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1 Introduktion

1.1 Indledning

Renteswaps er over det seneste årti blev mere anvendte, hvilket ses i udviklingen i anvendelsen af

såkaldte Over-The-Counter(OTC)-finansielle instrumenter (herunder renteswaps) jf. figur 1.

Handlen med OTC - instrumenter, er steget fra lige under 100.000 mia. USD i 1999 til 600.000

mia. USD i 2009, hvilket er en stigning på 500 %.

Renteswaps har dog de seneste år – og særligt i forbindelse med finanskrisen – fået et dårligt ry i

medierne, og den generelle offentlighed1.

Dette skyldes primært en række skrækhistorier om renteswaps, hvor organisationer har tabt store

beløb herpå, hvilket har medført konkurser og lign2. Dette har ikke kun haft negative konsekven-

ser for den enkelte låntager, men også for samfundet som helhed3

Det negative ry, som renteswaps har fået står i kontrast til produktets primære anvendelse – at

sikrer en fast rente på lån med variable rente. Det virker dermed, som udgangspunkt, absurd at et

produkt, der har til formål at fastholde renten, og sikre låntager mod store renteudsving kan blive

anset, som værende et risikabelt instrumenter. Dette skal ses i lyset af f.eks. F1-lån, som med en

rente der årligt ændres iht. markedsrenten bliver anset som værende meget risikabelt – renteswaps

hensigt er jo overordnet den modsatte type produkt.

Det store rentefald efter finanskrisen har dog ført til, at en række organisationer har mistet store

summer ved at indgå en aftale om en fast rente på et tidspunkt, hvor renteniveauet var højere

sammenliget med i dag, og de har nu svært ved at komme ud af denne aftale4.

1Børsen – ”Milliarder tabt på swaplån - nu falder de første domme”

2 Børsen – ”Debat, Drop renteswap”

3 ”Den finansielle Krise i Danmark – årsager, konsekvenser og læring” - afsnit 14.3.8

4 Sags nr. BS 1-967/2012, afsagt dom d. 12. februar 2014, Retten Viborg
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Produktets kompleksitet og bankernes ”dobbeltrolle”, som sælger og rådgiver, har medført en

række sager, hvor rådgiver er sagsøgt for at vildlede kunden med de komplekse produkter.

Seneste er der i februar 2014 faldet dom5 i en af de første sager vedrørende vildledning af kun-

derne i forbindelse med salget af disse produkter. Retten i Viborg gav en andelsforeningen ret i at

Jyske Bank ikke havde ydet behørig rådgivning. Sagen er med til at belyse forbrugernes vanske-

lighed med at gennemskue renteswaps.

Det negative renommé skal også ses i lyset af præsentationen i årsrapporten, hvor en række orga-

nisationer har præsenteret en negativ egenkapital, som følge af at man indregner dagsværdien af

renteswappen i balancen. Dagsværdien af en renteswap med faste nettorentebetalinger er påvirket

af markedsrenten. Efter en årrække hvor renten har været faldende har det medført store negati-

ve dagsværdier på indgåede renteswaps, som har været påkrævede at indregne i låntagers årsrap-

port. Dette til trods for at låntyperne overordnet er designet, med henblik på at renteudviklingen

ikke skal påvirke låntagers økonomiske situation.

Kigger man alene på pengestrømmene for låntager kan en konstruktion med et variabelt forrentet

lån, og en renteswap der ”bytter” til en fastrente, alt andet lige sidestilles med et normalt fastfor-

rentet lån. Præsentationen af fastforrentede lån varierer dog væsentligt fra præsentationen af ren-

teswaps – selvom hensigten med de to låntyper er ens.

Dette indiker umiddelbart at den danske årsregnskabslov ikke sikrer en tilstrækkelig sammenlig-

nelighed på tværs af låntyper.

1.2 Problemformulering

Som nævnt i indledningen er præsentationen af renteswaps og fastforrentede lån ikke sammenlig-

nelige, selvom låntyperne overordnet er designet med henblik på at renteudviklingen ikke skal

påvirke låntagers økonomiske situation. Dette giver indikationer på at regnskabsreglerne for af-

ledte finansielle instrumenter ikke giver optimal nytteværdi for regnskabsbruger. Det vurderes

derfor interessant at undersøge, hvilke parametre der i henhold til den danske begrebsramme

giver nytteværdi for regnskabsbruger. I forlængelse heraf vurderes det interessant at undersøge de

økonomiske forskelle mellem de to låntyper, og sammenholde det med forskellene i den regn-

skabsmæssige præsentation. Med udgangspunkt heri finder vi det interessant at identificere even-

tuelle svagheder i de nuværende regnskabsregler, og herigennem komme med forslag til at for-

bedre disse og derved forhøje regnskabsbrugers nytteværdi.

På baggrund af ovenstående overvejelser er vi kommet til frem til følgende problemformulering.

”Hvorledes kan de nuværende regnskabsregler for afledte finansielle instrumenter forbedres med henblik på at

forhøje nytteværdien for regnskabsbruger, i relation til præsentationen af renteswaps?

5 Sags nr. BS 1-967/2012, afsagt dom d. 12. februar 2014, Retten Viborg
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1.3 Delspørgsmål til problemformuleringen

For at kunne belyse den overordnede problemformulering følger en række delspørgsmål. De en-

kelte delspørgsmål skal ikke betragtes som selvstændige områder i forhold til konklusionen, da

disse er udarbejdet for at hjælpe med besvarelsen af problemformuleringen.

1. Hvad er de væsentligste forskelle i låntagers økonomiske situation ved indgåelse af en rente-

swap og et fastforrentet realkreditlån?

2. Hvad er de væsentligste parametre for vurdering af nytteværdien i forhold til den danske be-

grebsramme?

3. Hvordan er den regnskabsmæssige behandling af renteswaps og fastforrentet lån?

4. Hvad er de væsentligste uhensigtsmæssigheder i den regnskabsmæssige behandling af rente-

swaps i forhold til at skabe nytteværdi for regnskabsbruger?

5. Hvordan kan den regnskabsmæssige behandling af renteswaps forbedres med henblik på at

forhøje regnskabsbrugers nytteværdi?

1.4 Opgavens formål
Formålet med opgaven er, at skabe debat om præsentationen af renteswaps, da der ses indikatio-

ner på at de ikke medfører optimal nytteværdi for regnskabsbruger. I forlængelse heraf vil opga-

ven komme med konkrete løsningsforslag til at forhøje regnskabsbrugers nytteværdi.

1.5 Afgrænsning
Da fokus for opgaven er den regnskabsmæssige behandling af renteswaps kontra langfristede

realkreditlån vil vi alene overordnet beskrive de økonomiske konsekvenser ved de to lånetyper,

og ikke nærmere redegøre for lånoptagning og obligationsmarkedet generelt. Fokus vil være på at

identificere forskellene mellem de to låntyper og deres påvirkning på låntagers økonomiske situa-

tion. Vi vil i den forbindelse heller ikke komme ind på aftalevilkår, som kan påvirke låntagers

økonomiske situation, herunder sikkerhedsstillelser o. lign.

Den regnskabsmæssig behandling af finansielle forpligtelser vil primært fokusere på indregningen

af fastforrentede realkreditlån, og kun overordnet forklarer de overordnede regler for indregning

og måling af finansielle forpligtelser generelt.

I relation til den regnskabsmæssige behandling af afledte finansielle instrumenter vil vores fokus

ligge på den regnskabsmæssige behandling af sikring af pengestrømme, og kravene som skal op-

fyldes for at indregne i overensstemmelse med de gældende regnskabsregler. Vi vil derfor ikke

omtale sikringstyper, da dette ikke vil bidrage til problemløsningen.

Dagsværdifastsættelse af renteswaps er et komplekst område, og vi vil kun meget overordnet

redegør for forhold, som kan påvirke dagsværdien af renteswaps. Vi vil således ikke uddybe dags-

værdifastsættelse af renteswaps, da dette er uden for opgavens scope.

Opgave tager udgangspunkt i årsregnskabsloven(ÅRL) med inddragelse af internationale regn-

skabsstandarder (IFRS/IAS-standarder), hvor ÅRL ikke er fyldestgørende på området. Vi vil ikke
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beskrive, behandle eller vurdere forskelle mellem de internationale og danske regnskabsstandar-

der.

1.6 Overordnet opgavestruktur

Nedenfor er vist den overordnede opgavestruktur.

Opgavens struktur

Kapitel 2

Metode

Kapitel 3

Fordele og ulemper ved renteswap vs. fastforrentet lån

Kapitel 9 - 10

Identifikation af uhensigtsmæssigheder i de nuværende regn-

skabsregler

Kapitel 1 – Indledning m.m.

Kapitel 4

Den danske begrebsramme og nytteværdi

Kapitel 5-8

Indregning og måling af afledte finansielle instrumenter, her-

under sikring af pengestrømme, samt finansielle forpligtelser

Kapitel 11

Forslag til regnskabsmæssige forbedringer, til forhøjelse af

regnskabsbrugers nytteværdi

Kapitel 12

Konklusion og perspektivering
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Konkret kan de enkelte kapitler uddybes som følgende:

Metode (kapitel 2)

Der vil i dette kapitale kort blive gennemgået hvilke teoretiske overvejelser der er foretaget i for-

bindelse med udarbejdelse af denne opgave, herunder en specificering af datakilder som anvendt.

Herefter vil der foretages en vurdering af de anvendte data gyldige og pålidelighed.

Fordele og ulemper ved renteswap vs. fastforrentet lån (kapitel 3)

Det ønskes her at beskrive, hvordan renteswaps og ”normale” realkreditlån med fast rente funge-

rer. Dette foretages med henblik på at identificere forskellene mellem deres påvirkning på lånta-

gers økonomiske situation.

Den danske begrebsramme og nytteværdi (Kapitel 4)

Vi vil overordnet gennemgå formålet med årsrapporten med udgangspunkt i den danske begrebs-

ramme. Formålet hermed er at identificere de væsentligste parametre, som skaber nytteværdi for

regnskabsbruger. Dette vil vi bruge til at give læser indsigt i grundprincipperne bag årsrapporten

og nytteværdi, ligesom vi senere i opgaven vil anvende disse parametre vurdere forslag til forbed-

ringer af de nuværende regnskabsregler for afledte finansielle instrumenter.

Indregning og måling af afledte finansielle instrumenter, herunder sikring af penge-

strømme samt finansielle forpligtelser (kapital 5-8)

I forlængelse heraf vil vi beskrive den regnskabsmæssige behandling af afledte finansielle instru-

menter (renteswaps) og finansielle forpligtelser på et teoretisk niveau med fokus på krav til ind-

regning, måling og oplysningskrav. Gennemgangen vil tage udgangspunkt i ÅRL’s bestemmelser

med inddragelse af internationale regnskabsstandarder, som fortolkningsbidrag, hvor ÅRL ikke er

fyldestgørende.

Identifikation af uhensigtsmæssigheder i de nuværende regnskabsregler (kapitel 9-10)

Med udgangspunkt i ovenstående områder vil vi opstille to fiktive låneaftaler; ét fastforrentet lån

og én renteswapkonstruktion. Disse låneaftaler vil danne grundlaget for en konkret gennemgang

og beregning af den regnskabsmæssige behandling af de to lånetyper. I forlængelse heraf vil vi

opstille tre scenarier for udviklingen i markedsrenten med henblik på at identificere markedsren-

ten påvirkning på præsentationen i årsrapporten.

Med baggrund i ovenstående vil vi foretage en sammenholdelse af lånetypernes påvirkning på

regnskabsaflæggers egenkapital, og analysere forskellene heri. I forlængelse heraf vil vi vurdere

om forskellene afspejler låntagers økonomiske situation i de enkelte scenarier.

Forslag til regnskabsmæssige forbedringer, til forhøjelse regnskabsbrugers nytteværdi

(Kapitel 11)

I forlængelse af ovenstående vil vi vurdere eventuelle uhensigtsmæssigheder eller mangler i den

nuværende årsregnskabslov, og komme med forslag til forbedringer. Disse vil vi sammenholde

med begrebsrammens væsentligste parametre for nytteværdi, som er identificeret i kapitel 4som

er identificeret tidligere i opgaven, med henblik på at vurdere om forslagene forbedre regnskabs-

brugers nytteværdi i forhold til de nuværende regnskabsregler.
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Konklusion og perspektivering (kapitel 12)

Afslutningsvis vil konklusionen samle de delkonklusioner fra overstående undersøgelsesspørgs-

målene, og endelige besvare den overordnede problemformulering.

1.7 Målgruppe

Opgavens primære målgruppe er personer med regnskabsmæssig forståelse, som influeres af af-

ledte finansielle instrumenter, herunder regnskabsbrugere, regnskabskontrollanter og regnskabs-

ansvarlige. Målgruppen kan bruge afhandlingen til at danne sig et overblik over renteswap og

fastforrentede realkreditlån, samt den regnskabsmæssige behandling.

Opgavens sekundære målgruppe er regnskabsinteresserede personer, herunder studerende på

regnskabsteoretiske uddannelser, eksempelvis HD-regnskab. Da opgaven udarbejdes som afslut-

ning på HD-Regnskab-studiet, er vejleder og censor også en del af den sekundære målgruppe.
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Metode

Kapitel 2
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2 Metode

2.1 Teoretisk tilgang

Dette afsnit har til formål at redegøre for den anvendte videnskabelige teoretisktilgang, der ligger til grund for og

understøtte den viden, som opgaven prøver at belyse.

Opgavens opbygning bygger på en løbende sammenholdelse mellem den økonomiske situation

og regnskabsmæssige behandling, som renteswaps og langfristede lån medfører.

Opgaven er således ikke er baseret på empiriske undersøgelser, men på analyse og sammenhol-

delse af den regnskabsmæssige behandling af forskellige økonomiske scenarier ud fra fastsat

dansk og international regnskabslovgivning.

Denne sammenholdelse af låntyper medfører at opgaven overordnet vil tage udgangspunkt i en

teoretisk vinkel med inddragelse af praktiske eksemplar for at gøre beskrivelser og analyser mere

konkrete og brugervenlig for læser.

Opgaven er derfor overvejende baseret på et deduktivt metodevalg, hvor sammenholdelsen af de

to økonomiske scenarier søges foretaget med henblik på objektivt at fastsætte de delkonklusioner,

som vil danne grundlag for den samlede problemløsning og opgavens samlede konklusion.

Objektivet og validitet søges derfor at udgøre en del af opgavens fundament ved at der tages ud-

gangspunkt i de fastsatte bestemmelser i danske og internationale regnskabsstander, således at de

konklusioner vi drager om problemstillingen – den regnskabsmæssige behandling af afledte fi-

nansielle instrumenter – bliver så objektive og valide som mulige.

Ved vurdering af de frembragte løsningsforslag, vil vi inddrage de to regnskabsparadigmer6, præ-

sentationsorienteret og formueorienteret. Disse anvendes fordi ÅRL er en blanding af disse para-

digmer, med fokus på formueorienteret paradigme.

6 Jens O. Elling - Finansiel Rapportering, side 42

Dette kapital har til formål at redegøre for den videnskabsteoretiske tankegang, som ligger til

grund for opgavens forståelse og udarbejdelse. Videnskabsteori er grundlæggende for enhver

akademisk diskussion. Det videnskabsteoretiske ståsted er med til at indiker, hvilke metoder

der anses for gyldige. Der skal derfor være konsistens mellem valget af videnskabsteori og

valg af metode.
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De praktiske beskrivelser og analyser i opgaven vil tage udgangspunkt i fiktivt opstillede eksem-

plar på f.eks. låneaftaler osv. Dette skyldes at det ikke har været muligt at fremskaffe pålideligt

data fra virkelige scenarier, der i passende omfang belyser den konkrete problemstilling fra begge

scenarier.

2.2 Dataindsamling

Dette afsnit har til formål at redegøre for den anvendt metodiske dataindsamlingsproces, samt begrund for valgt af

anvendt data. Det vurderes særdeles relevant for udformning af opgaven, idet dataindsamlingsprocessen er afgørende

i forhold til de endelige konklusioner tilknyttet opgavens problemstilling.

I opgaven anvendes hovedsagligt kvantitative data, formålet herved er at opnå så objektiv en til-

gang til teorien som muligt, hvor der primært anvendes gældende dansk som international lov-

givning. Herudover anvendes der sækundere data til at understøtte lovgivning, i forhold til for-

tolkning heraf.

2.2.1 Primære data
De primære data omfatter de data, som er udarbejdet konkret til at belyse opgavens overordnede

problemstilling. Eftersom opgaven tager udgangspunkt i sammenligning undersøgelse, anvendes

der kvantitative data frem for kvalitativt data i den primære kileindsamling.

De primære data i denne opgave omfatter lovtekster og lovbemærkninger fra dansk og internati-

onal gældende lovgivning.

Opgavens lovgrundlag tager primært afsæt i ÅRL, supplerede med de internationale standar-

der(IFRS-standarder og IAS-forordningen). Den gældende lovgivning er vedtaget af enten folke-

tinget i Denmark og af EU (den internationale lovgivning) og det anses der for værende pålideli-

ge.

2.2.2 Sekundære data
De sekundærer data udgøres af allerede eksisterende data, som anvendes til belysning af opgavens

problemformulering. De sekundære data i denne opgave udgøres fortrinsvis af artikler, bøger,

fortolkningsbidrag, nyhedsbreve, lovtekster, domme, samt tidsskrifter. Disse anvendes til at un-

derstøtte de i opgaven anvendte primære data, herunder f.eks. de i regnskabslovgivningen define-

ret begreber.

2.3 Vurdering af validitet og reliabilitet

Dette afsnit omhandler en vurdering af validiteten og reliabilitet af den anvendte data til opgavens udarbejdelse for

at sikre opgavens anvendelighed og objektivitet.

For at sikre en præcis sammenholdelse er det nødvendigt at tage stilling til selve opgavens validi-

tet og reliabilitet. De to begreber omhandler således opgavens gyldighed (validitet), dvs. om der

måles, som ønskes målt - og pålideligheden (reliabilitet) i relation til, hvilken grad undersøgelsen

kan engtages, og ensartede resultater kan opnås.
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2.3.1 Validitet
Opgaven vurderes at være valid i det omfang at der i analysen tages udgangspunkt i de gældende

lovgivninger på området, hvilket er gyldigt idet de er vedtaget af den danske stat, samt godkendt

af EU til anvendelse i de Europæiske lande.

Anvendes af fiktive låneksempler, som beskrevet i afsnit 2.1, vurderes ikke at påvirke validiteten

af opgaven negativt, da dette mindsker risikoen for, at konklusion på analysen påvirkes af andre

faktorer i den virkelige verden. Analysen bliver derfor i højere grad en ”alt-andet-lige-analyse” i

forhold til, hvis analysen havde taget udgangspunkt i at sammenholde to identiske virksomheder

med forskellige låntyper.

2.3.2 Reliabilitet
Opgavens reliabilitet henvender sig som tidligere nævnt til undersøgelsens evne til at frembringe

konsistente resultater, hvis undersøgelsen blev gentagelsen. Pålideligheden af de primære data

kilder vurderes at være høj, idet disse primært som nævnt ovenfor, består af dansk eller internati-

onale lovgivning.

De sekundære data vurderes ligeledes at en forholdsmæssig høj reliabilitet, da der er tale om pri-

mært fagbøger på området, som er udgivet af de største revisionsvirksomheder i Danmark.
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3 Renteswaps og fast-forrentede lån

3.1 Definition af renteswaps

Dette afsnit har til formål at redegøre for definitionen af en renteswap ud fra et økonomisk synspunkt, herunder

hvordan renteswappen fungere og benyttes.

Renteswaps er et finansielt instrument, og består i sin grundform af at to parter indgår et vædde-

mål om hvordan renten vil udvikle sig i en fastsat periode. Afregningen af væddemålet sker ved at

den ene part (A) betaler en fastrente til den anden part (B), og omvendt modtager en variable

rente fra part B. Renteswappen består altså for begge parter af to ben; et modtagende og et beta-

lende ben. Hvis den variable rente stiger over den faste rente vil A tjene penge på kontrakten,

hvorimod det modsatte vil gøre sig gældende, hvis renten falder. Dette er illustreret grafisk ne-

denfor.

Figur 2 – Gevinst/tab ved ændring i den variabel rente

Kilde: Egen tilvirkning

Som alle spekulative instrumenter kan renteswaps dog anvendes som et sikrings instrument givet

at den ene part i aftalen har en modsatsrettet risiko.

Kapitlets formål er at give læseren den nødvendige baggrundsforståelse for renteswaps med

henblik på at forstå de risici låntager påtager sig ved indgåelsen af en renteswap.

For at læser får en indblik i låntagers overvejelser ved indgåelse af renteswaps vil vi også be-

skrive det typiske fastforrentede-alternativ til en renteswap-konstruktion nemlig et fastforren-

tet realkreditlån.

Med baggrund heri vil vi foretage en analyse af fordele og ulemper ved indgåelse af en rente-

swap og et normalt fastforrentet realkreditlån.
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3.1.1 Renteswaps som sikringsinstrumenter
Renteswaps anvendes i erhvervslivet oftest som del af virksomheden sikringspolitik på låneren-

ten. Formålet med indgåelsen af renteswappen er at sikrer virksomheden (låntager) fra renteud-

sving.

Præmissen om at indgå en låneaftale med fast rente giver god mening for virksomhedens ledelse.

Virksomheden har nemlig mulighed for præcist at budgettere renteudgifterne for fremtiden uden

påvirkning af renteudsving i markedet. Dette gør cost-benefit-analyser og deslige mere troværdi-

ge, og skaber derfor en bedre beslutningsgrundlag for ledelsen.

Virksomheden kan derved minimere sin påvirkning af eksterne forhold, som den ellers ikke har

mulighed for at kontrollere (eks. renteudsving i marked), og kan i stedet fokusere på at generere

overskud ud fra dens primære aktivitet. Investor vil typisk være enig heri, da han ikke har investe-

ret i virksomheden for at spekulere i renten, men for at skabe positive cash flows fra dens primæ-

re aktivitet. Hvis investor ville tjene penge på renteudviklingen ville det logiske være, at han selv

spekulerede direkte heri.

Renteswaps indgås derfor oftest sammen med en underliggende låneaftale, som er variabelt for-

rentet.

Virksomheden (herefter låntager) indgår en låneaftale med et pengeinstitut og betaler en aftalt

referencerente herfor. Referencerenten er den markedsrente, som den variable rente fastsættes på

baggrund af7.

Låntager indgår sammen med lånaftalen en renteswap med et pengeinstitut, hvor den modtagen-

de rente er lig referencerenten på låneaftalen. Den betalte rente er en fast rente, som bliver den

nettobetalte rente. Dette er illustreret i nedenstående figur.

Figur 3 - Låneaftale med variabel rente og tilknyttet renteswap

Låneaftale

(variabel rente) Renteswap

2

Pengeinstitut 1 Låntager Bank

3

1 Låntager betaler den variable rente på låneaftalen til pengeinstituttet

2 Låntager modtager den variable rente på renteswappen af banken

3 Låntager betaler en fast rente på renteswappen til banken (nettorenten)

Kilde: Egen tilvirkning

7 I Danmark anvendes f.eks. referencerenten CIBOR (Copenhagen Interbank Offered Rate), der fastsættes af Fi-

nansrådet i samarbejde med en række danske pengeinstitutter.
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3.2 Renteswaps-konstruktionen i forhold til et fastforrentet realkreditlån

Dette afsnit har til formål at redegøre for de primære forskelle mellem en renteswap og et alm. fastforrentet realkre-

ditlån, for herigennem at belyse hvilke fordele og ulemper der er ved den enkle låne form.

Som det fremgår af ovenstående illustration vil låntager med en renteswaps-konstruktion betale

en fast nettorente på lånet. Låneaftalen kan derfor i sit udgangspunkt sidestilles med et normalt

fastforrentet lån.

Skal der vælges andet end et variabelt lån med dertil indgået renteswap, vurdere det at kunne sid-

de stilles med den realkredit lån, ud fra den antagelse at låntager forsat ønsker at kende de fremti-

dige pengestrømme, hvorfor det mest fordelagtige fastforrentede alternativ til renteswap-

konstruktionen er et fastforrentet realkreditlån.

Grundelementerne i renteswap-konstruktionen og et fastforrentet realkreditlån er dog forskellige,

og derfor er de to låntyper – herunder påtagende risici – ikke ens.

Vi vil derfor foretage en overordnet sammenholdelse mellem de to låntyper for at forklarer for-

skellene heri.

Med henblik på at redegøre for de primære forskelle mellem de to låntyper vil vi kort opliste de

væsentligste låneparametre og påtagede risici, hvorefter vi vil behandle dem punkt for punkt.

a. Omkostninger ved indfrielse

b. Renteniveauet

c. Rentesmidighed

d. Stiftelsesomkostninger og kurstab

e. Afhængighed af långiver

f. Pengeinstituttets gevinst

g. Gennemskuelighed

a. Omkostninger ved indfrielse
En af de væsentligste forskelle mellem et typisk fastforrentet realkreditlån og renteswapkonstruk-

tionen er konverteringspræmien. Ved et fastforrentet realkreditlån har man som låntager nemlig

altid mulighed for at indfri sit lån til kurs 100 (kurs pari). Ved en renteswap-konstruktion skal

man ved indfrielse betale markedsværdien af renteswappen. Grundet dette er der derfor en øget

en risiko ved renteswapkonstruktionen.

b. Renteniveauet
Renteniveauet er typisk lavest ved en renteswap-konstruktion, idet låntager jf. ovenstående påta-

ger sig en højere risiko, hvis lånet skal indfries inden udløb. Idet låntager i dette tilfælde vil skulle

betale eller modtage markedsværdien af renteswappen.
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c. Rentesmidighed
Det at selve lånet og rentefastsættelsen er delt i to adskilte produkter medfører at renteprofilen er

væsentlig mere smidig ved en renteswap-konstruktion. Her skal man nemlig alene indfri rentes-

wappen for at indgå en ny renteswap med ændrede rentefastsættelsesvilkår, såfremt at renten på

tidspunktet for indfrielse er højre end den rente som renteswappen er indgået på, vil alt andet lige

give en likvid gevinst for låntager. Ved et fastforrentet realkreditlån vil man skulle indfri lånet, og

optage et nyt lån – med dertil hørende låneomkostninger og kurstab jf. nedenstående – for at

ændre renteprofilen.

Dette betyder også at man ved en rentestigning nemmere kan opnå en gevinst, da renteswappen

er nemmere at indfri end et fastforrentet realkreditlån. Dette skyldes at renteswappen er adskilt

fra selve lånet og den dertil hørende sikkerhedsstillelse mv.

d. Stiftelsesomkostninger og kurstab
Renteswap-konstruktionen har væsentlige lavere stiftelsesomkostninger, der for renteswapdelen

typisk udgør 0 kr. up-front. Et fastforrentet realkreditlån har både låneomkostninger, kurstab og

tinglysningsomkostninger tilknyttet lånet. Dette medfører også at forskellen mellem hovedstolen

på lånet og låneprovenuet er større ved et fastforrentet realkreditlån set i forhold til renteswap-

konstruktionen.

Omkostningerne ved renteswap-konstruktionen ligger derimod på indfrielsestidspunktet jf. sær-

skilt punkt herom.

e. Afhængighed af långiver
Afhængigheden af långiver er typisk lavere ved en konstruktion med et fastforrentet realkreditlån,

idet man her uden større omkostninger kan rykke sit lån fra et realkreditinstitut til en andet. Ved

en renteswap-konstruktion er der dog indgået en særskilt aftale med pengeinstituttet, og såfremt

man ønsker at skifte til et andet pengeinstitut skal man ofte enten indfri renteswappen eller stille

sikkerhed for en eventuel negativ dagsværdi.

f. Pengeinstituttets gevinst
Pengeinstituttets gevinst ved en renteswap består som udgangspunkt alene af en rentemargin,

som de har mellem låntager og den modpart i markedet, som de sælger renteswappen til. Rentes-

wappen er dog typisk konstrueret således at den starter ud med en negativ dagsværdi, fra dag ét,

som er udtryk for pengeinstituttets stiftelsesomkostninger8. Såfremt lånet indfries før tid opnår

pengeinstituttet derved en øget gevinst, da dagsværdien realiseres. Typisk vil denne dagsværdipå-

virkning fra bankens side være høj i starten af renteswappens løbetid, og så sænkes i takt med at

renteswappen nærmer sig udløb.9 Indfries en renteswap før udløb kan pengeinstituttet altså reali-

sere en væsentlig højere gevinst end ved fastforrentede realkreditlån, hvor gevinsten alene ligger

på en rentemargin og faste stiftelsesomkostninger.

8 Dette svarer til forskellen mellem ”Ask” og ”Bid”-prisen på markedet.

9 Jens Schjerning, Økonom, Agrocura
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g. Gennemskuelighed
En af de væsentligste ulemper ved renteswap-konstruktionen er at den er meget svær at gennem-

skue – særligt for folk der ikke arbejder med økonomi til hverdag. En konstruktion med et fast-

forrentet lån er derimod mere simpel, og det er derfor nemmere for låntager at gennemskue kon-

sekvenser af renteudsving.

Opsummering
For at opsummere ovenstående sammenholdelse af renteswap-konstruktionen og realkreditlån

har vi udarbejdet nedenstående oversigt.

Faktor Renteswap Realkreditlån

Omkostninger ved indfri-

else

Indfries til dagsværdi dvs. stor

risiko for tab

Indfries til kurs 100 – dvs. lav

risiko for tab

Renteniveauet Typiske en lavere rente end

fastforrentet realkreditlån

Typiske en højere rente end ren-

teswappen.

Rentesmidighed Høj fleksibilitet i rentekon-

struktion

Lav fleksibilitet i rentekonstrukti-

on

Stiftelsesomkostninger /

kurstab

Lave/ingen stiftelsesomkost-

ninger – dog høje omkostnin-

ger ved indfrielse før tid.

Høje stiftelsesomkostninger og

kurstab

Afhængighed af långiver Høj afhængighed af långiver

med mindre man køber sig ud

af renteswappen

Lav afhængighed af långiver, da

man nemmere kan skifte realkre-

ditinstituttet.

Pengeinstituttets gevinst Rentemargin og øgede om-

kostninger ved indfrielse før

tid. Holdes til udløb er gevin-

sten alene rentemargin.

Stiftelsesomkostninger, margin på

kurstab, samt rentemargin. Ind-

frielse før tid giver lavere margin

til pengeinstituttet, da de mister

en rentemargin.

Gennemskuelighed Kompleks og ofte svært gen-

nemskueligt for låntager

En mere simpel og overskuelig

konstruktion.

3.3 Delkonklusion

Med baggrund i ovenstående kan det altså overordnet opsummeres at renteswap-konstruktionen

typisk vil være mest fordelagtigt for låntager, såfremt lånet holdes til udløb, idet den faste rente

ofte vil være lavest ved denne konstruktion.
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Hvis låntager vælger at indfri lånet før tid vil renteswapkonstruktionen ofte være dyrere, særligt

fordi pengeinstituttets gevinst er større jo tidligere i løbetiden renteswappen indfries. På et fast-

forrentet lån er stiftelsesomkostningerne og kurstabet fast, og ikke påvirket af indfrielsestidspunk-

tet.

Ovenstående medfører også at et normal fastforrentet realkreditlån typisk er mere gennemskue-

ligt imod sætning til renteswappen, der i højere grad påvirkes af omstændighederne på markedet.

Det afgørende punkt i sondringen mellem de to låntyper er altså indfrielsestidspunktet, idet det

har afgørende betydning for en låntagers økonomiske situation ved en renteswapkonstruktion.
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Den danske

begrebsramme
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4 Den danske begrebsramme

4.1 Begrebsrammens formål og opbygning
Dette afsnit har til formål at give læseren et generelt indblik i hvordan den regnskabsmæssige begrebsramme er

opbygget og hvilke elementer som den består af.

Formålet med begrebsrammen og operationaliseringen heraf er fastsat i ÅRL. Den danske be-

grebsramme er fra 2001, og basere sig på den internationale begrebsramme IFRS. I Danmark er

det udstedende organ Erhvervsstyrelsen, og regnskabsloven er ÅRL (ÅRL).

Overholdelse af det ”retvisende billede” er ÅRL’s hovedprincip, og kravet omtales i ÅRL §11:

ÅRL §11: ”Årsregnskabet (…) skal give et retvisende billede af virksomhedens (…) aktiver og passiver, finansielle stilling

samt resultatet. Ledelsesberetningen skal indeholde en retvisende redegørelse for de forhold, som beretningen omhandler.”

Det fremgår endvidere at dette hovedprincip gælder forud for øvrige bestemmelser i loven10.

Begrebsrammen er bygget op i 5 niveauer. De to første niveauer er samfundsmæssige målsætnin-

ger på tværs af regnskaber, og de resterende beskriver krav til indregning og målingen i årsrappor-

ten. Dette er skitseret nedenfor.
Figur 4 – Begrebsrammens niveauer

Niveau Navn Type

1 Brugerne og deres informationsbehov Målsætning

2 Kvalitetskrav Målsætning

3 Definition af elementer Målesystem

4 Indregning og måling Målesystem

5 Klassifikation Målesystem

Kilde: ”Indsigt i årsregnskabsloven”, 7. udgave 2012/13 (side 54)

De enkelte niveauer vil blive uddybet nedenfor i det omfang de vurderes relevante for problem-

løsningen.

10 ÅRL §11, stk. 2 og stk. 3

Kapitlets formål er overordnet at give læser indsigt i den danske begrebsramme, som danner

grundlaget for ÅRL. Med baggrund heri vil det blive vurderet, hvilke dele af begrebsrammen,

som er særligt relevante at fremhæve i forhold at vurdere præsentationen af renteswaps og fast

forrentede lån. Fokus i kapitlet vil derfor også være på de dele af begrebsrammen, som vurde-

res særligt relevante, hvorimod øvrige områder kun vil blive omtalt kortfattet. Konklusionen

på dette kapitel vil danne grundlaget for vægtningen af forslagene til forbedringer af ÅRL i

opgavens afsluttende kapitel.
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4.2 Niveau 1: Brugerne og deres informationsbehov

Dette niveau indeholder en beskrivelse af regnskabsbruger og deres generelle informationsbehov.

Den danske årsregnskabslov har i forhold til international regnskabsstandard en meget bred defi-

nition af regnskabsbruger11, som omfatter alle virksomhedsdeltagere – dette kan f.eks. være akti-

onærer, kreditorer, myndigheder, medarbejdere osv.

Foruden at fastsætte regnskabsbrugerne definerer dette niveau også brugernes grundlæggende

informationsbehov bestående af: Prognose-, kontrol- og fordelingsopgaven.

Prognoseopgave – dvs. at regnskabet skal kunne anvendes af regnskabsbruger til at skabe en

forventning til virksomhedens fremtidsudsigter. Et eksempel herpå kan være når investor skal

værdiansætte en virksomhed på baggrund af fremtidigt cash flow.

Kontrolopgave – dvs. at regnskabet skal kunne anvendes af regnskabsbruger til at kontrollere at

virksomheden er blevet drevet ansvarligt – både mht. økonomiske og sociale forpligtelser. Et

eksempel herpå er ejerne, som kan anvende regnskabet til at overvåde ledelsens præstation, eller

investor som kan sammenholde virksomhedens realiserede omsætning med den forventede.

Fordelingsopgave – dvs. regnskabet skal kunne anvendes af regnskabsbruger til at fordele virk-

somhedens overskud, f.eks. gennem aktionærudlodning og lignende.

4.2.1 Delkonklusion
Det kan på baggrund af ovenstående konkluderes at årsrapporten hovedfokus er at tilfredsstille

regnskabslæsers informationsbehov, som grundlæggende består af ovenstående 3 forhold. Det

vurderes derfor relevant at forslag til ændring af nuværende indregning- og målingsmetoder skal

overholde et af begrebsrammens definerede informationsbehov.

4.3 Niveau 2: Kvalitetskrav

Niveau 2 i begrebsrammen angiver de krav der stilles til oplysningerne i årsrapporten for at regn-

skabsaflægger skal indarbejde dem i årsrapporten. Det grundlæggende krav er at oplysningerne i

årsrapporten skal være nyttige for regnskabsbruger i forbindelse med at trække økonomiske be-

slutninger i relation til virksomheden.

To kriterier for at skabe nytteværdi

For at skabe nytteværdi skal oplysningerne i henhold til begrebsrammen opfylde følgende to kri-

terier.

Relevans - Dette betyder at oplysningerne skal have en forudsigende eller bekræftende værdi og

herigennem gøre en forskel på regnskabsbrugers beslutninger. Dette indebærer at alene væsentlig

11 IFRS arbejder med investorer og kreditorer, som de primære regnskabsbrugere, ”The conceptual Framework for

financial reporting”, OB 2 samt ”Statement of Financial Accounting Concepts No. 8’, OB 2.
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information skal medtages i den finansielle rapportering, og følger brugernes primære informati-

onsbehov omtalt jf. ovenstående.

Troværdig præsentation - Dette betyder at oplysningerne i årsrapporten skal indgå fuldstæn-

digt, nøjagtigt (fejlfrit) og objektivt (neutralt).

En fuldstændig troværdig præsentation er aldrig mulig at opnå i virkeligheden, men begrebsram-

men fastsætter at der skal stræbes efter dette, og alternativt skal regnskabslæser informeres om de

væsentlige usikkerheder eller skøn der er tilknyttet oplysningerne i årsrapporten – f.eks. ved at

angive oplysninger om usikkerhed ved indregning af måling i ledelsesberetningen jf. ÅRL §99.

Prioriteringen mellem de to nytteværdis kriterier vurderes i høj grad at afspejle sondringen mel-

lem det præstationsorienterede og formueorienterede paradigme12. Det formueorienterede para-

digme arbejder med realistiske balanceposter, og stræber efter at aktiver og forpligtelser måles til

kapitalværdi med perfekte markedssituationer. Her vægtes relevansen altså højere end troværdig-

heden. Det modsatte gør sig gældende for det præstationsorienterede paradigme, som derimod

stræber mod historisk måling og balanceposter afledt af resultatopgørelsens periodisering (syntak-

tiske poster).

De to nytteværdier er således ofte modsatrettede og prioriteringen mellem disse afspejler priorite-

ringen mellem de valgte paradigmer.

Væsentlighed og omkostninger til frembringelse af oplysningerne:

Det bemærkes endvidere at oplysningerne i årsrapporten skal skabe højere nytteværdi for regn-

skabsbruger end omkostningerne tilknyttet fremskaffelsen og indarbejdelsen af disse. Dette un-

derstøtter også kravet om relevans af oplysningerne omtalt jf. ovenstående og at oplysningerne i

årsrapporten skal være væsentlige.

Øvrige forhold, som kan øge oplysningens nytteværdi:

Oplysninger, som oplyser ovenstående kriterier, kan endvidere få deres nytteværdi forøget ved at

de enten også er:

Sammenlignelighed omhandler at årsrapporten skal give mulighed for at sammenligne virk-

somheder på tværs.

Verificerbarhed omhandler at alle poster i årsrapporten skal kunne ”verificeres”. Er der stor

usikkerhed om verificeringen af en væsentlig post skal den som minimum oplyses i noten – f.eks.

eventualforpligtelser jf. ÅRL §64 – således at præsentationen er fuldstændig jf. ovenstående afsnit

om en ”Troværdig præsentation”.

Rettighed omhandler at kun aktuelle og relevante oplysninger for regnskabslæser vurdering af

årsrapporten har ”rettighed” til at fremgå af årsrapporten.

12 Jens O Elling - Finansiel Rapportering, side 42
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Forståelighed omhandler at oplysningerne, som fremgår af årsrapporten skal være forståeligt

præsenteret og udtryk klart, således at en regnskabskyndig læser kan forstå oplysningerne.

Oplysningerne som opfylder ét af ovenstående krav skal dog ikke indgå i årsrapporten med min-

dre de, som omtalt, opfylder de to primære kriterier.

4.3.1 Delkonklusion
Det kan på baggrund af ovenstående konkluderes at begrebsrammens niveau 2 fastsætter en ræk-

ke parametre for om en oplysning skaber nytteværdi for regnskabsbruger, ligesom der er para-

metre, som kan indikere hvor høj nytteværdi oplysningen har. Det vurderes derfor relevant at

forslag til ændring af nuværende indregning- og målingsmetoder vurderes med udgangspunkt i

begrebsrammens definerede parametre for nytteværdi.

4.4 Niveau 3: Definitioner
Niveau 3 i begrebsrammen definere de grundlæggende elementer i balancen og resultatopgørel-

sen, som sikrer den bedste skildring af virksomhedens økonomiske situation, herunder hvilke

elementer, som ikke opfylder definitionen til at blive indregnet.

Definitionen af elementerne er afgørende i begrebsrammens valg af paradigme, idet det her frem-

går om fokus ligger på resultatopgørelsen (præstationsorienteret) eller balancen (formueoriente-

ret).

Elementerne er defineret i nedenfor:

Element Definition

Aktiver ”Ressourcer, som er under virksomhedens kontrol som et resultat af tidligere begivenheder, og hvorfra

fremtidige økonomiske fordele forventes at tilflyde virksomheden.”

Forpligtelser ”Eksisterende pligter for virksomheden opstået som resultat af tidligere begivenheder, og hvis indfrielse

forventes at medføre afståelse af fremtidige økonomiske fordele.”

Indtægter ”Stigninger i økonomiske fordele i regnskabsperioden i form af tilgang eller værdistigning af aktiver

eller fald i forpligtelser, som medfører stigninger i egenkapitalen. I indtægter indgår dog ikke indskud

fra ejere.”

Omkostninger ”Fald i økonomiske fordele i regnskabsperioden i form af afgang eller værdiforringelse af aktiver eller

stigning i forpligtelser, som medfører fald i egenkapitalen. I omkostninger indgår dog ikke udlodning

eller uddelinger til ejere.”

Kilde: Årsregnskabsloven Bilag 1

Det kan heraf konkluderes at begrebsrammen fokus er på det formueorienterede paradigme, hvor

virksomheden ses som et væksthus for aktiver med et fremadrettet fokus for færdigansættelsen af

disse.

Det er i den forbindelse vigtigt at påpege at ÅRL fortsat er en blanding af det præstationsoriente-

rede og formueorientrede paradigme, idet ÅRL f.eks. fortsat kræver indregning af en række po-

ster til historiske kostpris. Det formueorienterede paradigme er i praksis ikke 100% muligt at im-
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plementere uden at det tilsidesætter kravet om den troværdige præsentation i Niveau 2 af be-

grebsrammen.

Af ovenstående definitioner vil vi herudover fremhæve begrebet ”forventes”. Dette tolkes, som at

aktiver/forpligtelser skal indregnes når sandsynligheden for at fremtidige økonomiske fordele

påvirkes er over 50%. Dette understøttes også af den internationale begrebsramme, som har lig-

nende definitioner for aktiver og forpligtelser. Her er ”forventes” erstattet af ”more proable than

not”13, hvilket i praksis vil sige mere end 50 % sandsynlighed.

4.4.1 Delkonklusion
Af niveau 3 vurderes det endvidere relevant at uddrage definitionen af elementerne i årsrappor-

ten, idet det er afgørende at et forslag til ændring af nuværende indregning- og målingsmetoder

overholder den grundlæggende definition på det tilhørende element.

Som det fremgår af ovenstående kan vi af niveau 3 endvidere konkludere, at ÅRL hovedfokus er

anvendelse af det formueorienterede paradigme. Dette vurderes at være afgørende i vurderingen

af præsentationsmulighederne af posterne i årsrapporten, således at de skaber bedst nytteværdi

for regnskabsbruger iht. begrebsrammens definitioner.

4.5 Efterfølgende niveauer i begrebsrammen

De efterfølgende niveauer i begrebsrammen vil ikke blive behandlet i dette kapitel. Dette skyldes

at niveauerne bygger videre på de overordnede grundprincipper i begrebsrammen beskrevet

ovenfor. Disse grundprincipper vil danne grundlag for vores vurdering af forslag til forbedringer

af de eksisterende regnskabsregler. Det vurderes derfor ikke relevant for opgavens løsning at

gennemgå disse niveauer deltaljeret.

4.6 Delkonklusion

Overordnet kan det konkluderes at årsrapporten formål er at tilfredsstille regnskabsbrugers in-

formationsbehov, og herved skabe nytteværdi for regnskabsbruger. Begrebsrammen fastsætter en

række krav som en oplysning skal opfylde for at skabe nytteværdi for regnskabsbruger (Niveau 1)

– ligesom den definere parametre for at vurderer graden af nytteværdi (Niveau 2).

Herudover definerer begrebsrammen konkret de overordnede elementer i årsrapporten, samt at

begrebsrammen hovedfokus er det formueorienterede paradigme.

13 IASB – “The conceptial Framework for financial reporting”
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Det vurderes på baggrund af ovenstående at vi kan opstille følgende parametre, som kan anven-

des at vurderer i hvilket omfang en indregnings- og målingsmetode lever op til den danske be-

grebsramme.

Parameter Niveau Niveau

Er metoden Relevant? Grundlæggende krav 114 og 2

Er metoden Troværdig? Grundlæggende krav 2

Er metoden Sammenlignelig? Forhold som kan øge nytteværdien 2

Er metoden Verificerbar? Forhold som kan øge nytteværdien 2

Er metoden Rettidig? Forhold som kan øge nytteværdien 2

Er metoden Forståelig? Forhold som kan øge nytteværdien 2

Er metoden i overensstemmelse med be-

grebsrammens definerede elementer?

Definitionen af aktiver og forpligtelser 3

Understøtter metoden at ÅRL hovedfokus

er på det formueorienterede paradigme?

Angiver indirekte at ÅRL’s hovedfokus er

det formueorienterede paradigme.

3

Ovenstående vil blive anvendt i vores analyse af forslag til forbedringer til de nuværende regn-

skabsregler i årsregnskabsloven i kapitel 11.

14 Det bemærkes at regnskabsbrugers informationsbehov (Niveau 1) ikke direkte fremgår af nedenstående opgørelse,

idet den vurderes omfattet af parameteret om ”Relevans”. I forbindelse med vurderingen af dette punkt vil, der

derfor blive fokuseret på de tre informationsbehov.
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5 Afledte finansielle instrumenter

5.1 Definition
Dette afsnit har til formål at redegøre for hvad der forstås ved afledte finansielle instrumenter, i forhold til de dan-

ske og internationale lovgivning.

ÅRL er meget begrænset i sine definitioner og i sin behandling af afledte finansielle instrumenter,

hvorfor der i nedenstående gennemgang af de regnskabsmæssige regler for indregning og måling

vil blive gennemgået med udgangspunkt i de Internationale Standarder IFRS 7, IAS 32 og IAS 39

gennemgås.

På nuværende tidspunkt er IASB15 ved at udarbejde en ny standard, IFRS 9, som skal erstatte IAS

39 omkring indregning og måling. Denne standard er dog ved opgavens udarbejdelse endnu ikke

færdig, og er heller ikke godkendt af EU til anvendelse i de europæiske lande, hvorfor der i det

følgende ikke vil blive redegjort for eller foretaget en yderligere gennemgang af denne standard.

Ud fra de internationale standarder vil et finansielt instrument blive klassificeret som værende et

afledt finansielt instrument, såfremt det opfylder følgende tre krav i henhold til IAS 39:916:

 ”its valued changes in response to the change in a specified interest rate, financial instrument price, com-

modity price, foreign exchange rate, index of prices or rates, credit rating or credit index, or other variable,

provided in the case of a non-financial variable that the variable is not specific to a party to the contract.”

 “It requires no initial net investment or an initial net investment that is smaller than would be required

for other types of contracts that would be expected to have a similar response to change in market factors,

and”

 “It is settled at a future date.”

Det kan af definitionen udledes, at der ved et afledt finansielt instrument forstås et finansielt in-

strument, der forventes at ville blive afregnet på et fremtidigt tidspunkt, og hvor værdien af in-

strumentet ændres som følge af en ændring i et underliggende indeks. Derudover kræves der en

minimal eller ingen nettoinvestering ved indgåelse af en sådan aftale, i forhold til hvad der ville

forventes af andre typer af kontrakter, der bliver påvirket på en tilsvarende måde af ændrede vil-

kår.

15 International Accounting Standard Board.

16 Deloitte – “IGAAP 2014”, side 209

Kapitlets formål er at give læseren den nødvendige baggrundsforståelse for hvad der forstås

ved afledte finansielle instrumenter i forhold til dansk og international lovgivning, samt rede-

gøre for de regnskabsmæssige regler for indregning og måling.
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Definitionen af et afledt finansielt instrument er særdeles vigtig, da klassifikationen af instrumen-

tet er med til at bestemme, hvorledes dette skal måles og indregnes. I forhold til sikring kan et

instrument ikke klassificeres som værende et sikringsinstrument, såfremt det ikke opfylder krave-

ne for et afledt finansielt instrument.

Ovenstående kan således sammenholdes med en swap, da denne løber over en given periode,

oftest svarende til en periode over tre til fem år. Ved indgåelse af en swap er der som udgangs-

punkt, som nævnt i afsnit 3.2, ikke nogen nettoinvestering, idet omkostningerne til banken er

indeholdt i kursværdien, således at der ved indgåelse af aftalen er en negativ kurs på swappen

allerede ved indgåelsestidspunktet. Der er således tale om en minimal, for ikke at sige ingen inve-

stering, i forhold til eksempelvis indgåelse af et lån.

Ved en renteswap, hvor der er swappet fra variabel til fast rente, ændrer værdien af renteswappen

sig som følge af ændringen i den markedsrente, som swappen er knyttet op på eller ved en valuta-

swap, hvor ændringer i den pågældende valuta er med til at bestemme udsvingene i valutaswap-

pens værdi.

Derved ændrer værdien af en swap sig som følge at et underliggende indeks og opfylder derved

definitionen for et afledt finansielt instrument.

5.2 Indregning og måling af afledte finansielle instrumenter
Afsnittet har til formål at redegøre for de regnskabsmæssige regler for indregning og måling af et afledt finansielt

instrument, i en låntageres årsregnskab.

Grundlæggende indregnes afledte finansielle instrumenter efter samme indregningskriterier som

for finansielle forpligtelser eller aktiver som besiddes med handel for øje, altså hvor selskabet

forventer at kunne opnå en gevinst på kort sigt, i henhold til de internationale standarder.

Afledte finansielle instrumenter indregnes således første gang til kostpris med efterfølgende ind-

regning til dagsværdi med indregning i resultatopgørelsen af ændringer i dagsværdi17.

Der findes dog undtagelser til hovedreglen, idet der ved regnskabsmæssig sikring gælder andre

regler, der afviger fra hovedreglen i forhold til indregning og måling. Dog kan ikke alle instru-

menter klassificeres som værende sikringsinstrumenter, idet instrumentet skal leve op til specifik-

ke krav, som vil blive gennemgået mere detaljeret i det efterfølgende afsnit 6.

17 IAS 39:9
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5.3 Delkonklusion

Ved afledte finansielle instrumenter forstås instrumenter, som forventes at vil blive gennemført

ved en fremtidig transaktion og hvis værdi ændres i takt med ændring i et underliggende element.

Afledte finansielle instrumenter skal som udgangspunkt indregning til kostpris ved første indreg-

ning, for der efter at blive indregnes til dagsværdi og de løbende værdireguleringer, skal indregnes

direkte i resultatopgørelsen.

Swaps, herunder renteswap, vil i sagens natur opfylde definitionen for et afledt finansielt instru-

ment, og vil derfor, som hovedregel, skulle indregnes til kostpris ved første indregning med efter-

følgende indregning til dagsværdi. Der findes dog undtagelser til hovedreglen, såfremt der er tale

om regnskabsmæssig sikring.
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6 Hvad er regnskabsmæssig sikring

6.1 Regnskabsmæssig sikring

Afsnittet har til formål at give læseren en forståelse af hvad der i den gældende lovgivningsmæssige forstand, forstås

ved et regnskabsmæssigt sikrings instrument.

Formålet med regnskabsmæssige sikring eller hedge accounting er at reducere selskabets ekspo-

nering over for en given finansiel risiko.

Regnskabsmæssig sikring betyder at et eller flere sikringsinstrumenter klassificeres således, at æn-

dringerne i dens dagsværdier eller fremtidige pengestrømme helt eller delvist udligner en ændring

i dagsværdi eller fremtidige pengestrømme fra det sikrede.

Der skal som udgangspunkt være en risiko, for at eventuelle udsving i dagsværdien på det sikrede

vil kunne have en indflydelse og dermed påvirke resultatopgørelsen. Der er i standarden specifi-

ceret hvilke risici, der kan sikres. Dette understøttes yderligere i udkast til ændringer af IAS 39,

som værende:

 Renterisiko

 Kreditrisiko

 Valutarisiko

 Risiko for førtidig indfrielse

Foruden ovenstående, er der i standarden præciseret hvilke instrumenter, der kan anvendes som

sikringsinstrumenter.

6.2 Typer af regnskabsmæssige sikring

Regnskabsmæssig sikring kan opdeles i følgende tre typer af sikringsakter18;

- Sikring af dagsværdi

- Sikring af pengestrømme

- sikring af nettoinvesteringer i udenlandsk enhed

Renteswap relaterer sig til typen af regnskabsmæssig sikring af pengestrømme, idet renteswap

sikrer selskabets fremtidige likvide transaktioner ved at konvertere fra en variabel til fast rente.

18 IAS 39:9

Kapitlets formål er at give læseren den nødvendige kendskab til regnskabsmæssige sikring,

herunder en analyse af de betingelser der skal til for at et der er tale om regnskabsmæssig sik-

ring og hvilke tilhørende dokumentationskrav som skal være krævet.
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Der vil således ikke foretages en yderligere gennemgang af sikring af dagsværdi eller nettoinveste-

ringer i udenlandske enheder, da dette ikke vil bidrage yderligere til opgavens formål.

6.3 Betingelser for anvendelse af regler om regnskabsmæssig sikring
Afsnittet har til formål at redegøre over for læseren hvilke krav der skal være opfyldt for at en lånta-

ger kan anvende reglerne for regnskabsmæssig sikring, i henhold til indregning og måling.

Sikringsbestemmelserne kan i henhold til standarden ikke anvendes på alle former for instrumen-

ter. Visse betingelser skal således være opfyldt, for at der kan være tale om regnskabsmæssig sik-

ring19

a) Der skal foreligge dokumentation og klassifikation af sikringsforholdet ved indgåelse her-

af.

b) Sikring vurderes som værende meget effektiv.

c) Sikringens effektivitet og sikringsinstrumentets dagsværdi skal kunne måles pålideligt.

d) Sikringen skal løbende vurderes

e) Ved sikring af pengestrømme, skal der være stor sandsynlighed for at transaktionen gen-

nemføres.

Det skal dog præciseres at anvendelse af reglerne om regnskabsmæssig sikring ikke er et direkte

krav, men derimod valgfrit, såfremt ovenstående betingelser er opfyldt. De enkelte betingelser vil

i det efterfølgende bliver gennemgået samt sammenholdt med renteswappen.

a) Der skal foreligge dokumentation og klassifikation af sikringsforholdet ved indgå-

else heraf

Dokumentation skal indeholde en klar indikation af selve sikringsinstrumentet. Herved forstås, at

aftalen indeholder en klar redegørelse af forsikringens levetid, hvilke transaktioner eller posterin-

ger, der skal sikres samt hvilke sikringsinstrumenter, der anvendes til sikring af de enkelte transak-

tioner og posteringer og en angivelse af, hvilke forhold der sikres.

Herudover skal dokumentationen også indeholde en opgørelse af sikringstransaktionernes effek-

tivitet, ligesom det skal fremhæves, hvorledes denne effektivitet skal måles. Dette indebærer at

såvel sikringstransaktionen som det sikrede allerede på indgåelsestidspunktet skal være identifice-

ret så specifikt og tydeligt, at der ved en efterfølgende vurdering ikke kan herske eller opstå tvivl

om, om der er tale om effektiv sikring.

b) Sikring vurderes som værende meget effektiv.

Ved effektivitet skal således forstås den forskel i værdi, der er imellem værdiudsving på det sikre-

de og sikringsinstrumentet. Udsving forekommer primært via enten udfald i dagsværdien eller

størrelsen af de forventede pengestrømme.

19 IAS 39:88
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Som udgangspunkt skal der være tale om et 1:1-forhold mellem værdiudsvinget på det sikrede og

sikringsinstrumentet. Der kan forekomme konstruktioner, som ikke direkte indikerer et 1:1-

forhold, f.eks. når det sikrede er skattepligtigt, mens sikringsinstrumentet er skattefrit. Ved en

sådan konstruktion, vil det kræves, at der i sikringsinstrumentet er korrigeret for skatteprocen-

ten20.

Et andet eksempel kan være, at det sikrede føres i valuta A, mens sikringsinstrumentet følger va-

luta B. Der er således ikke tale om et direkte 1:1-forhold, da der som udgangspunkt er tale om to

separate valutaer. Såfremt at de to valutaer historisk altid har fuldt hinanden i deres værdiændring,

må det således også antages, at de alt andet lige vil følges ad fremadrettet, ligesom det er tilfældet

med DKK og EUR, hvor der er indgået et valutasamarbejde.

c) Sikringens effektivitet og sikringsinstrumentets dagsværdi skal kunne måles påli-

deligt.

Idet målingen af effektiviteten tager udgangspunkt i det sikrede og sikringsinstrumentets udsving

i dagsværdien, er dagsværdien således nødsaget til at kunne opgøres pålideligt for begge dele. Det-

te er dog sjældent et problem, da de mest gængse elementer, valuta, rente m.v., som indgår i det

sikrede eller instrumentet, bliver handlet på et reguleret marked, hvor fra man kan indhente dags-

værdien på det enkelte instrument pålideligt.

d) Sikringen skal løbende vurderes

Der skal løbende foretages en vurdering af effektiviteten af det sikrede og sikringsinstrumentet,

for derved at måle den realiserede effektivitet samt for at opgøre en evt. ineffektiv del af sikrings-

instrumentet. Sikringen skal vurderes som værende meget effektiv, hvilket mere præcist indebærer

at resultatet af en effektivitetstest skal ligge inden for et interval på 80- 125 %.21

Effektivitetstesten består i praksis i at sammenholde udviklingen i den rente som betales på det

variable lån, med den variable rente som man modtags på renteswappen.

En låntager betaler i det ene år 10 t.kr. i den variable rente, og modtaget 10 t.kr. fra banken som

følge af renteswappen, hvorfor der er en effektivitet på 100 %. I år to betaler låntager så 11 t.kr,

men modtager kun 10,5 t.kr. hvilket svare til at effektivitet på 95 % (10,5/11,0*100). Begge ek-

sempler ligger således inden for intervallet på de 80-125 %, som krævet for at blive klassificeret

som effektiv sikring.

Et sikringsinstrument kan dog tilladeligt være ineffektivt i en mindre periode, såfremt det dog

forsat forventes at kunne leve op til kravene om effektiv sikring på lang sigt. Forekommer der

flere perioder med ineffektivitet, kan det være svært at opretholde en antagelse om, at disse trans-

aktioner er tilfældige, og derved vil det ikke kunne betragtes som værende sikring.

20 Årsrapport efter internationale regnskabsstandarder side 704.

21 IAS 39, AG 105B
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e) Stor sandsynlighed for at transaktionen gennemføres.

Ved sikring af pengestrømme stilles, foruden overstående, også krav til at den forventede transak-

tion skal være højst sandsynlig. Sandsynligheden af en transaktion kan således understøttes af at22:

 Selskabet har ressourcerne til at gennemføre transaktionen.

 Selskabet har historisk foretaget disse transaktioner

 Der er risiko for selskabets forsatte drift eller der er stor risiko for tab ved ikke at gen-

nemføre denne transaktion.

 Det er ikke sikkert, at selskabet vil kunne opnå samme resultat ved benyttelse af en an-

den form for transaktion.

 Selskabet har historisk haft en høj budgetsikkerhed.

Ud over ovenstående eksempler, har tidshorisonten også en stor betydning for sandsynligheden,

da det alt andet end lige må antages, at jo længere ud i fremtiden en transaktion forventes at ville

indtræffe, jo mindre sandsynlig må den forventes at forekomme, som følge at større sandsynlig-

hed for hændelser, som kan eller vil forhindre gennemførsel af transaktionen.

I forhold til sandsynlighed vurderes dette dog ikke at være et væsentligt element, når der er tale

om kontraktbundne transaktioner, såsom rentebetalinger, idet disse er angivet i den indgåede

aftale, og derfor med stor sandsynlighed vil forekomme.

6.4 Delkonklusion
Regnskabsmæssig sikring kan som udgangspunkt opdeles i sikring af dagsværdi, pengestrømme

eller nettoinvesteringer i udenlandske enheder.

For at et instrument kan klassificeres som værende et sikringsinstrument, og derved blive omfat-

tet af de gældende særregler, som vil blive beskrevet i det efterfølgende, er der grundlæggende

fem kriterier, som skal være opfyldt. Der skal foreligge en udførlig specifik aftale, hvor af det

sikrede samt sikringsinstrumentet og effektiviteten kan udledes af. Samtidig skal dagsværdien af

sikringsinstrumentet følge udviklingen i selve det sikrede. Denne dagsværdi skal derudover kunne

opgøres pålideligt gennem hele instrumentets forventede levetid. En sammenholdelse af de reali-

serede værdiudsving på sikringsinstrumenter skal forventes at ligge inden for et interval på 80-125

% af værdiudsvinget af det sikrede, for at der er tale om meget effektiv sikring.

Yderligere gælder det for sikring af pengestrømme, at transaktionen skal være sandsynlig at ville

forekomme. Dette er dog ikke et problem ved renteswap, da denne følgende er en kontraktfor-

bundet transaktion.

22 Sammendrag af IAS 39. IG F 3.7 og ”Årsrapport efter internationale regnskabsstandarder”, side707.
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7 Regnskabsmæssig sikring af pengestrømme

7.1 Definition
Afsnittet har til formål at give læseren kendskab til hvad der forstås ved sikring af pengestrømme i den regn-

skabsmæssige forstand, samt hvordan renteswappen dette relatere sig til renteswap.

Ved sikring af pengestrømme forstås ”… en afdækning af risici forbundet med udsving i fremtidige penge-

strømme, der kan henføres til en speciel risiko knyttet til et indregnet aktiv eller forpligtelse, eller en meget forventet

transaktion, som vil kunne påvirke resultatopgørelsen.”23

Dette kunne eksempelvis være et lån, som selskabet har indgået, hvilket er en forpligtelse. Renten

er ved dette lån variabel, hvilket bevirker at låntager ikke kender dens fremtidige rentebetaling på

lånet. Lånetager påtager derved en markedsrisiko, idet lånetager ikke kender den faktiske rente

som den kommer til at betale for de fremtidige renter..

Denne risiko, eller mere specifikt renterisikoen, kan afdækkes ved indgåelse af en renteswap, så-

ledes at selskaber swapper fra en variabel rente til en fast rente. Derved får selskabet overblik

over fremtidige betalinger og undgår derved en renterisiko.

Der findes dog også andre former for sikring, hvor bl.a. sikring af forventet køb og salg i frem-

med valuta, som kan sikres ved en valutakontrakt eller sikring af indkøbspriser på råvarer ved

brug af en råvarefuture kan nævnes.

7.2 Indregning og måling af regnskabsmæssige sikring

Dette afsnit har til formål at give en præcisering af de specifikke indregningens- og måling bestemmelser som er

gældende for renteswap, i henhold til internationale standarder.

Som omtalt ovenfor, er indregningsbestemmelserne for sikring af pengestrømme defineret i IAS

39. Som udgangspunkt indregnes sikringen af pengestrømme til kostpris ved første indregning.

Idet vi tidligere fastslog, at der som udgangspunkt ikke er nogen likvide omkostninger forbundet

med indgåelse af eksempelvis en renteswap, er kostprisen derfor for det meste svarende til 0 kr.24

som omtalt i afsnit 3.2.1.

23 IAS 39:86

24 KPMG – ”Indsigt i årsregnskabsloven”, side 301

Kapitlets formål er at beskrive de regnskabsmæssige regler for sikring af pengestrømme, her-

under en forståelse af hvordan indregning og måling af disse afviger fra andre sikringsinstru-

menter og hvilke krav der stilles specifikt til anvendelse af renteswap.
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Sikringen af pengestrømme skal efterfølgende måles til dagsværdi. Den eventuelle gevinst eller de

eventuelle tab, som vurderes at være effektive, skal indregnes direkte på egenkapitalen gennem

egenkapitalopgørelsen i henhold til IAS 39:95a. Derimod skal den ineffektive andel af tab eller

gevinst på sikringsinstrumentet indregnes direkte i resultatopgørelsen i henhold til IAS 39:95b.

Det underliggende lån indregnes, i henhold til de ”normale” bestemmelser for finansielle forplig-

telser, til amortiseret kostpris25.

Til illustration af hvorledes indregning og måling skal ske er opstillet følgende eksempel, hvor der

tages udgangspunkt i sikring af et variabelt lån.

En virksomhed optager d. 31. januar 2011 et variabelt lån med en hovedstol på 2 mio. kr. Virk-

somheden forventer at kunne tilbagebetale lånet over en 3 årige periode. Samtidig med optagelse

af lånet indgår virksomheden en renteswap, hvor de konvertere den variable rente om til en fast

rente på 4,5 %.

Idet den forventet pengestrøm tager udspring i en bundet aftale, må transaktioner betragtes som

værende sandsynlige.

Renten er som følger:

31. januar 2011 4,5 %

31. december 2011 3,5 %

31. december 2012 5,5 %

31. december 2013 4,5%

Eksemplet fremgår af næste side.

25 Se nærmere beskrivelse heraf under kapitel 8
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31.12.2011 31.12.2012 31.12.2013

Balance

Lang - Gæld

Primo 0 -696.217 0

Indregning af gæld -2.000.000

Reklasse til kort 1.303.783 696.217

Ultimo -696.217 0 0

Kort - Gæld

Primo -666.236 -696.217

Reklasset fra lang -1.303.783 -696.217 0

Afdrag 637.547 666.236 696.217

Ultimo -666.236 -696.217 0

Bank

Primo 1.000.000 2.272.453 1.544.907

Lån 2.000.000 0 0

Afdrag -637.547 -666.236 -696.217

Betalt rente Variabel lån -70.000 -74.935 -31.330

Modtaget rente SWAP 70.000 74.935 31.330

Betalt rente SWAP -90.000 -61.310 -31.330

Ultimo 2.272.453 1.544.907 817.360

Terminsforretning (Periodeafgrænsning)

Primo -27.385 13.855

Regulering af Swap -27.385 41.240 -13.855

Ultimo -27.385 13.855 0

Egenkapital

Primo -1.000.000 -882.615 -862.544

Regulering af SWAP 27.385 -41.240 13.855

Resultat 90.000 61.310 31.330

Ultimo -882.615 -862.544 -817.360

Resultatopgørelse

Finansielle poster

Primo

Rente Swap 90.000 61.310 31.330

Ultimo 90.000 61.310 31.330

Resultat 90.000 61.310 31.330
Kilde: Egen tilvirkning
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Som det kan ses af ovenstående eksempel, betyder faldet i renten at der i år 2011 bliver indregnet

en negativ regulering, som følge af den negative markedsværdien på renteswappen, regulering

føres direkte på egenkapitalen. Reguleringerne bliver dog i det efterfølgende år tilbageført, som

følge af den stigende rente, der bevirker at renteswappen nu har en positiv markedsværdi. Idet

renteswappen holdes til udløb, bliver den restende indregnet værdi af renteswappen tilbageført,

hvorved renteswappen bliver nul. Der er således ikke nogen direkte omkostninger forbundet med

at holde en renteswap til udløb.

I relation til ovenstående eksempel vedrørende indregning og måling ved regnskabsmæssig sik-

ring af pengestrømme ses det at hele kursreguleringen indregnes på egenkapital frem til realise-

ring af den forventede pengestrøm.

I ovenstående eksempel er det antaget at renteswappen dækker lånets fulde hovedstol på 2 mio.

kr., såfremt at låntager kun havde valgt at sikre 1 mio. kr. som hovedstol, ville der have været tale

om undersikring, kursreguleringen ville dog forsat have skulle indregnes i egenkapitalen.

Såfremt at låntager i stedet havde valgt at sikre 3 mio. kr., ud fra en antagelse om at de skulle have

optaget yderligere lån inden for en kort fremtidig horisont, men at dette ikke blevet aktuelt. I

dette tilfælde vil der i stedet være tale om oversikring, hvorfor der kun skulle ske indregning de

første 2 mio. kr. af regulering på renteswappens markedsværdi på egenkapitalen, men regulering

på den restende del vil skulle indregnes i resultatopgørelsen, da dette vil blive betragtet som spe-

kulation.

7.3 Oplysningskrav

Formålet med dette afsnit er at give læser en forståelse af hvilke gældende oplysningskrav, som låntager er forpligtel-

ser at angive i sin årsrapport i forhold til de danske lovbestemmelser, sammenholdt med de internationale lovskrif-

ter.

I forhold til ÅRL og oplysningskrav, er det ligesom på de resterende meget begrænset hvilket

krav som stilles i forhold til hvilke oplysninger som skal gives ved finansielle instrumenter, speci-

fikt set i forhold til afledte finansielle instrumenter, så som regnskabsmæssige sikring af penge-

strøm. Der vil derfor i det efterfølgende foretages en kort gennemgang af ÅRL’s oplysningskrav i

forhold til finansielle instrumenter, herunder afledte finansielle instrumenter, derudover vil vi

belyse de krav som stilles i forhold til IFRS standarderne.

7.3.1 ÅRL’s oplysningskrav til finansielle instrumenter

ÅRL indeholder som omtalt ovenfor meget få krav til de oplysninger vedr. finansielle aktiver og

forpligtelser, her under afledte finansielle instrumenter. Der er dog specifikke krav, som stilles i

ÅRL, hvilket bl.a. omfatter af selskabet skal oplyse følgende.
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 For hvert konvertibel lån skal der oplyses det udestående beløb, den fastsatte frist for

ombytning og ombytningskursen26.

 Tilgodehavende under anlægsaktiver, som forfalder til betaling indenfor et år efter balan-

cedagen, skal i regnskabet klassificeres som en særskilt post i balancen, der kan alternativ

oplyses herom i noten.

 Oplysning om den andel af gælden som forfalder til betaling senere end 5 år27.

 Aktiver som ikke ejes af selskabet skal oplyses, eksempelvis ved finansiel leasing m.v.

 Et evt. tilhørsforhold som et aktiv eller forpligtelser har til flere poster i balancen.

 Ved lån hvor kreditorer træder tilbage for øvrige kreditorer, skal det i regnskabet oplyses

det udestående beløb, forfaldstidspunktet og den evt. aftalt forretning.

 Beskrivelse af særlige risici i ledelsesberetningen, herunder forstå finansielle risici.

Som følge at ÅRL’ manglende oplysningskrav, vil regnskabsudarbejde ofte blive tvunget til at

medtaget supplerende noter, som følge af lovens generalklausul om et retvisende billede28. I den

forbindelse vil man også kunde finde inspiration i IFRS 7.

7.3.2 IFRS 7 oplysningskrav

De generelle oplysningskrav i forhold til finansielle instrumenter er bestemt i IFRS 7, hvor de

inddeles i grupper som relaterer sig til de forskellige indregninger og målings senarier som er de-

fineret i IAS 39.

I standarden stilles der mere specifikke krav i forhold til regnskabsmæssig sikring, i form af en

beskrivelse af følgende;29

 De enkle typer af afdækningskategorier

 De anvendte sikringsinstrumenter

 Dagsværdien af sikringsinstrumenter pr. balancedagen

 Hvilken risiko der afdækkes

Når der er tale regnskabsmæssig sikring, stilledes der de internationale standarder yderligere krav

til låntageres oplysninger i årsrapporten. Som eksempel herpå kræver standarden at transaktioner

skal værre transparente set i forhold, at der havde været tale om sikring af dagsværdi.

Selskaber som anvender regnskabsmæssige sikring af pengestrømme skal derfor oplyse følgende

krav:30

 En tidshorisont for hvornår pengestrømmene forventes at indtræffe, samt hvornår det

forventes at disse vil påvirke resultatopgørelsen.

26 ÅRL § 93 stk. 1 (Er kun krav for klasse C og D)

27 ÅRL § 92

28 ÅRL§11, stk. 2

29 IFRS 7.22 – 24 (Årsrapport side 205) el. (iGAAP 2014 side 926)

30 IFRS 7.23
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 En beskrivelse af de evt. budgetteret transaktioner for hvilket sikring tidligere har været

anvendt, men som ikke længere er forventet at ville indtræffe.

 Specificerer bevægelser på sikringsreserven, ift. til- og afgang i året.

 Specificering af årets beløb som er reklassificeret fra egenkapital til resultatopgørelsen.

 hvor i resultatopgørelsen, transaktionen vil blive modregnet i.

Selskaber skal her udover oplyse, i hvilket omfang der har været tale om effektiv sikring i den

pågældende periode, derudover stilles der krav ved sikring af pengestrømme til at den ineffektive

del af sikringen oplyses31.

Som det fremgår af ovenstående stiller de internationale standarder betydelige flere krav til finan-

sielle instrumenter herunder afledte finansielle instrumenter.

7.4 Delkonklusion

Grundlæggende stiller ÅRL meget få krav til oplysninger i regnskabet. ÅRL har dog en lovklausul

som siger at regnskabet skal give et retvisende billede, hvilke ofte betyder at regnskabsudarbejder

selv er nød til at opstille noteoplysninger for netop at leve op til dette krav. I den forbindelse

søges der oftest inspiration i de internationale standarder, da disse er mere specifikke på dette

område.

Virksomheder som vælger at aflægge efter IFRS, skal således give flere oplysninger til regnskabs-

bruger, herunder en specificering af hvilke transaktioner som bliver dækket af sikringen, samt

hvilke instrumenter der anvendes og hvordan de indregnes, m.v.

Derudover stiller IFRS også specielle oplysningskrav, såfremt der er tale om sikring af penge-

strømme. Hvor virksomheden skal oplyse, hvor transaktionerne i resultatopgørelsen føres, hvilke

bevægelser der har været mellem egenkapital og sikringsinstrumentet.

Dette giver således regnskabsbruger en række yderligere informationer, som ikke vil afstedkom-

me i et regnskab aflagt efter ÅRL. Det må antages at de yderligere informationer er med til at give

et mere retvisende billede af låntageres økonomiske situation.

31 IFRS 7:24
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8 Finansielle forpligtelser

8.1 Definition

Dette afsnit har til formål at gøre læser bekendt med der dansk lovgivning forstås finansielle forpligtelser, samt

sammenholde denne med de internationale standarder og belyse forskellene herimellem.

I ÅRL betegnes finansielle forpligtelser som værende gældsforpligtelser hvilket i henhold til ÅRL

defineret som følgende:

”Eksisterende forpligtelser for virksomheden opstået som resultat af tidligere begivenheder, og hvis indfrielse forven-

tes at medfører afståelse af fremtidige økonomiske fordele.”

Kilde: ÅRL, §33, stk. 2

Der er dog i praksis mange forskellige former for gældsforpligtelser, der er leverandørgæld, kas-

sekredit, realkredit lån, bank lån og anden gæld m.v.

Yderligere bliver gældsforpligtelser opdelt i hhv. finansielle og ikke finansielle forpligtelser, som

det kan være svært at skelne mellem. Generelt kan dog siges at der ved Finansielle forpligtelser

forligger en direkte aftale, som to eller flere parter har indgået med henblik på at skulle overdrage

likvider eller lignede til den ene eller tredje part, hvor i mod ikke-finansielle forpligtelser stammer

fra eks. A-skat, pensioner m.v.(anden gæld) som er lovbestemte og i hvor der ikke direkte er ind-

gået en aftale mellem to parter.

Her er en kort skitsering over hvordan en række poster i regnskabet klassificeret finansielle for-

pligtelser eller ikke finansielle forpligtelser:

Regnskabspost Klassifikation

Udbyttegivende og konvertible obligationer Finansielle forpligtelser

Gæld til realkreditinstitutioner Finansielle forpligtelser

Anden gæld Ikke finansielle forpligtelser

Periodeafgrænsningsposter Ikke finansielle forpligtelser

Leverandør af varer og tjenesteydelser Finansielle forpligtelser

For ikke at forvirrer læseren yderligere, vil der i det følgende kun tages udgangspunkt i finansielle

forpligtelser, herunder gæld til realkreditinstitutioner. Øvrige nævnte regnskabsposter, vil derfor

ikke blive yderligere omtalt.

Kapitlets formål er at give læser en indsigt i de gældende regler for finansielle forpligtelser, i

forhold til indregning og måling, samt præsentations- og oplysningskrav, med udgangspunkt i

dansk og internationale standarder.
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I ÅRL er definition på finansielle forpligtelser, som følgende:

”… forpligtelser i form af en aftalt pligt til at afgive likvider eller andre finansielle aktiver til tredjemand” eller

”Aftalt pligt til at udveksle finansielle aktiver eller forpligtelser med tredjemand på vilkår, der kan være ugunsti-

ge”

Kilde: ÅRL Bilag 1, afsnit C Årsrapportens Elementer, punkt 6

I forhold til ÅRL opstår en finansielle forpligtelser således i de tilfælde hvor selskabet har indgået

en aftale hvor de forpligtelser sig til at betale med likvider eller andre finansielle aktiver eks. vær-

dipapir m.v., Værdien vil dog ikke være det samme, men vil betyde at selskabet i sidste ende vil

lide et tab.

I forhold til IAS 32.11 defineres finansielle forpligtelser som følgende:

”En kontraktlig forpligtelse til;

…. at udveksle finansielle instrumenter med anden part, på vilkår som vurderes sandsynligvis for ugunstige, eller

…at afgive likvider eller andre finansielle aktiver til tredjepart.

Kilde: IAS 32.11

Der er således ikke nogen direkte forskel mellem defineres i ÅRL og efter IAS. I IAS skildre man

dog også mellem finansielle og egenkapitalinstrumenter, denne tilsvarende skildring har man ikke

ÅRL. Det er antages derfor at klassificering i mellem disse to poster, sker i ÅRL efter de selskabs-

retslige forhold, dvs. det rent formelle indhold at kontrakten. Hvor i mod at det i IAS 32.15 er

præciseret at en udsteder af et finansielle instrument, skal klassificere det pågældende instrument

efter indholdet i kontrakten. Klassificeringen skelnes yderligere IAS 32.18 hvor af det fremgår at

det er selve substansen og ikke det formelle indhold af den enkle kontrakt som er det afgørende i

forhold til klassifikationen af det pågældende instrument.

Der er således en direkte modsigelse mellem ÅRL og IAS i forhold til denne skildring i forhold til

klassifikation af hhv. finansielle forpligtelser og egenkapitals instrumenter, vil dog ikke blive yder-

ligere gennemgået opgaven.

8.2 Indregning og måling af finansielle forpligtelser

Afsnittet har til formål at redegøre for de gældende indregnings – og målings bestemmelser som er gældende for en

dansk låntager.

Finansielt forpligtelsers indregning og måling er nærmere beskrevet i ÅRL, hvorfor der som ud-

gangspunktet er benyttet i forbindelse med besvarelse af underliggende. Herudover beskriver IAS

32 og IAS 39 kort om Finansielle forpligtelser, disse er ligeledes inddraget hvor det er fundet re-

levant.

Første indregning:

Som hovedregel skal finansielle forpligtelser indregnes til kostpris ved første indregning32.

32 I henhold til ÅRL § 36
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Begrebet kostpris dækker i dette tilfælde over selve anskaffelsessummen for lånet, dog med udta-

gelse af kurstab og låneomkostninger, da disse enten vil skulle amortiseres over lånets løbetid

eller indregnes direkte i resultatopgørelsen. Skildringen her i mellem er afhængig af den efterføl-

gende ind måling, hvilket bliver nærmere gennemgået jf. nedenfor.

Tidspunktet for selve indregningen er som hovedregel ved transaktionstidspunktet, dvs. ved afta-

leindgåelse33.

Transaktionstidspunktet er som ordet antyder, tidspunkter for hvornår selve transaktionen finder

sted. Dette ville i forhold til lån fra realkreditinstitut være i det øjeblik, hvor penge bliver sat ind

på låntagers bankkonto.

Efterfølgende indregning og måling:

Ved efterfølgende indregning, måles lånet til amortiseret kostpris34, dette betyder i sin korthed at

det kurstab og evt. lånomkostninger som er hhv. realiseret og pålagt ved lånets optagelse, vil blive

amortiseret ud over lånets løbetid.

Låntager vil i de fleste tilfælde komme til at have en driftsført rente der er højre end hvad man

først have budgetteret med. Dette skyldes at kurs tabet og låneomkostninger i forbindelse med

optagelse, bliver fordelt over årene, hvorved at den omkostning som medtages i resultatopgørel-

sen de enkle år vil, alt andet lige, være højre end den pålydende rente. Dette omtales som den

effektive rente og beregnes ud fra en rentes rente betragtning.

For at illustrerer ovenstående vil er der opsat nedenstående eksempel, som er med til at præcise-

rer hvordan reglerne bliver anvendt.

En virksomhed optager et lån med en hovedstol på 1.040 t.kr., med en fast rente på 5 p.a. der

Der er samlet låneomkostninger og kurstab for 40 t.kr. og lånets løbetid er 5 år.

Ud fra de gennemgået regler, vil de 40 t.kr. bliver fordelt ud over lånets levetid, i forhold til den

effektive rente, som i dette tilfælde er beregnet til 6,44 %.

Selve beregningen af ovenstående er foretaget ud fra følgende betragtninger:

 Renten = hovedstollen (nominelle værdi) * den fast renten (5%)

 Amortisering = rente i alt - rente

 Rente i alt = hovedstollen (låneprovenu) * effektiv rente

 Afdrag = Ydelse – rente i alt

33 I henhold til ÅRL § 13 stk. 6

34 I henhold til ÅRL § 37 stk. 2

Hovedstol Rente Amortisering Rente i alt Afdrag Ydelse Restgæld

31-12-20X0 1.000.000 1.000.000

31-12-20X1 1.000.000 52.000 12.352 64.352 175.862 240.214 824.138

31-12-20X2 824.138 42.589 10.446 53.035 187.179 240.214 636.959

31-12-20X3 636.959 32.708 8.281 40.990 199.224 240.214 437.735

31-12-20X4 437.735 22.333 5.836 28.169 212.045 240.214 225.690

31-12-20X5 225.690 11.439 3.085 14.524 225.690 240.214 0
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Som det kan ses at ovestående eksempel, så bliver låneomkostninger(Amortisering) på de 40 t.kr.

fordelt ud på de enkle år, i stedet for direkte at blive taget som omkostning i resultatopgørelsen,

det første år.

Nedenstående er medtaget illustration af præsentationen af ovenstående opgørelse i regnskabet,

der er i opgørelsen ikke medtaget egenkapitalopgørelse, da denne i eksempel kun vil vise en ak-

kumulering af resultatopgørelsen.

Som det er illustreret at så bliver omkostningerne og kurstabet, ved lånoptagelsen fordelt udover

lånets løbetid og bliver således driftsført i forbindelse med afdragene. I praksis bliver låneom-

kostningerne og kurstabet modregnet i lånnets hovedstol i forbindelse med udbetalingen af lånet

til virksomheden.

31-12-20X0 31-12-20X1 31-12-20X2 31-12-20X3 31-12-20X4 31-12-20X5

Balance

Gæld

Primo 0 (1.000.000) (824.138) (636.959) (437.735) (225.690)

Indregning af gæld (1.040.000) 0 0 0 0 0

Amortisering af låne omk. 40.000 (12.352) (10.446) (8.281) (5.836) (3.085)

Afdraget 188.214 197.624 207.506 217.881 228.775

Ultimo (1.000.000) (824.138) (636.959) (437.735) (225.690) 0

Bank

Primo 0 1.000.000 759.786 519.572 279.359 39.145

Lån 1.040.000 0 0 0 0 0

Låneomk. / Kurstab (40.000) 0 0 0 0 0

Afdrag 0 (188.214) (197.624) (207.506) (217.881) (228.775)

Betalt rente 0 (52.000) (42.589) (32.708) (22.333) (11.439)

Ultimo 1.000.000 759.786 519.572 279.359 39.145 (201.069)

Resultatopgørelse

Finansielle poster

Rente 0 52.000 42.589 32.708 22.333 11.439

Låneomkostninger 0 12.352 10.446 8.281 5.836 3.085

Ultimo 0 64.352 53.035 40.990 28.169 14.524

Resultat 0 64.352 53.035 40.990 28.169 14.524
Kilde: Egen tilvirkning
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Undtagelser:

I forhold til selv indregning og måling af finansielle forpligtelser er der ikke nogen regel uden

udtagelse, i ÅRL omtales det at såfremt der er tale om finansielle forpligtelser der indgår i en

handelsbeholdning eller er et afledte finansielt instrument vil disse skulle indregnes til dagsværdi35.

I dette tilfælde vil det før omtalte kurstab og låneomkostninger fragår i dagsværdien og vil bliver

driftsført på tidspunkter for optagelse af lånet.

Ved handelsbeholdning skal således forstås om dette indgår som en del af selskabet almindelig

drift.

Eksempel hvor der er tale om en handelsbeholdning, vil være ved en investeringsejendom. Hvor

driften består i at opkøbe og sælge ejendomme, i tillæg til ejendommen optages for det meste

lån(finansielle forpligtelse). Lånene er som regel knyttet op til en specifik ejendom, dvs. at den

finansielle forpligtelse er forbundet med det pågældende aktive, hvorfor disse skal indregnes efter

samme metode, nemlig dagsværdi36.

Nedenstående figur – illustrerer hvornår finansielle instrumenter skal behandles.

Figur 5: Valg af måleattribut

Kilde: Egen tilvirkning

8.3 Præsentationskrav til finansielle forpligtelser

Generelt deles præsentationskravene op i følgende kategorier, anvendt regnskabspraksis, klassifi-

kation af lang og kortfristed, samt evt. notekrav.

35 I henhold til ÅRL § 37 stk. 1

36 ÅRL § 38 stk. 2
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Grundlæggende for alle regnskabsposter, skal der under anvendt regnskabspraksis redegøres for

anvendt indregningsmetode og målgrundlag. Endvidere skal der specifikt for finansielle forplig-

telser omtales forudsætninger for der den valgte beregningsmetode omtales.

Klassificering mellem kort og lang forpligtelser, bygger på antagelsen om at alt som forfalder in-

denfor et år, vil skulle klassificeres som kortfristed37, hvor imod den resterende del vil blive skulle

præsenteres som langfristed. Forpligtelserne skal yderligere klassificeres i overensstemmelser med

ovenstående omtale kriterier for hver arabertalspost, dog med undtagelse af at tilsvarende oplys-

ninger er angivet i noten.

I forhold til selve notekravende for finansielle forpligtelser, så er det er krav at såfremt at posten

er opsplittet i kort- og langfristede, skal der tilknyttes en note til dem begge, som beskriver eller

viser sammenhængen mellem disse. Derudover er det er krav at evt. restgæld som første falder til

betaling mere end frem år efter balancetidspunktet vises i note38.

For klasse C og D er yderligere krav i forhold til konvertible gældbreve, hvor der skal angives

udestående beløb, ombyttekursen og den fastsatte frist for ombytning af kapitalandele for hver af

lånene39. Derudover skal periodeafgrænsningspoter under forpligtelser forklares, samt i det tilfæl-

de hvor en kreditor træder tilbage til fordel for andre af virksomheden kreditorer, skal det udstå-

ende beløb til den pågældende kreditor, der træder tilbage, oplyses.

8.4 Delkonklusion

Finansielle instrumenter som ikke er afledte finansielle instrumenter eller indgår i handelsbehold-

ning, skal indregnes til amortiseret kostpris. Ved amortiseret kostpris fordeles låneomkostninger-

ne og kurstabet ud over lånets kostpris, ved anvendelse af rentes rente metode og derved kom-

mer man frem til den effektive rente for lånet. Hvori der er taget højde for den faste rente på

lånet, tillagt låneomkostninger, samt kurstabet.

37 ÅRL § 26 stk. 3

38 ÅRL § 92

39 ÅRL § 93 stk. 1
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Lånetypernes påvirk-

ning på egenkapitalen

Kapitel 9
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9 Renteswaps og fastforrentet låns egenkapitalspåvirkning

9.1 Forudsætninger

Med henblik på at sammenholde den regnskabsmæssige præsentation af renteswaps og fastfor-

rentede lån vil vi først opstille et eksempel på én af hver låneaftale med ens lignende vilkår.

Låneaftalerne fastsættes med følgende generelle forudsætninger.

Vi tager udgangspunkt i en situation, hvor låntager skal låne 1.000 t.kr. til at investere i produkti-

onsmateriel – det vil sige han skal bruge 1.000 t.kr. i hånden (låneprovenuet). Renten tilskrives

for at holde eksemplet simpelt én gang årligt, lånets løbetid er 5 år40, og afdrages som et annui-

tetslån.

Lånet optages ved udgangen af år 20X0.

Renteswap

Lånetager kan vælge at optage et variabelt forrentet lån. Låneomkostningerne på renteswapkon-

struktionen er som beskrevet i kapitel 3 typisk lig 0 kr. For at provenuet bliver 1.000 t.kr. er ho-

vedstolen derfor også 1.000 t.kr.

40 Løbetiden på fastforrentede lån og renteswaps kan – og vil ofte – være længere. I eksemplet er dog valgt en kort

løbetid, således opstillede amortiseringsplaner mv. ikke bliver unødvendigt uoverskuelige.

Formålet med dette kapitel er at opstille og beregne grundlaget for analysen af præsenta-

tion af renteswaps sammenholdt med præsentationen af et fastforrentet realkreditlån.

Fokus er således på niveau tre i begrebsrammen vedrørende sammenlignelighed. Dette

kapitel har altså i overvejende grad til formål at beregne de tal, som opgavens hovedana-

lyse skal basere sig på. Kapitlet er valgt fastholdt, som en del af opgavens hovedtekst –

imod sætning til at vedlægge det som bilag – da det med udgangspunkt i en række ek-

semplar giver læseren indsigt i de forhold, som påvirker indregningen og målingen af

renteswaps og fast forrentede lån. Denne indsigt er essentiel for forståelsen af den sene-

re analyse af området.
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Herefter indgår låntager en renteswap med et pengeinstituttet, hvor den variable rente byttes til

en fast årlig rente på 4,5%41 med låneomkostninger på 0 kr. Rente tilskrives årligt. Låne afdrages

som et annuitetslån over 5 år.

Fastforrentet lån

Lånetager optager derfor et fast forrentet lån til en rente på 5%. Låneomkostningerne er 10 t.kr.,

og kurstab er 20.000 kr. (ca. 2% af hovedstol). For at provenuet bliver 1.000 t.kr. er hovedstolen

derfor fastsat til 1.030 t.kr.

Forskellen i renten på de to lånetyper er fastsat til 0,5% og er udtryk for den pris låntager betaler

for at have en konverteringsmulighed på det fastforrentede lån42.

Overordnet kan de to lån altså opsummeres således:

Vilkår Renteswap Fastforrentet lån

Hovedstol 1.000.000 kr. 1.030.000 kr.

Nettorente (fast) 4,5% 5%

Låneomkostninger og kurstab 0 kr. 30.000 kr.

Provenu 1.000.000 kr. 1.000.000 kr.

Løbetid (år) 5 5

Rentetilskrivning Årlig Årlig

Afdragsform Annuitetslån Annuitetslån

Med baggrund i ovenstående oplysninger vil vi starte med at fokusere på den regnskabsmæssige

præsentation af renteswaps.

9.2 Regnskabsmæssig præsentationen af renteswaps

På baggrund af ovenstående oplysninger kan vi opstille nedenstående amortiseringsplan. Det

bemærkes at nedenstående amortiseringsplan - for at gøre opstilling og den senere sammenhol-

delse nemmere – er vist netto for både det variable lån og renteswappen. Reelt er det som be-

skrevet i kapitel 1- to adskilte produkter.

41 Renteniveauet er i eksemplerne tilfældigt fastsat – dog er der en intern sammenhæng mellem renterne i eksempla-

rerne. F.eks. er renteniveauet for den faste rente på renteswappen lavere en renteniveauet på det fastforrentede lån,

som beskrevet i afsnit 3.
42 Konverteringspræmien udgør ca. 0,5%-point jf. Henrik Grave uafhængig rådgiver fra Økonomihuset Nordsjælland

jf. http://www.business.dk/bolig/saa-dyrt-kan-andelslaan-med-renteswap-blive.
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Dato Hovestol Rente Afdrag Ydelse Restgæld

31-12-20X0 1.000.000 1.000.000

31-12-20X1 1.000.000 45.000 182.792 227.792 817.208

31-12-20X2 817.208 36.774 191.017 227.792 626.191

31-12-20X3 626.191 28.179 199.613 227.792 426.578

31-12-20X4 426.578 19.196 208.596 227.792 217.982

31-12-20X5 217.982 9.809 217.982 227.792 0

I alt 138.958 1.000.000 1.138.958

Ovenstående viser altså pengestrømseffekten af den optagne lånekombination. Foruden dette er

der også dagsværdireguleringen på renteswappen, som bliver indregnet regnskabsmæssigt.

Dagsværdien er som beskrevet i kapitel 3 opgjort på baggrund af to ting:

1) Pengeinstituttets provenu

2) Ændringer i den faste markedsrente

Disse vil vi behandle adskilt jf. nedenstående.

Ad 1. Pengeinstituttets provenu

Pengeinstituttets provenu består som beskrevet i kapitel 3 af pengeinstituttets rentemargin (for-

skellen mellem bid og ask-prisen på markedet), samt de ”faste” låneomkostninger mv., som ban-

kers ønsker dækket.

Det har ikke været muligt at få oplysninger fra nogen pengeinstitutter om størrelsen af deres ren-

temargin og ”faste låneomkostninger”, som tilgår dagsværdien.

Vi har derfor skønnet disse med udgangspunkt i følgende:

Rentemargin: Rentemarginen fastsat til 0,2%, hvilket svarer til ca. 4-5% af den fastsatte rente på

lånet. Rentemarginens størrelse har ikke afgørende betydning for analysen, men indgår alligevel i

beregningen, da den udgør en del af dagsværdifastsættelsen, og derfor en forskel imellem præsen-

tationen af de to lånetyper.

Låneomkostninger: Låneomkostningerne bankens omkostninger til at stifte lånet mv. Dette

bliver – som beskrevet i kapitel 3 – en del af dagsværdien fra optagelsestidspunktet. Vi har i ek-

semplet fastsat låneomkostningerne til at udgøre ca. 1% af hovedstolen.

Bankens samlede provenu er derfor fastsat til 1,2%.
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For at beregne påvirkningen af bankens provenu på renteswappen vil vi beregne det rest provenu

banken har tilbage ved udgangen af hvert regnskabsår.

Dato Restgæld
Låneomk.

(1%)

Låneomk.

(Dagsværdi)

Rentemargin

(0,2%)

Rentemargin

(Dagsværdi)

Bankens provenu

indtil udløb

(Dagsværdi i alt)

31-12-20X0 1.000.000 10.000 30.880 2.000 6.176 37.056

31-12-20X1 817.208 8.172 20.880 1.634 4.176 25.056

31-12-20X2 626.191 6.262 12.708 1.252 2.542 15.249

31-12-20X3 426.578 4.266 6.446 853 1.289 7.735

31-12-20X4 217.982 2.180 2.180 436 436 2.616

31-12-20X5 0 0 0 0 0 0

Dagsværdien beregnes jf. ovenstående, som summen af den fremtidige merrente långiver skal

betale, hvis man holder renteswappen til udløb i forhold til den generelle faste rente på markedet.

Der er i ovenstående eksempel ikke taget højde for tilbagediskontering af de fremtidige renter til

nutidsværdi, da dette ikke vurderes at være væsentligt for opgavens konklusion.

Ad 2. Ændringer i den faste markedsrente

Dagsværdien af renteswappen er som beskrevet i kapitel 1 også påvirket af udviklingen på rente-

markedet. Simpelt sat op kan påvirkningen af ændringen i den faste markedsrente opgøres som

den mer- eller mindre rente långiver skal betale i fremtiden på sin renteswap i forhold til den faste

markedsrente.

Beregningen heraf følger derfor ovenstående beregning med bankens provenu. Til senere anven-

delse i opgaven vil vi nedenfor beregne dagsværdipåvirkningen ved en renteændring på 2% i år

20X1.

Dato Restgæld Renteændring (2%)
Mer-/mindre rentebetaling indtil udløb

(Dagsværdi)

31-12-20X0 1.000.000 N/A - Rentestigning år 1 N/A - Rentestigning år 1

31-12-20X1 817.208 16.344 41.759

31-12-20X2 626.191 12.524 25.415

31-12-20X3 426.578 8.532 12.891

31-12-20X4 217.982 4.360 4.360

31-12-20X5 0 0 0
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For at opsummere ovenstående beregninger vil dagsværdien af renteswappen ved udgangen af år

20X1 ved en rentestigning på 2 % udgøre:

Dato Beløb i kroner

Bankens provenu 25.056

Mindre rentebetaling ift. markedsrenten (41.759)

Dagsværdi pr. 31-12-20X1 (16.703)

På baggrund af ovenstående har vi jf. Bilag A beregnet renteswappens påvirkning på låntager

egenkapital (inkl. selve rentebetalingen) ved de tre scenarier; uændret rente, rentestigning på 2%

og rentefald på 2%.

Egenkapitalens påvirkning er opsummeret nedenfor.

Dato Ingen ændring Rentestigning, 2% Rentefald, 2%

31-12-20X0 -37.056 -37.056 -37.056

31-12-20X1 -70.056 -28.296 -111.815

31-12-20X2 -97.023 -71.608 -122.438

31-12-20X3 -117.688 -104.796 -130.579

31-12-20X4 -131.765 -127.405 -136.124

31-12-20X5 -138.958 -138.958 -138.958

Ovenfor har vi altså beregnet renteswappens egenkapitals påvirkningen for låntager ved de tre

opstillede scenarier. Dette vil blive anvendt i næste kapitel.

9.3 Regnskabsmæssig præsentationen af fastforrentede lån

De fastsatte lånevilkår for det fastforrentede lån – som angivet tidligere i dette kapitel – er op-

summeret nedenfor.

Vilkår Fastforrentet lån

Hovedstol 1.030.000 kr.

Nettorente (fast) 5%

Låneomkostninger og kurstab 30.000 kr.

Provenu 1.000.000 kr.

Løbetid (år) 5

Rentetilskrivning Årlig

Afdragsform Annuitetslån
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På baggrund af ovenstående oplysning er nedenstående amortiseringsplan opstillet.

Hovedstol Rente Afdrag Ydelse Restgæld

31-12-20X0 1.030.000 1.030.000

31-12-20X1 1.030.000 51.500 186.404 237.904 843.596

31-12-20X2 843.596 42.180 195.724 237.904 647.872

31-12-20X3 647.872 32.394 205.510 237.904 442.361

31-12-20X4 442.361 22.118 215.786 237.904 226.575

31-12-20X5 226.575 11.329 226.575 237.904 0

I alt 159.520 1.030.000 1.189.520

Fast forrentede lån, som ikke indgår i en handelsbeholdning, skal – som omtalt i kapitel 8 – måles

til amortiseret kostpris.

Amortiseringen af låneaftalen kan illustreres således:

Dato Hovedstol
Effektiv ren-

te*

Afdrag inkl.

amortisering**
Ydelse Restgæld

31-12-20X0 1.000.000 1.000.000

31-12-20X1 1.000.000 60.786 177.118 237.904 822.882

31-12-20X2 822.882 50.019 187.885 237.904 634.997

31-12-20X3 634.997 38.599 199.305 237.904 435.692

31-12-20X4 435.692 26.484 211.420 237.904 224.272

31-12-20X5 224.272 13.633 224.272 237.904 0

I alt 189.520 1.000.000 1.189.520

Hvor den effektive rente og afdrag inkl. amortisering er opgjort således:

* Effektiv rente er opgjort såle-

des:
** Afdrag er opgjort således:

Dato Rente
Amortisererede

låneomk.
I alt Afdrag

Amortisererede

låneomk.
I alt

31-12-20X1 0 0 0 0 0 0

31-12-20X2 51.500 9.286 60.786 186.404 -9.286 177.118

31-12-20X3 42.180 7.840 50.019 195.724 -7.840 187.885

31-12-20X4 32.394 6.205 38.599 205.510 -6.205 199.305

31-12-20X5 22.118 4.366 26.484 215.786 -4.366 211.420

31-12-20X5 11.329 2.304 13.633 226.575 -2.304 224.272

I alt 159.520 30.000 189.520 1.030.000 -30.000 1.000.000

Den effektive rente på lånet er den omkostning, der årligt driftsføres i låntagers årsrapport. Idet

låneaftalen ikke medfører nogen reguleringer direkte på egenkapitalen svarer låneaftalens påvirk-

ning på låntagers egenkapital derfor til den akkumulerede effektive rente.
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Påvirkningen på egenkapitalen kan derfor opsummeres således:

Dato Fastforrentet lån

31-12-20X0 0

31-12-20X1 -60.786

31-12-20X2 -110.805

31-12-20X3 -149.404

31-12-20X4 -175.888

31-12-20X5 -189.520

9.4 Delkonklusion

I ovenstående afsnit har vi redegjort og beregnet en fiktiv renteswap-konstruktion og en fiktiv

fastforrentet låneaftales egenkapitalspåvirkning for låntager ved 3 opsatte scenarier for renteud-

viklingen på markedet. De beregnede tal vil blive anvendt i analysen i det efterfølgende afsnit.
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Analyse af den

regnskabsmæssige

præsentation

Kapitel 10
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10 Analyse af den regnskabsmæssige præsentation af renteswaps

10.1 Opsummering af egenkapitalens påvirkning

Med baggrund i at foretage en analyse af præsentationen af de to lånetyper er der nedenfor fore-

taget en opsummering af egenkapitalens påvirkning beregnet i det forrige kapitel.

Egenkapitalspåvirkning -

Ingen ændring

Egenkapitalspåvirkning -

Rentestigning, 2%

Egenkapitalspåvirkning -

Rentefald, 2%

Dato Rentesw. Fastforr. Forskel Rentesw. Fastforr. Forskel Rentesw. Fastforr. Forskel

31-12-20X0 -37.056 0 -37.056 -37.056 0 -37.056 -37.056 0 -37.056

31-12-20X1 -70.056 -60.786 -9.270 -28.296 -60.786 32.489 -111.815 -60.786 -51.029

31-12-20X2 -97.023 -110.805 13.782 -71.608 -110.805 39.197 -122.438 -110.805 -11.633

31-12-20X3 -117.688 -149.404 31.716 -104.796 -149.404 44.607 -130.579 -149.404 18.825

31-12-20X4 -131.765 -175.888 44.123 -127.405 -175.888 48.483 -136.124 -175.888 39.763

31-12-20X5 -138.958 -189.520 50.562 -138.958 -189.520 50.562 -138.958 -189.520 50.562

Overordnede kommentarer til analysen

Med henblik på at analysere ovenstående opstilling er der jf. bilag B opstillet et diagram over

hvad de enkelte opgjorte forskelle jf. ovenstående består af.

Af overordnede kommenterer til grafen bemærkes det at forskellen mellem de to låntyper for alle

tre scenarier er ens i år 20X0, da renteudviklingen først er indregnet fra år 20X1.

Forskellen ved udløbet af låneaftalerne er for alle tre scenarier på 50.562 t.kr., hvilket skyldes at

såfremt begge låneaftaler holdes til udløb har ændringen i markedsrenten ikke nogen påvirkning

på virksomhedens økonomiske situation. Dette skyldes at begge låneaftaler jo netop er designet

til at sikrer mod renteudsving på markedet gennem en fast rente. Idet egenkapitalens påvirkning i

alle tre scenarier er positivt kan det heraf også aflæses at renteswapkonstruktionen, såfremt den

holdes til udløb, er billigere for virksomheden uanset udviklingen på rentemarkedet. Dette skyl-

des at låneomkostningerne og renten er lavere ved denne konstruktion.

Formålet med dette kapitel er at analysere præsentationen af renteswaps sammenholdt

med præsentationen af et fastforrentet realkreditlån

Analysen vil tage udgangspunkt i en række fiktivt opstillede låneaftaler og scenarier med

henblik på at sammenholde den regnskabsmæssige præsentation med virksomhedens

økonomiske situation i de enkelte scenarier. Gennem denne analyse ønsker vi at identi-

ficere eventuelle svagheder i den nuværende årsregnskabslov.
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10.2 Analyse af de enkelte år

Forskellen i egenkapitalens påvirkning mellem de to lånetyper er, som det fremgår af bilag B,

udtryk for forskellene i nedenstående parametre.

1) Rentemarkedets påvirkning på dagsværdien

2) De lavere låneomkostninger / periodiseringen af låneomkostningerne

3) Bankens rentemargin, som indregnes i dagsværdien

Ovenstående tre forhold vil blive behandler særskilt i de tre følgende afsnit.

Ad 1. Rentemarkeds påvirkning af dagsværdien (Lilla søjle)

Rentemarkedets påvirkning på dagsværdien fremgår tydeligt jf. bilag B, idet de tre scenarier tager

udgangspunkt i en ændring af markedsrenten. Den difference der er i forskellene i de enkelte

scenarier er derfor alene udtryk for ændringen i rentemarkeds påvirkning af dagsværdien, da alle

andre parametre er uændret.

Såfremt der lægges til grund at begge låntyper holdes til udløb, fremgår det – som beskrevet

ovenfor – at renteswappen vil være den mest fordelagtige løsning. I sådanne tilfælde vil den lø-

bende ændring af markedsrenten, og derved dagsværdi af renteswappen, således ikke have nogen

direkte konsekvens på virksomhedens økonomiske situation43.

Regnskabsmæssigt vil reguleringen af dagsværdien på låntagers renteswap dog altid påvirke lånta-

gers egenkapital uanset låntagers hensigt med og mulighed for at holde renteswappen til udløb.

Det skal i den sammenhæng huskes at dagsværdien – foruden bankens provenu, som behandles

nedenfor – er udtryk for den mer- / mindre rente låntager vil komme til at betale i fremtiden I

forhold til markedsrenten. Dagsværdien er altså udtryk for en afståelse af fremtidige økonomiske

fordele – uanset om renteswappen holdes til udløb eller ej44.

Anskues indregningen og målingen af renteswaps ud fra denne vinkel vil det regnskabsmæssigt –

ud fra et formueorienteret paradigme – give mening at indregne dagsværdien af renteswappen i

balancen – uanset om den holdes til udløb eller ej.

Overføres denne anskuelse til det fast forrentede lån kan man argumentere for at låntager – så-

fremt denne har hensigt om og mulighed for at holde lånet til udløb - bør indregne dagsværdien

af det fast forrentede lån i balancen, uanset at man gennem konverteringsretten har mulighed for

at indfri lånet til en lavere værdi. Dette skyldes at dagsværdien jo netop er udtryk for den mer- /

mindre rente man kommer til at betale i forhold til markedsrenten.

43 Der kan være situationer, hvor långiver i låneaftalen f.eks. har krævet sikkerhedsstillelse for en eventuel negativ

dagsværdi. I sådanne tilfælde vil dagsværdien af renteswappen selvsagt påvirke låntagers økonomiske situation uanset

at det er hensigten at holde lånet til udløb. Iht. opgavens afgrænsning vil dette dog ikke blive behandlet yderligere.

44 Iht. ÅRL’s definition en forpligtelse, ÅRL bilag 1C: ”Eksisterende pligter for virksomheden opstået som resultat af tidligere

begivenheder, og hvis indfrielse forventes at medføre afståelse af fremtidige økonomiske fordele”
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Omvendt er låntager jo ikke direkte forpligtet til at betale denne rente, da lånet kan indfries til

kurs 100, men det vil typisk medfører yderligere omkostninger gennem låneomlægning mv., som

gør at dette ikke altid er en økonomisk fordel for låntager.

Der ses med baggrund heri et regnskabsmæssig asymmetri i relation til indregningen og målingen

af den mer- / mindre rente man betaler på en renteswap konstruktion i forhold til det fast forren-

tede lån ved en holde-til-udløbs-situation. Dette vurderes derfor overvejende ikke at være i over-

ensstemmelse begrebsrammen ønske om at regnskabsinformationer skal være sammenligning

lige45.

Ad. 2 Periodiseringen af låneomkostningerne (røde søjle)

En stor del af forskellene i egenkapitalspåvirkningen også forskellen i måden låneomkostningerne

bliver opgjort og periodiseret på. Den røde søjle jf. bilag B er udtryk for forskellene mellem den

akkumulerede driftsførte amortiserede kostpris, og dagsværdien af låneomkostningerne på rente-

swap-konstruktionen, som jf. forrige kapitel er udtryk ved en rente på ca. 1% af restgælden.

Grundlæggende er principperne for periodiseringen af låneomkostningerne ens ved amortisereret

kostpris og opgørelsen af dagsværdien på renteswappen i forhold til påvirkningen på egenkapita-

len.

Amortiseringen af låneomkostningerne er nemlig udtryk for at man ønsker låneomkostningerne

regnskabsmæssigt skal behandles, som om man i stedet havde hævet renten tilsvarende på lånet.

Dette er netop den praksis renteswappen indirekte følger, idet låneomkostningerne indgår som

en renteomkostning, der bliver tillagt lånet i forhold til markedsværdien, og derved påvirker mar-

kedsværdien, grundprincipperne er altså ens.

Forskellen i egenkapital påvirkningen skal derimod ses i principperne for at indregne denne mer-

omkostning i forhold til markedet. Ved renteswapkonstruktionen indregnes alle låneomkostnin-

ger i tilknytning til lånet up-front, fordi man tager udgangspunkt i at virksomheden har en yderli-

gere forpligtelse ved at have indgået renteswapaftalen set i forhold til markedsrenten. Denne re-

duceres så løbende i takt med at restgælden afdrages, og låneomkostninger derfor løbende også

”afdrages”.

Ved amortiseret kostpris betales låneomkostninger i stedet up-front, og periodiseres derefter over

lånets løbetid. Her er fokus altså ikke at vise en forpligtelse i balancen i forhold til den merom-

kostning virksomheden har i forhold til markedet, men at periodisere låneomkostningerne, såle-

des at de periodiseres ”korrekt” i resultatopgørelsen. Dette til trods for at låneomkostningerne

ved det fastforrentede lån er en omkostning for virksomheden uanset om lånet holdes udløb.

Virksomheden kan altså ikke slippe for denne meromkostning i forhold til markedsrenten.

45 Sammenlignelighed omtales i begrebsrammen niveau 2, som værende et af parametrene for at øge nytteværdien af

regnskabsinformation for regnskabsbruger.
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Det kan på baggrund af ovenstående altså konkluderes at renteswapkonstruktionen i højere grad

end det fast forrentede lån søger at leve op til det formueorienterede paradigme med fokus på

balancens værdier i modsætning til periodiseringen i resultatopgørelsen.

Den identificerede asymmetri jf. ovenstående skyldes dog den grundlæggende forskel i de to må-

lingsmetoder; amortiseret kostpris og dagsværdi. Denne forskel følger generelt samme forhold,

som beskrevet under Ad 1, idet periodiseringen af låneomkostninger er et udtryk for om den

mer-/mindre effektive rente man betaler på lånet skal indregnes i takt med at renten påløber eller

i takt med at markedsrenten ændrer sig.

Det vurderes derfor med baggrund i ovenstående at den regnskabsmæssige asymmetri følger

svagheden identificeret jf. Ad 1, hvorfor dette forhold ikke behandles yderligere i opgaven.

Ad. 3 Bankens rentemargin, som indregnes i dagsværdien (Grøn søjle)

Bankens rentemargin udgør, som det fremgår af bilag B, også en del af forskellen i egenkapitals

påvirkningen ved de to lånetyper.

Denne forskel følger generelt samme forhold, som beskrevet under Ad 1, idet rentemarginen kan

sidestilles med at markedsrenten straks efter lånoptagelsen faldt med en tilsvarende %-sats.

Grunden til at dette medfører en forskel i egenkapitals påvirkningen er at renteswapkonstruktio-

nen søger at indregne den meromkostninger låntager skal afholde i forhold til markedet, hvor-

imod indregningen og målingen af det fastforrentede lån indregner denne meromkostning i takt

med at lånet forrentes. Der følger her de samme forhold beskrevet under Ad 1 mht. at holde-til-

udløb eller ej.

Idet Ad 1 fra en regnskabsmæssig synsvinkel kan sidestilles vurderes det derfor ikke nødvendigt

at uddybe dette forhold mere, og de regnskabsmæssige udfordringer i relation til Ad 3 vurderes

derfor at være lig de regnskabsmæssige udfordringer identificeret jf. Ad 1.

10.3 Delkonklusion

Det kan på baggrund af dette kapitel konkluderes at der på en række punkter ses asymmetri i

egenkapital påvirkningen af indregningen og målingen af renteswaps og fastforrentede lån, selv-

om der er situationer, hvor låntagers økonomiske situation ved de to låntyper kan sidestilles.

I dette kapital har vi identificeret at markedsrentens egenkapital påvirkning ved de to låntyper er

forskellige til trods for at den økonomiske situation ved begge låntyper er identiske ved en holde-

til-udløb-situation.

Ovenstående forhold vil blive analyseret i det kommende kapital, hvor vi vil søge at finde meto-

der for at løse asymmetrien i den regnskabsmæssige behandling af de to lånetyper.
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Forbedrings

forslag

Kapitel 11
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11 Forslag til forbedringer til årsregnskabsloven

11.1 Opstilling af forbedringsforslag

Opsummering af svaghed - Rentemarkedets påvirkning på dagsværdien

Vi identificerede i forrige kapitel at udviklingen i markedsrenten påvirker dagsværdien på rentes-

wappen, som bliver indregnet over egenkapitalen. Denne påvirkning på dagsværdien er udtryk for

at låntager har påtaget sig at betale en lavere/højere rente på lånet end markedet på regnskabsaf-

læggelsestidspunktet kan tilbyde.

Det fastforrentede lån indregnes derimod ikke til dagsværdi. Udviklingen på rentemarkedet på-

virker således ikke egenkapitalen ved denne konstruktion. Dette skal ses i lyset af at låntager i

denne situation altid har mulighed for at indfri lånet til kurs 100, og derfor ikke er forpligtet til at

betale en eventuel merrente ift. markedet. Da indfrielse og optagelse af et nyt lån dog vil medfø-

rer en række omkostninger for låntager er det ikke altid fordelagtigt for låntager at indfri lånet

selvom markedsrenten er under den faste rente på lånet. Er man i en situation, hvor långiver der-

for har til hensigt og mulighed for at holde lånet til udløb er dennes økonomiske situation at side-

stille med renteswapkonstruktionen. Indregningen er dog som angivet ovenfor forskellige, idet

der ved det fast forrentede lån ikke indregnes værdien af den mer-/mindre rentebetaling låntager

har i fremtiden ift. markedet.

Formålet med dette kapitel er at opstille og vurderer vores forslag til at udbedre den i

forrige kapitel identificerede svaghed i årsregnskabsloven. Kapitlet er bygget op, således

at der for den identificerede svaghed vil blive opstillet en række forbedringsforslag. Dis-

se forbedringsforslag vil særskilt blive analyseret med henblik på at vurdere om de for-

højer nytteværdien for regnskabsbrugeren i forhold til de nuværende regnskabsregler.

Denne vurdering vil tage udgangspunkt i gennemgangen af begrebsrammen jf. kapitel 4,

hvor relevante parametre for at vurdere nytteværdien for regnskabsbruger blev identifi-

ceret.

Som konklusionen på dette kapitel vil vi derfor opsummere vores forslag til at forbedre

årsregnskabsloven, således at regnskabsreglerne i højere grad skaber nytteværdi for

regnskabsbruger.
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Forslag til forbedringer

På baggrund af ovenstående ses der overordnet tre løsningsmuligheder for at undgå den omtalte

asymmetri;

- Ændre præsentationen af fastforrentede lån, så den følger renteswaps-

- Ændre præsentationen af renteswaps, så den følger fastforrentede lån

- Øge informationer om lånet i regnskabet og påvirkning af holde-til-udløb eller ej, således regn-

skabslæser selv kan vurdere den økonomiske påvirkning.

Med baggrund heri har vi opstillet nedenfor 3 forbedringsforslag:

1. Fastforrentede lån, som regnskabsaflægger forventer og har mulighed for at holde til udløb,

skal indregnes til dagsværdi

2. Renteswapskonstruktionen, som regnskabsaflægger forventer og har mulighed for at holde

til udløb, skal ikke indregnes til dagsværdi

3. Der skal stilles højere krav til regnskabsoplysningerne vedrørende regnskabsaflæggers hen-

sigt og mulighed for at holde låntyperne til udløb (Indregning og måling forbliver uæn-

dret), ligesom påvirkningen på regnskabstallene ved de to scenarier skal noteoplyses.

Disse vil blive vurderet særskilt jf. nedenstående.

11.2 Vurdering af forbedringsforslag

Vi vil i det følgende afsnit gennemgå hver af vores forbedringsforslag særskilt med henblik på at

vurdere om de forhøjer nytteværdien for regnskabsbruger i forhold til de nuværende regnskabs-

regler.

Analysen vil tage udgangspunkt i de parametre vi i kapitel 4 identificerede til at måle nytteværdi.

Parametrene er: Relevans, Troværdighed, Sammenlignelighed, Verificerbarhed, Rettighed, Forstå-

elighed og Formueorienterede paradigme46.

Disse vil blive særskilt gennemgået for hvert enkelt forslag med henblik på at vurdere om forsla-

get øger, sænker eller ikke påvirker regnskabslæser nytteværdi. De enkelte forslag gennemgås der-

for nedenfor i numerisk rækkefølge.

Ad. 1.1 Fastforrentede lån, som regnskabsaflægger, forventer at holde til udløb, skal ind-

regnes til dagsværdi

Forslaget bygger på at såfremt regnskabsaflægger forventer47 at det fast forrentede lån skal holdes

til udløb skal lånet indregnes til dagsværdi med regulering over egenkapitalen. Dette vil medføre

46 Som beskrevet i kapital 4 menes her om forslaget trækker i retning af det formueorienterede paradigme eller ej.

47 Det vil sige over 50 % sandsynlighed, som beskrevet i kapital 4. Det bemærkes at der i ordet forventer ligger både

regnskabsaflæggers hensigt og mulighed for at holde lånet til udløb. Såfremt regnskabsaflæggers økonomiske forhold

gør at det ikke er ”forventeligt”/”sandsynligt” at lånet kan holdes til udløb bør lånet – uanset regnskabsaflæggers

hensigt – ikke indregnes til dagsværdi.
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at den mer- /mindre rente, som låntager har påtaget sig i forhold til markedsrenten vil påvirke

egenkapitalen. Med henblik på at sikrer en sammenlignelig periodisering af låneomkostningerne

skal disse fortsat amortiseres.

Påvirkningen på årsrapporten

Dette vil medføre at forskellen i påvirkningen af egenkapitalen mellem de to låntyper, som illu-

strereret jf. bilag B, vil blive reduceret til at omfatte den sparede renteomkostning på renteswap-

pen (blå søjle), samt dele af låneomkostningerne (rød søjle)48. Disse forskelle afspejler virksom-

hedens økonomiske situation, da der ved en holde-til-udløb situation vil være en lavere rente og

lavere låneomkostninger på renteswapkonstruktionen.

Forskellen i påvirkningen af egenkapitalen vil altså hovedsageligt blive reduceret til at afspejle de

faktiske forskelle i låntagers økonomiske situation.

Forslaget vil nedenfor blive vurderet iht. de enkelte parametre.

Relevans

Det vurderes at forslaget har en prognoseværdi for regnskabslæser, idet det giver regnskabslæser

indsigt i den mer-/mindre rente regnskabsaflægger, skal betale i fremtiden ift. markedet. Progno-

seværdien vurderes derfor øget for regnskabslæser.

Troværdighed

Forslagets troværdighed vurderes at være negativt påvirket af at det er regnskabsaflæggers forvent-

ning i forhold til om lånet holdes til udløb eller ej, som er afgørende for den regnskabsmæssige

behandling af lånet.

Det vurderes dog grundlæggende at kravet er opfyldt, idet dette forhold f.eks. kan sidestilles med

kravet om indregning af udskudt skat ud fra ledelsen hensigter omtalt i IAS1249.

Dagsværdien af obligationslånene vurderes endvidere at kunne måles pålideligt, da de handles på

et frit marked.

Med udgangspunkt i ovenstående vurderes troværdigheden – og herved nytteværdien - dog sæn-

ket, da ledelsen skøn i højere grad har indflydelse på den regnskabsmæssige behandling.

Sammenlignelighed

Sammenligneligheden i mellem virksomheder, som anvender én af de to låntyper, der forventes

at blive holdt til udløb, vurderes at blive øget.

Der ses dog en udfordring med sammenligeligheden med virksomheder, der ikke forventer at

holde deres lån til udløb, idet det faktum at forventningen til om et lån holdes til udløb kan æn-

48 Der vil stadig være en forskel i periodiseringen af låneomkostningerne i forhold til hvornår de rammer egenkapita-

len. En løsning af dette vil kræve at låntager kan opdele dagsværdien i renteswappen på låneomkostninger og andre

forhold. Dette vil i praksis ikke være muligt at få disse oplysninger, hvorfor forholdet ikke behandles yderligere i

opgaven.

49 KPMG – ”Indsigt i årsregnskabsloven”, side 388. Her omtales som eksempel at målingen af udskudt skat på en ejen-

dom ændres efter hvorvidt det er ledelsens hensigt at beholde eller sælge ejendommen.
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dres løbende. Ledelsen hensigt med at holde lånet til udløb vil således ofte kunne ændre sig med

udgangspunkt i eksterne forhold, som f.eks. udviklingen på rentemarkedet. Med baggrund i den

manglende konsistens vurderes det at sammenligneligheden – og herved også nytteværdien – vil

falde.

Verificerbarhed

Verificeringen af regnskabsposten vurderes at være negativt påvirket af at ledelsen skøn har langt

højere grad på indregningen og målingen af regnskabsposterne jf. ovenstående argumentation om

troværdighed. Det vurderes derfor at nytteværdien for regnskabsbruger vil blive sænket.

Rettighed

Forslaget vurderes ikke at påvirke nytteværdien i forhold til dette parameter set i forhold til de

nuværende regnskabsregler, fordi oplysningerne er lige så væsentlige som før.

Forståelighed

Forslaget vil medføre en øget kompleksitet af præsentationen af fastforrentede lån i årsrapporten,

da regnskabsaflæggers hensigt om indfrielse af lånet har afgørende betydning for den regnskabs-

mæssige behandling.

Omvendt vil forslaget medfører at virksomhedens økonomiske situation fremgår mere direkte af

årsrapporten, da det faktum at lånet forventes holdt til udløb har indflydelse på indregningen, og

derfor bedre illustrerer den økonomiske situation.

Samlet set vurderes foreståligheden derfor at være uændret i forhold til regnskabsbrugers nytte-

værdi.

Formueorienteret paradigme

Forslaget understøtter det formueorienterede paradigme, idet fokus er på at sikre at værdien af

balancen er opgjort retvisende, herunder at egenkapitalen udviser den mest tilnærmelsesvise mar-

kedsværdi.

I denne værdi bør således indgå en eventuel mer-/mindre forpligtelse, som låntager har påtaget

sig i forhold til markedet.

Det vurderes derfor at denne præsentation i højere grad er formueorienteret.



Side 67

Opsummering og delkonklusion

Konklusionerne jf. ovenstående er opsummeret nedenfor for at skabe et overblik

Parameter Forslagets påvirkning på nytteværdi-

en ift. de nuværende regnskabsregler

Relevans

Troværdighed

Sammenlignelighed

Verificerbarhed

Rettighed

Forståelighed

Formueorienteret paradigme

Forslaget vil medføre en øget usikkerhed om repræsentationen af fastforrentede lån i årsrappor-

ten, ligesom indregningen og målingen vil blive mere kompleks, da regnskabsaflægger skal for-

holde sig til om det forventes at lånet holdes til udløb. Sammenligeligheden vurderes endvidere at

falde, da grundlagt for valg af indregningskriteriet – holde til udløb eller ej – kan ændre sig over

årene, og sammenligneligheden og kontinuiteten derfor falder. Omvendt øges regnskabslæser

informationer om regnskabsaflæggers hensigt med lånet, og værdien af den mer-/mindre rente

låntager skal betale i fremtiden i forhold til markedet, ligesom forslaget medfører at præsentatio-

nen i højere grad følger det formueorienterede princip.

Dette vurderes dog ikke at opveje de negative konsekvenser af forslaget, hvor det kan konklude-

res at forslaget i overvejende grad vil påvirke regnskabslæsers nytteværdi negativt, og derfor ikke

bør implementeres.

Ad. 1.2 Renteswapskonstruktionen, som regnskabsaflægger forventer og har mulighed for

at holde til udløb, skal ikke indregnes til dagsværdi

Forslaget bygger på at såfremt regnskabsaflægger forventer50, at renteswap-konstruktionen skal

holdes til udløb skal renteswappen indregnes til amortiseret kostpris (typisk 0 kr.).

Herved vil egenkapitalen alene blive påvirket af de løbende nettorentebetalinger på renteswap-

pen, hvilket vil følge indregningen af det fastforrentede realkreditlån.

Forslaget vil nedenfor blive vurderet iht. de enkelte parametre.

50 Se kommentaren hertil under Ad 1.1
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Relevans

Det vurderes at forslaget har en prognoseværdi for regnskabslæser, idet den giver regnskabslæser

et mere realistisk billede af egenkapitalen i de situationer, hvor renteswappen holdes til udløb.

Dette skal også ses i lyset af at regnskabsaflæggers økonomiske situation vil være upåvirket af

renteudviklingen på markedet – det giver derfor fra en regnskabsmæssigt synspunkt god mening

af egenkapitalen også er upåvirket.

Omvendt vurderes prognoseværdien også at falde, idet der en risiko for at låntager beslutter sig

for / bliver tvunget til at indfri renteswappen før udløb. Dette kan (alt efter markedsrenten) med-

fører store tab for virksomheden, som først vil blive vist i regnskabet på tidspunktet, hvor ledel-

sens hensigt er at indfri renteswappen.

Samlet ses vurderes nytteværdien i relation relevans derfor at være uændret.

Troværdighed

Forslagets troværdighed vurderes at være negativt påvirket af at det er regnskabsaflæggers forvent-

ning i forhold til om lånet holdes til udløb eller ej, som er afgørende for den regnskabsmæssige

behandling af lånet.

Troværdigheden – og herved nytteværdien – vurderes derfor sænket.

Sammenlignelighed

Sammenligneligheden i mellem virksomheder, som anvender én af de to låntyper, der forventes

at blive holdt til udløb, vurderes at blive øget.

Der ses dog en udfordring med sammenligeligheden med virksomheder, der ikke forventer at

holde deres lån til udløb, idet det faktum at forventningen til om et lån holdes til udløb kan æn-

dres løbende. Ledelsen hensigt med at holde lånet til udløb vil således ofte kunne ændre sig med

udgangspunkt i eksterne forhold, som f.eks. udviklingen på rentemarkedet. Med baggrund i den

manglende konsistens vurderes det at sammenligneligheden – og herved også nytteværdien – vil

falde.

Verificerbarhed

Verificeringen af regnskabsposten vurderes at være negativt påvirket af at ledelsen skøn har langt

højere grad på indregningen og målingen af regnskabsposterne jf. ovenstående argumentation om

troværdighed. Det vurderes derfor at nytteværdien for regnskabsbruger vil blive sænket.

Rettighed

Forslaget vurderes ikke at påvirke nytteværdien i forhold til dette parameter set i forhold til de

nuværende regnskabsregler, fordi oplysningerne er lige så væsentlige som før.

Forståelighed

Forslaget vil medføre en øget kompleksitet af præsentationen af renteswaps i årsrapporten, da

sandsynligheden for indfrielse af lånet før tid har afgørende betydning for den regnskabsmæssige

behandling. Dette vurderes særligt kritisk, da reglerne om indregning af afledte finansielle instru-

menter i forvejen er kompleks, og en øget kompleksitet i forhold til indregningstidspunkt vurde-

res derfor at hæmme forståeligheden af regnskabsposten yderligere.



Side 69

Omvendt vil forslaget medfører at virksomhedens økonomiske situation fremgår mere direkte af

årsrapporten, da det faktum at renteswappen forventes holdt til udløb, og ikke realiseres i mor-

gen, fremgår af egenkapitalen.

Samlet set vurderes Foreståligheden derfor at være uændret.

Formueorienterede paradigme

Forslaget understøtter – ift. de nuværende regler – ikke det formueorienterede paradigme, idet

værdien af balancen er mere ”ufuldstændig” end ved de nuværende regnskabsregler.

Den mer-/mindre renteforpligtelse låntager har påtaget sig i forhold til markedet kommer således

ikke til udtryk i årsrapporten.

Det vurderes derfor at forslaget i lavere grad end de nuværende regler er formueorienteret.

Opsummering og delkonklusion

Konklusionerne jf. ovenstående er opsummeret nedenfor for at skabe et overblik

Parameter Forslagets påvirkning på nytteværdi-

en ift. de nuværende regnskabsregler

Relevans

Troværdighed

Sammenlignelighed

Verificerbarhed

Rettighed

Forståelighed

Formueorienteret paradigme

Forslaget vil medføre en øget usikkerhed om repræsentationen af renteswaps i årsrapporten, lige-

som indregningen heraf vil blive mere kompleks, da regnskabsaflægger skal forholde sig til om

det forventes at lånet holdes til udløb.

Sammenligneligheden vurderes endvidere at falde, da grundlaget for valg af indregningskriteriet –

holde til udløb eller ej – kan ændre sig over årene, og sammenligneligheden derfor kan falder.

Forholdet medfører også at balancen i forhold til formueorienterede paradigme bliver mere

”ufuldstændig”, da den mer- /mindre renteforpligtelse låntager har påtaget sig i forhold til mar-

kedet ikke fremgår af årsrapporten.

Omvendt repræsenterer egenkapitalen bedre at virksomhedens økonomiske situation er upåvirket

af markedsrenten i en holde-til-udløb-situation.

Dette vurderes dog ikke at opveje de negative konsekvenser af forslaget, hvor det kan konklude-

res at forslaget i overvejende grad vil påvirke regnskabslæsers nytteværdi negativt, og derfor ikke

bør implementeres.
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Ad. 1.3 Der skal stilles højere krav til regnskabsoplysningerne vedrørende regnskabsaf-

læggers hensigt og mulighed for at holde låntyperne til udløb (Indregning og måling for-

bliver uændret), ligesom påvirkningen på regnskabstallene ved de to scenarier skal note-

oplyses.

Forslaget bygger på at i stedet for at ændre principperne for indregning og måling af de to lånty-

per med dertil hørende fordele og ulemper, som beskrevet i Ad 1.1 og Ad 1.2, ønskes oplysnin-

gerne i regnskabet øget således at regnskabslæser selv kan vurdere låntagers økonomiske situati-

on.

Forslaget stiller derfor krav om at regnskabsaflægger i en note til den pågældende låntype skal

oplyse om:

- Dagsværdien af låneaftalen / renteswappen

- Virksomhedens hensigt og mulighed for at holde låneaftalen til udløb, og påvirkningen heraf på

virksomhedens økonomiske situation.

- Væsentlige usikkerheder i ovenstående oplysninger.

I forlængelse heraf bemærkes det at det også kunne skabe nytteværdi for regnskabslæser, hvis noteoplysningen også

indeholdt oplysninger om låntagers rentefølsom – f.eks. hvor meget dagsværdien vil ændre sig hvis rente stiger/faldet

med en given procentsats. Dette forhold er dog ikke behandlet tidligere i opgaven, da fokus har været på sammen-

ligneheden til et fastforrentet lån. Forholdet behandles derfor ikke yderligere i denne opgave.

Dette forslag understøtter endvidere generelt den danske årsregnskabslovs fokus på at rapporte-

ringsproblemer kan løses gennem ”colorized accounting”51.

Relevans

Det vurderes at forslaget har en prognoseværdi for regnskabslæser, idet regnskabslæser vil have

flere oplysninger til at kunne vurdere virksomhedens økonomiske situation og fremtid.

Nytteværdien fra dette parameter vurderes derfor øget.

Troværdighed

Troværdigheden vurderes ikke at være påvirket af forslaget.

Noteoplysningen om låntagers hensigt og mulighed for at holde lånet til udløb er ganske vist

skønsbaseret, men idet der er tale om en noteoplysning med det formål at give regnskabslæser

indsigt i låntagers hensigter vurderes dette ikke at påvirke troværdigheden. Regnskabslæser vurde-

res således at kunne gennemskue den kontekst, som oplysningen præsenteres i.

Det vurderes derfor at troværdigheden er uændret.

51 Finansiel rapportering – teori og regulering, 2. udgave, side 193 af Jens O. Elling
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Sammenlignelighed

Sammenligneligheden vurderes at øges, da regnskabslæser får flere informationer, og derved bed-

re kan sammenligne på tværs af virksomheder og regnskabsår. Regnskabslæser har derfor mulig-

hed for at selv at korrigere for den asymmetri, der i de beskrevne tilfælde er mellem indregningen

er fast forrentede lån og renteswaps.

Nytteværdien i forhold til sammenlignelighed vurderes derfor øget.

Verificerbarhed

Verificeringen vurderes uændret jf. ovenstående argumentation om troværdighed.

Rettighed

Dette parameter går på om oplysningen skaber værdi for regnskabsbruger. Fokus er således på at

unødig information ikke skal fremgå af årsrapporten. Da forslaget jf. ovenstående afsnit om Re-

levans vurderes at skabe værdi for regnskabsbruger vurderes de yderligere noteoplysninger også

at have ”rettighed” for at være i årsrapporten.

Forslaget vurderes derfor ikke at påvirke nytteværdien i forhold til dette parameter set i forhold

til de nuværende regnskabsregler.

Forestålighed

Forståeligheden vurderes øget, idet noteoplysning vil give regnskabslæser indsigt i at f.eks. holde-

til-udløb eller ej kan have afgørende betydning for regnskabsaflæggers økonomiske situation. De

svagheder der ses i principperne for indregningen og målingen af de to låntyper søges således

dækket ved noteoplysningerne (colorized accounting).

Nytteværdien i forhold til forståelighed vurderes derfor øget.

Formueorienteret paradigme

Forslaget vurderes ikke at påvirke dette, da principperne for indregning og måling af de to lånty-

per forbliver uændret.
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Opsummering og delkonklusion

Konklusionerne jf. ovenstående er opsummeret nedenfor for at skabe et overblik

Parameter Forslagets påvirkning på nytteværdien

ift. de nuværende regnskabsregler

Relevans

Troværdighed

Sammenlignelighed

Verificerbarhed

Rettighed

Forståelighed

Formueorienteret paradigme

Forslaget vurderes med baggrund i ovenstående analyse at forbedre regnskabsbrugers nytteværdi,

da informationsniveauet øges, hvilket giver regnskabslæser mulighed for selv at vurderer virk-

somhedens økonomiske situation grundet de indgåede låneaftaler.

Det vurderes derfor at det samlet set kan konkluderes at regnskabslæser nytteværdi øges. Forsla-

get forslås derfor implementeret i den danske årsregnskabslov.

11.3 Delkonklusion

De nuværende regler for indregning og måling vurderes ikke at skulle ændres til trods for at virk-

somhedens egenkapital i højere grad viser virksomhedens økonomiske situation. Dette skyldes

primært at låntagers økonomiske situation påvirkes væsentligt af, hvorvidt lånet holdes til udløb

eller ej. Denne vurdering er baseret på et kraftigt skøn fra regnskabsaflæggers side, som derfor at

svær at gøre objektiv og sammenlignelig over år.

Det vurderes derfor at usikkerheden med fastsættelsen heraf er for stor i forhold til at skabe øge

nytteværdien for regnskabsbruger.

I stedet foreslås det at det tredje opstillede forslag indarbejdes i den danske årsregnskabslov, idet

dette øger regnskabslæser informationer, således at regnskabslæser selv kan vurderer låntagers

økonomiske situation, herunder hvorvidt det er mest realistiske er at lånet holdes til udløb eller

indfries inden udløb, samt påvirkningen heraf.
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perspektivering

Kapitel 12
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12 Konklusion & perspektivering

Dette kapital indeholder opgavens samlede konklusion, og har til formål at konkludere på opga-

vens overordnede problemformulering, samt at besvare de dertilhørende underliggende dels-

pørgsmål. Herefter sættes konklusionen ind i et større perspektiv, og renteswappen beskues fra

en mere samfundsmæssig vinkel.

12.1 Konklusion
Opgavens formål er at undersøge, hvorvidt de nuværende regnskabsregler for afledte finansielle

instrumenter kan forbedres med henblik på at forhøje nytteværdien for regnskabsbruger i relation

til præsentationen af renteswaps.

Som det første blev der i opgaven derfor foretaget en sammenholdelse af renteswaps og fastfor-

rentede realkreditlåns indflydelse på låntagers økonomiske situation. Gennem denne analyse blev

det konstateret, at renteswap konstruktionen ved en holde-til-udløb situation typisk er mest for-

delagtigt for låntager, idet renten og låneomkostningerne er lavere. Fordelen ved det fastforrente-

de realkreditlån er derimod, at det altid kan indfries til kurs 100 – dvs. at låntager ikke påtager sig

nogen tabsrisiko, hvis lånet skal indfries før tid, hvilket er tilfældet med renteswappen.

Ydermere er der i opgaven foretaget en gennemgang af niveau 1-3 i begrebsrammen med henblik

på at identificere de væsentligste parametre i forhold til at vurdere nytteværdien af en regnskabs-

mæssig præsentation. Det blev i den forbindelse konkluderet, at de væsentligste parametre til at

vurdere nytteværdien af information i årsrapporten er; Relevans, Troværdighed, Sammenlinelig-

hed, Verificerbarhed, Rettighed, Forståelighed og Formueorienteret paradigme52.

Som en stor del af opgavens beskrivende og analyserende del har vi endvidere foretaget en gen-

nemgang den regnskabsmæssige behandling af renteswaps og fastforrentede lån.

Renteswaps kan indregnes efter reglerne om regnskabsmæssig sikring, såfremt den indgåede ren-

teswapaftale effektivt sikrer mod udsving i de fremtidige pengestrømme (dvs. renteudsving) på et

underliggende variabelt lån.

Anvendes disse regler bliver dagsværdireguleringen af renteswappen ført over egenkapitalen med

modpost i balancen. Det tilhørende variable lån indregnes i balancen til amortiseret kostpris.

Såfremt regnskabsaflægger vælger at anvende reglerne om regnskabsmæssig sikring er der en ræk-

ke dokumentationskrav, som skal opfyldes.

Fast forrentede realkreditlån indregnes i balance til amortiseret kostpris. Det vil sige, at låneom-

kostningerne og kurstabet regnskabsmæssigt driftsføres, som var de en del af renten på lånet. Det

fastforrentede realkreditlån indregnes derfor i balancen til værdien af restgælden på lånet fratruk-

52 Med dette menes ikke at præsentation efter det formueorienterede paradigme er lig høj nytteværdi for regnskabs-

bruger, men at årsregnskabslovens fokus mod det formueorienterede paradigme skal være med i overvejelserne om

valg fa præsentationsmetode i årsrapporten.



Side 75

ket værdien af den del af låneomkostningerne og kurstabet, som endnu ikke er driftsført med

renten.

Der er på baggrund af ovenstående beskrivelser og analyser foretaget en gennemgang af to fiktivt

opstillede låneaftaler – en renteswapkonstruktion og et fastforrentet realkreditlån.

Med baggrund heri er de to lånetypers påvirkning på selskabets egenkapital over løbetiden bereg-

net og sammenholdt. I den forbindelse er der også foretaget en analyse af markedsrentens på-

virkning på egenkapitalen i renteswapkonstruktionen.

Det kan med udgangspunkt i dette arbejde konkluderes, at der er en uhensigtsmæssighed i den

regnskabsmæssige behandling af renteswaps, som regnskabsaflægger forventer og har mulighed

for at holde til udløb.

Dette skyldes, at dagsværdien af renteswappen – som er udtryk for den mer-/mindre rente lånta-

ger skal betale i forhold til markedsrenten – skal indregnes i balancen uanset, at låntager altså ikke

forventer at indfri renteswappen før tid. Den tilsvarende mer-/mindre rente, som låntager ved et

fastforrentede lån skal betale i forhold til markedsrenten påvirker omvendt ikke målingen af lånet,

selvom de to situationer økonomisk kan sammenlignes. Det vurderes derfor, at regnskabsreglerne

på dette punkt ikke sikrer en passende sammenlignelighed for regnskabslæser, hvilket påvirker

regnskabslæsers nytteværdi negativt.

Med henblik på at komme med løsningsforslag til den jf. ovenfor identificerede svaghed i regn-

skabsreglerne opstillede vi tre løsningsforslag.

 Ændre i indregningen og målingen af afledte finansielle instrumenter, som holdes til udløb

 Ændre i indregningen og målingen af fastforrentede lån, som holdes til udløb

 Fastholde nuværende indregnings- og målingsprincipper, men øge oplysningerne i årsrap-

porten vedrørende regnskabsaflæggers hensigt og mulighed for at holde låneaftalerne til

udløb, samt synliggøre påvirkningen af de to scenarier på virksomhedens økonomiske

forhold

De enkelte løsningsforslag sammenholdt vi med de nuværende regnskabsregler med henblik på at

vurdere om løsningsforslaget øgede regnskabsbrugers nytteværdi. I den forbindelse tog vi ud-

gangspunkt i de identificerede parametre for at vurdere nytteværdien af en regnskabsmæssig præ-

sentation, som blev identificeret tidligere i opgaven.

Det blev i forbindelse hermed konkluderet, at de to første forslag, som omhandlede ændringer i

de nuværende indregnings- og målingsprincipper, ikke ville øge nytteværdien for regnskabsbru-

ger, idet disse samtidig medførte uhensigtsmæssigheder med hensyn til sammenligneligheden,

konsistens og troværdigheden, hvilket påvirker regnskabslæser nytteværdi negativ.

Det tredje løsningforslag vedrørende at give regnskabslæser yderligere oplysninger i noterne i

tilknytning til låntyperne vurderes derimod samlet set at øge regnskabsbrugerens nytteværdi. Det-

te skyldes at de øgede informationer vil give regnskabslæser indsigt i om lånet forventes at blive

holdt til udløb eller ej, samt de økonomiske konsekvenser ved begge af disse scenarier.
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Det kan på baggrund af opgavens udførte analyser og vurderinger derfor overordnet konklude-

res, at de nuværende regnskabsregler kan forbedres ved at øge informationerne i årsrapporten

vedrørende regnskabsaflæggers hensigt om at holde lånetyperne til udløb, samt oplyse i noterne

om den økonomiske påvirkning ved en holde-til-udløb-situation og en indfrielses-situation.

12.2 Perspektivering
Den regnskabsmæssige behandling af renteswaps er kompleks, og instrumentets karakter gør det

vanskeligt at indregne og måle i årsrapporten uden, at det skaber asymmetri i forhold til andre

mere simple låneinstrumenter.

I takt med at disse produkter bliver mere og mere populære stilles derfor øgede krav til både lån-

tagers, regnskabsaflæggers og regnskabsbrugers viden om disse instrumenter, og indflydelsen på

låntagers økonomiske situation.

Årsrapportens opgave er at belyse regnskabsaflæggers økonomiske situation, således at regn-

skabslæser har et retvisende grundlag at træffe beslutninger på baggrund af. I takt med at virk-

somhedernes økonomiske situation løbende udvikles og kompliceres, stilles der løbende øgede

krav til principperne for udarbejdelsen af årsrapporten. I forhold til renteswaps øges informati-

onsbehovet nemlig i takt med at låneinstrumenternes kompleksitet øges. Det skal dog fra regn-

skabsstandardsudstedernes side overvejes i, hvor høj grad årsrapporten skal ”belære” regnskabs-

læser om disse komplekse produkter, og i hvor høj grad det skal antages, at regnskabslæser ken-

der til disse produkter, og tilhørende risici mv.

Dette udgangspunkt har afgørende betydning for informationsbehovet i årsrapporten.

Der arbejdes på internationalt plan fra IASB’s side på udarbejdelen af en ny IFRS-standard53 ved-

rørende klassifikation og måling af bl.a. afledte finansielle instrumenter. Standarden søger at sikre,

at den regnskabsmæssige repræsentation af regnskabslæggers økonomiske situation følger med

udviklingen og den stigende kompleksitet i selvsamme økonomiske situation.

Standarden skulle oprindeligt have været implementeret den 1. januar 2015, men er udskudt på

ubestemt tid. Dette understreger således, at den regnskabsmæssige behandling af bl.a. afledte

finansielle instrumenter er kompliceret og svært at præsentere fyldestgørende i årsrapporten.

I opgaven har vi identificeret en asymmetri i den nuværende årsregnskabslov vedrørende repræ-

sentationen af fastforrentede lån og renteswap-konstruktionen, som holdes til udløb. Det afgø-

rende samfundsmæssige spørgsmål i denne forbindelse er derfor om en mere ”retvisende” eller

øget informering af låntagers økonomiske situation i årsrapporten ville have ændret regnskabs-

brugers beslutninger, og herved medført at låntagers økonomiske tab havde været reduceret.

Dette spørgsmål belyser denne opgave ikke, men grundlæggende kan det slås fast, at årsrapporten

først påvirkes i det øjeblik en låneaftale er indgået. Beslutningen, som hovedsageligt afgør lånta-

gers økonomiske situation i forhold til renteswappen ligger altså før, at årsrapporten påvirkes.

Afgørende for låntagers beslutning er derfor i højere grad dennes informationsniveau på indgåel-

sestidspunktet, og ikke på regnskabsaflæggelsestidspunktet.

53 IFRS – Oversigt over nye og ændrede standarder og fortolkningsbidrag 2014, side 2. - Deloitte
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De opståede tab, som følge af renteswap-konstruktionen, skyldes derfor formentlig i overvejende

grad låntagers manglende indsigt i produktet snarere end det skyldes regnskabets svaghed i at

belyse produktets karakter. Den samfundsmæssige udfordring i relation til renteswaps ligger der-

for formentlig snarere hos rådgiver end hos regnskabsudarbejder.
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14 Bilagsoversigt

Bilag A – Egenkapitalens påvirkning af renteswap

Bilag B – Egenkapitalens påvirkning af renteswap (diagram)



Bilag A – Egenkapitalens påvirkning af renteswap

Renteswappens påvirkning på egenkapitalen i kapitel 9 er for de tre scenarier beregnet jf. neden-

stående. Påvirkningen på egenkapitalen består af dagsværdireguleringen på balancetidspunktet,

samt den akkumulerede rente for indeværende og tidligere regnskabsår. Dette er for de tre scena-

rier opsummeret nedenfor.

Egenkapitalspåvirkning - Renteswaps - Ingen renteændring

Dato Dagsværdi af renteswap Rente Egenkapitalspåvirkning

31-12-20X0 -37.056 0 -37.056

31-12-20X1 -25.056 -45.000 -70.056

31-12-20X2 -15.249 -36.774 -97.023

31-12-20X3 -7.735 -28.179 -117.688

31-12-20X4 -2.616 -19.196 -131.765

31-12-20X5 0 -9.809 -138.958

Egenkapitalspåvirkning - Renteswaps - Rentestigning, 2%

Dato
Dagsværdi af rente-

swap
Rente Egenkapitalspåvirkning

31-12-20X0 -37.056 0 -37.056

31-12-20X1 16.704 -45.000 -28.296

31-12-20X2 10.166 -36.774 -71.608

31-12-20X3 5.156 -28.179 -104.796

31-12-20X4 1.744 -19.196 -127.405

31-12-20X5 0 -9.809 -138.958

Egenkapitalspåvirkning - Renteswaps - Rentefald, 2%

Dato Dagsværdi af renteswap Rente Egenkapitalspåvirkning

31-12-20X0 -37.056 0 -37.056

31-12-20X1 -66.815 -45.000 -111.815

31-12-20X2 -40.664 -36.774 -122.438

31-12-20X3 -20.626 -28.179 -130.579

31-12-20X4 -6.975 -19.196 -136.124

31-12-20X5 0 -9.809 -138.958



Bilag B – Egenkapitalens påvirkning af renteswap (diagram)
Nedenstående graf er opstillet ved egen tilvirkning med udgangspunkt i de tre scenarier fastsatte scenarier jf. kapitel 9, hvor den også er anvendt.

Grafen viser hvad forskellen i påvirkningen på egenkapitalen mellem renteswapkonstruktionen og fastforrentede lån udgør i de 3 scenarier; Ingen

ændring af renten på markedet, Rentestigning på 2% og Rentefald på 2%.
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