skal nedskrives på baggrund af sandsynligheden for fremtidigt 

tab. 

Den tredje fase vedrører sikringsinstrumenter og blev færdiggjort i november 2013. Målet 

for ændringen i IAS 39 i forhold til sikringsinstrumenter er at forbedre investorers mulighed for at 

forstå de risikostyringsaktiviteter, der foregår i virksomheden. Samtidig vil de også gøre det muligt 

                                                           
9 IFRS.org: Replacement of IAS 39 
10 IFRS.org: Replacement of IAS 39 
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for investorer at vurdere de beløb og usikkerheder, der er tilknyttet til de fremtidige penge-

strømme.11 

Oprindeligt har meningen været, at den nye standard skal træde i kraft pr. 1.1.2015, men da 

arbejdet omkring nedskrivningerne i anden fase stadig ikke er færdig, vil der ikke være tilstrække-

lig tid for virksomhederne til at implementere ændringerne, hvorfor ikrafttrædelsesdatoen er ble-

vet rykket. IASB arbejder pt. på at få indarbejdet fasen om nedskrivningerne samt ændringerne til 

klassifikation og måling af finansielle instrumenter i IFRS 9. IASB arbejder frem mod en foreløbig 

ikrafttrædelsesdato, som er den 1. januar 2018, hvilket vil være 10 år efter det første spadestik til 

projektet blev taget. Det er dermed en lang og tung proces, som IASB er i gang med for at udskifte 

IAS 39. 

Det er allerede muligt for virksomhederne, at de kan benytte IFRS 9, som pt. indeholder fa-

sen om klassifikation og måling samt sikringsinstrumenter. Dog skal europæiske virksomheder 

vente på, at den nye standard bliver vedtaget af EU, før de kan tage den i brug. EU har dog meldt 

ud, at de ikke vil behandle IFRS 9, før standarden foreligger i en endelig samlet udgave. 

3.3 Godkendelsesproces i EU 

Da der er flere af EUs medlemslandes grundlove, der ikke tillader, at reguleringskompeten-

cen overlades til en privat organisation som IASB, har EU etableret en godkendelsesmekanisme. 

Godkendelsesmekanismen godkender standarderne fra IASB, som derefter bliver en del af lovgiv-

ningen i EU.12 

Godkendelsesmekanismen ser således ud:13 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
11 IFRS.org: Replacement of IAS 39, Phase III 
12 Elling (2012): side 70 
13 ec.europa.com: Endorsement process 
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Processen starter med, at IASB udsender en standard. Denne standard drøfter EFRAG med 

de involverede interessenter. EFRAG står for European Financial Reporting Group. Det er en privat 

organisation, som rådgiver og vejleder Europa-Kommissionen om det regnskabstekniske indhold i 

standarderne. EFRAG samarbejder tæt med IASB om udarbejdelsen af nye standarder.14 

Da EFRAG er en privat organisation, der finansieres af interessenter, har Europa-Kommis-

sionen nedsat sin egen gruppe af eksperter inden for regnskab, SARG. SARG står for Standards 

Advice Review Group. SARGs opgave er at rådgive Europa-Kommissionen igennem godkendelses-

mekanismen, samt at vurdere om EFRAGs anbefalinger er objektive og rimelige. 

Ud fra EFRAGs anbefalinger og SARGs vurdering udarbejder Europa-Kommissionen herefter 

et lovforslag, der, hvis det vedtages, godkender hele eller dele af standarden. Lovforslaget sendes 

til ARC, som er Accounting Regulatory Committee. ARC er også et udvalg nedsat af Europa-Kom-

missionen, og det består af repræsentanter fra medlemslandene. Repræsentanterne kommer ofte 

fra medlemslandenes finansministerier.15 

Hvis der er flertal i ARC for lovforslaget, sendes det videre til Europa-Parlamentet og Europa-

rådet. Hvis de godkender lovforslaget eller ikke protesterer imod det indenfor tre måneder, vil 

Europa-Kommissionen vedtage og offentliggøre loven, der godkender standarden fra IASB. Hele 

godkendelsesmekanismen tager omkring 7 måneder.16 

Godkendelsen af IFRS standarder i EU er reguleret i 'Forordningen om anvendelse af interna-

tional regnskabsstandarder'.17 Forordningen fastsætter, hvilke virksomheder standarderne gælder 

for, samt hvilke krav der er til standarderne for, at de kan godkendes af EU.  

I forordningen står der, at de internationale regnskabsstandarder, som er godkendt af EU, 

gælder for koncernregnskaber for børsnoterede selskaber. Selskaber, som sælger deres værdipa-

pirer på et reguleret marked i en medlemsstat, skal dermed aflægge koncernregnskab efter IFRS. 18 

Dette gælder selvfølgelig for aktieselskaber med børsnoterede aktier, men det gælder også for 

eksempelvis fondsejede Nykredit, da de sælger deres realkreditobligationer på et reguleret mar-

ked. 

Derudover kan regnskabsstandarderne kun vedtages af Europa-Kommissionen, hvis "de op-

fylder kravene om gennemsigtighed, relevans, pålidelighed og sammenlignelighed, der kræves i 

                                                           
14 EFRAG.com: About us 
15 ec.europa.eu: ARC 
16 ec.europa.eu: Endorsement process 
17 Forordningen om anvendelse af international regnskabsstandarder, EF Forordning nr 1606/2002 af 19. juli 2002 
18 Forordningen om anvendelse af international regnskabsstandarder, artikel 4 
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forbindelse med de finansielle oplysninger, der er nødvendige for at træffe økonomiske afgørelser 

og evaluere virksomhedens ledelse."
19

 

Da Europa-Kommissionen i 2004 skulle vedtage IAS 39, fandt de, at der var en del af stan-

darden, der ikke levede op til overstående krav. Europa-Kommissionen valgte derfor at lave et så-

kaldt carve-out og dermed kun godkende en del af regnskabsstandarden. Der var to områder som 

Europa-Kommissionen dengang ikke kunne godkende, det ene var om dagsværdioptionen20 og det 

andet var om sikringsinstrumenter.21 Afsnittene er senere hen blevet ændret af IASB og efterføl-

gende godkendt af EU. Eksemplet viser, at en færdig standard fra IASB ikke nødvendigvis er ensbe-

tydende med, at standarden bliver godkendt i EU. 

3.4 Delkonklusion 

IASB er ved at nå til slutningen af deres lange projekt med at erstatte IAS 39. De gik i gang i 

2008, og den nye standard forventes at træde i kraft 1. januar 2018. IASB har opdelt projektet i tre 

faser. Den første fase vedrører klassifikation og måling. Den anden fase indeholder nedskrivnings-

modellen. Den tredje fase omhandler sikringsinstrumenter.  

I den nye standard mangler reglerne om nedskrivning at blive indarbejdet, og derudover er 

der nogle ændringer til den første fase af projektet vedrørende klassifikation og måling, der også 

skal indarbejdes.  

Når standarden er godkendt af IASB, skal den igennem godkendelsesmekanismen i EU. Selv 

om det er en samlet standard fra IASBs side af, så er det ikke sikkert, at hele standarden bliver 

godkendt af EU.  

I den efterfølgende analyse af konsekvenserne af den nye standard for virksomhederne, an-

tages det, at IFRS 9 godkendes og implementeres i sin nuværende form, selv om der kan komme 

rettelser. 

  

                                                           
19 Forordningen om anvendelse af international regnskabsstandarder, artikel 3 
20 Se mere om dagsværdioptionen på side 21 
21 ec.europa.eu: carve out 
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Kapitel 4. IAS 39 
Kapitlet gennemgår IAS 39 med særligt fokus på klassifikation, måling og nedskrivninger. Ka-

pitlet vil besvare afhandlingens to første underpunkter: "Hvordan klassificeres og måles finansielle 

instrumenter i den nuværende standard, IAS 39?" Samt: "Hvornår og hvordan foretages der ned-

skrivninger i IAS 39?" 

4.1 Hvad er finansielle instrumenter? 

Som udgangspunkt omfatter IAS 39 alle finansielle instrumenter. Der er dog nogle finansielle 

instrumenter, som bliver reguleret i andre standarder. Det drejer sig blandt andet om kapitalan-

dele, som hører under IAS 27, 28 eller 31 og forpligtelser i henhold til leasingkontrakter, hvor IAS 

17 finder anvendelse.22 

Man finder definitionen på finansielle instrumenter i IAS 32: 

"Et finansielt instrument er enhver kontrakt, som medfører et finansielt aktiv i en virksomhed 

og en finansiel forpligtelse eller et egenkapitalinstrument i en anden virksomhed"
23

 

 
Et finansielt aktiv er et aktiv, der hører ind under en af de følgende fire grupper: 

o Likvider. 

o En kontraktlig ret til  

o at modtage likvider eller andre finansielle instrumenter fra en anden virksom-

hed. 

o at udveksle finansielle aktiver eller finansielle forpligtelser med en anden virk-

somhed på potentielt gunstige betingelser for virksomheden. 

o Et egenkapitalinstrument i en anden virksomhed. 

o Visse kontrakter med virksomhedens egne egenkapitalinstrumenter som det 

underliggende. 

En finansiel forpligtelse er derimod: 

o En kontraktlig forpligtelse til  

o at overdrage likvider eller andre finansielle instrumenter til en anden virksom-

hed. 

o at udveksle finansielle aktiver eller finansielle forpligtelser med en anden virk-

somhed på potentielt ugunstige betingelser for virksomheden. 

                                                           
22 IAS 39, afsnit 2 
23 IAS 32, afsnit 11 
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o Visse kontrakter med virksomhedens egne egenkapitalinstrumenter som det 

underliggende.24 

 
Udover finansielle instrumenter findes der også afledte finansielle instrumenter, som også 

kaldes derivater eller sikringsinstrumenter. Afledte finansielle instrumenter består af et finansielt 

instrument eller en kontrakt, som skal besidde de tre følgende karakteristika: 

o Værdien af det afledte finansielle instrument eller kontrakten skal ændre sig i takt 

med det underliggende. Det kan være en specifik rentesats, en råvarepris eller 

lignende. 

o Det afledte finansielle instrument kræver ved indgåelsestidspunktet ingen eller en la-

vere investering sammenlignet med en anden aftale med samme eksponering. 

o Der afregnes på et fremtidigt tidspunkt.25 

Afledte finansielle instrumenter bruges ofte til at afdække den risiko, der ofte er forbundet 

til finansielle aktiver og forpligtelser. Det kan være en afdækning af risikoen for stigende råvarepri-

ser, afdækning af en valutakursrisiko eller en renterisiko. 

Der er også en tredje gruppe af finansielle instrumenter, nemlig de indbyggede afledte fi-

nansielle instrumenter. Det kan være en kontrakt, der indeholder et element af en afledt finansiel 

kontrakt, som for eksempel renterelaterede klausuler, hvor rentebetalingerne er baseret på ud-

viklingen i et aktie- eller råvareindeks. I disse tilfælde skal elementet behandles, som et afledt fi-

nansielt instrument, mens hovedkontrakten enten behandles under IAS 39, hvis det er et finansielt 

instrument eller behandles under en anden relevant standard, hvis hovedkontrakten ikke er et 

finansielt instrument.26 

Sikringsinstrumenter og indbyggede afledte finansielle instrumenter vil ikke yderligere blive 

behandlet her, da det ligger uden for afhandlingens fokusområde. 

4.2 Klassifikation og måling af finansielle instrumenter 

Første indregning 

Finansielle aktiver og forpligtelser skal indregnes, når virksomheden bliver underlagt instru-

mentets kontraktlige bestemmelser. Det vil sige, at køb og salg af finansielle aktiver skal indregnes 

enten på handelsdatoen eller afregningsdatoen.  

                                                           
24 IAS 32, afsnit 11 
25 IAS 39, afsnit 9 
26 IAS 39, afsnit 10 - 11 
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Handelsdatoen er den dag, hvor aftalen indgås, altså den dag hvor virksomheden forpligter 

sig til at købe eller sælge. Afregningsdatoen er den dato, hvor et aktiv overdrages til virksomheden 

eller overdrages af virksomheden til en anden virksomhed. 

Ved første indregning skal virksomheden måle aktivet eller forpligtelsen til dagsværdi. For fi-

nansielle instrumenter, der ikke måles til dagsværdi over resultatopgørelsen, skal transaktionsom-

kostninger, der kan henføres til erhvervelsen eller udstedelsen af det finansielle instrument med-

regnes.27 

Efterfølgende måling 

I IAS 39 bliver de finansielle instrumenter grupperet i forhold til, hvordan de skal klassificeres 

og måles.  

De finansielle aktiver bliver grupperet i fire klassifikationer:  

o Finansielle aktiver målt til dagsværdi over resultatopgørelsen, 

o hold-til-udløb investeringer,  

o lån og tilgodehavender samt  

o finansielle aktiver disponible for salg.28  

 

De finansielle forpligtelser bliver grupperet i to klassifikationer:  

o Finansielle forpligtelser målt til dagsværdi over resultatopgørelsen samt  

o andre finansielle forpligtelser.29 

 

Ved første indregning klassificeres de finansielle instrumenter som hørende til en af de 

ovennævnte grupper. Det er som hovedregel ikke muligt efterfølgende at omklassificere instru-

menterne, hvorfor det er vigtigt at analysere konsekvenserne grundigt, hvis man har et finansielt 

instrument, der kan høre til mere end en gruppe. Der er dog blevet åbnet op for, at man i nogle 

tilfælde kan omklassificere fra handelsbeholdning til andre kategorier.30 Reglerne for omklassifice-

ring vil ikke blive nærmere berørt i afhandlingen, da det ligger uden for afhandlingens hovedfokus. 

                                                           
27 IAS 39, afsnit 43 - 44 samt AG55-AG56 
28 IAS 39, afsnit 45 
29 IAS 39, afsnit 47 
30 PwC (2013):Regnskabshåndbogen 2013, side 147 
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Finansielle aktiver målt til dagsværdi over resultatopgørelsen 

Klassifikationen finansielle aktiver målt til dagsværdi over resultatopgørelsen indeholder to 

undergrupper af finansielle aktiver. Den indeholder de aktiver, der er anskaffet med handel som 

formål samt en dagsværdioption, som virksomheden under visse betingelser kan benytte for fi-

nansielle aktiver. 

Aktiver, der er anskaffet med handel som formål, indeholder tre yderligere grupperinger. 

Der er de aktiver, der er anskaffet med henblik på salg på kort sigt. Derudover indgår finansielle 

aktiver, som udgør en portefølje, der forvaltes sammen, og som udviser et mønster af at blive 

handlet med det formål at opnå fortjenester på kort sigt. Til sidst indgår afledte finansielle instru-

menter også i denne kategori.31 

Dagsværdioptionen betyder, at virksomheden klassificerer aktiver ved første indregning til 

dagsværdi over resultatopgørelsen. Dagsværdioptionen kan kun benyttes, når en sådan klassifika-

tion af det finansielle aktiv giver mere relevant information.  

Der er tre begrundelser for at benytte dagsværdioptionen. Den første er, at man ved at be-

nytte dagsværdi får fjernet eller reduceret en målings- eller indregningsuoverensstemmelse. Det 

kan være, hvis en forpligtelse måles til dagsværdi, mens det tilhørende aktiv i virksomheden måles 

til amortiseret kostpris.32 For at undgå denne målingsuoverensstemmelse kan aktivet i stedet må-

les til dagsværdi. Den anden begrundelse er, hvis en gruppe af finansielle aktiver forvaltes og ind-

tjeningen fra dem vurderes på grundlag af dagsværdien. Den tredje gruppe er indbyggede afledte 

finansielle instrumenter, hvor virksomheden ønsker at indregne hele kontrakten samlet.33 

Som navnet på klassificeringen antyder, så indregnes aktiver i denne gruppe til dagsværdi, og 

efterfølgende ændringer i dagsværdien op- eller nedjusteres over resultatopgørelsen. 

Hold-til-udløb investeringer 

Hold-til-udløb investeringer er investeringer, som virksomheden har til hensigt at beholde til 

udløb samt mulighed for at beholde. For at klassificere aktiver i denne gruppe, skal aktivet have 

faste betalinger samt fast udløbstidspunkt. Aktiver, der ved første indregning blev klassificeret 

som aktiver til dagsværdi over resultatopgørelsen, lån og tilgodehavender og aktiver disponible for 

salg, kan ikke klassificeres i denne gruppe.34  

                                                           
31 IAS 39, afsnit 9 
32 Amortiseret kostpris uddybes yderligere på side 24 
33 IAS 39, afsnit 9 
34 IAS 39, afsnit 9 
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Virksomheden kan ydermere kun benytte denne kategori, hvis den i de to foregående regn-

skabsår ikke har omklassificeret eller solgt mere end en uvæsentlig del af deres hold-til-udløb in-

vesteringer før deres udløb.35 Det vil altså sige, at hvis virksomheden har haft et aktiv i denne 

klassifikation, som de vælger at sælge før udløb, mister de retten til at bruge klassifikationen igen 

for andre aktiver i to år. Samtidig skal alle andre aktiver, som virksomheden har indregnet i denne 

klassifikation, omklassificeres til finansielle aktiver disponible for salg.36 

Der er dog tre situationer, hvor virksomheden godt kan sælge hold-til-udløb investeringer 

uden at skulle omklassificere resten. Det gælder, hvis aktivet sælges umiddelbart før udløb, så 

markedsrenten ikke har nogen væsentlig påvirkning på aktivets dagsværdi. Derudover kan det 

også sælges, hvis stort set hele investeringen i aktivet er tilbagebetalt. Desuden kan virksomheden 

også godt sælge hold-til-udløb investeringer, hvis salget grunder i en begivenhed, som ligger uden 

for virksomhedens kontrol, og som virksomheden ikke havde mulighed for at forudse.37 

Hold-til-udløb investeringer skal måles til amortiseret kostpris ved anvendelse af den effek-

tive rentes metode. Det vil blive yderligere uddybet nedenfor. 

Lån og tilgodehavender 

Lån og tilgodehavender indeholder ikke-afledte finansielle instrumenter, der har faste beta-

linger, og som ikke har nogen officiel pris på et aktivt marked. Det dækker dog ikke de aktiver, som 

virksomheden allerede ved første indregning har klassificeret som aktiver disponible for salg eller 

som virksomheden har til hensigt at sælge på kort sigt.38 

Lån og tilgodehavender måles til amortiseret kostpris ved anvendelse af den effektive rentes 

metode, ligesom hold-til-udløb investeringer. 

Finansielle aktiver disponible for salg 

Denne klassifikation indeholder de ikke-afledte finansielle aktiver, der ikke klassificeres i de 

andre kategorier.39 I klassifikationen finder man blandt andet aktier, der besiddes af strategiske 

hensyn, og som altså ikke indgår i en handelsbeholdning. Derudover kan man også finde lån og 

tilgodehavender, som virksomheden ved første indregning har valgt at klassificere som disponible 

                                                           
35 IAS 39, afsnit 9 
36 IAS 39, afsnit 52 
37 IAS 39, afsnit 9 
38 IAS 39, afsnit 9 
39 IAS 39, afsnit 9 
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for salg. Aktiver i denne klassifikation skal måles til dagsværdi med op - og nedjusteringer indreg-

net i anden totalindkomst. 

Finansielle forpligtelser målt til dagsværdi over resultatopgørelsen 

Denne klassifikation svarer til kategorien finansielle aktiver målt til dagsværdi over resultat-

opgørelsen. Den befinder sig blot på passivsiden af balancen. Der gælder de samme betingelser for 

forpligtelserne, som der gør for aktiverne, og dagsværdioptionen er også gældende for de finan-

sielle forpligtelser.40 

Finansielle forpligtelser i denne klassifikation måles til dagsværdi med op- og nedjusteringer 

indregnet i resultatopgørelsen. 

Andre finansielle forpligtelser 

Klassifikationen andre finansielle forpligtelser indeholder alle de finansielle forpligtelser, som 

ikke hører til klassifikationen finansielle forpligtelser målt til dagsværdi over resultatopgørelsen. 

De finansielle forpligtelser i denne klassifikation måles til amortiseret kostpris ved anvendelse af 

den effektive rentes metode.41  

4.3 Dagsværdi 

Den bedste måde at finde dagsværdien på et finansielt instrument er ved at benytte offici-

elle kurser fra et aktivt marked. De officielle kurser kan komme fra en børs, dealere og lignende. 

Kurserne skal repræsentere faktiske markedstransaktioner, som jævnligt finder sted. 

Dagsværdien er defineret som en kurs, der er aftalt mellem en villig køber og en villig sælger 

ved en handel mellem kvalificerede og indbyrdes uafhængige parter.42 

Hvis der ikke findes et aktivt marked for det finansielle instrument, skal virksomheden be-

nytte en værdiansættelsesmetode til at fastsætte, hvad kursen ville have været på balancedagen 

mellem kvalificerede, villige, indbyrdes uafhængige parter.43 De forskellige værdiansættelsesmeto-

der vil ikke blive gennemgået yderligere i afhandlingen, da de ikke er væsentlige for afhandlingens 

hovedspørgsmål. 

                                                           
40 IAS 39, afsnit 9 
41 IAS 39, afsnit 47 
42 IAS 39, afsnit 48A 
43 IAS 39, afsnit 48A 
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4.4 Amortiseret kostpris 

Når man indregner til amortiseret kostpris, benytter man instrumentets effektive rente på 

transaktionstidspunktet. Den effektive rente bruges til at tilbagediskontere de fremtidige kon-

traktlige betalinger. På den måde bliver kurstab, kursgevinster eller de tilhørende transaktionsom-

kostninger udtryk for en rente, som indgår i målingen af instrumentets værdi.44 Resultatopgørel-

sen kommer dermed til at afspejle en konstant effektiv rente af instrumentet over dets løbetid.  

 

Som eksempel kan man tage et stående udlån på nominelt 100.000 til en fast rente på 3% 

p.a. Lånet er optaget til kurs 98. Det løber i 5 år og der har været 2.000 kr. i transaktionsomkost-

ninger for låntager. Lånet giver disse fremtidige pengestrømme: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Den effektive rente er i dette eksempel beregnet til 3,90%. Den effektive rente er højere end 

den nominelle rente på 3%, da der både er en kursgevinst og transaktionsomkostninger, som den 

långivende virksomhed 'tjener' i løbet af lånets løbetid. Amortiseringen af lånet over løbetiden vil 

se således ud: 

År 0 År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 

Udlån primo  96.000 96.740 97.509 98.308 99.138 

Effektiv rente  3.740 3.769 3.799 3.830 3.862 

Betalt rente  -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -103.000 

Amortisering  740 769 799 830 862 

Udlån ultimo 96.000 96.740 97.509 98.308 99.138 0 
 

Figur 4: Amortisering af udlån over lånets løbetid 

                                                           
44 IAS 39, afsnit 9 

Figur 3: Pengestrømme fra udlån 
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Simplificeret set vil bogføringen i år 1 se således ud: 
 

Resultatopgørelse: 

 

Balance: 

Renteindtægter Udlån Likvider 

Primo saldo   96.000   

Rentebetaling   3.000   3.000 

Amortisering   740 740   

Ultimo saldo   3.740 96.740 3.000 
 

Figur 5: Bogføring af udlån år 1 

Når man indregner til amortiseret kostpris, vil lånets værdi dermed ændre sig løbende, og 

kurstab, kursgevinster og eventuelle transaktionsomkostninger vil udjævnes over instrumentets 

løbetid. Hvis instrumentet er optaget til kurs 100 uden transaktionsomkostninger vil dets værdi 

dog være konstant, og den effektive rente vil være lig den nominelle rente.  

4.5 Nedskrivning 

På balancedagen skal virksomhederne vurdere, om der skal nedskrives på deres finansielle 

aktiver. Nedskrivningsbehovet skal vurderes for aktiver, som virksomheden har indregnet til amor-

tiseret kostpris, eller som de har klassificeret som aktiver disponible for salg.  

Der skal nedskrives på finansielle aktiver, hvis der er en objektiv indikation på, at et finansielt 

aktiv eller en gruppe af finansielle aktiver er værdiforringet. Den objektive indikation på værdifor-

ringelse indebærer, at der skal være indtruffet en eller flere begivenheder efter første indregning 

af aktivet, som har en påvirkning på de fremtidige pengestrømme. Sådanne begivenheder kaldes 

tabsgivende begivenheder.45 

Det er ikke altid muligt at pege på en bestemt begivenhed, som værende den tabsgivende 

begivenhed. Ofte vil det være en samlet effekt af flere begivenheder, som forårsager værdiforrin-

gelsen. Det er dog vigtigt at understrege, at forventede tab som følge af fremtidige begivenheder 

ikke skal indregnes. Dette er uanset, hvor sandsynlige de fremtidige begivenheder er.46 

Nedskrivninger vil dermed altid være baseret på historiske data. 

Tabsgivende begivenheder baserer sig på observerede data. Det kan være kontraktbrud i 

form af, at renter og afdrag ikke bliver betalt, stigende sandsynlighed for låntagers konkurs eller 

bortfald af et aktivt marked for det finansielle instrument, så det ikke længere kan omsættes. 

                                                           
45 IAS 39, afsnit 58 - 59 
46 IAS 39, afsnit 59 
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Vurderingen af værdiforringelsen sker på tre forskellige niveauer.47 Det første er et individu-

elt niveau, hvor de finansielle aktiver vurderes enkeltvis for objektive indikationer på værdiforrin-

gelse. Det andet er et gruppevist niveau, hvor de finansielle aktiver, der ikke allerede er blevet 

nedskrevet på det første niveau, grupperes ud fra kreditrisikoegenskaber. På dette niveau kan 

tabsgivende begivenheder være et stigende antal forsinkede betalinger i gruppen eller stigende 

arbejdsløshed i låntagernes geografiske område. Det tredje niveau giver virksomheden mulighed 

for at skønne. Her skal virksomheden anvende sine velunderbyggede vurderinger til at skønne den 

beløbsmæssige størrelse af tab ved værdiforringelse.48 Det er vigtigt, at de skøn, der anvendes, er 

rimelige, da det ellers kan påvirke regnskabets pålidelighed. Hvordan aktivet skal nedskrives af-

hænger af, hvordan det er klassificeret.  

Aktiver disponible for salg 

Aktiver disponible for salg måles, som beskrevet ovenfor, til dagsværdi med op- og nedjuste-

ringer indregnet i anden totalindkomst. Hvis der på balancedagen er indtruffet en tabsgivende 

begivenhed, der betyder, at aktivet skal nedskrives, tilbageføres den akkumulerede dagsværdiæn-

dring fra anden totalindkomst, og indregner den i resultatopgørelsen. Tabet, der ligger udover den 

akkumulerede værdiændring, indregnes direkte i resultatopgørelsen.49 

Aktiver målt til amortiseret kostpris 

Aktiver, der er klassificeret som hold-til-udløb investeringer samt lån og tilgodehavender, 

bliver indregnet til amortiseret kostpris. Når der er en objektiv indikation på værdiforringelse af 

disse aktiver, skal tabet måles som forskellen mellem aktivets regnskabsmæssige værdi og nutids-

værdien af de skønnede fremtidige pengestrømme. De fremtidige pengestrømme skal tilbagedis-

konteres med aktivets oprindelige effektive rente. Aktivets værdi reduceres enten direkte eller ved 

anvendelse af en hensættelseskonto, mens tabet indregnes i resultatopgørelsen. 

Med udgangspunkt i eksemplet fra side 24 sker der nu en tabsgivende begivenhed i år 2 og 

de samlede pengestrømme for udlånet forventes at se således ud: 

 
 
 
 
 

                                                           
47 IAS 39, afsnit 64 
48 IAS 39, afsnit 62 
49 IAS 39, afsnit 67 
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I år 2, da den tabsgivende begivenhed indtræffer, skal den fremtidige forventede penge-

strøm for år 3, 4 og 5 tilbagediskonteres med den oprindelige effektive rente på 3,90%. 

  År 3, nu år 1 År 4, nu år 2 År 5, nu år 3 

Fremtidig pengestrøm 2.500 2.500 97.500 

Tilbagediskonteret pengestrøm 2.406 2.316 86.938 
 

Figur 7: Tilbagediskonteret pengestrøm 

 

Nutidsværdien i år 2, som nu er år 0, er i alt 91.660 kr. (2.406 + 2.316 + 86.938). Hvis der ikke 

var indtruffet en tabsgivende begivenhed, ville udlånet skulle indregnes til den regnskabsmæssige 

værdi på 97.509, jævnfør Figur 4 på side 24. Forskellen mellem den regnskabsmæssige værdi og 

nutidsværdien af de skønnede fremtidige pengestrømme på 5.849 kr. skal medtages som et tab i 

resultatopgørelsen. Bogføringen i år 2 kommer simplificeret til at se ud, som i Figur 8, hvor 

kontiene Udlån og Hensat til tab samlet giver lånets nedskrevne værdi på 91.660 kr. 

 

Resultatopgørelse: 

  

 

Balance: 

Renteindtægter Nedskrivning 

 
Udlån Hensat til tab Likvider 

Primo saldo     
  

96.740     

Rentebetaling   3.000   
  

    3.000 

Amortisering   769   
  

769     

Nedskrivning   5.849 

  
    5.849   

Ultimo saldo   3.769 5.849 

  
97.509   5.849 3.000 

 

Figur 8: Bogføring af udlån og nedskrivning i år 2 

 

Renteindtægt fra aktiver med værdiforringelse 

Virksomheden kan komme ud for at købe aktiver til underkurs. Det vil sige, at virksomheden 

køber et aktiv med en nominel kurs på 100 til en lavere kurs. Underkursen afspejler, at der er op-

Figur 6: Pengestrømme fra udlån med tabsgivende begivenhed 

3.000 3.000 2.500 2.500 

97.500 

96.000 

År 0 

År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 
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stået kredittab på aktivet. Der er altså allerede indtruffet en tabsgivende begivenhed ved første 

indregning. Ved beregning af den effektive rente skal virksomheden medtage kredittabet, så den 

renteindtægt, der bliver indregnet via amortiseringen af aktivet, også vil afspejle kredittabet.50 

Tilsvarende skal virksomhederne ved nedskrivninger på aktiver regulere den regnskabsmæs-

sige værdi af det finansielle aktiv. Den fremtidige renteindtægt skal derefter beregnes ud fra den 

nye regnskabsmæssige værdi og den oprindelige effektive rente.51 Det vil sige, at for eksemplet 

ovenfor skal næste års renteindtægt beregnes på baggrund af lånets nedskrevne værdi på 

91.660kr og den effektive rente på 3,90%. 

4.6 Delkonklusion 

Dette kapitel besvarer som nævnt i kapitlets indledning de to første underpunkter i afhand-

lingen: "Hvordan klassificeres og måles finansielle instrumenter i den nuværende standard, IAS 

39?" Samt: "Hvornår og hvordan foretages der nedskrivninger i IAS 39?" 

I IAS 39 klassificeres finansielle aktiver i fire kategorier og de finansielle forpligtelser i to. Der 

er restriktioner på, hvornår man må bruge hvilken klassifikation. Særligt har hold-til-udløb klassifi-

kationen mange restriktioner for, hvornår den må bruges. Derfor skal virksomhederne ved første 

indregning overveje grundigt, hvordan de vil klassificere deres aktiver. 

De finansielle instrumenter indregnes og måles til enten amortiseret kostpris, dagsværdi 

over resultatopgørelsen eller dagsværdi over anden totalindkomst. Målingen afhænger af klassifi-

kationen. 

På balancedagen skal virksomheden vurdere, hvorvidt der er opstået tabsgivende begiven-

heder for virksomhedens aktiver. De tabsgivende begivenheder er baseret på begivenheder, der er 

indtruffet på balancedagen. Dermed skal fremtidige tabsgivende begivenheder ikke medtages, 

uanset hvor sandsynlige de er. Virksomheden skal altså først foretage nedskrivning, når aktivet er 

blevet værdiforringet. 

Når virksomheden skal fastsætte størrelsen af nedskrivningen, skal den skønne den fremti-

dige pengestrøm fra aktivet og tilbagediskontere denne med aktivets oprindelige effektive rente. 

Forskellen mellem den beregnede nutidsværdi og den regnskabsmæssige værdi udgør nedskriv-

ningen. Det er vigtigt, at virksomheden anvender rimelige skøn, når de bestemmer den fremtidige 

pengestrøm, da det ellers vil gå ud over regnskabets pålidelighed. 

                                                           
50 IAS 39, afsnit AG5 
51 IAS 39, afsnit AG8 
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Når virksomheden foretager nedskrivninger på sine aktiver, skal den samtidig også tilpasse 

renteindtægterne fra aktivet. For aktiver, hvor der allerede ved første indregning er indtruffet en 

tabsgivende begivenhed, skal den effektive rente tilpasses, så den tager højde for kredittabet. Til-

svarende skal virksomheden ved efterfølgende nedskrivninger beregne den fremtidige renteind-

tægt på baggrund af aktivets nedskrevne værdi og den oprindelige effektive rente. 
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Kapitel 5. Kritik af IAS 39 
Kapitlet besvarer afhandlingens tredje underpunkt, altså spørgsmålet: "Hvilke problematik-

ker er der relateret til IAS 39?" Det indeholder derfor en gennemgang af de væsentligste kritik-

punkter af IAS 39. Det indeholder derudover også de mulige løsninger, som IASB forestiller sig. 

IASB er fra flere sider blevet opfordret til at udarbejde en ny standard til rapportering af fi-

nansielle instrumenter. Ønsket er en principbaseret løsning, som er mindre kompleks end de nu-

værende krav.52 IAS 39 er simpelthen for svær at forstå, anvende og fortolke for dem, der bruger 

standarden. 

5.1 Kompleksitet 

Noget af det, der bidrager til kompleksiteten, er, at finansielle instrumenter i sig selv er 

komplekst opbyggede.53 Der er både de mere simple finansielle instrumenter, som obligationer og 

tilgodehavender, og så er der de afledte finansielle instrumenter, som swaps og optioner. Derud-

over er der så de indbyggede afledte finansielle instrumenter, hvor kontrakter har et element af et 

afledt finansielt instrument indbygget. Det kan være, hvis rentebetalingerne i kontrakten er af-

hængige af udviklingen i et aktie- eller råvareindeks. Alle disse forskellige finansielle instrumenter 

er mere eller mindre komplekse, og jo mere komplekse de er, des sværere er det at rapportere 

dem retvisende. 

Selve definitionen af finansielle instrumenter54 er meget bred. Dermed bliver standarden for 

finansielle instrumenter også meget stor og omfattende, da den skal indeholde regler for alt fra 

simple likvider til indbyggede afledte finansielle instrumenter. 

5.2 Klassifikation og måling 

Standarden i dag indeholder mange alternativer og undtagelser, der slører billedet af de un-

derliggende principper bag indregnings- og målemetoderne.55 Der er flere forskellige måder at 

indregne finansielle instrumenter på. I den ovenstående gennemgang i IAS 39 har der udelukkende 

været fokuseret på finansielle instrumenter, og dermed ikke på de mere komplicerede afledte in-

strumenter og indbyggede afledte finansielle instrumenter. Alligevel er der gennemgået tre måder 

at indregne finansielle instrumenter på: Amortiseret kostpris, dagsværdi over resultatopgørelsen 

og dagsværdi over anden totalindkomst. 

                                                           
52 IASB (2008): Reducing complexity in financial instruments: IN1, side 4 
53 IASB (2008): Reducing complexity in financial instruments: BD14, side 11 
54 Se side 18 for definitionen af finansielle instrumenter 
55 IASB (2008): Reducing complexity in financial instruments: BD15, side 11 
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Indregnings- og målemetode er ikke kun afhængigt af, hvilken type finansielt instrument der 

er tale om. Det samme instrument kan måles forskelligt afhængigt af, hvad ledelsens oprindelige 

hensigt med investeringen i det finansielle aktiv var, da hensigten er afgørende for klassifikationen 

af instrumentet.56 Det sætter et stort krav til information i virksomheden, da det ofte ikke vil være 

ledelsen, der udarbejder de finansielle rapporter. En investering i en obligation kan i den ene virk-

somhed måles til dagsværdi med ændringer over resultatopgørelsen, mens den samme obligation 

i en anden virksomhed kan måles til amortiseret kostpris, fordi den indregnes i kategorien hold-til-

udløb. 

Derudover skal virksomhederne gøre sig bevidste om konsekvenserne ved at sælge hold-til-

udløb investeringer. Et salg kan medføre, at de resterende hold-til-udløb investeringer skal om-

klassificeres til aktiver disponible for salg og i stedet indregnes til dagsværdi med ændringer over 

anden totalindkomst. Værdien af de pågældende finansielle aktiver i regnskabet vil dermed æn-

dres, selv om aktivernes værdi i princippet er uændret.  

Alle disse faktorer medvirker til, at det for regnskabslæseren kan være meget svært at gen-

nemskue, hvordan de finansielle instrumenter er indregnet. Derudover er det grundet muligheden 

for forskellig indregnings- og målemetoder svært for regnskabslæseren at sammenligne på tværs 

af virksomheder.57 

5.3 Nedskrivninger 

Kritikken af IAS 39 i forhold til nedskrivninger drejer sig primært om aktiver indregnet til 

amortiseret kostpris. For aktiver indregnet til dagsværdi, bør dagsværdien allerede afspejle æn-

dringer i kreditrisiko og forventede fremtidige tab.58 

Kostpris baserede målinger, som amortiseret kostpris, indregner først tab, når tabene alle-

rede er opstået. Som beskrevet i kapitel 4 skal der indtræffe en tabsgivende begivenhed, før der 

skal nedskrives. Det er dog ikke nødvendigvist altid klart, hvornår der er tale om en tabsgivende 

begivenhed.59 

Der står udtrykkeligt i IAS 39, at fremtidige tab ikke skal medtages i nedskrivningerne, lige-

gyldigt hvor sandsynlige de er.60 Derfor medtages ændringer i kreditrisiko ofte ikke, da ændringen i 

                                                           
56 IASB (2008): Reducing complexity in financial instruments: 1.5, side 16 
57 IASB (2008): Reducing complexity in financial instruments: 1.6, side 17 
58 IASB (2008): Reducing complexity in financial instruments: 3.26, side 47 
59 IASB (2008): Reducing complexity in financial instruments: 3.27, side 47 
60 IAS 39, afsnit 59 
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sig selv ikke vil være tilstrækkelig som tabsgivende begivenhed, men derimod ofte vil have en ef-

fekt på sandsynligheden for tab i fremtiden.61 

Denne tidsforskydning giver også problemer i forhold til at bestemme, hvilken periode ta-

bene skal medtages i.62 Derudover er processen for at beregne størrelsen af nedskrivningerne 

kompleks. Det sætter store krav til virksomhedens erfaring og den tilgængelige information, når 

den skønnede fremtidige pengestrøm skal beregnes. Eksempelvis viste Finanstilsynets besøg i Spa-

rekassen Sjælland,63 at der var behov for yderligere nedskrivninger på deres udlån pr.31. decem-

ber 2013 på 881 mio. kr. i forhold til, hvad sparekassen selv havde nedskrevet til og med 3. kvartal 

2013. Pr.30. juni mente Finanstilsynet, at der skulle have være nedskrevet yderligere 669 mio. kr.64 

Ud af et udlån på knap 11 mia. kr.65 er der tale om en væsentlig uoverensstemmelse mellem det 

nedskrivningsbehov, som Finanstilsynet har opgjort kontra nedskrivningsbehovet opgjort af Spare-

kassen Sjælland. 

Nedskrivningerne tager heller ikke højde for forsinkelser i pengestrømmene, hvilket kan be-

tyde, at nedskrevne tab skal tilbageføres i fremtiden. Hvornår tilbageførslen af nedskrivningerne 

skal foretages, er ikke helt klart i IAS 39.66 

5.4 Løsningsmodel 

IASB lægger op til løsninger i to tidsperspektiver. Der er en løsning på kort sigt og en langsig-

tet løsning. Målet for den langsigtede løsning er at holde sig til én indregnings- og målemetode for 

alle finansielle instrumenter. Her synes dagsværdi at være det mest optimale valg ifølge IASB.67  

Da det ikke er lige til at indføre dagsværdimåling for alle finansielle instrumenter, vil der 

blive lavet en mellemliggende løsning på den korte bane, der løser nogle af problemerne med IAS 

39. Overordnet er målet, at en ændring i IAS 39 skal føre til mere relevant information, som er let-

tere forståelig.68  

                                                           
61 IASB (2008): Reducing complexity in financial instruments: 3.27, side 47 
62 IASB (2008): Reducing complexity in financial instruments: 1.4, side 16 
63 Sparekassen Sjælland aflægger ikke årsregnskab efter IFRS reglerne, men efter reglerne i 'Lov om finansiel 
virksomhed'. Da reglerne om nedskrivninger i IAS 39 og 'Lov om finansiel virksomhed' overordnet set stemmer 
overens, er eksemplet medtaget i afhandlingen. 
64 Finanstilsynet: Tilsynsrapport for Sparekassen Sjælland og 
Sparekassen Sjælland: Bemærkninger til Finanstilsynets tilsynsrapport 
65 Sparekassen Sjælland: Årsrapport 2013 
66 IASB (2008): Reducing complexity in financial instruments: 3.27, side 47 
67 IASB (2008): Reducing complexity in financial instruments: IN5, side 4 
68 IASB (2008): Reducing complexity in financial instruments: 2.2, side 20 
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Ændringen skal selvfølgelig være konsistent med IASBs langsigtede mål med IAS 39. Derfor 

vil IASB gerne se en stigning af antallet af finansielle instrumenter, der måles til dagsværdi. Samti-

dig må løsningen ikke betyde, at instrumenter, der i IAS 39 måles til dagsværdi, kommer til at blive 

målt til en anden målemetode.69 

Ideelt set skulle en ændring af IAS 39 gøre kompleksiteten mindre. Derfor må ændringerne 

selvfølgelig ikke medføre en større kompleksitet, end der er tilstede under IAS 39. Ændringerne vil 

derudover også medføre omkostninger for de berørte virksomheder, da det koster tid og ressour-

cer at sætte sig ind i nye regler. Fordelene ved ændringerne skal være så store, at de overstiger de 

forbundne omkostninger. Der skal derfor ikke ændres på noget, hvor der er stor sandsynlighed for, 

at det vil blive ændret igen i den nærmeste fremtid, medmindre der er tale om den væsentlig for-

bedring og simplificering.70 

Kortsigtet løsning 1: Tilpasning af IAS 39 

På kort sigt er der to tilgange til ændringer i IAS 39. Den første er at tilpasse de nuværende 

indregningskrav. Den anden tilgang er at erstatte de nuværende krav med et generelt dagsværdi 

princip, der indeholder visse undtagelser. 

Man kan tilpasse IAS 39 ved at reducere antallet af klassifikationer eller ved at simplificere 

de krav og restriktioner, der er på de nuværende klassifikationer. At tilpasse de nuværende regler 

kan dog være meget tidskrævende og kræve mange ressourcer, uden at fordelene ved ændrin-

gerne er betydelige. 

IAS 39 indeholder, som gennemgået i kapitel 4, fire klassifikationer: Dagsværdi over resultat-

opgørelsen, hold-til-udløb, aktiver disponible for salg samt lån og tilgodehavender.  

Som nævnt er der visse problemer forbundet med hold-til-udløb kategorien. En fejlagtig 

klassifikation af et aktiv kan betyde omklassificering af hele kategorien. En mulig løsning er at 

fjerne denne klassifikation helt. Dermed vil situationen med omklassifikation ikke opstå. Mange af 

de aktiver, der er i denne kategori vil højst sandsynligt derefter blive klassificeret i kategorien akti-

ver disponible for salg.71 I denne kategori indregnes aktiverne til dagsværdi med ændringer over 

anden totalindkomst. Det kan være, der derefter vil opstå et behov for at afgøre om og i så fald, 

hvornår realiserede gevinster og tab skal indregnes over resultatopgørelsen i stedet.72 

                                                           
69 IASB (2008): Reducing complexity in financial instruments: 2.2, side 20 
70 IASB (2008): Reducing complexity in financial instruments: 2.2, side 20 
71 IASB (2008): Reducing complexity in financial instruments: 2.10, side 22 
72 IASB (2008): Reducing complexity in financial instruments: 2.10, side 22 



Side 34 af 93 

Man kunne også fjerne klassifikationen aktiver disponible for salg og dermed reducere an-

tallet af kategorier. I stedet skulle man så indregne til dagsværdi over resultatopgørelsen.73 Dette 

er dog ikke en optimal løsning, da urealiserede ændringer i aktivernes værdi vil påvirke resultatop-

gørelsen. Da aktiverne i denne klassifikation i IAS 39 ikke er en del af virksomhedens handelsbe-

holdning, bør deres urealiserede ændringer ikke påvirke resultatopgørelsen.  

Kortsigtet løsning 2: Dagsværdiprincip med undtagelser 

Den anden løsningsmulighed på kort sigt er at erstatte de nuværende krav med et dagsvær-

diprincip med visse undtagelser. Forskellen mellem denne løsning og den langsigtede løsning er, at 

der under denne model vil være visse instrumenter, som vil kunne indregnes til kostpris, mens den 

langsigtede løsning indebærer, at alle de omfattede instrumenter skal måles til dagsværdi.74 

Om der skal indregnes til dagsværdi, eller om det skal være muligt at indregne instrumentet 

til kostpris, skal afgøres af, hvor variabel instrumentets pengestrøm er. Instrumenter med meget 

variable fremtidige pengestrømme skal indregnes til dagsværdi, mens instrumenter med fast eller 

meget lidt variabel pengestrøm kan indregnes til kostpris. Dog kan instrumenter med en fast pen-

gestrøm godt have en meget variabel fremtidig pengestrøm, fordi der er en høj kreditrisiko ved 

instrumentet. I sådanne tilfælde kan det være mest hensigtsmæssigt, at det indregnes til dags-

værdi.75 

I forhold til dagsværdi indregnes ændringer i nogle tilfælde over resultatopgørelsen, mens 

der i andre tilfælde indregnes over anden totalindkomst. At have disse to muligheder er med til at 

øge kompleksiteten. Der er ingen tvivl om at realiserede gevinster og tab hører til i resultatopgø-

relsen, men hvordan de urealiserede gevinster og tab skal behandles vil blive en udfordring.76 

Den langsigtede løsning 

IASBs langsigtede løsning er bygget op om et enkelt princip, nemlig at alle finansielle instru-

menter indregnes til dagsværdi. Det fjerner kompleksiteten og løser mange af de udfordringer, der 

er under IAS 39. Det vil dog ikke løse alle problemer, men være et stort skridt i den rigtige ret-

ning.77 
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IASB har valgt dagsværdi, da dagsværdi er et udtryk for nutidsværdien. Derudover er det den 

eneste målemetode, der passer til alle typer af finansielle instrumenter, selv om man kan argu-

mentere for, at nogle instrumenter skal måles anderledes. At anvende kostpris er dog ikke et mu-

ligt alternativ, da det udelukkende er baseret på historik og ikke fortæller noget om de forventede 

fremtidige pengestrømme.78 

Når det kommer til instrumenter med en meget variabel fremtidig pengestrøm, som for ek-

sempel sikringsinstrumenter, kan kostpris ikke bruges som målemetode. Det skyldes, at penge-

strømmen fra instrumentet, som den ser ud i år 0, kun i meget lille grad hænger sammen med den 

faktiske pengestrøm.79 

For instrumenter med faste betalinger og kun en mindre variabel fremtidig pengestrøm gæl-

der det, at man ret præcist kan forudsige den fremtidige pengestrøm, hvis instrumentet beholdes 

til udløb, og hvis der er lav kreditrisiko. Dette betyder, at kostpris baserede målemetoder godt kan 

bruges til at måle disse instrumenter.80 

Når IASB alligevel argumenterer for dagsværdi for disse instrumenter, skyldes det ønsket om 

én målemetode. Derudover vil dagsværdi måling også være med til at løse problematikken om 

nedskrivninger, da dagsværdi bør tage højde for både kreditrisiko og fremtidige tab.81 

Ved at indregne til dagsværdi undgår man desuden, at ens instrumenter købt på forskelligt 

tidspunkt har forskellige værdier i regnskabet. Hvis en virksomhed investerer 100 kr. i en obliga-

tion den 1. januar til kurs 99 og investerer 100 kr. i samme obligation 1. februar til kurs 98, vil disse 

aktiver ved kostpris blive indregnet til to forskellige beløb. Værdien af obligationerne er dog den 

samme, hvis virksomheden ønsker at afhænde dem. Dagsværdien for obligationerne vil dog for-

mentlig nok hverken svare til den ene eller anden kostpris. 

Problemer med dagsværdi 

Dagsværdi har den fordel, at værdien som udgangspunkt ikke er subjektivt vurderet af virk-

somheden selv. Dagsværdien på det pågældende finansielle instrument er baseret på en kollektiv 

vurdering af markedet. For instrumenter, som ofte bliver handlet på et marked, er det nemt at 

fastsætte dagsværdien, som vil være objektiv og troværdig. Dog kræver det, at der er et aktivt 

marked for instrumentet. Hvis markederne går i stå, som man så under finanskrisen, vil mange 
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instrumenter falde i værdi. Dette vil have en voldsom betydning for virksomhedernes resultatop-

gørelse, uden at virksomhederne måske reelt set har tabt penge, da ændringen i dagsværdi ude-

lukkende kan bestå af urealiserede tab.  

Der er dog også instrumenter, som kun sjældent bliver handlet, hvor det derfor altid vil være 

svært at finde en objektiv dagsværdi på disse. I sådanne situationer må virksomheden benytte de 

tilgængelige informationer til at værdiansætte instrumenterne bedst muligt. Dette vil betyde, at 

værdiansættelsen i større grad bliver subjektiv og mindre troværdig.  

IASB argumenterer for, at dagsværdi i disse situationer ikke vil være mere subjektiv end 

kostpris baserede målemetoder.82 Derudover må det være bedre at have et upræcist estimat på 

det relevante beløb, hvilket er dagsværdien af de fremtidige pengestrømme, end at have et præ-

cist estimat på et urelevant beløb, kostprisen.83 Dette gælder især for instrumenter med meget 

variable fremtidige pengestrømme. 

5.5 Delkonklusion 

Målet med dette kapitel i afhandlingen var at få besvaret underpunktet: "Hvilke problema-

tikker er der relateret til IAS 39?" Derudover indeholder kapitlet også IASBs mulige løsninger på 

problematikkerne. 

Som udgangspunkt er et af de største kritikpunkter i IAS 39 kompleksiteten. Kompleksiteten 

stammer fra flere faktorer. For det første er finansielle instrumenter i sig selv komplekse. Derud-

over er der flere forskellige mulige klassifikationer af det samme finansielle instrument. For det 

tredje indeholder de fire klassifikationer i IAS 39 så mange undtagelser og restriktioner, at det er 

med til at sløre billedet af de underliggende økonomiske principper. 

Det største kritikpunkt for nedskrivninger er, at der bliver indregnet for sent, og at der der-

udover ikke bliver taget højde for fremtidige forventede tab, selv om disse er meget sandsynlige. 

IASB har tre forskellige løsningsmodeller, der kan imødekomme kritikken af IAS 39. Den lang-

sigtede løsning er, at alle finansielle instrumenter indregnes til dagsværdi på trods af, at dagsværdi 

i nogle tilfælde også kan være problematisk. Denne løsning anser IASB ikke for muligt at indføre 

med det samme. IASB har derfor også to kortsigtede modeller, hvor den første lægger op til en 

tilpasning af IAS 39 og den anden lægger op til indførsel af et dagsværdiprincip med nogle undta-

gelser. 
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Når IASB laver ændringer i IAS 39, er det vigtigt, at de fordele, som ændringerne bringer med 

sig, er så store, at de overstiger de forbundne omkostninger. IASB vil derfor heller ikke ændre på 

noget, hvor der er en stor sandsynlighed for, at det bliver ændret igen i den nærmeste fremtid, 

medmindre der er tale om en væsentlig forbedring. 
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Kapitel 6. Klassifikation og måling i IFRS 9 
Kapitlet besvarer afhandlingens fjerde underpunkt: "Hvad indeholder IFRS 9 i forhold til klas-

sifikation og måling af finansielle instrumenter?" Ændringerne i forhold til IAS 39 vil også blive 

analyseret, da det skal bruges til besvarelse af afhandlingens hovedspørgsmål. Derudover vil imø-

dekommelse af kritikpunkterne fra kapitel 5 også blive analyseret, da de konsekvenser, som ind-

førslen af en ny standard har for virksomhederne, gerne skulle opvejes af en bedre standard.  

Første fase i IASBs projekt med at erstatte IAS 39 er som nævnt klassifikation og måling. Den 

første fase blev afsluttet i oktober 2010, da IASB tilføjede delen om klassifikation og måling af fi-

nansielle forpligtelser til IFRS 9. IASB har dog efterfølgende udgivet et udkast med ændringer til 

indholdet i udgaven fra 2010. Dette vil også blive medtaget her. 

6.1 Første indregning 

Første indregning af finansielle instrumenter skal ske, når virksomheden bliver underlagt in-

strumentets kontraktlige bestemmelser. Indregningen skal foretages enten på handelsdagen eller 

afregningsdagen.84  

Ved første indregning benyttes dagsværdi som udgangspunkt. Dog skal transaktionsomkost-

ninger medtages, hvis det finansielle aktiv ikke efterfølgende bliver indregnet til dagsværdi.85 

6.2 Efterfølgende måling 

Finansielle aktiver 

Den efterfølgende måling af de finansielle aktiver skal foretages enten til dagsværdi over re-

sultatopgørelsen, dagsværdi over anden totalindkomst eller til amortiseret kostpris. Om de finan-

sielle aktiver skal måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris afgøres af den forretningsmodel, 

som det finansielle aktiv indgår i, samt hvordan pengestrømmenes kontraktuelle karakteristika 

er.86 

Amortiseret kostpris 

Som udgangspunkt skal alle finansielle aktiver indregnes til dagsværdi over resultatopgørel-

sen, medmindre de opfylder betingelserne for at blive målt til amortiseret kostpris eller til dags-

værdi over anden totalindkomst.87 For at det finansielle aktiv kan måles til amortiseret kostpris, 
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skal aktivet besiddes i en forretningsmodel, hvor formålet er at opnå de kontraktuelle penge-

strømme fra aktivet. Derudover skal de kontraktlige pengestrømme udelukkende være udtryk for 

renter og afdrag på hovedstolen.88  

Virksomhedernes forretningsmodeller afhænger ikke af intentionen med det enkelte aktiv. 

De enkelte finansielle aktiver vurderes derfor ikke aktiv-for-aktiv, men derimod på et højere ag-

gregeret niveau.  

Virksomhederne er ikke begrænset til kun at have én forretningsmodel. De kan sagtens have 

en portefølje af aktiver, som måles til amortiseret kostpris, fordi formålet med porteføljen er at 

tjene penge i form af renter og bidrag, samtidig med at de har en anden portefølje, der måles til 

dagsværdi over resultatopgørelsen, fordi formålet med porteføljen er at tjene penge på at købe og 

sælge aktiver i porteføljen.89 

Forretningsmodellen skal kunne observeres ud fra måden, hvorpå forretningen er styret. Det 

afhænger ikke kun af én faktor, men af flere forskellige faktorer. Klassifikationen af aktivet skal 

begrundes i, hvordan forretningsmodellen vurderes, for eksempel om afkastet holdes op i mod et 

dagsværdiindeks. Ligeledes skal ledelsens bonusaflønningsmodel også medtages i vurderingen, 

samt hvor ofte og hvor meget der tidligere er solgt fra porteføljerne.90 

Selv om virksomhederne har aktiver, hvor formålet er de kontraktuelle pengestrømme i 

form af renter, behøver virksomheden ikke beholde disse aktiver til de udløber. Virksomheden kan 

dermed godt vælge at sælge aktiverne, hvis for eksempel risikoen forbundet med aktiverne stiger, 

så de ikke længere lever op til virksomhedens dokumenterede investeringspolitik. Et sådant salg vil 

stemme overens med målet om at opnå kontraktuelle pengestrømme, da de fremtidige kontrak-

tuelle pengestrømme afhænger af kreditrisikoen.91  

Dagsværdi 

Finansielle aktiver, som ikke måles til amortiseret kostpris, skal som udgangspunkt måles til 

dagsværdi med op- og nedjusteringer over enten resultatopgørelsen eller over anden totalind-

komst.  

For at kunne indregne et finansielt aktiv til dagsværdi over anden totalindkomst, skal det be-

siddes i en forretningsmodel, hvor formålet både er at opnå den kontraktuelle pengestrøm fra 
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aktivet og at sælge aktivet. Her skal den kontraktlige pengestrøm også udelukkende være udtryk 

for renter og afdrag.92 

Kravene til forretningsmodellen er de samme for aktiver klassificeret til amortiseret kostpris, 

som for aktiver der er klassificeret til dagsværdi over anden totalindkomst. Sammenlignet med en 

forretningsmodel, hvor aktiver indregnes til amortiseret kostpris, vil forretningsmodellen for akti-

ver indregnet til dagsværdi over anden totalindkomst typisk have større og flere salg af aktiver, 

fordi dette er et integreret mål for forretningsmodellen.93 

Hvis virksomheden besidder aktier eller andre egenkapitalinstrumenter, som ikke indgår i 

virksomhedens handelsbeholdning, kan virksomheden ved første indregning vælge, at ændringer i 

dagsværdi skal indregnes i anden totalindkomst.94 Hvis virksomheden vælger det, skal ændrin-

gerne, der indregnes i anden totalindkomst, ikke efterfølgende overføres til resultatopgørelsen.95  

Alle andre aktiver, end dem der bliver indregnet til amortiseret kostpris og til dagsværdi over 

anden totalindkomst, skal indregnes til dagsværdi over resultatopgørelsen. Det vil gælde for akti-

ver i forretningsmodeller, hvor målet er at tjene på at realisere positive dagsværdiændringer. Virk-

somhederne har derudover mulighed for at indregne finansielle aktiver ved første indregning til 

dagsværdi over resultatopgørelsen, hvis indregningen til dagsværdi er med til at reducere må-

lingsuoverensstemmelse.96 

Finansielle forpligtelser 

Størstedelen af reglerne om finansielle forpligtelsers klassifikation og måling er overført 

uændret fra IAS 39, hvorfor der ikke vil blive gået i dybden med disse. Der er dog en væsentlig æn-

dring i indregning og måling, når man benytter dagsværdioptionen for finansielle forpligtelser. 

Under IFRS 9 skal den del af en dagsværdiændring, der skyldes en ændring i virksomhedens 

egen kreditrisiko, føres over anden totalindkomst, mens den resterende del indregnes i resultat-

opgørelsen. Det gælder dog kun, hvis indregningen i anden totalindkomst ikke medfører en regn-

skabsmæssig uoverensstemmelse i resultatopgørelsen.97 

Som eksempel kan man tage et realkreditudlån, som er 1:1 finansieret med realkreditobliga-

tioner. Det vil sige, at realkreditinstituttet for at finansiere udlånet udsteder obligationer. Renten 
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og kursen på obligationen bestemmer låntagers rente på realkreditlånet. Når låntager vil indfri 

lånet, kan han vælge at købe de bagvedliggende obligationer og benytte dem til at indfri lånet 

med. Det kaldes balanceprincippet, da der er balance mellem udlån og udstedte obligationer.98 

Udlån skal efter IAS 39 og IFRS 9 indregnes til amortiseret kostpris. Dog bliver realkreditud-

lån indregnet til dagsværdi ved at benytte dagsværdioptionen, da der ellers vil opstå uoverens-

stemmelse mellem udlånets værdi (aktivsiden) og den udstedte obligations værdi (passivsiden). 

I eksemplet har udlånet og de udstedte obligationer ved årets start en dagsværdi på 5 mio. 

kr. Ved årets slutning er dagsværdien faldet til 4,5 mio. kr. Heraf skyldes halvdelen, at virksomhe-

dens kreditværdighed er faldet. Som udgangspunkt skal denne halvdel indregnes i anden totalind-

komst ifølge IFRS 9. Det kommer til at se således ud: 

 

Resultatopgørelse: Balance: 

(tal i tkr.) Kursregulering Udlån Udstedte obligationer Anden totalindkomst 

Primo saldo   
  

5.000 
  

  5.000 
 

  
 

Ændring i dagsværdi 
udlån 

500 
  

  500 
 

  
  

  
 

Ændring i dagsværdi 
obligationer 

  250 
 

  
  

500 
  

  250 

Ultimo saldo 250 
  

4.500 
  

  4.500 
 

  250 

 

Figur 9: IFRS 9 Ændring i dagsværdi med indregning i anden totalindkomst 

 

Her kan man se, at indregningen af den del af dagsværdiændringen, der vedrører virksom-

hedens kreditværdighed på anden totalindkomst, giver en uoverensstemmelse i resultatopgørel-

sen. Derfor kan virksomheden i dette tilfælde undlade at indregne på anden totalindkomst og i 

stedet føre hele dagsværdiændringen på resultatopgørelsen: 

 

Resultatopgørelse: 

 

Balance: 

(tal i tkr.) Kursregulering Udlån Udstedte obligationer Anden totalindkomst 

Primo saldo   
  

5.000 
  

  5.000 
 

  
 

Ændring i dagsværdi 
udlån 

500 
  

  500 
 

  
  

  
 

Ændring i dagsværdi 
obligationer 

  500 
 

  
  

500 
  

  
 

Ultimo saldo 0 
  

4.500 
  

  4.500 
 

  
 

 

Figur 10: IFRS 9 Ændring i dagsværdi uden indregning i anden totalindkomst 
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6.3 Ændringer i forhold til IAS 39 

Den første måling og indregning skal foretages på samme måde under IFRS 9 som i IAS 39. 

Det er under den efterfølgende klassifikation og måling, at der er sket ændringer i den nye stan-

dard. 

Finansielle aktiver 

I IAS 39 var der fire mulige klassifikationer af finansielle aktiver, nemlig: 

o Finansielle aktiver målt til dagsværdi over resultatopgørelsen 

o Hold-til-udløb investering til amortiseret kostpris 

o Lån og tilgodehavender til amortiseret kostpris 

o Finansielle aktiver disponible for salg målt til dagsværdi i anden totalindkomst. 

 

I IFRS 9 er der tre mulige klassifikationer: 

o Finansielle aktiver målt til dagsværdi over resultatopgørelsen 

o Finansielle aktiver målt til amortiseret kostpris 

o Finansielle aktiver målt til dagsværdi over anden totalindkomst. 

 

Kategorierne hold-til-udløb samt lån og tilgodehavender forsvinder. De finansielle aktiver i 

disse kategorier hører i stedet til under finansielle aktiver målt til amortiseret kostpris eller dags-

værdi over anden totalindkomst, hvis forretningsmodellen og pengestrømmene fra aktiverne lever 

op til betingelserne.  

Når hold-til-udløb klassifikationen forsvinder, betyder det, at kravet om, at virksomhederne 

skal beholde de enkelte aktiver til udløb, også forsvinder. Vurderingen af forretningsmodel og 

pengestrømme sker på et aggregeret portefølje niveau og ikke som tidligere på et aktiv-for-aktiv 

niveau. Virksomheden kan nu godt sælge aktiverne, der indregnes til amortiseret kostpris, men 

den skal samtidig vurdere, hvorvidt salgene hænger sammen med forretningsmodellens formål 

om at indtjene de fremtidige pengestrømme fra aktiverne. Virksomheden mister dog ikke længere 

retten til at indregne til amortiseret kostpris, som den gjorde under IAS 39. 

Finansielle aktiver disponible for salg var under IAS 39 en restkategori, hvor de finansielle ak-

tiver, der ikke blev klassificeret under en af de tre andre kategorier, blev placeret. Kategorien er i 

høj grad videreført i IFRS 9 i kategorien aktiver målt til dagsværdi over anden totalindkomst.  
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Finansielle forpligtelser 

Som nævnt ovenfor er der ikke de store ændringer til måling og indregning af de finansielle 

forpligtelser. Dog skal man være opmærksom på, at for forpligtelser, hvor virksomheden har valgt 

at indregne dem til dagsværdi, skal ændringen i dagsværdi deles op. Den del, der vedrører en æn-

dring i virksomhedens kreditvurdering, skal indregnes over anden totalindkomst, mens den reste-

rende del skal indregnes i resultatopgørelsen. Hvis dette giver regnskabsmæssige uoverensstem-

melser i resultatopgørelsen, kan indregningen i anden totalindkomst undlades, og hele ændringen 

kan dermed indregnes i resultatopgørelsen, jævnfør eksemplet ovenfor.  

6.4 Opfyldelse af kritikpunkter 

Forskellen fra IAS 39 til IFRS 9 er ikke voldsom i forhold til klassifikation og måling af finan-

sielle instrumenter. Med IFRS 9 har IASB valgt den kortsigtede løsning, hvor den nuværende IAS 39 

tilpasses. På passivsiden for de finansielle forpligtelser er der næsten ikke sket nogle ændringer, 

mens aktivsiden er gået fra at have fire klassifikationer til kun tre.  

Hold-til-udløb kategorien er forsvundet og delvist erstattet af indregning til amortiseret 

kostpris, hvor kategorien lån og tilgodehavender også befinder sig. De skrappe krav, for hvornår 

hold-til-udløb kategorien kan bruges, og hvornår der skal omklassificeres, er også væk. Det må give 

et regnskab, der er mere gennemskueligt for regnskabslæseren og nemmere for virksomheden at 

udarbejde. Tidligere kunne virksomheden ved en enkelt fejltagen klassifikation få udelukket sig 

selv fra at benytte kategorien hold-til-udløb og dermed få alle deres hold-til-udløb investeringer 

klassificeret til dagsværdi. 

At der nu kun er tre kategorier må være med til at simplificere regnskabsudarbejdelsen og 

samtidig gøre det nemmere for regnskabslæseren at forstå og gennemskue virksomhedens inten-

tioner med de forskellige aktiver, da indregningsmetoden er afhængig af forretningsmodellen. De 

tre kategorier ligger dog så tæt op af de tidligere fire kategorier, så det er svært at se, hvordan 

ændringen skal kunne gøre den helt store forskel for regnskabsbrugeren. 

Som sagt er der ikke de voldsomme store forskelle mellem IAS 39 og IFRS 9. Ikke desto min-

dre er det lykkedes for IASB at fjerne en lille smule af kompleksiteten, uden at det bliver svært for 

virksomhederne at implementere IFRS 9.  

IASBs langsigtede mål er, at alle finansielle instrumenter uden undtagelse indregnes til dags-

værdi. De har arbejdet på den nye standard siden 2008 og med dette udkast til IFRS 9 er der stadig 

lang vej til en standard, hvor alle finansielle instrumenter indregnes til dagsværdi. Derfor skal IFRS 
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9 i forhold til klassifikation og måling ses som et lille skridt på vejen. Spørgsmålet er, hvor lang tid 

der går, før man vil se udkast til en ny standard, der skal erstatte IFRS 9 på klassifikations- og må-

leområdet.  

Processen med at udskifte en regnskabsstandard er langtrukken, især når det er indenfor så 

kompleks et område som finansielle instrumenter. Derfor har det været for meget for IASB at er-

statte hele IAS 39 og dermed gå hele vejen til udelukkende at indregne til dagsværdi, hvis projek-

tet også gerne skulle kunne blive afsluttet indenfor en overskuelig årrække. IASB må derfor have 

valgt at bevare visse ting i forhold til klassifikation og måling og i stedet lægge kræfterne i sik-

ringsinstrumenter, som ikke vil blive berørt her, og nedskrivninger, som er næste punkt i afhand-

lingen. 

Derudover er processen også politisk betinget. Regnskabsstandarder er som udgangspunkt 

normative og sigter på at gøre regnskaberne retvisende. Dog skal regnskabsstandarderne også 

vedtages som lovgivning i for eksempel EU, og derfor kan der være et spændingsfelt mellem, hvad 

der er optimalt og ideelt at gøre i forhold til at få retvisende regnskaber, og hvad der er praktisk 

muligt at få gennemført.  

6.5 Delkonklusion 

Dette kapitel besvarer underpunktet: "Hvad indeholder IFRS 9 i forhold til klassifikation og 

måling af finansielle instrumenter?" IFRS 9 indeholder i store træk det samme som IAS 39, når man 

taler om klassifikation og måling. Der forsvinder tre klassifikationer på aktivsiden men samtidig 

laves der to nye, så der samlet set bliver gået fra fire klassifikationer til tre. Derudover skal virk-

somhederne nu kigge på forretningsmodel, når de klassificerer deres aktiver. Hvis virksomhederne 

ikke allerede har det, skal de også have dokumenteret deres investeringspolitikker. Figur 11 ne-

denfor viser, hvordan aktiverne forventes at flytte sig i klassifikationerne fra IAS 39 til IFRS 9.  

Den samlede betydning af ændringerne for virksomhederne vurderes til at være lille. Med 

IFRS 9 har IASB valgt den kortsigtede løsning med en tilpasning af IAS 39, hvor der kan argumente-

res for, at de har begrænset kompleksiteten en lille smule. 

IASBs langsigtede mål, om at alle finansielle instrumenter skal indregnes til dagsværdi, er der 

stadig lang vej til. De har været i gang siden 2008 og er ikke nået længere end nogle få ændringer i 

forhold til klassifikation og måling. Det kan skyldes, at de har valgt at lægge fokus på andre ele-

menter i den nye standard, som for eksempel sikringsinstrumenter og nedskrivninger. Derudover 
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kan det også skyldes, at processen med ændringer til standarderne er politisk betinget, og IASB 

derfor har taget højde for, hvad de tror, der er praktisk muligt at få gennemført. 
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Figur 11: Klassifikation af aktiver under IAS 39 og IFRS 9 
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Kapitel 7. Expected credit losses 
Kapitlet besvarer afhandlingens femte underpunkt: "Hvad er indholdet i den nye nedskriv-

ningsmodel, der er fremsat i udkastet 'Expected credit losses'?" Kapitlet indeholder derfor en gen-

nemgang af hovedpunkterne i den nye nedskrivningsmodel. Derudover vil de væsentligste for-

skelle til IAS 39 blive opridset, da de vil være relevante i besvarelsen af afhandlingens hoved-

spørgsmål. Slutteligt vil det også blive vurderet, om den nye nedskrivningsmodel imødekommer 

kritikken af IAS 39. 

IASB udsendte i marts 2013 udkastet 'Expected credit losses'. Målet er, at udkastet bliver en 

del af den nye standard IFRS 9. Udkastet indeholder bestemmelser om, hvordan nedskrivninger 

skal behandles fremover.  

I IAS 39 bliver nedskrivningerne først foretaget, når der er opstået en tabsgivende begiven-

hed. Det blev under den finansielle krise set som en stor svaghed ved IAS 39. Derfor indeholder 

udkastet en ny nedskrivningsmodel, der medtager mere information omkring de fremtidige for-

ventede tab og indregner disse på et tidligere stadie i regnskabet. 

'Expected credit losses' gælder ikke for alle kategorier af finansielle aktiver. Det gælder for 

aktiver, som indregnes til amortiseret kostpris. Derudover gælder det også for aktiver, der bliver 

indregnet til dagsværdi med ændringer over anden totalindkomst. Udkastet medtager også låne-

tilsagn, når der forefindes en kontraktlig forpligtelse. Det vil sige lånetilbud, hvor virksomheden 

har forpligtet sig til at låne ud og ikke kan annullere tilbuddet. Det gælder dog kun for lån, som 

ikke efterfølgende skal måles til dagsværdi over resultatopgørelsen. Derudover medtager udkastet 

også nedskrivninger på finansielle garantikontrakter, medmindre de efterfølgende skal indregnes 

til dagsværdi over resultatopgørelsen samt leasing tilgodehavender, som reguleres under IAS 17.99 

7.1 Nedskrivningsmodellen 

Udgangspunktet i nedskrivningsmodellen er, at der skal foretages en nedskrivning eller en 

såkaldt 'expected credit loss allowance' for alle finansielle instrumenter, der er omfattet af stan-

darden.100 Det vil sige, at der laves en hensættelse til tab i balancen, mens modposten bogføres 

under nedskrivninger i resultatopgørelsen.  

Nedskrivningsmodellen består af tre trin, der afspejler, hvordan værdien af et finansielt ak-

tivt forværres i takt med, at aktivet nærmer sig restance eller misligholdelse.  

                                                           
99 IASB (2013): Financial Instruments: Expected Credit Losses, afsnit 2 
100 IASB (2013): Financial Instruments: Expected Credit Losses, afsnit 3 
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På det første trin er der finansielle aktiver, hvor kreditrisikoen ikke er blevet forværret væ-

sentligt siden første indregning. Derudover er der på dette trin også finansielle aktiver, hvor der er 

sket en væsentlig forværring, men hvor kreditrisikoen stadig er lav. For finansielle aktiver på dette 

trin indregnes der et forventet tab svarende til det tab, som forventes at opstå indenfor de næste 

12 måneder.  

På det andet trin er kreditrisikoen væsentligt forværret siden den første indregning, men der 

er ingen objektiv indikation på værdiforringelse. For disse finansielle aktiver beregner man et tab, 

der svarer til det forventede tab for resten af aktivets løbetid. 

På det tredje trin er der objektive indikationer på værdiforringelse. Her indregnes der også 

det forventede tab for resten af aktivets løbetid.101 

De tre trin i nedskrivningsmodellen ser ud som illustreret nedenfor: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Selve nedskrivningsmodellen102 er afbilledet i Figur 13 på side 48. Figuren viser processen 

med at finde ud af, hvordan nedskrivningerne skal indregnes. De enkelte kasser i figuren vil blive 

gennemgået i det nedenstående. 

Værdiforringede aktiver ved første indregning 

Hvis virksomheden erhverver sig aktiver, der allerede ved første indregning har objektiv indi-

kation på værdiforringelse, så skal de indregne det forventede tab for den resterende løbetid alle-

rede fra første indregning. Ved hvert efterfølgende rapporteringstidspunkt skal virksomheden ind-

regne ændringer i forventet tab for restløbetiden. Hvis værdiændringerne viser sig at være posi-

tive, skal virksomheden stadig indregne nedskrivningerne, som en 'nedskrivningsgevinst' i resul-
                                                           
101 IASB (2013): Financial Instruments: Expected Credit Losses, side 6 
102 IASB (2013): Financial Instruments: Expected Credit Losses, side 84 
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Figur 12: Nedskrivningsmodellens tre trin 
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tatopgørelsen. Det gælder også, hvis de akkumulerede værdiændringer overstiger det forventede 

tab, der blev beregnet ved første indregning.103 

Renteindtægterne for aktiverne i denne klasse skal beregnes ud fra den kreditjusterede ef-

fektive rente og den amortiserede kostpris.104 Dette gælder fra første indregning af. Der kommer 

mere om beregning af renteindtægter nedenfor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den simplificerede metode 

Den simplificerede metode gælder for visse varetilgodehavender og leasingtilgodehavender. 

For denne kasse indregnes der altid et forventet tab for den resterende løbetid og aldrig et forven-

tet tab for 12 måneder.105 Der vil ikke blive gået yderligere i dybden med denne metode her. 

                                                           
103 IASB (2013): Financial Instruments: Expected Credit Losses, afsnit 15 
104 IASB (2013): Financial Instruments: Expected Credit Losses, afsnit 25 (a) 
105 IASB (2013): Financial Instruments: Expected Credit Losses, afsnit 12 
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Lav kreditrisiko 

For aktiver, der har en lav kreditrisiko, skal virksomhederne indregne det forventede tab for 

de næste 12 måneder. Der er tale om en lav kreditrisiko, når faren for misligholdelse af de kon-

traktuelle pengestrømme er lav. Det vil sige, at ændringer i de økonomiske vilkår og omstændig-

heder for låntager højst kan føre til en svækket evne til overholde sine forpligtelser. Ligeledes vil 

investeringer i finansielle aktiver med investment grade106 blive anset som havende lav kreditri-

siko.107 

Ændring i kreditrisiko 

Når virksomhederne skal vurdere, hvorvidt der er sket en ændring i kreditrisikoen, skal der 

tages udgangspunkt i sandsynligheden for misligholdelse i stedet for ændringer i det forventede 

tab.108 Sandsynligheden for misligholdelse kaldes også probability of default eller PD.  

IASB kunne have valgt, at vurderingen af om der er sket en væsentlig ændring i kreditrisiko, 

skulle tage udgangspunkt i, om der er en objektiv indikation på værdiforringelse. Det ville svare til 

udgangspunktet i IAS 39, hvor nedskrivningsbehovet vurderes ud fra, hvorvidt der er indtruffet en 

tabsgivende begivenhed på balancedagen. IASB har i stedet valgt, at ændringen i kreditrisiko bliver 

vurderet på baggrund af ændringen i PD. Det skyldes, at man som regel altid vil se en stigning i PD, 

inden der opstår en objektiv indikation på værdiforringelse. På den måde får man indregnet ned-

skrivningen tidligere i forløbet i den nye nedskrivningsmodel. 

Virksomheden skal vurdere, hvorvidt der er sket en væsentlig stigning i PD. Hvis der er sket 

en væsentlig stigning, skal aktivet gå fra at have et 12 måneders tab indregnet til at have tabet for 

den resterende løbetid indregnet. Hvis virksomheden efterfølgende vurderer, at PD for aktivet er 

faldet, så der dermed ikke længere er tale om en væsentlig stigning i PD siden første indregning, 

skal aktivet i stedet kun have 12 måneders tab indregnet.109 Det vil sige, at der sker en frem- og 

tilbageflytning mellem trin 1 og 2 i Figur 12 på side 47. Dette kan illustreres som nedenfor i Figur 

14. 

 

 

                                                           
106 Investment Grade henviser til rating af værdipapirer. Værdipapirer med en S&P rating på AAA til BBB har høj eller 
mellem risiko og er investment grade, mens værdipapirer med en S&P rating på BB og lavere er junk bonds.  
Kilde: Brealey m.fl(2014), side 596 
107 IASB (2013): Financial Instruments: Expected Credit Losses, afsnit 6 
108 IASB (2013): Financial Instruments: Expected Credit Losses, afsnit 7 
109 IASB (2013): Financial Instruments: Expected Credit Losses, afsnit 10 
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Det forventede tab 

Virksomhedernes estimat af det forventede tab skal afspejle to faktorer. For det første skal 

det afspejle et sandsynlighedsvægtet beløb, som er fastsat ud fra en evaluering af en række mulige 

udfald.110 Dette beløb skal være så objektivt som muligt. Sandsynlighedsvægten er den tidligere 

nævnte probability of default, PD, som bliver beskrevet yderligere nedenfor.  

Virksomheden skal i sit estimat kun medtage den maksimale kontraktuelle løbetid, hvor virk-

somheden er eksponeret for risikoen.111 Det vil sige, at der ikke skal medtages en længere periode, 

selv om det ville være i overensstemmelse med virksomhedens praksis. Det kan for eksempel 

være, at virksomheden plejer at forlænge udlånsperioden. Dette skal der altså ikke tages højde for 

i opgørelsen af de forventede tab. 

For det andet skal det forventede tab også afspejle den tidsmæssige værdi af penge. Penges 

tidsmæssige værdi betyder, at 100 kr. i dag er mere værd end 100 kr. om et år.112 Virksomheden 

skal derfor ved første indregning fastsætte en diskonteringsrente. Denne rente skal være en rime-

lig rente, der ligger mellem den risikofrie rente113 og den effektive rente.114 De forventede fremti-

dige tab skal derefter tilbagediskonteres med diskonteringsrenten til rapporteringstidspunktet og 

ikke til det forventede misligholdelsestidspunkt. 

Nedskrivningen, der skal indregnes i virksomhedens regnskab, består for finansielle aktiver 

af forskellen mellem nutidsværdien af de kontraktlige pengestrømme og nutidsværdien af de pen-

gestrømme virksomheden forventer at modtage. På grund af penges tidsmæssige værdiudvikling 

kan et tab alene opstå på baggrund af forsinkede betalinger.115 

                                                           
110 IASB (2013): Financial Instruments: Expected Credit Losses, afsnit 16 
111 IASB (2013): Financial Instruments: Expected Credit Losses, afsnit 17 
112 IASB (2013): Financial Instruments: Expected Credit Losses, afsnit 16 
I perioder med deflation vil 100 kr. være mere værd om et år end de er i dag. 
113 Den risikofrie rente er den rente man kan få i markedet uden at påtage sig risiko. 
114 IASB (2013): Financial Instruments: Expected Credit Losses, afsnit B29 
115 IASB (2013): Financial Instruments: Expected Credit Losses, afsnit B27 
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Figur 14: Flytning mellem nedskrivningskategorier 
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For uudnyttede lånetilsagn udgør hensættelsen forskellen mellem nutidsværdien af penge-

strømmen, når låntager udnytter lånet og nutidsværdien af de pengestrømme, som virksomheden 

forventer at modtage, hvis lånetilsagnet udnyttes. 

PD - Probability of Default 

Når det forventede tab skal estimeres, skal virksomheden hverken tage udgangspunkt i det 

bedste scenarie eller det værste scenarie. Tabet skal altid afspejle minimum to scenarier, nemlig 

sandsynligheden for at der sker et tab, og sandsynligheden for at der ikke sker et tab. Det gælder 

også, hvis det er mest sandsynligt, at der ikke vil forekomme et tab.116 Det vil sige, at virksomhe-

derne ikke kan undgå at indregne en nedskrivning ved at sætte PD til 0. 

Jo længere løbetid et aktiv har, des højere vil PD være. For eksempelvis vil sandsynligheden 

for misligholdelse for en 30-årig obligation være højere end for en 5-årig obligation alt andet lige. 

Derfor skal virksomheden i deres vurdering af PD tage højde for restløbetiden for de finansielle 

aktiver. 

Virksomheden kan derfor heller ikke blot sammenligne PD værdien for restløbetiden med PD 

værdien for samme aktiv ved første indregning. Hvis PD værdien for en 20-årig obligation er den 

samme ved første indregning, som når der er 5 år tilbage af løbetiden, kan det være udtryk for en 

stigning i kreditrisiko, da PD værdien bør mindskes over tid.117 

Hvad, der udgør en væsentlig stigning i kreditrisiko, afhænger af, hvad kreditrisikoen var ved 

første indregning. For et aktiv med en lav kreditrisiko med eksempelvis PD på 3%, vil en ændring i 

PD på 2%-point være en større ændring, end hvis et aktivs PD ændrer sig med 2%-point fra 20% til 

22%. Når et aktiv ved første indregning har en høj PD, vil det kræve en større ændring i PD for, at 

ændringen bliver væsentlig, end hvis aktivet havde en lav PD ved første indregning. Det betyder, at 

virksomhederne skal foretage en relativ vurdering af ændringen i PD. 

Det forventede tab for den resterende løbetid skal ikke indregnes, hvis kreditrisikoen stadig 

er lav efter den væsentlige stigning i PD. I disse tilfælde kan virksomheden, som tidligere nævnt, 

nøjes med at indregne det fremtidige forventede tab for de næste 12 måneder.118  

Eksempel: 12 måneders forventet tab for udlån ud fra PD 

En virksomhed udsteder et lån på 500.000 kr. Virksomheden vurderer, at lånet har en PD 

værdi på 1% for de næste 12 måneder. Det gør virksomheden ud fra den relevante tilgængelig 

                                                           
116 IASB (2013): Financial Instruments: Expected Credit Losses, afsnit B17 
117 IASB (2013): Financial Instruments: Expected Credit Losses, afsnit B14 
118 IASB (2013): Financial Instruments: Expected Credit Losses, afsnit 6 
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information, såsom låntagers kreditkvalitet og den økonomiske prognose for de næste 12 måne-

der. Samtidig vurderer virksomheden også, at hvis der sker et tab, vil 10% af lånet være tabt. Dette 

kalder man LGD, som står for loss given default. Det forventede tab for de næste 12 måneder for 

lånet vil derfor være lig med hovedstol gange PD gange LGD, altså 500.000 kr. x 1% x 10% = 500 kr. 

Eksempel: Forventet tab for den resterende løbetid ud fra PD 

Virksomheden vurderer nu, at lånet på de 500.000 kr. har en PD på 20% for resten af lånets 

løbetid. Da det er en væsentlig stigning i PD, skal virksomheden indregne det forventede tab for 

den resterende løbetid. Samtidig vurderer virksomheden, at LGD er 25%. Der er 3 år tilbage af lå-

net, som har en nominel og effektiv rente på 5%. Virksomheden har valgt at bruge 4% som tilba-

gediskonteringsrente. Denne rente ligger mellem den risikofrie rente119 og den effektive rente. 

Den fremtidige pengestrøm vil se således ud: 

 

År 1 År 2 År 3 

Pengestrøm 25.000 25.000 525.000 

Tilbagediskontering 4% 24.038 23.114 466.723 
 

Figur 15: Tilbagediskonteret pengestrøm 

 

Nutidsværdien er i dag i alt 513.875 kr. Med en PD værdi på 20% og en LGD værdi på 25% 

bliver det forventede tab for den resterende løbetid: 513.875 kr. x 20% x 25% = 25.694 kr. Jo 

lavere diskonteringsrente der bruges, desto større bliver nutidsværdien af den forventede 

pengestrøm. 

Kreditkarakteristika 

Vurderingen af det forventede tab kan ske på et individuelt niveau aktiv for aktiv, men 

virksomhederne kan også vælge at vurdere grupper af aktiver samlet. For at de kan vurdere akti-

ver samlet, skal aktiverne besidde de samme kreditkarakteristika. Hvis PD værdien stiger væsent-

ligt for en sådan gruppe aktiver, skal de forventede tab for resten af løbetiden indregnes for alle 

aktiver i gruppen.120 

                                                           
119 En 10 årig dansk statsobligation har i februar 2014 en rente på 1,63%.  
Kilde: Statistikbanken.dk 
Det ville være mere retvisende at sammenligne med en rente på en risikofri investering med samme løbetid som 
eksemplet, men det har ikke været muligt at finde en risikofri rente for 3 år. 
120 IASB (2013): Financial Instruments: Expected Credit Losses, afsnit B17 
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Kreditkarakteristika skal fortælle noget om låntagernes betalingsevne. Det kan være flere 

forskellige faktorer. Det kan for eksempel være, hvilken instrumenttype der er tale om. Kreditka-

rakteristika kan også være, at instrumenterne tilhører samme rating gruppe, eller at restløbetiden 

er ens for aktiverne. Derudover kan det være, at låntagerne tilhører den samme industri eller 

kommer fra det samme geografiske område. 

De finansielle instrumenter skal ikke grupperes og vurderes samlet, hvis det ikke er hen-

sigtsmæssigt at skulle indregne et forventet tab for resten af løbetiden for alle aktiver i gruppen. 

Derfor skal virksomheden løbende revurdere dets grupperinger af de finansielle instrumenter, når 

der kommer ny tilgængelig information. På den måde vil den gruppevise vurdering af aktiverne 

hele tiden være hensigtsmæssig.121 

Eksempel: 12 måneders forventet tab for en gruppe af lån ud fra PD 

Beregningen for en gruppe af lån foregår på samme måde, som når der kun er tale om 1 lån. 

Virksomheden vurderer i stedet for PD værdi og LGD værdi for en portefølje af lån med samme 

kreditkarakteristika. Porteføljen består af 1.000 lån af 5.000 kr. pr. lån. PD værdien er vurderet til 

at være 0,5% mens LGD værdien er 20%. Det forventede tab for de næste 12 måneder bliver der-

med: 1.000 lån x 5.000 kr. pr. lån x 0,5% x 20% = 5.000 kr. i forventet tab. 

Information og data 

IASBs udkast lægger op til, at virksomhederne kigger fremad, når de vurderer PD og ikke ba-

serer deres vurdering udelukkende på historiske informationer. Der er dog en antagelse i udkastet 

om, at når den kontraktlige pengestrøm er i mere end 30 dages restance, vil der være tale om en 

væsentlig stigning i PD. Derfor skal der ved 30 dages restance, indregnes det forventede fremtidige 

tab for den resterende løbetid. Hvis virksomheden har historiske data, der viser, at der ingen år-

sagssammenhæng er mellem 30 dages restance og en væsentlig stigning i PD, behøver virksomhe-

den ikke indregne det fremtidige forventede tab for resten af løbetiden. Her kan den i stedet nøjes 

med at indregne tabet for de næste 12 måneder.122 

Når virksomhederne skal lave deres vurdering af PD og de fremtidige forventede tab, skal de 

bruge den bedste, tilgængelige information. Med den bedste, tilgængelige information mener 

IASB den information, som er rimeligt tilgængeligt for virksomheden, hvor det ikke kræver unødige 

                                                           
121 IASB (2013): Financial Instruments: Expected Credit Losses, afsnit B18 
122 IASB (2013): Financial Instruments: Expected Credit Losses, afsnit 9 
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omkostninger og en stor indsats at skulle anskaffe den.123 Virksomheden skal ikke lave et udtøm-

mende og stort detektivarbejde for at finde informationen, men de skal overveje al den tilgænge-

lige information, der er relevant for at kunne estimere det forventede tab. Informationen skal dog 

indeholde faktorer, som er individuel for den enkelte låntager, generelle økonomiske faktorer 

samt fremtidige prognoser.124  

Graden af skøn i virksomhedens vurdering kommer an på, hvor detaljeret information der er 

tilgængelig. Jo længere tidshorisonten er, desto mindre detaljeret information findes der og gra-

den af skøn involveret i vurderingen vil stige. Det er klart, at det må være nemmere at give en for-

holdsvis præcis vurdering af det forventede tab for de næste 12 måneder end det er at vurdere 

det forventede tab på en restløbetid på 10, 20 eller 30 år. For forventede tab, der ligger langt ude i 

fremtiden, behøver virksomheden ikke et detaljeret estimat. For disse perioder kan virksomheden 

vælge at lave en fremskrivning af den information, der er tilgængelig på opgørelsestidspunktet.125 

Datakilderne må gerne både være interne virksomhedsspecifikke data og eksterne markeds-

data. De interne data kunne for eksempel være erfaring fra virksomhedens tidligere tab og interne 

ratings. De eksterne markedskilder kan være tabshistorik fra andre virksomheder, rapporter og 

statistikker. 

Historiske data, som for eksempel virksomhedens erfaring med tidligere tab, skal tilpasses, 

så de afspejler den nuværende kontekst og de fremtidige prognoser. Det vil sige, at virksomheden 

skal fjerne de betingelser, der var til stede i den historiske periode, men som ikke er til stede nu og 

tillægge effekten af de nuværende betingelser, der ikke tidligere var til stede. 

Tilsvarende er det vigtigt ved brug af historiske data, at den historiske data bruges på grup-

per af aktiver, som er defineret i overensstemmelse med de grupper, som de historiske data blev 

observeret for. Det vil sige, at de nuværende grupper skal have de samme kreditkarakteristika som 

de historiske grupper. 

Virksomheden skal løbende gennemgå de metoder og forudsætninger, som de anvender til 

estimatet af forventede tab. Det skal de for at reducere forskellen mellem deres estimat og de 

faktiske tab.126 

                                                           
123 IASB (2013): Financial Instruments: Expected Credit Losses, afsnit 17(b) 
124 IASB (2013): Financial Instruments: Expected Credit Losses, afsnit B6 
125 IASB (2013): Financial Instruments: Expected Credit Losses, afsnit B5 
126 IASB (2013): Financial Instruments: Expected Credit Losses, afsnit B7 
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Eksempel: 12 måneders forventet tab ud fra historisk tabsprocent 

Virksomheden kan, i stedet for at beregne det forventede tab ud fra PD værdien, benytte en 

historisk tabsprocent. Tabsprocenten skal være baseret på tidligere tab for den type af lån, som 

den skal bruges til at beregne forventet tab for. Tabsprocenten skal selvfølgelig også tage højde for 

den nuværende økonomiske situation og fremtidige prognoser. 

En virksomhed har to udlånsporteføljer, X og Y. På det tidspunkt, hvor misligholdelsen sker, 

har hver kunde i gruppe X i gennemsnit et lån på 7.000 kr., mens kunderne i gruppe Y har et lån på 

13.000 kr. i gennemsnit. Virksomheden har altså i alt udlån på misligholdelsestidspunktet for 50 x 

7.000 + 50 x 13.000 = 1.000.000 kr. For gruppe X er det historiske antal misligholdelser 5, mens det 

er 3 for gruppe Y. Værdien af de misligholdte lån er på misligholdelsestidspunktet henholdsvis 

35.000 kr. for gruppe X og 39.000 kr. for gruppe Y. Nutidsværdien af de historiske tab er opgjort til 

21.000 kr. og 27.000 kr. for gruppe X og Y. Det giver samlet en tabsprocent på 6% og 4%. Pr. mis-

ligholdte lån er der tabt 4.200 kr. for gruppe X og 9.000 kr. for gruppe Y. Samlet set ser de histori-

ske data således ud: 

 

Historiske data: 
       

 
Antal 

kunder 

Estimeret 
bruttoværdi af 
lån pr. kunde 

ved 
misligholdelse 

Estimeret 
totalværdi af 

lån ved 
misligholdelse 

Historisk 
antal mislig-
holdelser pr. 

år 

Estimeret 
regnskabs-

mæssig værdi af 
misligholdte lån 

Nutidsværdi 
af historiske 

tab 

Tabs-
procent 

Tab pr. 
mislig-

holdelse 

 
A B C = A x B D E = B x D F G = F / C H=F / D 

X 50 7.000 350.000 5 35.000 21.000 6% 4.200 

Y 50 13.000 650.000 3 39.000 27.000 4% 9.000 

 

Figur 16: Historiske data til beregning af forventet tab 

 

De historiske data bruges nu til at finde det forventede tab for de næste 12 måneder. Virk-

somheden vurderer, at der vil være 8 misligholdelser i det kommende år i gruppe X og 5 i gruppe 

Y. Tabet pr. misligholdelse beregnes ud fra det historiske tab pr. misligholdelse (H). De forventede 

tab bliver dermed 33.600 kr. for gruppe X og 45.000 kr. for gruppe Y. Det betyder, at de nye data 

ser således ud: 
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Nutidige data: 

 
Antal 

kunder 

Estimeret 
bruttoværdi af 
lån pr. kunde 

ved 
misligholdelse 

Estimeret 
totalværdi af 

lån ved 
misligholdelse 

Forventede 
antal mislig-

holdelser 

Estimeret 
regnskabs-

mæssigværdi af 
misligholdte lån 

Nutidsværdi 
af de 

forventede 
tab 

Tabs-
procent 

 
A B C = A x B D E = B x D F = H x D G = F / C 

X 50 7.000 350.000 8 56.000 33.600 10% 

Y 50 13.000 650.000 5 65.000 45.000 7% 

 

Figur 17: Nutidige data til beregning af forventet tab 

Den nuværende tabsprocent på henholdsvis 10% og 7% for gruppe X og Y, bruger virksom-

heden til at beregne forventede tab på lån, de udsteder i løbet af året. 

Renteindtægter 

Som nævnt i nedskrivningsmodellen, Figur 13 på side 48, er der forskellige måder at beregne 

renteindtægterne på. Måden afhænger af, hvilket trin i nedskrivningsmodellen det pågældende 

finansielle aktiv befinder sig på. For aktiver på trin 3, der har objektiv indikation på værdiforrin-

gelse allerede ved første indregning, skal virksomheden bruge den kreditjusterede effektive rente 

og beregne renteindtægten ud fra den amortiserede kostpris inklusiv kredittabet, hvilket er akti-

vets købspris. Det gælder fra første indregning. Når virksomheder køber aktiver, der har objektiv 

indikation på værdiforringelse ved første indregning, vil virksomhedens afkastkrav til investeringen 

ofte være lig den kreditjusterede effektive rente, da deres afkastkrav afspejler den forventede 

formindskede fremtidige pengestrøm. 

For aktiver, der efter første indregning viser objektive indikationer på værdiforringelse, skal 

renteindtægten beregnes med udgangspunkt i den oprindelige effektive rente og den amortise-

rede kostpris inklusiv kredittabet, hvilket er aktivets nedskrevne værdi. Det gælder kun for de ef-

terfølgende rapporteringsperioder. Det skal altså ikke rettes tilbage i tid. 

For alle øvrige aktiver, der er omfattet af IASBs udkast om forventet tab, beregnes renteind-

tægten ud fra den effektive rente og aktivets bruttobeløb, det vil sige aktivets værdi uden det for-

ventede tab.127 

Oplysningskrav 

Udkastet fra IASB indeholder også nye krav til, hvad der skal oplyses i regnskabet omkring 

nedskrivninger. Disse krav er udtryk for, hvad IASB mener, der er nødvendigt for, at regnskabsbru-

                                                           
127 IASB (2013): Financial Instruments: Expected Credit Losses, afsnit 25 
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geren kan benytte regnskabet som beslutningsgrundlag. For at kunne bruge et regnskab er regn-

skabsbrugeren blandt andet nødt til at vurdere, hvorvidt han mener, der er foretaget tilstrække-

lige nedskrivninger. Derfor har han også behov for at vide, hvilken information der ligger til grund 

for nedskrivningerne.  

I det nye udkast skal virksomheden blandt andet oplyse om inputs i modellen. Det vil være, 

om der er brugt interne historiske data eller eksterne ratings, hvordan misligholdelse er defineret 

og hvorfor. Derudover skal virksomheden også oplyse om estimeringsmetode, og om hvordan ak-

tiverne er grupperet, hvis virksomheden vurderer dem på gruppevis basis.  

Virksomheden skal også forklare, hvilket ændringer der er i estimatet af forventet tab, samt 

hvilke årsager der ligger bag. Hvis virksomheden vælger at ændre sin estimeringsmetode, skal den 

oplyse om, hvorfor metoden er ændret, og hvad der er ændret. Der skal også oplyses om valg af 

diskonteringsrate, både procentsats og om det er den risikofrie rente, den effektive rente eller en 

mellemting, samt en begrundelse for hvorfor denne diskonteringsrente er valgt.128 

De nævnte elementer er blot nogle af de ting virksomhederne fremadrettet skal oplyse om. 

Der er ikke fundet plads i afhandlingen til at gå mere i dybden med oplysningskravene. 

7.2 Ændringer i forhold til IAS 39 

Der er ikke mange elementer fra nedskrivningsmodellen i IAS 39, som har fået lov at over-

leve i IASBs udkast om forventede fremtidige tab. I IAS 39 afhænger nedskrivningsbehovet af, 

hvorvidt der på balancedagen er indtruffet en tabsgivende begivenhed. Det kræver, at der på ba-

lancedagen er objektive indikationer på værdiforringelse, som baserer sig på historiske data.  

I den nye nedskrivningsmodel skal der vurderes behov for nedskrivninger på finansielle akti-

ver indregnet til amortiseret kostpris og aktiver indregnet til dagsværdi over anden totalindkomst. 

Det svarer til aktiverne, som nedskrivningsmodellen i IAS 39 gælder for. Derudover skal der i den 

nye nedskrivningsmodel også indregnes forventede tab for finansielle garantikontrakter og lånetil-

sagn, der efterfølgende vil blive indregnet til enten amortiseret kostpris eller til dagsværdi over 

anden totalindkomst. 

I 'Expected credit losses' skal virksomheden ved første indregning vurdere, om der er objek-

tive indikationer på værdiforringelse. Hvis det er tilfældet, skal det forventede tab for den reste-

rende løbetid indregnes Hvis det til gengæld ikke er tilfældet, skal der i stedet indregnes et 12 må-

neders forventet tab. 

                                                           
128 IASB (2013): Financial Instruments: Expected Credit Losses, afsnit 39 
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Ved de efterfølgende vurderinger af nedskrivningsbehovet skal der ikke kigges på objektive 

indikationer på værdiforringelse, men i stedet på ændringer i sandsynligheden for misligholdelse, 

PD. Rationalet er, at virksomheden altid bør se en stigning i PD, inden der kommer en objektiv in-

dikation på værdiforringelse. På den måde vil man få indregnet tabet tidligere end under IAS 39. 

Den nye nedskrivningsmodel sætter store krav til den information virksomheden skal have 

tilgængelig. Beregningen af PD og det dertilhørende forventede tab kræver store mængder virk-

somhedsspecifik data og økonomiske prognoser, samt en beregningsmodel, der ikke er helt 

ukompliceret. 

En anden forskel mellem IAS 39 og den nye nedskrivningsmodel er, at når virksomheden un-

der IAS 39 skulle tilbagediskontere den fremtidige pengestrøm, skulle de benytte den oprindelige 

effektive rente, som diskonteringsrente.129 I 'Expected credit losses' kan virksomheden ved akti-

vets første indregning frit vælge en diskonteringsrente, der ligger mellem den risikofrie rente og 

den oprindelige effektive rente. 

I forhold til indregning af renteindtægter og amortisering over løbetiden er der ikke den 

store forskel mellem IAS 39 og 'Expected credit losses'. Ved beregning af den effektive rente skal 

der ved første indregning tages højde for eventuelle tab, hvilket giver den kreditjusterede effek-

tive rente. Ved efterfølgende tab skal virksomheden beregne renteindtægten på baggrund af den 

oprindelige effektive rente og aktivets nettoværdi, altså hvor nedskrivningen er medtaget. 

De samme principper er gældende i IAS 39. Forskellen er, at hvis nedskrivningerne tidligere 

bliver flyttet til trin 3 i nedskrivningsmodellen, vil renteindtægterne også blive hurtigere tilpasset 

den fremtidige forventede pengestrøm. 

7.3 Opfyldelse af kritikpunkter 

Det største kritikpunkt af nedskrivninger i IAS 39 er uden tvivl den tidsmæssige forsinkelse, 

som tidligere nævnt. Med reglerne i det nye udkast prøver man at undgå, at tab bliver indregnet 

for sent, da der allerede ved første indregning, som minimum bliver indregnet de næste 12 måne-

ders forventede tab. Dermed er der taget højde for dette kritikpunkt i den nye nedskrivningsmo-

del. 

                                                           
129 Se også side 26 
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En anden kritik af IAS 39 er kompleksiteten i standarden. Det tidligere eksempel med Spare-

kassen Sjælland130 illustrerer, at nedskrivningsmodellen i IAS 39 er meget kompleks. Regnskabs-

læseren må i dag i høj grad stole på, at virksomheden foretager de nødvendige nedskrivninger.  

I den nuværende standard kigger man endda kun på historiske data, hvor man har en høj 

grad af uomtvistelige fakta. Enten er der objektive indikationer eller også er der ikke. Der er selv-

følgelig stadig en vis usikkerhed, særligt omkring hvilken effekt de objektive indikationer har på 

den fremtidige pengestrøm. 

I den nye nedskrivningsmodel får man et yderligere element af usikkerhed, da man inddra-

ger fremtidige økonomiske prognoser. En af de største anker mod den nye model må derfor være, 

at virksomhederne ender op med en kompleks beregningsmodel, der er mere eller mindre uigen-

nemskuelig; særligt for regnskabslæseren. 

7.4 Delkonklusion 

Kapitlet svarer på underpunktet: "Hvad er indholdet i den nye nedskrivningsmodel, der er 

fremsat i udkastet 'Expected credit losses'?" Den nye nedskrivningsmodel indeholder tre trin. Trin 

1 indeholder aktiver uden objektiv indikation på værdiforringelse og uden en væsentlig stigning i 

PD. Trin 2 indeholder nedskrivninger på aktiver med en væsentlig stigning i PD, men uden objek-

tive indikationer på værdiforringelser. Trin 3 indeholder aktiver, hvor der er objektive indikationer 

på værdiforringelse. For aktiver på trin 1 indregnes der et tab, svarende til det forventede tab for 

de næste 12 måneder. For trin 2 og 3 indregnes det forventede tab for aktivets resterende løbetid. 

Hvis nedskrivningerne i den nye model indregnes tidligere på trin 3, vil det betyde, at renteindtæg-

terne tidligere tilpasses den forventede fremtidige pengestrøm, og dermed bliver lavere. 

Den nye nedskrivningsmodel betyder, at virksomheder skal fokusere på ændringen i PD frem 

for ændringen i størrelsen af det forventede tab, når de skal vurdere nedskrivningsbehovet på de-

res aktiver. Modellen sætter ydermere store krav til virksomhedens informationsindsamling og 

databehandling, da modellen ikke kun bygger på historiske data, men også økonomiske prognoser. 

Udkastet fra IASB indfører også en del nye oplysningskrav til virksomhedernes regnskaber. 

Det skyldes, at regnskabslæseren skal have mulighed for at gennemskue, hvilke præmisser og 

prognoser nedskrivningsbehovet er beregnet på. Disse nye oplysningskrav kan også være med til 

at sætte yderligere krav til virksomhedernes databehandling, da virksomhederne skal sikre sig, at 

de kan skaffe de krævede oplysninger. 

                                                           
130 Se side 32 under afsnittet Aktiver målt til amortiseret kostpris for mere om diskonteringsrenten i IAS 39 
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I forhold til kritikken af IAS 39 imødekommer den nye nedskrivningsmodel ønsket om tidli-

gere indregning af tab. Den nye model er dog ikke blevet mindre kompleks. I næste kapitel vil re-

aktionerne på den nye nedskrivningsmodel blive analyseret, og der vil blive fremhævet yderligere 

problematikker ved modellen. 
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Kapitel 8. Problematikker i den nye nedskrivningsmodel 
Kapitlet vil besvare afhandlingens sjette underpunkt: "Hvilke problematikker ser interessen-

terne i den nye nedskrivningsmodel?" Underpunktet bliver besvaret ud fra udvalgte høringssvar 

fra forskellige interessentgrupper, som rummer både virksomheder, tilsynsmyndigheder og andre 

interesseorganisationer. Underpunktet er vigtigt at medtage, da det er med til at besvare afhand-

lingens hovedspørgsmål om, hvilke konsekvenser IFRS 9 får for finansielle virksomheder.  

Virksomhederne har gennem høringssvarene mulighed for at påvirke den endelige standard. 

Der er derfor i høj grad tale om en politisk proces, og høringssvarene skal ses i lyset af, at afsen-

derne har deres egen agenda for øje. Hvor IASB har fokus på, at standarden skal gøre regnskabet 

retvisende, har de øvrige interessenter deres egne interesser også at pleje. Afsenderne af de for-

skellige høringssvar vil kort blive præsenteret i det nedenstående sammen med en begrundelse 

for, hvorfor de er udvalgt. 

8.1 Interessenter 

IASB har modtaget 187 høringssvar på udkastet 'Expected credit losses'. Da det er for om-

fangsrigt at medtage dem alle sammen i afhandlingen, er nogle enkelte valgt ud. Derudover har 

IASB også selv udgivet et resume131 af de vigtigste punkter i høringssvarene, der også vil blive 

inddraget. Der skal dog gøres opmærksom på, at resumeet implicit indeholder IASBs fortolkning af 

høringssvarene, og der er dermed risiko for, at svarene er blevet fortolket forkert. 

Afhandlingens undersøgelsesområde er afgrænset til konsekvenserne af udkastet for danske 

finansielle virksomheder. Da Nykredit-koncernen er den eneste danske virksomhed, der har ind-

sendt høringssvar, er deres svar medtaget i afhandlingen. 

EBFs høringssvar er også medtaget. EBF er European Banking Federation. Det er en sammen-

slutning af interesseorganisationer indenfor finanssektoren. Finansrådet132 er det danske medlem i 

organisationen.133 Man kan forestille sig, at EBF har indsamlet høringssvar fra alle deres medlem-

mer og givet samlet svar videre til IASB. 

Deutsche Bank er en stor spiller i den europæiske finanssektor. De har indsendt høringssvar, 

som også er medtaget i dette kapitel. Selv om der kan være regulative forskelle på Danmark og 

Tyskland, er begge lande underlagt EUs lovgivning, og virksomhederne kommer til at skulle efter-

leve de samme IFRS standarder. 
                                                           
131 Resumeet er lavet på baggrund af 175 høringssvar. Der er kommet flere høringssvar til efterfølgende. 
132 Finansrådet er stiftet af de danske banker og har i alt 86 medlemsbanker. 
Kilde: Finansraadet.dk: Om os 
133 EBF-fle.eu: About us 
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Derudover er EBAs høringssvar også medtaget. EBA er the European Banking Authority og er 

det europæiske svar på Finanstilsynet. I forhold til de andre organisationer og virksomheder, der 

er nævnt, skal EBA ikke benytte standarden på samme måde som for eksempel Deutsche Bank 

skal. EBA får løbende indberetninger med regnskabstal fra de finansielle virksomheder. De bliver 

derfor modtager af nedskrivningsoplysninger opgjort efter den nye standard. EBA har dermed en 

interesse i at få standarden tilpasset, så de modtager de oplysninger, de gerne vil have. 

EFRAG, der tidligere er blevet præsenteret i kapitel 3134, har også kommenteret på IASBs ud-

kast. Deres svar er også medtaget i afhandlingen. De skriver selv, at deres høringssvar skal ses som 

et bidrag til IASBs nuværende proces og ikke nødvendigvis udtrykker de konklusioner, som EFRAG 

vil give videre som anbefalinger til Europa-Kommissionen.135 EFRAG er dog alligevel en vigtig 

interessent at medtage i afhandlingen, da de vil have indflydelse på, om standarden bliver vedta-

get i EU. 

8.2 Kommentarer til nedskrivningsmodellen 

Overordnet støtter interessenterne IASBs projekt med en ny nedskrivningsmodel.136 De er 

alle enige i, at problemerne med den nuværende tilgang til nedskrivninger i IAS 39 skal løses, da 

nedskrivningerne ofte ender med 'too little, too late'. Interessenterne er derfor positivt indstillet 

over for IASBs forslag om den nye nedskrivningsmodel, men de har dog også kommentarer til mo-

dellen, som IASB skal kigge nærmere på.  

Interessenterne har både mere generelle teoretiske kommentarer til den nye nedskriv-

ningsmodel samt praktiske kommentarer til elementer af modellen. Det drejer sig blandt andet 

om fortolkning og forståelse af modellen, og om hvordan standarden kan implementeres i forhold 

til allerede eksisterende lignende modeller. 

EFRAG mener ikke, at IASBs model er optimal, men: "...in the absence of a better model, 

EFRAG believes it is time that the IASB should finalise its impairment requirements having this ap-

proach as a basis and taking into account our recommendations..."
137  

Citatet kan ses som et udtryk for, at på trods af at den forslåede model ikke er perfekt, er 

den stadig bedre end den nuværende. Citatet kan også være udtryk for en bekymring for, at pro-

cessen med udskiftningen af IAS 39 drukner i udkast og høringssvar efterfulgt af nye udkast og nye 
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høringssvar. IASB har været i gang med deres projekt siden 2008, og selv om de er nået langt, vir-

ker det til, at der er et stykke vej endnu. 

Én samlet nedskrivningsmodel 

Nedskrivningsmodellen gælder for alle aktiver, der indregnes til amortiseret kostpris og for 

de aktiver, der indregnes til dagsværdi over anden totalindkomst. Modellen behandler alle de 

omfattede aktiver ens. Det vil sige, at nedskrivningsmæssigt behandles obligationer, udlån og ak-

tier efter de samme principper. Dette er ikke den optimale teoretiske løsning, men et acceptabelt 

kompromis, jævnfør EBA. Det er svært at udarbejde én model, der tager højde for de forskelligar-

tede styringsprincipper for alle aktiver, og som samtidig er dækkende for de bagvedliggende øko-

nomiske faktorer i forhold til prisfastsættelse og tab. Modellen skal både medtage de økonomiske 

faktorer og samtidig være mulig at bruge i praksis.138  

Modellen indeholder derudover også nedskrivninger for ikke-balanceførte poster, såsom ga-

rantier. Selv om det i visse tilfælde bliver mere udfordrende at skulle benytte den samme model til 

beregning af nedskrivningerne, har det en stor fordel i og med, at det reducerer kompleksiteten 

både for dem, der laver regnskaberne og for dem, der bruger dem.139 

Forventet tab for 12 måneder 

Nedskrivningsmodellen er som sagt baseret på at indregne forventede tab tidligere. I mo-

dellen indregnes, der allerede et forventet tab ved første indregning. Dette tab er som minimum 

det forventede tab for de næste 12 måneder. Det kan diskuteres, om der er belæg for dette tab 

ved første indregning. Blandt andet skriver EBF i deres høringssvar, at der ikke er nogen teoretisk 

begrundelse for denne indregning, da aktivet ved første indregning vil være fastsat på markedsvil-

kår og eventuelle kommende tab allerede vil være indregnet i prisen. Derimod ser de indregningen 

af 12 måneders forventet tab som en tilpasning af det forventede afkast for aktivet, der er udtryk 

for et kompromis mellem på den ene side fordelene ved at have en troværdig værdi i regnskabet 

og på den anden side at have en model, der er anvendelig i praksis.140 

Alle høringssvarene er enige om, at den første periode for indregning af det forventede tab 

ikke bør være længere end 12 måneder. EFRAG ønsker derudover, at det i den kommende stan-

dard bliver begrundet, hvorfor der netop er valgt 12 måneder.141 Bekymringen er, at der, ved at 
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indregne 12 måneders forventede tab for alle aktiver, kommer til at ske en overestimering af tab 

fra første indregning, som ikke afspejler de bagvedliggende økonomiske transaktioner.142 

 

Der er som nævnt flere elementer i modellen, som interessenterne ønsker afklaret. Det er 

vigtigt, at standarden tydeligt forklarer modellens indhold, så ikke brugerne benytter modellen 

forskelligt, og dermed gør det usikkert at sammenligne nedskrivningsbeløb på tværs af virksomhe-

der.143 

Et af de elementer, som interessenter ønsker forklaret yderligere, er default eller mislighol-

delse i forhold til det forventede tab på 12 måneder. Det skyldes, at det tidspunkt, hvor man for-

venter, at misligholdelsen opstår, har betydning for størrelsen af det forventede tab for de næste 

12 måneder. Det har særligt betydning for de aktiver, der historisk set har tidligt tab i dets løbetid, 

men hvor misligholdelsen befinder sig lige på den anden side af grænsen på de 12 måneder.144 

Dermed vil PD for de næste 12 måneder være lav, mens hvis man kigger lidt længere frem, vil man 

måske have en PD, der er så høj, at man bør indregne det forventede tab for restløbetiden. Pro-

blematikken er skitseret i Figur 18. 

 

 

 

 

 

 

Det er derudover svært for IASB helt klart at definere, hvad misligholdelse indebærer, da 

misligholdelsen kan komme til udtryk ved forskellige faktorer afhængigt af, hvilket finansielt in-

strument, der er tale om. Dette er også medvirkende til, at det er svært for IASB at begrunde det 

bagvedliggende argument for perioden på 12 måneder. For visse aktiver er det måske en passende 

periode, mens det for andre aktiver er en for kort periode.  

De fleste interessenter er enige om, at det rette tidspunkt at begynde at indregne forventet 

tab for den resterende løbetid er, når der er sket en væsentligt ændring af kreditrisiko, og ikke når 

der er sket en stor ændring af det forventede tab. Derudover ønskes der fra nogle interessenters 
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side en nærmere definition af, hvad der skal forstås ved en væsentlig forværring i PD. EBA er be-

kymret for, at der i det nuværende udkast er en for løs definition af væsentlig forværring, og det 

dermed åbner op for en meget subjektiv fortolkning af, hvornår en sådan er indtruffet.145 

 

I forhold til vurderingen af kreditrisikoen ved første indregning, burde den teoretisk set være 

afspejlet i prisen. Dog ser både EBA, EBF og EFRAG en praktisk problemstilling i at skulle fastsætte 

den, da der også er andre faktorer inkluderet i prisen.146 "While the credit risk is priced at initial 

recognition, it has to be taken into account that the link is not a one to one link as interest is based 

on other components than just compensation for the time value of money and credit risk and in-

cludes also a premium for liquidity risk, [...] funding costs, administrative cost and profit margin. 

The credit risk component is not a single amount but is likely to be within a range."
147 Problematik-

ken med at fastsætte kreditrisikoen præcist ved første indregning, kommer man delvis uden om 

ved at indregne det forventede tab for de næste 12 måneder. Ved allerede at foretage en ned-

skrivning på første indregningsdag, får usikkerheden om aktivets værdi derved mindre betydning. 

 

EBA er derudover som tilsynsmyndighed bekymret for, om der vil blive foretaget tilstrække-

lige nedskrivninger i forhold til de forventede tab, der vil opstå fremover. Der skal for hvert af de 

tre trin i modellen148 foretages nedskrivninger, som afspejler aktivernes kreditkvalitet. EBA er der-

for også meget interesseret i, at aktiverne i tide bliver flyttet fra trin 1, hvor der indregnes 12 må-

neders forventet tab, til trin 2 og 3, hvor der indregnes tab for den resterende løbetid.149 Hvis virk-

somhederne ikke får flyttet aktiverne fra trin 1 til 2 i tide, vil man være tilbage til problematikken i 

IAS 39, hvor der bliver nedskrevet for lidt og for sent.  

Man kan sige, at mange af de faktorer, der benyttes til at estimere PD, også vil være de fak-

torer, der udløser objektiv indikation på værdiforringelse. Spørgsmålet er derfor, om aktiverne i 

praksis vil springe trin 2 over og gå direkte fra trin 1 til 3. 
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Principbaseret model 

Der er blandt interessenterne bred enighed om, at IASBs model skal være principbaseret og 

dermed kun forklare principperne bag modellen og ikke udstikke klare retningslinjer for, hvornår 

der for eksempel er tale om en væsentlig forværring. EBF mener: "The standard should also be 

principles based and the text of the standard should not prevent implementation that would 

otherwise be compliant with the principles of the standards as long as it results in outcomes that 

remain consistent with the objectives of the proposal."
150

 Ligeledes mener Deutsche Bank, at IASB 

skal holde sig til at udstikke de generelle principper, mens de detaljerede retningslinjer bør laves af 

brancheorganisationer. Dermed vil praktikere blive inddraget i processen, og resultatet vil afspejle 

IASBs principper, men samtidigt være til at forstå og implementere i praksis.151 

Kommentarerne i forhold til en principbaseret model går særligt på, at som standarden ser 

ud nu, er sporing af PD den eneste måde, hvorpå man kan analysere om, der er sket en væsentlig 

forværring af kreditrisikoen. EBF argumenterer blandt andre for at sporing af PD kun er en måde 

blandt mange, hvor man kan undersøge udviklingen i kreditrisiko.152  

Deutsche Bank mener ligeledes at: "the proposal [...] seems to indicate that Lifetime PDs are 

the only means of measuring credit deterioration"
153 og foreslår derfor, at man i standarden fjer-

ner sætningen om, at man skal bruge PD. 

30 dages restance 

Da interessenterne som nævnt bakker op om en principbaseret model, får IASB kritik for 

visse af de mere håndfaste elementer i det nuværende udkast. Udkastet fra IASB indeholder en 

formodning om, at aktiver i mere end 30 dages restance i forhold til den kontraktlige pengestrøm 

har en væsentlig stigning i PD. Det kritiseres i høringssvarene af både EBF, EBA og EFRAG for at 

være for håndfast en retningslinje.154  

Grænsen på de 30 dage består udelukkende af historiske data og indeholder dermed nogle 

af de samme problematikker, som IAS 39 i forhold til for sen indregning af tab. Man kan derfor 

risikere, at virksomheder venter med, at indregne forventet tab for restløbetiden til de 30 dage er 

overskredet, selv om der måske allerede er sket en væsentlig forværring af PD.  
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Derfor mener både EBA, EBF og EFRAG, at det skal tydeliggøres i standarden, at de 30 dage 

ikke er en klar retningslinje, men derimod et eksempel på en indikator, som virksomhederne kan 

benytte sammen med mere fremadrettet information.  

Aktiver med lav kreditrisiko 

IASB har i udkastet forsøgt at lave visse simplificeringer. For aktiver med lav kreditrisiko kan 

virksomhederne nøjes med at indregne 12 måneders forventet tab. Lav kreditrisiko er i standarden 

defineret som, at ændringer i de økonomiske vilkår for låntager højst kan føre til en svækket evne 

til at overholde sine forpligtelser, eller at det er en investering i aktiver med investment grade. 

Undtagelsen hjælper virksomhederne med en praktisk og nem metode, da de ikke behøver at be-

regne og vurdere ændringer i PD for disse aktiver.  

EBA er dog ikke overbevist om, at det er den rette undtagelse at foretage, da begrebet om 

lav kreditrisiko kan stride mod ideen om væsentlig stigning i PD. Samtidig mener EBA, at det bliver 

svært for virksomhederne at adskille aktiver med lav kreditrisiko fra andre aktiver ud fra definitio-

nen i standarden. "We [...] wonder whether it is realistic to be able to differentiate a credit 

deterioration that increases the risk of default from a credit deterioration that may "lead to, at 

most, a weakened capacity of the borrower to meet its contractual cash flow obligations.""
155 

Investment grade 

Der er også bekymringer om brugen af investment grade. For det første mener EFRAG, at 

mange finansielle instrumenter i dag har en rating, der er under investment grade. Det betyder, at 

simplificeringen kun vil kunne bruges i et meget begrænset omfang. 

Ydermere mener EFRAG, at det skal specificeres i standarden, at der ikke er noget krav om at 

virksomheden skal ud og skaffe eksterne kreditvurderinger af deres aktiver for at kunne benytte 

nedskrivningsmodellen.156 

EBA mener ikke, at investment grade er et brugbart begreb. De aktiver, der vil være invest-

ment grade, er ikke en homogen gruppe og ikke alle aktiver i gruppen vil være kvalificeret til at 

være af høj kreditkvalitet.157 Som nævnt i indledningen havde Lehmann Brothers inden deres kon-

kurs en rating på AA, hvilket betyder, at de hørte til i gruppen med investment grade. Det forhin-

drede dog ikke Lehmann Brothers i at gå konkurs. 
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Derudover mener EBA, at der er problemer med at benytte investment grade begrebet for 

aktiver i praksis. Det vil særligt være i tilfælde, hvor de eksterne ratings er forskellige. For virksom-

heder, der benytter interne ratings vil det ydermere give incitament til at give bedre ratings.158 

Diskonteringsrente 

I høringssvarene er der også kommentarer på diskonteringsrenten af den fremtidige forven-

tede pengestrøm. Standarden siger, at diskonteringsrente bør afspejle den tidsmæssige værdi af 

penge, og at den skal være mellem den risikofrie rente og den effektive rente. 

EFRAG mener, at denne valgmulighed er lige lovlig bred. De er nervøse for, at virksomheder 

kan risikere at indregne kreditrisikoen dobbelt. Det vil ske, hvis virksomheden både tager højde for 

kreditrisikoen i den fremtidige pengestrøm og i diskonteringsrenten. Det vil lede til et lavere ind-

regnet tab.159 Det skyldes at, jo lavere diskonteringsrenten er, des højere nutidsværdi vil den frem-

tidige pengestrøm have. EFRAG mener derfor, at virksomheder kun må benytte den risikofrie 

rente, når der er tale om aktiver, der rent faktisk er risikofrie.160 

Yderligere simplificeringer i modellen 

Deutsche Bank mener, at der godt kan laves yderligere simplificeringer i forhold til nedskriv-

ningsmodellen. De har særlig tanke på tilgodehavender hos centralbanker, hvor der kun er lille 

eller ingen kreditrisiko.161 Som udkastet er i dag, vil der skulle indregnes et forventet tab for 12 

måneder for sådanne aktiver. PD vil dog være lav, så det vil ikke være en stor nedskrivning, der 

skal indregnes. 

Nykredit-koncernen er fortaler for, at modellen simplificeres yderligere, så den giver mulig-

hed for at allokere forventede tab ud på pengestrømme ud fra en simpel pro rata fordeling, hvis 

de regnskabsmæssige konsekvenser af fordelingen vurderes til at være ubetydelige. "Often, cal-

culations will be more robust if they are based on simpler assumptions which are easier to verify 

statistically, and therefore introduces less model risk."
162

 Hver gang man i modellen introducerer 

en prognose eller anden faktor, som er forbundet med en vis usikkerhed, indfører man samtidig 

også en risiko for fejl i beregningen. Derfor kan det i visse situationer give god mening, at der i ste-

det benyttes en simplificeret beregning for at reducere modelrisikoen. 
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Brug af eksisterende modeller 

EFRAG foreslår, at IASB genovervejer, hvordan nedskrivningsmodellen kan blive implemen-

teret på en sådan måde, at virksomhederne kan bruge deres allerede eksisterende systemer og 

dermed begrænse omkostningerne til implementering og øge pålideligheden af deres egne esti-

mater.163 

Flere af de store finansielle virksomheder i Europa benytter allerede interne rating baserede 

modeller eller såkaldte IRB modeller. IRB modellerne benyttes af virksomhederne til at beregne 

kapitalkravet til kreditrisiko. IRB modellerne blev muliggjort, da Basel II blev indført som lovgivning 

i januar 2007. Kapitalkravet indgår i de finansielles virksomheders solvensberegning, hvilket er et 

vigtigt nøgletal for investorer, da det udtrykker virksomhedens kreditværdighed. Solvens måler 

forholdet mellem virksomhedens aktiver og forpligtelser. Hvis virksomheden er solvent, betyder 

det, at aktiverne overstiger forpligtelserne i virksomheden. Dermed vil investorer og indskydere af 

kapital i virksomheden kunne få deres tilgodehavender dækket ved betalingsstandsning eller kon-

kurs. Kapitaldækningsreglerne for de finansielle virksomheder betyder, at de skal have en vis 

overdækning. Denne overdækning skal sikre, at de finansielle virksomheder stadig kan dække for-

pligtelserne, selv hvis værdien af deres aktiver falder. Det vil sige, at jo højere solvensprocenten er, 

des bedre er virksomheden polstret mod tab på sine aktiver, og dermed er investorerne bedre 

sikret.164 

IRB-modellerne beregner som nævnt kapitalkravet til kreditrisiko. Det gør de ud fra PD og 

LGD. Modellen beregner samtidig det forventede tab for de næste 12 måneder.165 Da virksomhe-

derne allerede har investeret betydeligt i IRB-modeller, skriver Nykredit-koncernen i deres hø-

ringssvar, at de ønsker, at der eksplicit kommer til at stå i standarden, at det er muligt for virksom-

hederne at benytte disse modeller.166 

De virksomheder, som benytter IRB modeller, har derfor allerede en stor mængde af den 

krævede data, der skal til for at kunne beregne det forventede tab. EFRAG og Deutsche Bank gør 

dog i deres høringssvar opmærksom på, at beregningen af 12 måneders forventet tab i den nye 

nedskrivningsmodel og under Basel II ikke er ens. Det vil sige, at selv om virksomhederne måske 

nok har data til rådighed, skal der stadig laves en ny beregningsmodel, der er tilpasset IASBs krav. 

Det betyder, at virksomhederne skal holde tungen lige i munden, når de beregner forskellige tal, 
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der kaldes det samme. Tilsvarende skal regnskabslæseren også forstå, hvordan det forventet tab 

kan være et beløb i nedskrivningerne, mens det i kapitalopgørelsen vil være et andet beløb. 

Forskellen mellem de to modeller drejer sig primært om PD. I IASBs nedskrivningsmodel ta-

ger PD udgangspunkt i et bestemt tidspunkt i tiden, mens PD i IRB modellerne bliver beregnet på 

baggrund af en økonomisk cirkel, der indeholder både høj- og lavkonjunktur.167 

Mens EFRAG mener, at det er en nogenlunde overkommelig opgave for finansielle virksom-

heder, der benytter IRB modeller, at implementere den foreslåede nedskrivningsmodel, rejser de 

en bekymring for de virksomheder, der ikke benytter IRB modeller.168 Basel II giver nemlig kun 

virksomhederne mulighed for at bruge IRB modeller, det er ikke et krav. 

Der er syv koncerner i Danmark, herunder Nykredit-koncernen, som har tilladelse fra Finans-

tilsynet til at bruge IRB modeller. Disse finansielle virksomheder besidder langt den største mar-

kedsandel målt på udlån.169 Der vil derudover være nogle finansielle virksomheder, som i dag bru-

ger den simplificerede standardmetode til beregning af kapitalkrav for kreditrisiko, der vil komme 

til at skulle bruge en betydelig mængde ressourcer på at opbygge en model og indsamle data, der 

kan beregne det forventede tab.170 EFRAG mener derfor også, at IASB i den endelig standard skal 

afklare, hvordan virksomheder, der ikke benytter IRB modeller, kan implementere standarden 

uden urimelige store omkostninger.171 

Implementeringstidspunkt 

Nedskrivningsmodellen kræver nye systemer og meget data. Derfor er det ikke simpelt at få 

den implementeret. Derudover kræver det også en del ressourcer fra virksomhedernes side af. 

Interessenterne i de udvalgte høringssvar er alle enige om, at fra standardens færdiggørelse af, vil 

virksomhederne skulle bruge tre år på at implementere den nye nedskrivningsmodel i sin nuvæ-

rende form. Det samme mener flertallet af de andre interessenter, der har indsendt hørings-

svar.172 

                                                           
167 EFRAGs høringssvar, side 11 
168 EFRAGs høringssvar, side 11 
169 Finanstilsynet: Tilsyn, risikovægtede aktiver og kapital, side 4  
170 Selv om de mindre sparekasser ikke aflægger regnskab efter IFRS reglerne, da de ikke har børsnoterede 
værdipapirer, må man antage, at 'Lov om finansiel virksomhed' bliver tilpasset, så reglerne kommer til at stemme 
overens med den kommende IFRS 9. 
171 EFRAGs høringssvar, side 11 
172 IASB: Comment Letter Summary, side 5 
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8.3 Delkonklusion 

Kapitlet besvarer underpunktet: "Hvilke problematikker ser interessenterne i den nye ned-

skrivningsmodel?" I de udvalgte interessenters høringssvar afhænger de fremhævede problema-

tikker af den pågældende organisations egeninteresse. EBA koncentrerer sig mest om de mere 

teoretiske problemstillinger i deres høringssvar, mens Nykredit-koncernens og Deutsche Banks 

høringssvar mere kommenterer på, hvad der er praktisk muligt. 

Interessenterne ønsker en samlet, principbaseret nedskrivningsmodel. En samlet model gør 

det mindre komplekst for virksomhederne at behandle nedskrivninger. Dog kan man komme ud 

for visse situationer, hvor nedskrivningerne bliver behandlet uhensigtsmæssigt i forhold til de bag-

vedliggende økonomiske transaktioner.  

En principbaseret model åbner op for, at modellen tilpasses virksomhedens vilkår og akti-

vernes særegne træk. Samtidig vil en principbaseret model også åbne op for, at brancheorganisa-

tioner fastsætter de mere detaljerede retningslinjer sammen med praktikere, som Deutsche Bank 

foreslår. Det betyder til gengæld, at der er visse elementer i modellen, der bliver kritiseret for at 

være for håndfaste retningslinjer. Det gælder blandt andet elementet med 30 dages restance.  

Derudover fremhæver interessenterne visse problematikker forbundet ved modellen. Det er 

blandt andet perioden på de 12 måneder, som kan give problemer i forhold til de aktiver, hvor der 

forventes at opstå tab lige efter de 12 måneder. Desuden kan det indregnede tab for de næste 12 

måneder betyde, at der bliver indregnet for store nedskrivninger. Det kan for eksempel være til-

fældet på næsten risikofrie aktiver. Der er også bekymring for, om aktiverne vil blive flyttet fra trin 

1 til trin 2 eller 3 i tide. Hvis dette ikke er tilfældet, vil man i stedet have en situation, tilsvarende 

den i IAS 39, hvor tab vil blive registreret for sent, og man derfor indregner for lille en nedskriv-

ning. 

IASB har forsøgt at lave visse simplificeringer i forhold til aktiver med lav kreditrisiko og in-

vestment grade. Dette stiller interessenterne også spørgsmålstegn ved, da interessenterne mener, 

at dette kan være i modstrid med den grundlæggende ide om en væsentlig forværring i PD. Tilsva-

rende mener interessenterne også, at begreberne om lav kreditrisiko og investment grade kan 

være meget svære at anvende i praksis. 

Ligeledes mener interessenterne også, at den frihed, der er lagt op til med hensyn til fast-

sættelse af diskonteringsrente, er problematisk, da det kan betyde, at virksomhederne kommer til 

at indregne kreditrisikoen dobbelt i deres estimater af den fremtidige pengestrøm. 
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Interessenterne mener dog, at der på visse områder godt kan laves yderligere simplificerin-

ger af modellen. Det gælder for aktiver med ingen eller kun lille kreditrisiko, samt for aktiver hvor 

en simpel allokering af forventede tab kan bruges, uden at det giver væsentlige regnskabsmæssige 

konsekvenser. 

En af de vigtigste problemstillinger, som interessenterne fremhæver, er muligheden for at 

benytte en anden metode til sporing af ændringer i kreditrisiko end PD. Virksomhederne ønsker i 

høj grad, at den nye nedskrivningsmodel så vidt muligt trækker på de styringsmetoder, de allerede 

har implementeret. 

Derfor ønsker virksomhederne, der allerede har brugt mange ressourcer på at udvikle IRB 

modeller, at det bliver muligt at benytte disse modeller til beregning af nedskrivninger. Som udka-

stet ser ud i dag, vil disse IRB modeller dog skulle tilpasses for at kunne bruges som nedskriv-

ningsmodel. Det skyldes, at PD i IRB modellen beregnes på en anden måde, end der er lagt op til i 

den nye nedskrivningsmodel. Det betyder, at virksomheder stadig skal afse en del ressourcer til at 

få implementeret nedskrivningsmodellen. Virksomheder, der ikke allerede har implementeret IRB 

modeller, må forventes at skulle bruge væsentlig flere ressourcer på at få implementeret ned-

skrivningsmodellen. Det vil dermed være en omkostningstung affære. 
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Kapitel 9. Konsekvenser - Nykredit-koncernen 

I kapitel 9 vil det sidste underpunkt i afhandlingen blive besvaret: "Hvordan vil IFRS 9 inklusiv 

'Expected credit losses' påvirke finansielle virksomheder og deres regnskab?". Derfor vil konse-

kvenserne af IASBs ændringer af IAS 39 blive analyseret i dette kapitel. Kapitlet udgør dermed en 

del af besvarelsen af afhandlingens hovedspørgsmål: "Hvilke konsekvenser får IFRS 9 for finansielle 

virksomheder i forhold til klassifikation, måling og nedskrivninger?" Som nævnt i kapitel 1 vil der 

her blive taget udgangspunkt i Nykredit-koncernens regnskab for 2013. 

Nykredit-koncernen indregner og måler finansielle instrumenter i overensstemmelse med de 

internationale regnskabsstandarder. Det vil sige, at de i årsrapporten for 2013 lever op til de krav, 

der er i IAS 39. Da det som tidligere nævnt, kun er koncerner, der handler med børsnoterede vær-

dipapirer, der skal følge IFRS reglerne i EU, betyder det, at moderselskabet Nykredit Realkredit A/S 

i stedet har aflagt regnskab i overensstemmelse med reglerne i 'Lov om finansiel virksomhed', 

samt Finanstilsynets 'Bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter, fondsmægler-

selskaber med flere'.  

Reglerne i 'Lov om finansiel virksomhed' er i hovedtræk i overensstemmelse med IFRS stan-

darderne. Der er dog en undtagelse i forhold til klassifikationen aktiver disponible for salg. Ifølge 

IAS 39 skal aktiver i denne kategori indregnes med værdiændringer i anden totalindkomst. I Fi-

nanstilsynets bekendtgørelse findes denne klassifikation ikke, og aktiverne, der ellers ville have 

hørt til her, skal i stedet måles til dagsværdi med værdireguleringer i resultatopgørelsen. 

Der vil i det nedenstående blive fokuseret på årsrapporten for Nykredit-koncernen, og der vil 

ikke blive gået yderligere i dybden med forskellene mellem 'Lov om finansiel virksomhed' og IFRS. 

9.1 Finansielle instrumenter i Nykredit-koncernen 

Definitionen på finansielle instrumenter er som nævnt enhver kontrakt, der medfører et fi-

nansielt aktiv i en virksomhed og en finansiel forpligtelse eller egenkapitalinstrument i en anden 

virksomhed.173  

Nykredit-koncernens balance174 indeholder rigtig mange finansielle instrumenter. Mere end 

95% af koncernens aktiver og passiver består af finansielle instrumenter.175 Det betyder, at æn-

dringerne, som IASB foretager til IAS 39, potentielt kan have stor betydning for Nykredit-kon-

                                                           
173 IAS 32, afsnit 11 
174 Se bilag 1, side 92 
175 Nykredit-koncernen: Årsrapport 2013, side 66 
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cernen afhængigt af ændringernes omfang. Det gælder både i forhold til klassifikation og måling 

samt nedskrivninger. 

På aktivsiden finder man finansielle instrumenter som tilgodehavender hos kreditinstitutter, 

udlån, obligationer og aktier, mens man på passivsiden finder instrumenter som gæld hos kreditin-

stitutter og udstedte obligationer. 

Konsekvenser for klassifikation og måling af finansielle aktiver 

På aktivsiden er der som nævnt finansielle aktiver som tilgodehavender hos kreditinstitutter, 

udlån, obligationer og aktier. Derudover er der også kapitalandele i associerede og tilknyttede 

virksomheder, men da de reguleres i henhold til IAS 28 og 27, vil de ikke blive medtaget her. 

Udlånet er delt op i udlån til dagsværdi og udlån til amortiseret kostpris, mens aktierne er delt op i 

aktier målt til dagsværdi over resultatopgørelsen og aktier disponible for salg. 

Nykredit-koncernen bruger følgende tre kategorier til at klassificere deres finansielle aktiver 

i: Udlån og tilgodehavender til amortiseret kostpris, finansielle aktiver til dagsværdi over resultat-

opgørelsen samt finansielle aktiver disponible for salg. 

I udlån og tilgodehavender til amortiseret kostpris finder man, som navnet antyder, tilgode-

havender samt det udlån, der indregnes til amortiseret kostpris. Det er primært koncernens bank-

udlån. 

I finansielle aktiver til dagsværdi over resultatopgørelsen finder man aktiver, som enten be-

siddes med handel for øje eller aktiver, der indregnes til dagsværdi som følge af dagsværdioptio-

nen. Aktiver, der besiddes med handel for øje, er Nykredit-koncernens obligationsbeholdning samt 

den del af deres aktier, som ikke er strategiske aktier. Aktiver, der indregnes til dagsværdi som 

følge af dagsværdioptionen, er koncernens realkreditudlån, der i balancen står som udlån til dags-

værdi. 

Under kategorien aktiver disponible for salg finder man Nykredit-koncernens beholdning af 

strategiske aktier. Det kan både være noterede aktier, som handles på et reguleret marked og 

unoterede aktier. For de unoterede aktier indeholder fastsættelsen af dagsværdien en vis grad af 

skøn og vurdering. 

I IAS 39 er der fire kategorier til klassifikation af finansielle instrumenter, heraf benytter Ny-

kredit-koncernen de tre. Den, de ikke benytter, er hold-til-udløb kategorien, som benyttes til inve-

steringer, hvor man har mulighed for og intentioner om at beholde de pågældende aktier til udløb.  
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At Nykredit-koncernen ikke benytter hold-til-udløb kategorien kan skyldes to ting. Det kan 

være, at Nykredit-koncernens investeringsstrategi ikke indeholder denne form for aktiver, men de 

i stedet har aktiver, som de køber og sælger for at opnå kortsigtede gevinster fra dagsværdiæn-

dringerne. Den anden grund kan være, at Nykredit-koncernen har haft hold-til-udløb investeringer, 

men har solgt en væsentlig del af disse og dermed har mistet retten til at benytte denne kategori i 

2 år. Aktiverne vil dermed i stedet være indregnet til dagsværdi over anden totalindkomst, som en 

del af klassifikationen aktiver disponible for salg. Da Nykredit-koncernen kun benytter denne klas-

sifikation til deres strategiske aktier, antages sidstnævnte grund ikke at være tilfældet. 

I IFRS 9 kommer der til at være tre kategorier til klassifikation: Finansielle aktiver målt til 

dagsværdi over resultatopgørelsen, finansielle aktiver målt til amortiseret kostpris og finansielle 

aktiver målt til dagsværdi over anden totalindkomst. 

Det vurderes, at IFRS 9 ikke har den store betydning i forhold til klassifikation og måling af 

Nykredit-koncernens finansielle aktiver. Finansielle aktiver til dagsværdi over resultatopgørelsen 

vil komme til at indeholde de samme finansielle aktiver, som kategorien gør i dag.  

Aktiverne i den nuværende kategori udlån og tilgodehavender kommer til at indgå i katego-

rien finansielle aktiver til amortiseret kostpris og vil dermed stadig blive indregnet til amortiseret 

kostpris. 

Aktiver disponible for salg, som består af de strategiske aktier, vil fremadrettet høre til kate-

gorien finansielle aktiver til dagsværdi over anden totalindkomst og vil dermed stadig blive indreg-

net i efter de samme principper.  

Der vil dermed ikke ske en særlig stor ændring på Nykredit-koncernens balance med hensyn 

til klassifikation og måling. 
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Figur 19: Ændringer i Nykredits balance 



Side 76 af 93 

Der, hvor der kan være en forskel for Nykredit-koncernen under den nye standard, vil være, 

hvis de har fravalgt investeringer i aktiver, der indregnes til amortiseret kostpris under hold-til-

udløb kategorien på grund af restriktionerne i kategorien. Disse restriktioner ophæves fremadret-

tet og det giver dermed nemmere mulighed for at indregne denne type aktiver til amortiseret 

kostpris.  

Konsekvenser for klassifikation og måling af finansielle forpligtelser 

På passivsiden finder man som sagt poster som gæld hos kreditinstitutter og udstedte obli-

gationer. De udstedte obligationer er yderligere opdelt i udstedte obligationer til dagsværdi og 

udstedet obligationer til amortiseret kostpris. I udstedte obligationer til dagsværdi vil man pri-

mært finde realkreditobligationer, der er udstedt i forbindelse med Nykredit-koncernens 

realkreditudlån. I udstedte obligationer til amortiseret kostpris finder man udstedelser af junior 

covered bonds.  

Junior covered bonds er en type obligationer, som finansielle selskaber, der udsteder særligt 

dækkede obligationer, kan udstede. Junior covered bonds bruges til at finansiere investeringer i 

aktiver, der kan lægges til sikkerhed for de særligt dækkede obligationer.176 

 

Der er ikke stor forskel mellem klassifikation og måling af finansielle forpligtelser i IAS 39 og i 

den nye IFRS 9. Den største ændring er, at for forpligtelser målt til dagsværdi skal ændringen i 

dagsværdien deles op. Den del af ændringen, der vedrører ændring i virksomhedens egen kredit-

vurdering skal indregnes over anden totalindkomst, mens den resterende det skal indregnes i re-

sultatopgørelsen. 

IASB har valgt at lave en undtagelse om, at hvis opdelingen af værdiændringen fører til regn-

skabsmæssige uoverensstemmelser i resultatopgørelsen,177 skal denne opdeling ikke foretages. 

Undtagelsen er efter sigende indført efter indsigelser fra blandt andet den danske realkreditsek-

tor.178 

Da Nykredit-koncernen vil være omfattet af undtagelsesbestemmelsen, vurderes det, at de 

foreslåede ændringer til IAS 39 i forhold til klassifikation og måling af finansielle forpligtelser ikke 

vil have nogle konsekvenser for Nykredit-koncernen. 

                                                           
176 Nykredit-koncernen: Junior Covered Bonds 
177 Se også eksemplet på side 41 
178 PwC (2014): Regnskabshåndbogen 2014, side 189 
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9.2 Nedskrivninger i Nykredit-koncernen 

I IAS 39 skal man vurdere behovet for nedskrivninger på aktiver, der enten er indregnet til 

amortiseret kostpris eller aktiver til dagsværdi over anden totalindkomst. Den nye nedskrivnings-

model medtager de samme aktiver som IAS 39 og derudover også forventede tab på lånetilsagn og 

finansielle garantikontrakter. 

Derudover er der i Danmark en særregel om, at nedskrivningsbehovet også skal vurderes på 

realkreditudlån, der indregnes til dagsværdi over resultatopgørelsen via dagsværdioptionen. På 

den måde foretages der regulering af kreditrisiko. Kreditrisikoen er nemlig ikke afspejlet i dags-

værdien, da man benytter kursen på de udstedte realkreditobligationer til at fastsætte dagsvær-

dien på realkreditudlån. Det antages i afhandlingen, at denne særregel vil bestå efter indførslen af 

IFRS 9, så den nye nedskrivningsmodel også bruges til at vurdere nedskrivninger på realkreditud-

lån. 

Udlån udgør ultimo 2013 ca. 88% af Nykredit-koncernens aktiver.179 Derfor vil der i vurderin-

gen af konsekvenserne af den nye nedskrivningsmodel blive fokuseret på udlån. Den nye ned-

skrivningsmodel er baseret på et princip om hurtigere indregning af forventede tab i forhold til 

reglerne under IAS 39. Den nye nedskrivningsmodel lægger op til, at der allerede ved første ind-

regning af udlånet indregnes et tab svarende til det forventede tab i de næste 12 måneder. Der-

udover vil tabet for den resterende løbetid blive indregnet hurtigere. Det skyldes, at tabet allerede 

indregnes, når der sker en væsentlig forværring af PD. I dag foretager man først nedskrivninger, 

når der er en objektiv indikation på værdiforringelse. 

Indregningen af det 12 måneders forventede tab samt indregningen af tab for aktiver med 

en væsentlig forværring af PD betyder, at tabet der hensættes til nedskrivninger vil stige, når IAS 

39 indføres alt andet lige.  

Det bedste estimat, for hvor meget hensættelsen til tab vil stige under IFRS 9, findes i 

Nykredit-koncernens solvensopgørelsen.180 Der oplyser Nykredit-koncernen, hvor meget for-

skellen mellem de regnskabsmæssige nedskrivninger og det beregnede forventede tab i IRB 

modellen udgør. Nykredit-koncernens IRB model beregner ikke det forventede tab efter samme 

principper, som den nye nedskrivningsmodel, men IRB modellens beregning kan godt bruges som 

det bedste bud på, hvilken effekt IFRS 9 har på nedskrivningerne. 

                                                           
179 Nykredit-koncernen: Årsrapport 2013, side 66 
180 Nykredit-koncernen: Årsrapport 2013, side 75 
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I 2013 udgør forskellen mellem de regnskabsmæssige nedskrivninger og det beregnede 

forventede tab for Nykredit-koncernen 90 mio. kr., hvor det året før var væsentlig højere på 917 

mio. kr. Hvis man i stedet kigger på samme tal for Nykredit Realkredit A/S er forskellen 882 mio. 

kr. i 2012 og 960 mio. kr. i 2013, hvilket viser en svag stigning. Faldet i tallene for Nykredit-

koncernen fra 2012 til 2013 kan forklares af, at der er i de andre datterselskaber i Nykredit-

koncernen er foretaget store regnskabsmæssige nedskrivninger, som er med til at gøre forskellen 

på koncernniveau mindre.  

Hvis forskellene mellem de regnskabsmæssige nedskrivninger og nedskrivningsbehovet i den 

nye model ligger i samme størrelsesorden, vil der være tale om en væsentlig stigning i hensat tab 

under den nye model. Nedenfor er det illustreret, hvordan størrelsen af de hensatte tab ændres 

fra IAS 39 til IFRS 9.181  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hvis nedskrivningerne for den resterende løbetid bliver tidligere indregnet på trin 3 i ned-

skrivningsmodellen, vil renteindtægterne fra udlån falde i Nykredit-koncernens regnskab alt andet 

lige, selv om renteindtægterne beregnes på samme måde under IAS 39 og IFRS 9. Det skyldes, at 

renteindtægterne tidligere vil blive tilpasset den forventede fremtidige pengestrøm. 

I forbindelse med den nye nedskrivningsmodel bliver der også sat en lang række nye oplys-

ningskrav, der skal sikre, at regnskabsbrugerne får den relevante information fra Nykredit-koncer-

nens regnskab. De nye oplysningskrav vil ikke blive gennemgået i detaljer, men Nykredit-koncer-

nen skal dog sikre sig, at de nødvendige data kan fremskaffes. 

                                                           
181 Der gøres opmærksom på, at figuren udelukkende er illustrativ. Målestoksforholdet mellem kasserne i figuren kan 
derfor ikke benyttes til at udlede, hvor stor en effekt IFRS 9 vil have på det hensatte tab. 

Figur 20: Størrelsen af nedskrivninger IAS 39 og IFRS 9 
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9.3 Delkonklusion 

Kapitlet har gennemgået de konsekvenser, som IFRS 9 vil have for Nykredit-koncernen med 

udgangspunkt i deres regnskab og har dermed besvaret underpunktet: "Hvordan vil IFRS 9 inklusiv 

'Expected credit losses' påvirke finansielle virksomheder og deres regnskab?". For finansielle akti-

ver vil IFRS 9 ikke påvirke Nykredit-koncernens regnskab synderligt. Restriktionerne på kategorien 

hold-til-udløb ophæves, hvilket vil gøre det nemmere at indregne denne type aktiver i den nye 

klassifikation aktiver til amortiseret kostpris. Nykredit-koncernen har dog ikke benyttet kategorien 

hold-til-udløb og har dermed heller ikke været begrænset af restriktionerne. 

For finansielle forpligtelser medfører IFRS 9 ikke nogen væsentlige ændringer i standarden 

og har derfor ikke nogen konsekvenser for Nykredit-koncernen. 

I forhold til nedskrivninger betyder den nye nedskrivningsmodel en formentlig væsentlig 

stigning i Nykredit-koncernens hensættelse til tab. Hvis den nye nedskrivningsmodel beregner det 

forventede tab til at være i omegnen af det som Nykredit-koncernens IRB model beregner, vil man 

kunne se en stigning på op til  800-900 mio. kr. i hensat tab på balancen i forhold til reglerne under 

IAS 39. Det betyder, at den nye model vil få stor betydning for Nykredit-koncernen.  

Nykredit-koncernens renteindtægter vil falde fra udlån, hvis aktiverne tidligere når trin 3 i 

nedskrivningsmodellen, da renteindtægterne på dette trin beregnes på baggrund af den amortise-

rede kostpris inklusiv det forventede tab for den resterende løbetid. 

Derudover vil mængden af krævede oplysninger i regnskabet stige. Derfor skal Nykredit-kon-

cernen sikre sig, at de har den nødvendige data tilgængelig i deres systemer, så de kan leve op til 

de nye krav. 

Afhandlingen har afgrænset sig til at fokusere på klassifikation og måling af de simple finan-

sielle instrumenter samt på nedskrivningerne. Det skal derfor ikke kunne udelukkes, at der vil være 

andre regnskabsmæssige konsekvenser for Nykredit-koncernen i forbindelse med IFRS 9. Det 

kunne for eksempel være i forbindelse med sikringsinstrumenter. 

Alle ændringerne vil føre implementeringsomkostninger med sig. Det skyldes, at Nykredit-

koncernen og de andre virksomheder skal afsætte tid og ressourcer til at læse, fortolke og indføre 

de nye standarder.  

Det specielle ved denne form for projekter i virksomhederne er, at de modsat forretnings-

forankrede projekter ikke leder til et fremtidigt afkast. Det vil sige, at der ikke kommer en fremti-

dig fortjeneste, der kan dække omkostningerne ved implementeringen. 
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Ændringerne til klassifikation og måling må for Nykredit-koncernen og de andre virksomhe-

der kræve et meget lille ressourceforbrug at få indført, da ændringerne ikke er særlig omfangsrige. 

Ændringerne reducerer dog kompleksiteten i finansielle instrumenter en lille smule, hvilket sam-

men med det begrænsede ressourceforbrug giver IASB belæg for at indføre ændringerne. Som 

nævnt i kapitel 5, skal ændringer i standarden fra IASBs side af kunne begrundes i, at fordelene 

ved ændringerne overstiger de forbundne omkostninger. 

Ændringerne til nedskrivningsmodellen er langt mere omfangsrige. Her må Nykredit-koncer-

nen og de andre virksomheder budgettere med, at de skal afsætte en betydelig mængde ressour-

cer til at få modellen implementeret. Heldigvis set fra Nykredit-koncernens side, har de allerede en 

IRB model. Det betyder, at de har en stor mængde af den data til rådighed, som de skal bruge til at 

beregne PD og 12 måneders forventet tab. Dog skal deres IRB model tilpasses den nye standard, 

hvis IASBs udkast bliver indført i sin nuværende form. Dette kræver også en del arbejde. 

For virksomheder, der ikke allerede har en implementeret IRB model, betyder forslaget et 

større ressourceforbrug, da de skal starte fra bunden af med at indsamle deres egen virksomheds-

specifikke data og opbygge en model. 

Det kan diskuteres, hvorvidt fordelene ved ændringerne overstiger de forbundne omkost-

ninger, hvis IASB i det endelige udkast ikke åbner op for, at virksomhederne kan benytte deres 

forskellige eksisterende metoder til vurdering af ændringer i kreditrisiko. 
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Kapitel 10. Konklusion 
Kapitlet indeholder afhandlingens konklusion. Kapitlet besvarer dermed hovedspørgsmålet: 

"Hvilke konsekvenser får IFRS 9 for finansielle virksomheder i forhold til klassifikation, måling og 

nedskrivninger?" For at holde afhandlingen fokuseret omkring sit emne, har det været nødvendigt 

at foretage visse afgrænsninger af undersøgelsesområdet.  

En af de største afgrænsninger er, at der er blevet fokuseret på de mere simple finansielle 

instrumenter, og dermed er sikringsinstrumenter og indbyggede afledte finansielle instrumenter 

ikke blevet berørt i afhandlingen. En anden stor afgrænsning er, at der er blevet fokuseret på kon-

sekvenserne for danske finansielle virksomheder. Særligt er Nykredit-koncernen blevet brugt som 

case. For det tredje er det i besvarelsen forudsat, at den nye standard, IFRS 9, bliver indført og 

godkendt i den nuværende udgave. 

Det er derfor vigtigt at understrege, at konklusionerne på hovedspørgsmålet er draget in-

denfor disse rammer. Dermed kan det heller ikke udelukkes, at konklusionerne ville have været 

anderledes, hvis der var foretaget en anden afgrænsning. 

10.1 Konsekvenser for virksomhederne i forhold til klassifikation og måling 

Fra IAS 39 til IFRS 9 ændres klassifikationsmulighederne fra fire til tre for finansielle aktiver. 

Det er et led i IASBS langsigtede mål om at reducere kompleksiteten for finansielle instrumenter. 

Klassifikationerne hold-til-udløb, lån og tilgodehavender samt aktiver disponible for salg forsvinder 

og bliver i stedet erstattet af aktiver målt til amortiseret kostpris og aktiver målt til dagsværdi over 

anden totalindkomst. Klassifikationen dagsværdi over resultatopgørelsen forbliver uændret. 

I IFRS 9 skal virksomhederne ved klassifikationen af aktiverne nu kigge på deres forretnings-

model for de pågældende aktivers portefølje med hensyn til, om formålet er at opnå kontraktuelle 

pengestrømme, at opnå gevinster på udsving i dagsværdi eller en blanding. I IAS 39 kiggede man i 

stedet på ledelsens hensigt med det enkelte aktiv. 

I og med at hold-til-udløb klassifikationen forsvinder, forsvinder også de restriktioner, der er 

forbundet med denne klassifikation. Det vil sige, at virksomhederne ikke længere bliver udelukket 

fra at indregne finansielle aktiver til amortiseret kostpris, hvis de sælger en del af porteføljen.  

For de finansielle forpligtelser på passivsiden gælder det, at den nye standard næsten er 

uændret i forhold til klassifikation og måling. Dog skal virksomhederne være opmærksomme på 

ændringen for de finansielle forpligtelser, som virksomhederne har valgt at måle til dagsværdi. Her 

skal den del af ændringen i dagsværdi, der kan henføres til en ændring i virksomhedens egen kre-
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ditrisiko, indregnes i anden totalindkomst, mens den resterende del skal føres i resultatopgørel-

sen. Hvis det giver regnskabsmæssige uoverensstemmelser i resultatopgørelsen, kan dette undla-

des. Det er tilfældet for Nykredit-koncernen, hvorfor ændringerne for de finansielle forpligtelser 

bliver vurderet til ikke at have nogle konsekvenser for Nykredit-koncernen. 

Konsekvenserne for virksomhederne på et overordnet plan i forhold til klassifikation og må-

ling bliver vurderet til at være meget begrænsede. Ændringen i klassifikation og måling for finan-

sielle aktiver vurderes til kun at have lille betydning for virksomhedernes regnskab, mens resten af 

standarden for de finansielle forpligtelser er stort set uændret. Samtidig vurderes det, at ændrin-

gerne ikke kræver mange ressourcer fra virksomhedernes side af for at kunne blive implemente-

ret. 

IASBs langsigtede mål, om at alle finansielle instrumenter skal indregnes til dagsværdi, er der 

stadig lang vej til. IASB har været i gang siden 2008 og er ikke nået længere end nogle få ændringer 

i forhold til klassifikation og måling. Det kan skyldes, at IASB har valgt at lægge fokus på andre 

elementer i den nye standard, som for eksempel sikringsinstrumenter og nedskrivninger. Derud-

over kan det også skyldes, at processen med ændringer til standarderne er politisk betinget, og 

IASB derfor har taget højde for, hvad IASB tror, der er praktisk muligt at få gennemført. 

10.2 Konsekvenser for virksomhederne i forhold til nedskrivninger 

Den nye nedskrivningsmodel er meget anderledes end den nuværende. Nedskrivningsmo-

dellen består af tre trin. Trin 1 indeholder aktiver uden objektiv indikation på værdiforringelse og 

uden en væsentlig forværring i PD siden første indregning. For disse aktiver indregnes der en ned-

skrivning svarende til det forventede tab for de næste 12 måneder. På trin 2 finder man de aktiver, 

som efter første indregning har haft en væsentlig forværring i PD, men stadig uden objektive indi-

kationer på værdiforringelse. Trin 3 indeholder de aktiver, der har objektiv indikationer på værdi-

forringelse. For aktiver på trin 2 og 3 indregnes der nedskrivninger for aktivernes resterende løbe-

tid. Til sammenligning er det nuværende krav for nedskrivning, at der på balancedagen er objek-

tive indikationer på værdiforringelse, hvilket viser sig ved, at der er indtruffet en tabsgivende begi-

venhed. 

Den nye nedskrivningsmodel i IFRS 9 betyder dermed, at nedskrivningerne skal foretages 

tidligere, da der allerede fra første dag bliver foretaget en nedskrivning, der som minimum svarer 

til det forventede tab for de næste 12 måneder.  
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Modellen betyder, at virksomhederne skal spore ændringer i PD for at kunne vurdere ned-

skrivningsbehovet, da det er ændringen i PD, der afgør om aktiverne skal nedskrives med det for-

ventede tab for 12 måneder eller for den resterende løbetid. 

Med den nye nedskrivningsmodel vil virksomhedernes hensættelser til tab blive større. For 

Nykredit-koncernen er hensættelsen til tab blevet estimeret til at stige med 800-900 mio. kr. 

Hensættelsen til tab i balancen vil dermed være væsentlig højere end under IAS 39. 

Hvis aktiverne når trin 3 i nedskrivningsmodellen tidligere i nedskrivningsforløbet, vil rente-

indtægterne alt andet lige også falde i virksomhederne. Det skyldes, at man på trin 3 beregner ren-

teindtægterne på baggrund af den amortiserede kostpris inklusiv nedskrivninger. 

Den nye nedskrivningsmodel kræver en stor mængde data og sætter dermed høje krav til 

virksomhedernes databehandling og modeludvikling. Virksomhederne vil derudover også skulle 

give ekstra oplysninger i regnskabet om blandt andet beregningsgrundlag for den nye model. Det 

er derfor vigtigt, at virksomhederne sikrer sig, at de har den nødvendige information.  

Interessenterne i nedskrivningsmodellen ønsker mulighed for at benytte en anden metode 

til sporing af ændringer i kreditrisiko end PD. Virksomhederne vil gerne have, at den nye 

nedskrivningsmodel så vidt muligt trækker på de styringsmetoder, de allerede har implementeret. 

Implementeringen af modellen vil blive meget omfangsrig og kræve mange ressourcer. Der-

for er det vigtigt, at virksomhederne er indstillet på at afsætte en betydelig mængde ressourcer til 

implementeringen af den nye standard.  

For de virksomheder, der allerede har en IRB model, vil det være mindre omkostningstungt 

at indføre nedskrivningsmodellen end for de virksomheder, der starter fra bunden af. Selv om 

virksomhederne har en IRB model, skal denne dog stadig tilpasses de beregningsprincipper, der er 

i nedskrivningsmodellen, og derfor kræver det stadig et stort arbejde. 

Nedskrivningsmodellen tager højde for den kritik, der er af nedskrivningerne i IAS 39, som 

primært har drejet sig om, at der blev nedskrevet for sent. I og med at den nye nedskrivningsmo-

del er en forbedring i forhold til den nuværende, kan der argumenteres for IASB har begrundelse 

for at pålægge virksomhederne de implementeringsomkostninger ændringerne indebærer. 

10.3 Afsluttende bemærkninger 

Den nye nedskrivningsmodel er dog langt fra uproblematisk. Interessenterne har påpeget 

flere elementer i modellen, som der er større eller mindre problemer forbundet med. IASB er nu 
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nået dertil i deres projekt, hvor de forsøger at indarbejde nedskrivningsmodellen i den endelige 

udgave af IFRS 9.  

Interessenterne ønsker en samlet, principbaseret nedskrivningsmodel. Det betyder, at der er 

visse elementer i modellen, der bliver kritiseret for at være for håndfaste retningslinjer.  

Derudover fremhæver interessenterne blandt andet, at perioden på de 12 måneder kan give 

problemer i forhold til de aktiver, hvor der forventes at opstå tab lige efter de 12 måneder. Desu-

den kan det indregnede tab for de næste 12 måneder betyde, at der bliver indregnet for store 

nedskrivninger på næsten risikofrie aktiver. Der er også bekymring for, om aktiverne vil blive flyt-

tet fra trin 1 til trin 2 eller 3 i tide. Hvis dette ikke er tilfældet, vil man i stedet have en situation, 

tilsvarende den i IAS 39, hvor tab vil blive registreret for sent, og man derfor indregner for lille en 

nedskrivning. 

Når IASB har behandlet høringssvarene og eventuelt tilrettet nedskrivningsmodellen med de 

ændringer, som IASB synes, der skal foretages i 'Expected credit losses', vil standarden enten blive 

sendt ud i endnu en høringsrunde eller blive sendt til godkendelse i EU. Herefter må godkendel-

sesproceduren i EU afgøre, om standarden lever om til kravene i 'Forordningen om anvendelse af 

internationale regnskabsstandarderne' og derefter godkende hele eller dele af standarden. Først 

derefter træder standarden i kraft for de danske finansielle virksomheder. Dette forventes tidligst 

at blive den 1. januar 2018, 10 år efter projektet med IFRS 9 startede. 
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Kapitel 11. Perspektivering 
Kapitel 11 indeholder afhandlingens perspektivering. Formålet med perspektiveringen er at 

tage udgangspunkt i elementer fra afhandlingen og sætte dem i perspektiv til andre områder, som 

ligger uden for afhandlingens primære fokusområde. Perspektiveringen vil tage udgangspunkt i 

IASBs forslag til IFRS 9 og sætte det i perspektiv til den finansielle krise, som var med til at starte 

IASBs projektet med at erstatte IAS 39. Kapitlet vil derfor diskutere, om IASBs projekt ville have 

løst nogle af de uhensigtsmæssigheder ved IAS 39, der blev tydelige under krisen. 

IASB påbegynder som nævnt deres projekt med erstatningen af IAS 39 i kølvandet på den fi-

nansielle krise. IAS 39 har gennem årene været udsat for meget kritik, og kritikken blussede op 

igen under finanskrisen. De væsentligste kritikpunkter er, at regnskabsstandarden er meget kom-

pleks, og at nedskrivningerne bliver indregnet for sent i forhold til tab. 

 

For klassifikation og måling er der ikke den store forskel fra IAS 39 til IFRS 9. Selv om kom-

pleksiteten er blevet minimeret lidt ved, at der er en klassifikation mindre og nogle af restriktio-

nerne er fjernet, ændrer det ikke på, at finansielle instrumenter er et meget komplekst område.  

Det, der var en medvirkende faktor til at udløse den finansielle krise dengang, var, at de fi-

nansielle instrumenter blev mere og mere komplekse. Der kom flere nye finansielle produkter til, 

hvor hensigten med produkterne var, at de skulle samle og fordele risici mere hensigtsmæssigt, 

men i realiteten var produkterne medvirkende til, at det finansielle system blev endnu mere 

uigennemsigtigt. 

I forhold til klassifikation og måling ville det ikke have gjort nogen nævneværdig forskel for 

kompleksiteten for regnskabsbrugeren, om regnskaberne blev aflagt i henhold til IFRS 9 eller IAS 

39, så længe virksomhederne havde mulighed for at udstede de nye uigennemsigtige finansielle 

produkter. Ligegyldig hvilken klassifikation disse instrumenter blev indregnet i, ville det stadig 

være svært, hvis ikke umuligt, for regnskabsbrugeren at gennemskue, hvilke risici der var forbun-

det med de finansielle instrumenter.  

Hvis denne problemstilling skal løses i fremtiden, er det derfor i højere grad et politisk 

spørgsmål om at regulere, hvilke instrumenter det skal være muligt for virksomhederne at ud-

stede, frem for hvordan de pågældende instrumenter bliver indregnet i regnskabet. Det kan selv-

følgelig også diskuteres, om øget regulering er den rigtige løsning, da der ofte alligevel vil være 

smuthuller, der kan udnyttes. Det skal dog siges, at regulering er en opgave, der ikke befinder sig 
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hos IASB. IASB har derfor fokuseret på det område, som de har mulighed for at ændre, nemlig 

regnskabsstandarderne. 

En anden ting, der kan diskuteres i forhold til klassifikation og måling, er IASBs langsigtede 

mål, hvor alle finansielle instrumenter indregnes til dagsværdi. Der er nogle finansielle instrumen-

ter, som vil være meget problematiske i praksis at opgøre til dagsværdi. Det kan blandt andet være 

en helt almindelig kassekredit eller et bankudlån. Her argumenterer IASB for, at fordelene ved 

dagsværdi og det kun at have ét måleprincip vil overstige ulemperne. Det må dog forventes, at 

dagsværdiopgørelserne i visse tilfælde vil indeholde væsentlige skøn. Her vil det kunne diskuteres, 

hvorvidt fordelene ved at reducere kompleksiteten i målingen af instrumenterne overstiger den 

subjektivitet, der åbnes op for, og spørgsmålet er, om dagsværdiprincippet ikke i sidste ende kan 

betyde et kompromis med regnskabernes pålidelighed. 

Hvis dagsværdiprincippet var blevet indført, da krisen startede og markederne for værdipa-

pirhandel gik i stå, ville virksomhederne have haft rigtig svært ved at værdiansætte deres finan-

sielle instrumenter, for hvad er dagsværdien på et instrument, som ingen vil købe? Hvis man fore-

stiller sig en situation, hvor selv traditionelt set meget likvide instrumenter, som for eksempel 

statsobligationer, ikke kan sælges, vil finansielle virksomheder have meget svært ved at værdian-

sætte de fleste af posterne i deres balance. Regnskaberne fra de finansielle virksomheder vil i den 

situation i høj grad være baseret på skøn, og det vil være rigtig svært for regnskabsbrugerne at 

gennemskue, hvilken baggrund disse skøn er foretaget på. 

 

Den store ændring fra IAS 39 til IFRS 9 er den nye nedskrivningsmodel. Modellen skal være 

med til at sikre, at nedskrivninger bliver foretaget tidligere, da den nye model, i modsætning til 

den nuværende model, medtager fremtidige økonomiske prognoser. På denne måde bliver virk-

somhedernes hensættelse til tab større, og de får dermed opbygget en buffer til de fremtidige tab. 

Det optimale i forhold til nedskrivninger vil være, hvis man allerede kendte størrelsen af det 

fremtidige tab med sikkerhed ved første indregning. Dette er dog udelukkende en hypotetisk situ-

ation, da størrelsen først vides med sikkerhed ved slutningen af aktivets løbetid. Derfor er det 

nødvendigt at have en nedskrivningsmodel, der kan forudsige tabets størrelse rimeligt præcist. 

Forudsigelsen vil dog altid være forbundet med en vis usikkerhed. Usikkerhedselementet er ikke 

blevet mindre i den nye model, netop fordi prognoser om den fremtidige økonomiske situation 

skal medtages.  
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Det svære i den nye model er ikke så meget at lave selve beregningsmodellen. Det svære er 

derimod at sikre, at de data, som modellen benytter som sit grundlag, er korrekte. Kvaliteten af 

modellens beregning hænger derfor nøje sammen med kvaliteten af de data, der kommer ind i 

modellen. Kommer der data ind i modellen, der er forbundet med stor usikkerhed, vil resultatet 

også være forbundet med stor usikkerhed. Viser en økonomisk prognose en forventet fremtidig 

udvikling og bliver virkeligheden en anden, vil modellens resultat også være misvisende. 

Hvis den nye nedskrivningsmodel allerede havde været indført før finanskrisen startede, kan 

det diskuteres, om virksomhedernes hensættelser til tab ville være tilstrækkelige. Virksomheder-

nes hensættelser til tab ville formentlig have været større, men hensættelserne havde nok ikke 

kunnet dække de faktiske tab. Det skyldes, de data, der ville være brugt til at beregne det forven-

tede tab, ikke ville have forudset den økonomiske krise. Man kan derfor også sætte spørgsmåls-

tegn ved, om modellen ved fremtidige kriser kan sikre, at der vil være en tilstrækkelig stor buffer 

til tab. 
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Bilag 1 - Nykredit-koncernens balance 
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