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Executive summary

This thesis paper aims to describe and analyze the changes in accounting standards IAS 39 to IFRS 9

regarding financial instruments. The new standard, IFRS 9, was approved in its current form in July of

2014, and is mandatory to implement from January 1, 2018.

The first part of the paper outlines the specifics of annual statements, the information they need to

provide and it seeks to create an overview of requirements that will create a basis for analyzing the

changes from IAS 39 to IFRS 9. The following chapter will create the basic definitions of financial

instruments and provide examples of two of these, options and futures.

For the changes from IAS 39 to IFRS 9, this paper focuses on classification and measurement as well

as hedge accounting. Classification and measurement are the main rules for accounting for financial

instruments whereas hedge accounting is an option companies can use if they choose to.

In the wake of the financial crisis, preparers as well as users of financial statements started asking for

new and improved standards for financial instruments. In the years leading up to the crisis, the use of

financial instruments had increased significantly. This turned out to be an issue, as the complexity of

the financial instruments increased to levels where the current accounting standards were less useful.

The process of creating the new standard started in 2008 when IASB published a discussion paper on

IAS 39. This discussion paper contained multiple issues with the current standard, as well as provided

solutions to these issues. The main goal was to decrease the many rules for financial instruments, and

thereby simplifying the accounting process. ISAB successfully took the six different categories from IAS

39 and created only two different categories.

In IFRS 9, the accounting for financial instruments is related to the companies’ own use of the financial

instruments. In this way, the business model decides how the company should do the accounting. In

this way, companies have more options to take advantage of the full financial market. This comes to

show, if a company sells off a part of a portfolio of loans, which before would be categorized as held-to-

maturity and now would have to be accounted for as financial instruments held for sale. This could

create significant changes in the accounting, which would be a disadvantage to the company. Now

companies can keep the portfolio at amortized cost, even though they sell of part of it. This is a

simplification of the standard, which was the point of the move from IAS 39 to IFRS 9.

The new hedging standard is considered an option for companies using financial instruments. It allows

companies to show their risk management strategies in the financial statements more clearly than IAS
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39. The main changes appear in the form of removing the 80-125% test of effectiveness. Companies

are now required to show an economic relationship between the hedge item and the hedging instrument.

Besides that, they are subject to limitations as to whom they are allowed to enter into financial contracts

with, since opposing parts are not allowed to create an elevated credit risk to pricing of the financial

instruments.

The new standard lives up to the expectations in the way it simplifies the general requirements, as well

as it allows companies to show their purpose for using financial instruments.

The analyzing part of the paper will focus on the changes in accounting for the use of options and

forward contracts, the financial instruments picked as the focus. Furthermore, the accounting for these

will be through hedge accounting, since that is a common way to use these.

Furthermore, the paper shows how one C20 company, Coloplast A/S, uses hedge accounting, and then

it tries to show the changes that will happen with the new standard.
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Kapitel 1: Introduktion

Finansielle instrumenter er af nogle blevet kaldt de mest innovative produkter på finansmarkederne

nogen sinde. De bliver flittigt brugt af eksempelvis banker og realkreditinstitutter som store

indtjeningsmuligheder, men også for at være med til at sikre kundernes risici.

Samtidig er de finansielle instrumenter anvendt til at dække de risici, som en øget international

samhandel og bevægelser på de finansielle markeder giver.

De finansielle instrumenter er ofte utrolig komplekse, hvilket betyder, at mange ikke kan forstå disse,

samt ikke mindst overskue konsekvenserne heraf.

Selv store finanspersonligheder som Warren Buffet ser problemer forbundet med finansielle

instrumenter. Han kalder dem ”Financial weapons of mass destruction”1 i sit brev til aktionærerne i

Berkshire Hathaway i 2002. Dette var 5 år før, den amerikanske økonomi led den største nedtur siden

krakket i 1930erne. En af hovedårsagerne til krakket i 2007 var AIG’s massive portefølje af såkaldte

”Credit Default Swaps”, en forsikringskontrakt for fixed-income finansielle produkter. Da boligboblen i

USA krakkede, skulle AIG pludselig betale for de forsikringskontrakter, de skulle indgå, hvilket medførte,

at den amerikanske stat måtte indskyde USD 180 mia. for at undgå, at AIG gik konkurs. Ved at tilbyde

disse Credit Default Swaps havde AIG medvirket til, at der blev udstedt flere dårlige lån til låntagere,

der lånte over evne.

I sig selv er Credit Default Swaps og andre finansielle instrumenter sikringsprodukter for mange

virksomheder, der er med til at sikre en stabil indtjening, hvor risikoen er mindsket. Set fra et

investeringsperspektiv kan de være med til at skabe en stor indtjening, dog med stor iboende risiko.

I forbindelse med selskabernes regnskabsaflæggelse er området omkring de finansielle instrumenter

meget komplekst. Regnskabskravene er steget i takt med udbredelsen af de forskellige produkter. For

at sikre det retvisende billede i virksomhedernes årsregnskaber er der løbende stillet øget krav til

indregning og målinger. Det drejer sig om de børsnoterede virksomheder, som er omfattet af

internationale regnskabsregler, samt de virksomheder som frivilligt anvender international

regnskabsregulering.

1 (Berkshirehathaway, 2002), side 15
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For at imødekomme de mange ændringer og den øgede kompleksitet har IASB valgt at udarbejde en

ny standard, IFRS 9, som er vedtaget i 2014, men som først kræves fuldt implementeret den 1. januar

2018. De tidligere retningslinjer har været reguleret i IAS 39.

Overordnet set har IFRS 9 til formål at gøre det nemmere for investorer og andre regnskabsbrugere at

gennemskue regnskaberne – herunder emner som nedskrivninger på udlån og tilgodehavender,

regnskabsmæssig sikring, ændringer i egen kreditværdighed samt nye modeller for måling og

klassifikation af finansielle aktiver2.

Det er interessant at undersøge, hvilke ændringer IFRS 9 resulterer i ved aflæggelse af virksomhedens

årsrapport i forhold til IAS 39, herunder væsentligst indregning og måling af afledte finansielle

instrumenter. Vil ændringerne bidrage til en større forståelse af indregningerne i årsrapporten, herunder

især det retvisende billede?

1.2 Problemstilling
Ved formulering af regnskabsstandarder er der en lang række interessenter, der alle vil have

indflydelse på den endelige standard. For et område som finansielle instrumenter, som vurderes

yderst komplekst af såvel regnskabsaflæggeren samt regnskabsbrugeren, vil der derfor være stor

interesse for, hvordan den endelige standard bliver udformet.

Fra regnskabsaflæggerens side vil der være et naturligt ønske om simplificering, da dette vil medvirke

til en mindre arbejdsbyrde forbundet med aflæggelsen af årsrapporten, herunder indarbejdelse af de

regnskabsmæssige konsekvenser af de finansielle instrumenter.

Et simplere regelsæt kunne også tænkes at medvirke til et større brug af finansielle instrumenter.

For regnskabsbrugeren vil der være et ønske om et regelsæt, der giver det mest retvisende billede af

virksomheden. Derfor vil en simplificering ikke nødvendigvis være at foretrække. For

regnskabslæseren vil det være interessant at forstå risikoen samt formålet med brug af de finansielle

instrumenter, da dette medvirker til at belyse eventulle fremtidige risici (valutakurser, råvarepriser,

renteniveauer etc.)

2 (FSR - Danske Revisorer, 2014)
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De nuværende standarder for finansielle instrumenter har yderligere modtaget kritik på en lang række

vigtige punkter, som det må forventes, at der vil blive taget hånd om. Standarderne er blevet kaldt

komplekse og blevet beskyldt for at pådrage regnskabsaflæggeren unødvendigt ekstra arbejde.

1.3 Problemformulering
På baggrund af den øgede kompleksitet og kritik af de finansielle instrumenter var der i kølvandet på

finanskrisen stor fokus på den regnskabsmæssige behandling af finansielle instrumenter. IASB’s projekt

med at konvertere IAS-standarderne til IFRS-standarder blev derfor relevant for IAS 39. Denne havde

mødt kritik i dens kompleksitet af et komplekst område. Derfor blev IFRS 9-projektet startet i marts 2008.

I forbindelse med ændringerne af regnskabsstandarder vil der altid forekomme forskellige

problemstillinger. Nogle af disse vil blive undersøgt i denne afhandling. Problemstillingen vil derfor tage

udgangspunkt i følgende spørgsmål:

• Hvad er de store ændringer fra IAS 39 til IFRS 9 i forhold til indregning og måling samt hedge

accounting, og vil det give et mere retvisende billede?

For at bearbejde dette spørgsmål vil afhandlingen bruge følgende underspørgsmål til at uddybe

forandringen fra IAS 39 til IFRS 9:

• Hvorfor er ændringen af standarden for finansielle instrumenter blevet aktuel?

• Hvad indeholder IFRS 9 i forhold til klassifikation og måling af finansielle instrumenter samt

hedge accounting?

• Hvordan vil ændringen i hedge accounting-reglerne påvirke regnskabsaflæggeren?

• Hvordan bidrager de samlede ændringer til det retvisende billede og informationsværdien for

regnskabsbrugeren?

1.4 Disposition
Afhandlingen vil starte med en indledning indeholdende problemstilling, problemformulering, disposition

og metode. Efterfølgende vil afhandlingen gennemgå de overordnede formål med årsregnskaber samt

begrebsrammerne vedrørende årsregnskaberne. Dette har til formål at skabe et fundament, der vil blive

brugt i forbindelse med den afsluttende analyse. I dette afsnit vil det også blive gennemgået, hvordan

regnskabsstandarderne IAS 39 og IFRS 9 kommer fra den oprindelige ide til vedtaget standard.

Herefter vil afhandlingen gennemgå definitionen af finansielle instrumenter samt beskrive udvalgte

instrumenter, der vil blive brugt efterfølgende i den afsluttende analyse. Formålet med gennemgangen
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af de finansielle instrumenter er at skabe en grundlæggende forståelse for finansielle instrumenter og

brugen af disse.

Det næste afsnit omhandler den gamle regnskabsstandard IAS 39, herunder hvordan indregning og

måling skal foretages samt mulighederne ved brug af hedge accounting. Herefter vil kritikpunkter af IAS

39 samt løsningsforslag fra det oprindelige debatoplæg fra IASB blive gennemgået.

Efterfølgende vil afhandlingen gennemgå IFRS 9 med fokus på ændringerne fra IAS 39. De områder,

der vil blive fokuseret på, er igen ændringerne ved indregning og måling samt hedge accounting.

Efter gennemgang af både IAS 39 og IFRS 9 vil to teoretiske cases blive gennemgået, og der vil blive

set på ændringerne af regnskabsstandarderne. De to teoretiske cases har til formål at vise ændringerne

i regnskabet og skabe en forståelse af konsekvenserne.

Afhandlingen vil derefter gennemgå, hvilke konsekvenser de nye hedge accounting-regler vil få for en

konkret virksomhed, Coloplast A/S.

Coloplast A/S aflægger årsregnskab efter de internationale regnskabsstandarder og bruger hedge

accounting til at skabe regnskabsmæssig sikring.

Afslutningsvis vil afhandlingen se på de overordnede konsekvenser ved ændringen af

regnskabsstandarderne samt konkludere på, hvordan disse vil påvirke virksomheder der bruger hedge

accounting. Derudover vil konklusionen indeholde en perspektivering fra henholdsvis

regnskabsaflæggeren samt regnskabslæserens synspunkter i forhold til informationsværdien i

ændringen fra IAS 39 til IFRS 9.
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1.5 Afgrænsning
Afhandlingen fokuserer på indregning og måling af finansielle instrumenter samt anvendelsen af hedge

accounting i forhold til de to standarder. Afhandlingen vil derfor afgrænse sig fra fase to af IFRS 9-

projektet omhandlende den nye nedskrivningsmodel på udlån.

Afhandlingen vil yderligere afgrænse sig fra at omhandle revisionshandlingerne samt den dertil hørende

revisionsmæssige dokumentation.

Det vurderes, at både indregning og måling samt hedge accounting er relevant at vurdere sammen, da

de begge har indflydelse på, hvordan og hvor de underliggende finansielle instrumenter bliver indregnet

i årsrapporten.

Der vil i afhandlingen ikke blive redegjort for disclosure, da dette er omfattet af IFRS 7 Finansiel

Instruments: Disclosure.

Yderligere vil afhandlingen ikke anvende den nye årsregnskabslov, der træder i kraft for årsregnskaber

påbegyndt 1. januar 2016 eller senere. Årsregnskabsloven danner baggrund for nogle af spørgsmålene

i problemformuleringen, idet begrebet retvisende billede bliver beskrevet i årsregnskabsloven.

Yderligere gennemgang af finansielle instrumenter under årsregnskabsloven vil ikke blive gennemgået,

da afhandlingen her vil fokusere på forskellen imellem IAS 39 og IFRS 9.

Der findes et stort antal forskellige finansielle instrumenter. Afhandlingen vil derfor fokusere på futures

og optioner og afgrænse sig fra at gennemgå andre finansielle instrumenter, herunder rente- og

valutaswaps samt de tidligere nævnte Credit Default Swaps.

Selv om IFRS 9 har til formål at afløse hele IAS 39, har IASB dog valgt at bibeholde en mindre del af

IAS 39-standarden, det såkaldte macro hedging. Det har den indflydelse på implementeringen af IAS

39, at virksomheder, især finansielle virksomheder, vil have muligheden for ikke at implementere

reglerne for hedge accounting, før IASB er færdige med deres projekt angående macro hedging. Derfor

vil man kunne opleve virksomheder, der vælger at fortsætte med at bruge hedge accounting-reglerne

fra IAS 39, samtidig med at de bruger indregning og måling samt den nye nedskrivningsmodel fra IFRS

9. Denne afhandling vil afgrænse sig fra hedge accounting for macro hedging, og dette vil derfor ikke

blive behandlet yderligere i denne afhandling.

1.6 Metode
Dette afsnit vil beskrive tilgangen til afhandlingen og de overvejelser, der er blevet gjort i forhold til disse.
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1.6.1 Afhandlingens formål
Afhandlingen har til formål at give læseren et overblik over ændringerne mellem de to

regnskabsstandarder. Først vil de bagvedliggende regler blive præsenteret samt de problemstillinger

og kritikpunkter, disse har modtaget. Derefter vil mere praktiske eksempler på, hvordan og hvilke

konsekvenser de nye regler ændrer brugen af finansielle instrumenter, blive gennemgået. Ved

afhandlingens slutning vil der blive draget konklusioner i forhold til problemstillingen samt nogle af de

kritikpunkter, der har medført ændringerne i første omgang. Samtidig vil afhandlingen undersøge,

hvordan ændringerne påvirker kravene til årsrapporten og til informationsniveauet.

Afhandlingen vil således starte med at gennemgå den overordnede regnskabsteori samt regnskabets

formål og de dertil hørende krav til årsrapporten. Herunder vil implementeringen af og den dertil hørende

proces blive gennemgået. Derefter vil afhandlingen fokusere på en gennemgang af finansielle

instrumenter, hvorefter de to regnskabsstandarder vil blive præsenteret.

1.6.2 Teoretisk tilgang
Afhandlingen vil tage en teoretisk tilgang til problemstillingerne i konverteringen fra IAS 39 til IFRS 9.

Afhandlingen vil fokusere på at sammenholde de to standarder og se på de forskelle, der er indbyrdes.

Afhandlingen bygger således ikke på empiriske data, men fokuserer på at analysere forskellene og

problemstillingerne ved de to standarder. I den sammenhæng vil afhandlingen tage udgangspunkt i de

normative regnskabsstandarder, da disse viser, hvordan et regnskab bør præsenteres for at opnå et

retvisende billede.

1.6.3 Kilder

Der vil i afhandlingen blive brugt primære og sekundære kilder. Afhandlingen har en teoretisk tilgang til

emnet, hvorfor det vurderes, at ovenstående primære og sekundære kilder er de bedst egnede, ligesom

de vurderes som værende tilstrækkelige.

1.6.3.1 Primære kilder
De primære kilder består af den data, som lægger grund til afhandlingens problemformulering. Derfor

vil de primære kilder, der er brugt i afhandlingen, bestå af de relevante regnskabsstandarder (IAS 39 og

IFRS 9), da disse skaber baggrunden for, hvordan regnskaberne skal udarbejdes. Det vurderes, at disse

er pålidelige, da de er udarbejdet af IASB og godkendt ved lov i EU.

Brugen af de primære kilder vil være med til at understøtte validiteten i afhandlingen.
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1.6.3.2 Sekundære kilder
De sekundære kilder vil i denne afhandling bestå af de kommentarer, der er udarbejdet i forbindelse

med udformningen af IFRS 39, samt den kritik der har været til IAS 39. Yderligere vil de sekundære

data bestå af lærebøger, fortolkninger, artikler og lignende. Disse vil blive brugt til at understøtte

afhandlingens pointer, samt de problemstillinger der er fremstillet i forbindelse med overgangen fra IAS

39 til IFRS 9.

Når sekundære data bliver brugt, vil dette være som en del af kommenteringen til både IAS 39 og IFRS

9. Oftest vil kritikken komme fra større organisationer/virksomheder, der alle har interesser i forhold til

ændringerne af standarderne.

1.6.3.3 Kildekritik

Der vil i afhandlingen blive brugt forskellig litteratur. Det vil til enhver tid blive vurderet, hvem

forfatteren/afsenderen er, og på hvilken måde denne vurderes kompetent. Oftest vil der i denne

afhandling fremkomme materiale fra lovgivers side (folketinget/EU), der vurderes som kompetente,

primære kilder. Yderligere vil der som sekundær litteratur blive brugt materiale fra statsautoriserede

revisorer eller forskere, der også vurderes som kompetente afsendere. Denne sekundære litteratur er

subjektiv, idet den indeholder forfatternes fortolkning af afhandlingens primære litteratur.

Herudover indeholder afhandlingen min egen vurdering og diskussion, og afhandlingen vil derfor

fremstå som et selvstændigt arbejde.



13

Kapitel 2: Regnskabets formål

Dette afsnit omhandler selve formålet med regnskaber. Afsnittet har til formål at skabe et overblik over

begrebsrammen og formålet bag årsregnskaber. Afsnittet vil starte med den overordnede

begrebsramme og herefter vurdere, hvilken værdi regnskabet skaber både for regnskabsaflæggeren og

regnskabslæseren.

2.1 Formål med regnskaber

Det overordnede formål med aflæggelse af regnskaber er at give et billede af virksomhedens

økonomiske situation. Da der er mange forskellige interessenter i forhold til regnskaberne, er det vigtigt,

at der er en overordnet begrebsramme, som sørger for, at regnskaber bliver udformet på en ensartet

måde. Dette tillader sammenligning imellem virksomheder i samme branche samt på tværs af brancher.

Det overordnede makroøkonomiske formål med regnskabsaflæggelsen er at give ressourceejere3

mulighed for bedst at vurdere, hvor ressourcerne kan skabe størst værdi. Ved at have ens krav på tværs

af brancher og lande får ejerne mulighed for at vurdere, hvor deres ressourcer kan skabe den største

indtjening.

IASC (International Accounting Standards Committee) opstillede i 1989 en række forskellige

interessenter i forhold til regnskabet og hvilke slags information, det vil være relevant for dem at finde i

regnskabet. Denne liste omfatter investorer, ansatte, långivere, leverandører/kreditorer, kunder,

offentlige myndigheder og den generelle offentlighed. Alle vil læse regnskaberne forskelligt i forhold til

at indhente den information, der er relevant netop i forhold til deres gruppe.

I forhold til denne afhandling vurderes investorer og långivere som de mest relevante, og der vil senere

i dette afsnit blive fokuseret yderligere på disse to grupper.

I Danmark er begrebsrammen beskrevet i årsregnskabsloven (ÅRL). Hvad angår behandlingen af

finansielle instrumenter følger ÅRL de internationale standarder. Derfor vil der også komme ændringer

i ÅRL, når IAS 39 bliver til IFRS 9. Dette vil således få betydning for alle virksomheder, der bruger

finansielle instrumenter, og ikke kun de, der er pålagt at aflægge årsrapport efter de internationale

regnskabsstandarder.

I henhold til ÅRL § 11 er formålet med et årsregnskab at skabe et retvisende billede af virksomhedens

aktiver og passiver mv.

3 Ressourcer kan bestå af kapital, jord, maskine og lignede
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§ 11. Årsregnskabet og et eventuelt koncernregnskab skal give et retvisende billede af virksomhedens

og koncernens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet. Ledelsesberetningen skal

indeholde en retvisende redegørelse for de forhold, som beretningen omhandler.4

Formålet med et retvisende billede af virksomheden er yderligere, at oplysningerne i årsregnskabet er

• Forståelige

• Relevante

• Valide

• Sammenlignelige

Disse fire krav til regnskaberne skal give regnskabsbrugerne den tillid, der yderligere giver værdi til

regnskaberne. Regnskabsbrugeren kan derfor nemt forstå informationen i regnskabet, samtidig med at

de ved, at alle relevante informationer er medtaget, og at disse er valide. Ved at de tre første punkter er

opfyldt, giver det samtidig mulighed for at sammenligne informationerne, både over en årrække for

virksomheden og med andre virksomheder.

Yderligere er begrebsrammen opdelt på 5 niveauer, som på sin vis er de grundlæggende regler i forhold

til regnskabsaflæggelsen.

Begrebsramme

Niveau 1 Brugernes informationsbehov

Niveau 2 Kvalitative egenskaber

Niveau 3 Definition af elementer

Niveau 4 Indregning og måling

Niveau 5 Klassifikation
Figur 2 Begrebsramme

2.1.1 Niveau 1 – Brugernes informationsbehov

Som nævnt tidligere i dette afsnit er det i forhold til denne afhandling vurderet, at investorer og långivere

er de to mest relevante grupper af regnskabsbrugere.

For begge disse grupper er virksomhedens økonomiske situation forbundet med henholdsvis

mulighederne for at udbetale udbytte og henholdsvis betale til de givne lån. Investorer og långivere

udgør oftest størstedelen af passivsiden i regnskabet og er derfor grundlæggende i forhold til

finansieringen af aktiviteterne i virksomheden.

4 (Årsregnskabsloven §11, 2015)
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Begge grupper er således interesseret i at forstå virksomhedens risikoprofil, da denne er med til at

generere deres afkastkrav. For långiverne er det renterne, og for investorerne er det afkastet og

udbyttet, som virksomheden er i stand til at skabe.

Yderligere stiller brugernes informationsbehov også krav om, at regnskaberne skal bidrage med en

prognose-, kontrol- og fordelingsopgave5. Dette skal være med til at give regnskabsbrugerne mulighed

for at skabe forventninger til fremtiden, kontrollere at virksomheden bliver drevet retmæssigt i forhold til

deres økonomiske og sociale forpligtelser. Fordelingsopgaven har til formål at beskrive, hvordan

virksomheden vil bruge deres overskud, herunder hvad de vil beholde til yderligere investering, samt

hvad der skal betales af udbytte til kapitalejerne.

2.1.2 Niveau 2 – Kvalitative egenskaber
Regnskabet skal yderligere indeholde nogle kvalitative egenskaber, der skal hjælpe med at forøge

informationen i årsregnskabet. De to fundamentale egenskaber er relevans og validitet.

Relevans skal forstås ved, at informationen er i stand til at gøre en forskel6 for regnskabsbrugerne. For

at kunne opnå dette skal informationen give enten en prognoseværdi eller en bekræftelsesværdi.

Prognoseværdien er de oplysninger, regnskabsbrugeren skal bruge til at danne sig forventninger til

virksomhedens situation i fremtiden, hvorimod bekræftelsesværdien skal bruges til at kontrollere,

hvordan virksomheden har klaret sig op i mod de forventninger, der er stillet til virksomheden i tidligere

perioder.

Validiteten i forhold til oplysningerne i regnskabet skal findes i, at substansen af de underliggende

økonomiske fænomener gengives i den finansielle rapportering fuldstændigt, neutralt og fejlfrit7.

Fuldstændigheden betyder, at virksomheden skal informere om de underliggende fænomener, som er

nødvendige i forhold til, at investorer skal kunne træffe rationelle beslutninger på baggrund af disse.

Derfor behøver virksomhederne ikke at dele insiderinformation, men dog skal de informere om de

overordnede rammer for den økonomiske situation for virksomheden, samt hvilke risici virksomheden

står over for.

5 (Elling, 2012) Side 205
6 (Elling, 2012) Side 206
7 (Elling, 2012) Side 206
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Neutraliteten skal overholdes i forhold til de tal, der bliver offentliggjort. Virksomhederne skal derfor søge

for at det er fuldstændige informationer som de videre giver i regnskabet, da dette ellers kan vildlede

regnskabsbrugerne.

At regnskabet skal være fejlfrit skal forstås under forudsætning af, at skøn, der bliver foretaget i

forbindelse med udarbejdelsen af regnskabet, skal være mest muligt nøjagtige i forhold til de

underliggende faktorer.

Yderligere stiller de kvalitative egenskaber krav til, at informationen er forståelig, relevant, valid og

sammenlignelig; som gennemgået tidligere.

2.1.3 Niveau 3 – Definition af elementer
For at skabe konsistente regnskaber er det nødvendigt, at der bliver brugt ens definitioner på tværs af

regnskaber. Derfor har IASB vedtaget nogle krav, som skal opfyldes for at opnå definitionen på

elementerne i regnskaberne. Hvis et element ikke lever op til en af definitionerne, skal det ikke medtages

i regnskabet.

• Aktiver

o Virksomhedskontrolleret ressource som følge af tidligere begivenheder, og hvorfra

økonomiske fordele kan forventes at tilgå virksomheden.

• Forpligtelser

o En aktuel forpligtelse, der hidrører fra tidligere begivenheder, hvis indfrielse forventes at

medføre afståelse af fremtidige økonomiske fordele.

• Egenkapital

o Den forskelsværdi der fremkommer, når gældsforpligtelserne fratrækkes aktiverne

• Indtægter

o Stigning i økonomiske fordele i regnskabsperioden i form af tilgang eller værdiregulering

af aktiver eller fald i forpligtelser, som medfører vækst i egenkapital (gælder ikke ved

indskud fra ejere).

• Omkostninger

o Fald i økonomiske fordele i form af afgange eller værdireguleringer af aktiver eller

optagelse af forpligtelser, som medfører fald i egenkapitalen (bortset fra udbyttebetaling

til ejere).
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• Totalindkomst

o Ændringer i egenkapitalen i perioden som følge af begivenheder og transaktioner med

ejerne. 8

2.1.4 Niveau 4 – Indregning og måling
Indregningen og målingen skal ske, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilgå

eller afgå virksomheden. Indregning og måling bliver behandlet individuelt alt efter hvilken

regnskabspost, der er tale om. De internationale regnskabsstandarder fokuserer på indregning og

måling for hver sit område, hvorfor der ikke er en overordnet regel for dette. For denne afhandling vil

relevante indregnings- og målingskriterier blive gennemgået senere og specifikt i forhold til finansielle

instrumenter.

2.1.5 Niveau 5 – Klassifikation og præsentation
Klassifikation og præsentation er en overbygning af de overliggende niveauer og vil kun blive behandlet,

når det vurderes relevant senere i afhandlingen. For præsentationsdelen af finansielle instrumenter

findes IFRS 7 Financial Instruments: Disclosures. Denne er ikke en del af afhandlingens omfang og vil

ikke blive behandlet yderligere.

2.2 EU

Som et medlemsland af EU er Danmark underlagt de regler og standarder, der bliver vedtaget her. EU

har som mål at skabe en harmonisering af regnskaber på tværs af landegrænser. Disse består af:

• Effektiv ressourceallokering

• Beskyttelse af investorer

• Konkurrencehensyn

2.2.1 Effektiv ressourceallokering
Som en del af formålet med EU og fri bevægelse af kapital, varer, tjenesteydelser og arbejdskraft er det

også nødvendigt at have ensformige regler på tværs af landegrænser. Dette gælder også for

regnskabsaflæggelse, hvor det er nødvendigt at have ens regler, så regnskabslæsere kan sammenligne

og skabe en forståelse af virksomheder på tværs af landegrænser.

Dette giver investorer og andre regnskabslæsere mulighed for at forstå, hvor de bedste

investeringsmuligheder er på tværs af landegrænser. Dette giver blandt andet virksomheder større

muligheder for at rejse kapital eller opnå favorable låneforhold.

8 (Elling, 2012) Side 206
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2.2.2 Beskyttelse af investorer
Ved at have ens regnskabspraksis på tværs af landegrænser er det muligt for eksterne

regnskabsbrugere at sammenligne og analysere de offentliggjorte tal. Da reglerne for klassifikation,

indregning, måling og præsentation er ens, behøver regnskabsbrugere ikke at kende regnskabspraksis

for alle lande. Dette er med til at mindske risikoen ved investeringer i virksomheder i andre lande.

2.2.3 Konkurrencehensyn

Da der regnskabsmæssigt er samme krav til alle lande, er det ikke muligt for enkelte lande at tilbyde

virksomheder lempeligere regnskabskrav for at tiltrække disse. Hvis der ikke var et konkurrencehensyn,

ville nogle lande have mulighed for at tilbyde favorable forhold for bestemte typer virksomheder og

derved skabe en konkurrencefordel på baggrund af den finansielle rapportering for virksomhederne.

Ved at have ens regnskabsstandarder har alle virksomheder derfor også en vis del af omkostninger til

revision og lignende, som alle virksomheder skal have.

2.3 IASB

IASB (International Accounting Standards Board) blev grundlagt i 2001 med formålet at udvikle et enkelt

sæt regnskabsstandarder af høj kvalitet, forståelige, håndhævelige og globalt accepteret. Disse

standarder er sidenhen blevet implementeret i Europa fra 2005. IASB er en efterfølger til IASC.

IASB har til opgave at udforme opdaterede og moderniserede revisionsstandarder. Grundlaget for disse

opdateringer er IAS-standarder, som siden 1970erne har været de gældende standarder.

I 2008 fremlagde IASB sammen med FSAB (amerikansk regnskabsudstedende organisation) et

debatoplæg om IAS 39 og dennes udfordringer. I denne lægges der op til at reducere kompleksiteten

vedr. finansielle instrumenter.

Projektet til fornyelse af IAS 39 er delt op i tre faser:

1. Klassifikation og måling

2. Nedskrivning på udlån

3. Sikringsinstrumenter

Den første fase blev udarbejdet i perioden 2009 og frem til februar 2014. Klassifikationen af finansielle

instrumenter i IFRS 9 har til formål at redegøre for, hvordan finansielle instrumenter regnskabsmæssigt

skal behandles.

Fase to omhandler nedskrivning af udlån, hvori der er lavet en ny nedskrivningsmodel, hvor man bruge

expected credit loss i forhold til IAS 39, hvor det ikke er tilladt at indregne forventet tab.
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Fase tre omhandler sikringsinstrumenter, det såkaldte ”hedge accounting”.

Fase to er uden for afhandlingens omfang, hvorfor denne ikke vil blive yderligere behandlet.

Når IASB udformer de nye IFRS regnskabsstandarder er der en lang process, som disse skal igennem.

Først skal arbejdet indledes, hvor IASB retter henvendelse til regnskabsbrugerne for at opnå en

forståelse af, hvad de forskellige interessenter ønsker af en ny standard. Efterfølgende skabes en 3-5

årig plan som skal føre standarderen fra ide-stadiet til færdig regnskabsstandard. Der vil efterfølgende

blive lavet undersøgelser for hvordan de forskellige interessegrupper kan opnå det bedst mulige

resultat. Herefter kommer IASB med et diskussionsoplæg, hvor problemstillingerne ved den nuværende

regnskabstandard opstilles, samt kommer med løsningsforslag til disse problemstillinger. Efter

diskusionsoplæget har interessenterne mulighed for at kommentere og svare på de problemstillinger og

spørgsmål IASB fremsætter i diskussionsoplæget. Disse svar danner efterfølgende grundlag for et

”exposure draft”, hvilket er et oplæg til den endelige standard. Interessenterne har efterfølgende endnu

engang mulighed for at kommentere på denne. Når kommentarene er indsamlet, vil den endelige

regnskabsstandard blive udformet og gjort klar til godkendelse i EU.

Når den endelige regnskabstandard er udformet, flyttes fokus til hvordan denne skal fortolkes, og

hvordan virksomhederne skal implementere denne. Dette er samlet vist i figuren nedenfor.

Figur 3 IASB process for IFRS9

9 Udarbejdet efter inspiration fra IASB
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IASB’s opgave består i at formulere en standard, der kan bruges til regnskabsaflæggelse globalt. Da

Danmark er medlem af EU, er det her, implementeringen startes.

Under udarbejdelsen af regnskabsstandarderne arbejder IASB proaktivt sammen med European

Financial Reporting Advisory Group (EFRAG). EFRAG er et rådgivende organ til EU-Kommissionen,

der er første skridt i forhold til at implementere standarderne.

Når standarderne er færdigskrevet, bliver de præsenteret for EU-Kommissionen, der på baggrund af

standarden udarbejder et beslutningsforslag, der skal godkendes yderligere af Accounting Regularity

Committee (ARC), der består af medlemmer fra alle EU-lande.

ARC er det endelige godkendelsesniveau for EU-lande, og når standarderne er blevet vedtaget her, er

de efterfølgende lovpligtige i alle EU-medlemslande.

Når standarderne er implementeret, overtager European Securities and Markets Authority (ESMA)

opgaven med, at standarderne bliver fulgt i EU-medlemslandene. I Danmark er denne opgave

videregivet til Erhvervsstyrelsen for danske virksomheder og Finanstilsynet for finansielle institutioner.

Ved implementeringen udformer ESMA også en implementeringsvejledning, der træder i kraft samtidig

med den endelige godkendelse af regnskabspraksissen.

2.4 Regnskabsklasse
I Danmark findes der en række forskellige regnskabsklasser, hvor der i hver klasse er forskellige krav

til aflæggelse af regnskaber. Regnskabsklasse A er de små personlige virksomheder, regnskabsklasse

B er små selskaber. Regnskabsklasse C består af mellemstore og store selskaber. Fælles for disse

selskaber er at de kan aflægge årsrapport efter den danske ÅRL, og er derfor ikke forpligtet til at aflægge

efter de internationale standarder (IAS/IFRS). For regnskabsklasse D hvilket er børsnoterede og

statslige selskaber, er kravene at de skal aflægge årsrapport efter gældende danske og internationale

regler, hvilket indebærer at disse selskaber skal aflægge årsrapport efter IAS/IFRS standarderne. Dette

kan have stor indflydelse på de omkostninger, der er forbundet med regnskabsaflæggelsen, da de

internationale standarder er mere omfangsrige end den danske årsregnskabslov.

2.5 Delkonklusion
Som medlemsland af EU skal de danske regnskabsregler følge de regler, der er vedtaget i EU. Dette

skaber en sammenlignelighed på tværs af brancher og landegrænser. Som en del af de internationale

regnskabstandarder er de gamle IAS-regler ved at blive ændret til IFRS i et forsøg på at skabe et bedre
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grundlag for finansiel rapportering. I denne sammenhæng er emnet finansielle instrumenter ved at blive

indført gennem en ændring af IAS 39 til IFRS 9.

Ved ændringen af regnskabsstandarderne er det vigtigt, at de nye standarder giver et mere retvisende

billede, hvilket er et grundlæggende element i regnskabsaflæggelsen.

Store børsnoterede virksomheder er pålagt at udarbejde deres årsregnskab efter de internationale

standarder. Dette medfører mere vidtrækkende regnskabskrav i forhold til store, ikke børsnoterede

virksomheder. Det skal dog bemærkes, at ÅRL på nogle få områder følger de internationale standarder.

Dette er tilfældet i forhold til finansielle instrumenter og brug af sikringsinstrumenter. Ændringerne fra

IAS 39 til IFRS 9 har derfor også påvirkning på danske virksomheder uden for regnskabsklasse D.
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Kapitel 3: Finansielle instrumenter

Dette afsnit har til formål at definere finansielle instrumenter, hvilket danner baggrund for IAS 39 og

IFRS 9. For at forstå den regnskabsmæssige behandling af finansielle instrumenter er det nødvendigt

at have en grundlæggende forståelse for disse, herunder en forståelse for værdiansættelse. Afsnittet vil

starte med en gennemgang af de grundlæggende begreber, hvorefter afsnittet afslutningsvist vil

omhandle to specifikke finansielle instrumenter, optioner og futures. Disse to vil senere i afhandlingen

fremgå som del af analyserne, hvorfor det vurderes vigtigt at have fokus på og forståelse af netop disse

former for finansielle instrumenter.

3.1 Definition af finansielle instrumenter
Finansielle instrumenter består af såvel primære finansielle instrumenter som tilgodehavender, likvider

og lån, samt afledte finansielle instrumenter, såsom terminsforretninger (futures), optioner og rente- og

valutaswaps10.

De finansielle aktiver kan inddeles i følgende fire grupper:

• Likvider

• En aftalt ret til at modtage likvider eller andre finansielle aktiver fra tredjemand

• En aftalt ret til at udveksle finansielle aktiver eller forpligtelser med tredjemand på vilkår, der kan

være gunstige

• En ret over egenkapital i en anden virksomhed

Modsat består de finansielle forpligtelser af følgende punkter:

• En aftalt pligt til at afgive likvider eller andre finansielle aktiver til tredjemand

• En aftalt pligt til at udveksle finansielle aktiver eller forpligtelser med tredjemand på vilkår, der

kan være ugunstige11

Herudover kan der yderligere fremkomme afledte finansielle instrumenter. Disse skal alle indeholde de

tre følgende egenskaber:

• Dets værdi ændres som følge af ændringer i en specifik rentesats, kurs på et finansielt

instrument, råvarepris, valutakurs- eller renteindeks, kreditvurdering eller kreditindeks eller

10 (PwC, 2016) Side 188
11 (PwC, 2016) Side 189
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lignede variabler, forudsat i tilfælde af ikke-finansielle variabler, at disse variabler ikke gælder

specifikt for en kontrahent (det underliggende)

• Det kræver ingen nettoinvestering ved indgåelsen, eller det kræver en nettoinvesteringen ved

indgåelsen, som er mindre, end hvad der kræves for andre typer kontrakter, der kunne forventes

at påvirkes på tilsvarende måde af ændrede markedsvilkår, og

• Det afregnes på et fremtidigt tidspunkt12.

Formålet med afledte finansielle instrumenter er ofte at afdække den risiko, der fremkommer i

forbindelse med øvrige finansielle aktiver og forpligtelser. De kan blandt andet bruges til at afdække

risiko i rente- og valutakurser.

Indbyggede afledte finansielle instrumenter har dels et afledt element, samt et ikke afledt element. Disse

medfører, at visse eller alle pengestrømme, kontrakten ellers ville indebære, ændres i

overensstemmelse med de ovennævnte elementer, der indgår i et afledt finansielt instrument13.

Finansielle instrumenter kan bruges af virksomheder til spekulation med dertilhørende risici, men også

til det modsatte, nemlig som forsikring imod de risici, der er forbundet med meget handel. Der findes en

lang række forskellige risici forbundet med handel, herunder rente-, valuta- og markedsrisiko. Formålet

med brugen af finansielle instrumenter kan derfor være at mindske de risici, virksomheder møder ved

handler med bestemte varer eller i forbindelse med finansiering af virksomheden.

3.2 Renterisiko
Renterisikoen er risikoen for tab som følge af, at renten stiger eller falder14. Risikoen bliver målt på, hvad

et procentpoints ændring i renten vil have af konsekvens for virksomheden. Virksomheder med lange

fastforrentede lån sammen med placering af likvider i korte obligationer har derfor en høj renterisiko, da

udsving i renten kun vil påvirke de korte placeringer, imens det lange lån vil fastholde sin rente.

3.3 Valutarisiko
I den moderne verden er grænserne mindre relevante i forhold til handel. Store virksomheder handler

derfor ofte i udlandet, både med køb og salg. Derfor kan kurserne på forskellige valutaer og deres

udsving have stor indflydelse på en virksomheds valutarisiko. Under valutarisikoen findes tre forskellige

kategorier af risici, som virksomhederne bliver eksponeret imod; transaktions-, omregnings- og

økonomisk eksponering.

12 (IAS 39, 2000), Stk. 9
13 (IAS 39, 2000), Stk. 10
14 (Danske Bank, 2016)
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3.3.1 Transaktionsrisiko
Transaktionsrisikoen er forbundet med tidsforskellen fra en aftale indgås til betalingen af samme aftale.

Der kan i den mellemliggende periode forekomme ændringer i valutakurserne, der både kan være

fordelagtige og ufordelagtige for virksomheden. Et ekstremt eksempel kan være en virksomhed, der den

5. januar 2015 indgår en aftale om køb af vare fra et schweizisk selskab med betaling den 23. januar

2015. Kursen var den 5. januar 2015 6,1926 Kr/CHF imod en kurs på 7,5825 Kr/CHF den 23. januar;

altså en stigning på 1,3899 kr. pr. CHF. Ved et køb på CHF 1.000.000 ville den danske virksomhed

derfor skulle betale ekstra DKK 1.389.900 for den samme vare. Stigningen i CHF skyldes, at Schweitz

valgte at fratræde den økonomiske sammenhæng med euroen1516.

3.3.2 Omregningsrisiko
Omregningsrisikoen er størst for virksomheder med udenlandske datterselskaber. Hvis en dansk

virksomhed har et datterselskab, der bruger en anden valuta end DKK, vil der derfor opstå en risiko i

forbindelse med indregningen af det udenlandske datterselskab. I situationen brugt ovenfor vil et

schweizisk datterselskab derfor stige betydeligt i værdi som følge af ændringen i kursen. I tilfældet

ovenfor vil det være positivt for virksomheden, men det ville reelt ikke vise den økonomiske situation i

virksomheden, da et dårligere resultat i året sammenlignet med året før, stadig vil kunne have positiv

indflydelse på koncernniveau, som følge af udsving i valutakursen.

Danske virksomheder, der handler med EUR, vil have en mindre omregningsrisiko end ved handel med

eksempelvis USD. Dette skyldes, at den danske krone kun i begrænset omfang har mulighed for at

fravige EUR-kursen, hvorimod der ikke findes samme økonomiske forhold til USD.

3.3.3 Økonomisk eksponering
Den økonomiske eksponering skal ses i forhold til konkurrenterne i samme branche, men kan også ses

i forhold til andre brancher. Hvis en virksomhed er eksponeret imod lande, der oplever store økonomiske

udsving på et nationalt plan, vil denne virksomhed være mere eksponeret end virksomheder, der

henvender sig til markeder med stor økonomisk stabilitet. En virksomhed vil derfor have større

økonomisk eksponering, hvis de indgår i handel med Kina, end hvis de handler med Tyskland.

3.4 Markedsrisiko
Markedsrisikoen er den risiko, en virksomhed har i forbindelse med handel eller anden aktivitet med en

modpart. Markedsrisikoen udgør det potentielle tab, virksomheden vil få, hvis modparten ikke kan betale

tilbage. Modparten kan have betalingsproblemer, eller hvis der er tale om et indestående i en bank, kan

15 (Nymark, 2015)
16 Se samlede kursstigning i CHF i Bilag 1
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denne være gået konkurs. Virksomheden vil derfor have tabt de penge, der har været tilgodehavende

eller indestående i en bank.

Derudover spiller kreditrisikoen også en faktor i forhold til den samlede markedsrisiko. Kreditrisikoen

fremkommer ved modpartens finansielle kreditværdighed. Det kan være, at en modparts

kreditværdighed bliver sænket, hvilket øger kreditrisikoen hos virksomheden - og dermed også

markedsrisikoen-, da en dårligere kreditværdighed øger risikoen for et tab.

3.5 Futures

En future er en bindende aftale om en bestemt handel i fremtiden. Køber og sælger forpligter sig således

til henholdsvis at købe og sælge en bestemt mængde af en vare til en bestemt pris på et fremtidigt

tidspunkt17.

Futurekontrakter er standardiseret, således at alle betingelser er faste, bortset fra prisen. Dette tillader

også, at futures kan handles på børser, hvilket giver kontrakten en dagsværdi.

Ved indgåelse af futurekontrakten skal der betales en margin, der stilles til sikkerhed for betalingen i det

tilfælde, prisen udvikler sig negativt. Derved oplever den indgående virksomhed en likviditetspåvirkning

ved indgåelsen af kontrakten.

Den efterfølgende kurs på futuren følger derefter prisen på det underliggende aktiv.

Futures kan give virksomheder en mulighed for at beskytte sig imod faldende/stigende priser på et

marked. Hvis en virksomhed ved, at de skal købe 100 tønder olie om en måned, og de frygter, at prisen

på olien stiger, vil de kunne indgå i en future om 100 tønder olie til dagspris ved indgåelsen, med køb

om en måned. Hvis dagsprisen pr. tønde ved indgåelsen er USD 50, vil futuren få en positiv

markedsværdi, hvis prisen stiger, og en negativ markedsværdi hvis prisen falder. Hvis prisen for olie

ved udgangen af kontrakten er USD 55, har virksomheden derfor ”tjent” på futuren, da de skal købe

17 (NASDAQ OMX, 2009) Side 3
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olien til USD 50. Hvis prisen derimod er USD 45, har virksomheden tabt, da de har forpligtet sig til at

købe olie til USD 50 pr. tønde, hvor markedsprisen på olien kun er USD 45.18

3.5.1 Forwardkontrakter
Forwardkontrakter minder om futurekontrakter på den måde, at de er en aftale mellem to parter om en

handel på et fremtidigt tidspunkt. Forskellen mellem forwards og futures skal findes i måden, som de

bliver udarbejdet på. For futurekontrakter var karakteristikaene, at det var en standardiseret kontrakt,

hvilket gjorde kontrakten mere likvid. Forwardkontrakten bliver indgået mellem to parter og er ikke

standardiseret. Da forwardkontrakterne bliver indgået mellem to parter uden en mellemliggende

clearings del, bliver prisen af forwardkontrakerne påvirket af kreditværdigheden hos de to parter, der

indgår kontrakten. Hvis der ikke er kreditrisiko forbundet med forwardkontrakten, bliver denne prissat

på samme måde som en futurekontrakt.

En forwardkontrakt får først værdi, når der har været et prissving fra den indgåede pris. Værdien af

forwardkontrakten vil derfor kun bevæge sig, når prisen på det underliggende element er ændret.

3.6 Optioner

Optionskontrakter består af en ret, men ikke en pligt, til enten at købe (call-option) eller sælge (put-

option) et finansielt instrument til en bestemt pris på et bestemt tidspunkt eller inden for en periode

(europæisk/ amerikansk)19.

18 Tab/gevinst fra en future kan udregnes med formlen ”Antal Futures*antal underliggende aktiver*prisændring”.
19 (NASDAQ OMX, 2009) Side 3
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En call-option vil blive udnyttet, hvis det underliggende finansielle instrument stiger i værdi. Dette lader

køberen købe instrumentet til den aftalte, lavere pris. Køberen af call-optionen har derfor ingen risiko

ved indgåelsen af kontrakten, da denne kan vælge ikke at udnytte optionen. Dog skal det bemærkes,

at køber ved indgåelse af kontrakten betaler sælger af optionen en præmie for at opnå rettigheden til

call-optionen.

For put-optioner er det modsatte gældende.

En options værdi består af to elementer; den indre værdi og en tidsværdi. Indre værdi er forskellen

imellem prisen på den underliggende vare og optionens aftaleværdi. Det vil sige, at den indre værdi af

optionen er prisen, hvis optionen blev udnyttet på værdiansættelsestidspunktet.

Tidsværdien af optionen er en sandsynlighed for, at den underliggende vares værdi ændres inden

udløbsdatoen, hvorfor optionens værdi også vil ændre sig. Tidsværdien skal derfor findes i forskellen

mellem optionspræmien og den indre værdi.

Hvis en virksomhed forventer en stigning i prisen på olie, og dagsprisen på olie er USD 50, kan de indgå

en option for at sikre sig imod stigningen. Optionen omfatter 100 tønder olie med en forudbetalt præmie

pr. tønde på USD 5. Hvis virksomheden skal have mulighed for at tjene på optionen, skal prisen ved

udnyttelsen af optionen således være mere end USD 55, (dagsprisen på USD 50 + præmien på USD

5). Hvis prisen på olie derimod ikke når en værdi på mere end USD 55, vil virksomheden have et samlet

tab på USD 500 (100 tønder * USD 5).

Figur 5 Tab og gevinst for optioner
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3.7 Delkonklusion
Som det kan ses i de to ovenstående eksempler er der forskelle og ligheder imellem optioner og futures.

Ved futures skal prisen kun overstige den aftale pris før end der opnås gevinst, hvorimod ved optionen

skal prisændringen også overstige værdien af den betalte præmie. Herved skal der ske en større

prisstigning, førend der opnås gevinst ved kontrakten.

På den modsatte side er risikoen ved de to kontraktformer også forskellig. Ved brug af futures er køber

forpligtet til at købe til en bestemt pris, hvilket betyder risiko for større tab end ved optionen, hvor det

størst mulige tab er den betalte præmie. Dette skyldes, at hvis optionen ved indløsning ikke giver en

gevinst, vil den ikke blive indløst, da køber ikke har forpligtet sig til købet, men netop kun betalt for at

have muligheden for at købe til en bestemt pris.
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Kapitel 4: IAS 39

Dette kapitel har til formål at redegøre for regnskabsstandarden IAS 39. Sammenholdt med

afhandlingen vil gennemgangen omhandle områderne indregning og måling, samt hedge accounting.

Forståelsen af IAS 39 er udgangspunktet i forhold til de senere analyser i afhandlingen. Indregning og

måling er de grundlæggende regler, som virksomheder skal følge, hvis de bruger finansielle

instrumenter. Yderligere tillader IAS 39 en anden mulighed for at indregne finansielle instrumenter,

nemlig hedge accounting, hvilket skal ses som en mulighed, virksomheder har for at fravige de generelle

regler for indregning og måling.

4.1 Indregning og måling

Som det er gennemgået tidligere i afhandlingen, danner indregning og måling basis for niveau 4 i den

regnskabsmæssige begrebsramme. Det er vigtigt at forstå netop indregning og måling, da disse er

grundlæggende i forhold til, hvornår bestemte handlinger skal ramme resultatopgørelsen eller balancen

i en virksomheds årsregnskab. Derudover er det vigtigt at vide til hvilken værdi, et aktiv eller passiv skal

indregnes.

4.1.1 Første indregning.
Virksomheden skal udelukkende indregne et finansielt aktiv eller forpligtelse i balancen, når

virksomheden bliver underlagt kontraktens vilkår. I praksis betyder dette, at virksomheden skal foretage

indregning ved handelsdatoen eller afregningsdatoen for kontrakten. Handelsdatoen er den dag, aftalen

indgås, og virksomheden derfor har forpligtet sig til et køb eller salg. Afregningsdatoen er den dag,

aktivet overdrages til virksomheden, eller virksomheden overdrager kontrakten til tredjepart.

Første indregning af et finansielt aktiv eller forpligtelse skal ske til dagsværdi (kostprisen).

Handelsdatoen er den dato virksomheden forpligter sig til at købe eller sælge et aktiv. Hvis indregningen

skal ske på handelsdatoen betyder det, at virksomheden indregner aktivet eller forpligtelsen den dato

hvor handlen bliver udført. Dette betyder ikke nødvendigvis at ejendomsretten er tilgået/fragået

virksomheden på dette tidspunkt.

Ved afregningsdatoen skal forstås den dato hvor aktivet eller forpligtelsen overdrages til virksomheden.

Hvis virksomheden bruger afregningsdatoen skal de regnskabsmæssigt behandle værdiændringerne

fra handelsdatoen til afregningsdatoen på samme måde, som aktivet eller forpligtelsen vil blive

behandlet. Det betyder at værdiændringer i nogle tilfælde:
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• Ikke vil have påvirkning (ved brug af kostpris/amortiseret kostpris),

• At det har resultat påvirkning (hvis de opgøres til dagsværdi) eller

• Har egenkapitals påvirkning hvis de klassificeres som disponible for salg.

Disse klassifikationer vil blive gennemgået yderligere i de kommende afsnit.

4.1.2 Efterfølgende indregning
Den efterfølgende måling af finansielle aktiver eller forpligtelser skal som hovedregel indregnes i

balancen til dagsværdi med de løbende værdiændringer i resultatopgørelsen (med specielle regler for

aktiver eller forpligtelser, der bruges til regnskabsmæssig afdækning).

I IAS 39, afsnit 45 skelnes der imellem følgende kategorier:

1. Finansielle aktiver til dagsværdi med indregning i resultatopgørelsen af ændringer i dagsværdi

2. Hold-til-udløb-investeringer

3. Lån og tilgodehavender

4. Finansielle aktiver disponible for salg

5. Finansielle forpligtelser til dagsværdi med indregning i resultatopgørelsen af ændringer i

dagsværdi

6. Øvrige finansielle forpligtelser

4.1.2.1 Finansielle aktiver til dagsværdi med indregning i resultatopgørelsen af ændringer i dagsværdi

Kategorien indeholder to underkategorier. Første underkategori er, hvis aktivet er anskaffet med handel

for øje. For at opfylde dette skal aktivet besidde en af følgende karakteristika:

• Primært anskaffet eller påtaget med henblik på salg eller tilbagekøb på kort sigt

• Udgør en del af en portefølje af identificerede finansielle instrumenter, som forvaltes sammen,

og som udviser et nyligt mønster af kortsigtet realisation af gevinster, eller

• Er et afledt finansielt instrument (bortset fra, hvis disse er garantikontrakter, eller er klassificeret

og effektive sikringsinstrumenter)

Herudover har virksomheden mulighed for at bruge en dagsværdioption, som dog skal opfylde visse

betingelser, herunder at det giver regnskabet mere relevant information. Ved brug af dagsværdioptionen

fjerner eller reducerer virksomheden en målings- og indregnings uoverensstemmelse. Dette kan være

gældende, hvis passivet måles til dagsværdi, og aktivet til amortiseret kostpris. Den eventuelle

uoverensstemmelse reduceres ved måling af aktivet til dagsværdi.
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4.1.2.2 Hold-til-udløb-investeringer

Hold-til-udløb-investeringer er ikke-afledte finansielle aktiver, som har faste eller bestemmelige

betalinger samt fast udløbstidspunkt, og som virksomheden har til hensigt og mulighed for at holde til

udløb, bortset fra:

• Hvis aktivet er klassificeret ved første indregning til dagsværdi med indregning i

resultatopgørelsen ved ændringer i dagsværdi

• Hvis aktivet af virksomheden er klassificeret som disponibel for salg

• Hvis aktivet opfylder definitionen på lån og tilgodehavender

Hvis virksomheden i det aktuelle eller to foregående regnskabsår har solgt eller omklassificeret mere

end en uvæsentlig del af hold-til-udløb-investeringer, før disse udløb, skal virksomheden ikke

klassificere finansielle aktiver som hold-til-udløb. Dog er der her undtagelser ved særlige tilfælde tæt på

kontrakternes udløb, eller ekstraordinære begivenheder som virksomheden ikke har kontrol over eller

med rimelighed har kunnet forudse.

Hold-til-udløbsklassifikationen er den mest restriktive klassifikation. Virksomheden skal realistisk kunne

holde aktivet til udløb, og virksomheden kan ikke være under juridisk eller anden begrænsning, såsom

soliditetskrav20.

Hold-til-udløbsaktiver skal efter første indregning måles til amortiseret kostpris, og årets amortisering

indtægtsføres.

4.1.2.3 Lån og tilgodehavender

Lån og tilgodehavender er ikke-afledte finansielle aktiver eller forpligtelser med faste eller bestemmelige

betalinger, som ikke har nogen officiel pris på et aktiv marked, bortset fra:

• Aktiver, som virksomheden har til hensigt at sælge øjeblikkeligt eller på kort sigt, som skal

klassificeres med handel for øje samt aktiver, som virksomheden ved første indregning

klassificerer til dagsværdi med indregning i resultatet af ændringer i dagsværdi

• Aktiver, hvor virksomheden muligvis ikke genvinder stort set hele sin oprindelige investering,

bortset fra når dette skyldes en kreditforringelse

20 (PwC, 2016) Side 200
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Lån og tilgodehavender måles efterfølgende til amortiseret kostpris hvor årets amortisering

indtægtsføres.

4.1.2.4 Finansielle aktiver disponible for salg

Finansielle aktiver disponible for salg er de aktiver, virksomheden forventer at sælge inden for kort tid

samt de aktiver, der ikke klassificeres som de 3 forestående. Aktiverne her skal måles til dagsværdi

med ændringen over anden totalindkomst.

4.1.2.5 Finansielle forpligtelser til dagsværdi med indregning i resultatopgørelsen af ændringer i

dagsværdi

Denne kategori er passivsiden til aktiverne omtalt tidligere. Derfor gælder samme regler her, hvorfor

forpligtelsen måles til dagsværdi med ændringer ført i resultatopgørelsen.

4.1.2.6 Andre finansielle forpligtelser

Andre finansielle forpligtelser indeholder alle de forpligtelser, der ikke medtages i finansielle forpligtelser

til dagsværdi. Andre finansielle forpligtelser måles til amortiseret kostpris med årets amortisering over

resultatopgørelsen.

4.2 Hedge accounting

Virksomheder kan yderligere bruge deres finansielle instrumenter til sikring af et andet aktiv/passiv.

Dette kaldes hedge accounting og har til formål at reducere regnskabsaflæggerens risici samt at afspejle

dette i den finansielle rapportering. Reglerne for hedge accounting tilsidesætter derfor de ovenstående

gennemgåede indregnings- og målingsregler. Hedge accounting tillader regnskabsaflæggeren at

udskyde indregningen af indtægter og omkostninger eller at ændre målingen af aktiver og forpligtelser.

Virksomheder har mulighed for at hedge imod:

• Et indregnet aktiv eller passiv

• En ikke indregnet forpligtelse

• En højst sandsynlig fremtidig transaktion

• En investering i udenlandsk virksomhed.

I forbindelse med hedging er der en række definitioner, der er grundlæggende i forhold til at forstå, hvad

der sker ved regnskabsmæssig sikring. IAS 39.9 bliver brugt til at beskrive disse definitioner.

En fast aftale en bindende aftale for virksomheden. Det kan være en aftale om salg af et produkt til en

bestemt pris på et defineret tidspunkt i fremtiden.
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En forventet transaktion er mere løs for virksomheden, da denne ikke er fastlagt, men bygget på

forventninger, virksomheden har til salget i fremtiden. For, at en forventet transaktion skal kunne

hedges, er det vigtigt, at virksomhedens forventninger er baseret på udførlige budgetter med troværdige

og relevante faktorer. Før end en forventet transaktion skal kunne sikres, skal der være en høj grad af

sikkerhed for, at den vil forekomme.

Et sikringsinstrument er det produkt, virksomheden bruger til at foretage den regnskabsmæssige sikring.

Det skal være et klassificeret afledt finansielt instrument eller et klassificeret ikke-afledt instrument (ved

afdækning af valutakursændringer).

En sikret post er det aktiv eller den forpligtelse, der udsætter virksomheden for en risiko. Dette kunne

være en transaktion i fremmed valuta eller et variabelt forrentet lån.

Sikringseffektiviteten er den grad af ændringer i dagsværdien eller pengestrømme, hvoraf den sikrede

post kan henføres til en sikret risiko, der bliver udlignet af et sikringsinstrument21.

I henhold til IAS 39 stk. 85 findes der tre typer af sikringsforhold:

1. Sikring af dagsværdi

2. Sikring af pengestrømme

3. Sikring af en nettoinvestering i udenlandsk virksomhed.

For at et sikringsforhold kan opstå, er der fem betingelser, der skal opfyldes.

1. Der skal ved indgåelse foreligge en formel klassifikation og dokumentation for sikringsforholdet

2. Sikringen forventes at være effektiv til at udligne ændringer i dagsværdi eller pengestrømme

3. Ved sikring af pengestrømme skal det være højst sandsynligt, at den forventede transaktion vil

finde sted

4. Sikringseffektiviteten kan måles pålideligt

5. Sikringen vurderes løbende og har været effektiv i regnskabsåret.

Fra disse ovenstående krav til sikringen fremgår især begrebet effektivitet. Effektivitet er i forhold til,

hvor godt sikringsinstrumentet er i forhold til det sikrede aktiv/forpligtelse. For, at et sikringsinstrument

vurderes effektivt, og derved opfylder kravene til at kunne blive brugt som et sikringsinstrument, skal

21 (IAS 39, 2000) stk. 9
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det være forventeligt, at sikringen udligner effekten i dagsværdien eller pengestrømmen af det

afdækkede. Yderligere skal det bevises, at det sikrede resultat falder inden for et interval på 80-125 %.

Et eksempel herpå:

Hvis værdien af et sikret aktiv er faldet med 1.000, samtidig med at værdien af sikringsinstrumentet er

steget med 1.100, vil udregningen se ud som følger:

1.000/1.100 = 91 %,

1.100/1.000 = 110 %

Resultatet af denne effektivitetsberegning viser derfor, at sikringsinstrumentet falder inden for intervallet

og derfor vurderes for effektivt.

Formålet med den regnskabsmæssige sikring er hermed opnået, da virksomheden har brugt et

sikringsinstrument, der har en negativ korrelation. Samtidig vises det, at sikringsinstrumentet netop er

brugt til regnskabsmæssig sikring og ikke spekulation.

4.2.1 Sikring af dagsværdi
Der er her tale om sikring i udsving i dagsværdien. Det kan være tilfældet med et fastforrentet lån, der

sikrer et variabelt lån, målt til dagsværdi. Hvis renten stiger, vil kursen på den variabelt forrentede

obligation falde, og lånets dagsværdi vil derfor også falde.

Gevinster eller tab fra den efterfølgende måling af sikringsinstrumentet til dagsværdi skal indregnes
direkte i resultatopgørelsen.

4.2.2 Sikring af pengestrømme

Der er her tale om sikring imod udsving i pengestrømme som følge af ændringer i eksterne faktorer.

Dette kunne være prisen på en vare eller kursdifferencer. Ved sikring imod udsving i priser bruges oftest

optioner, som beskrevet tidligere i afhandlingen. Hvis disse beregnes som effektive, skal eventuelle

tab/gevinster indregnes direkte på egenkapitalen. De holdes derved i første omgang ude af

resultatopgørelsen og har derved ikke indvirkning på årets resultat.

Ved sikring af et ikke finansielt aktiv (fx lager/anlæg) har virksomheden mulighed for at føre ændringen

af sikringsinstrumenter over enten resultatopgørelsen eller over egenkapitalen via anden totalindkomst.

4.2.3 Sikring af nettoinvestering i udenlandsk virksomhed
Dette forhold bruges i forhold til internationale koncerner, hvor man i koncernregnskabet vil sikre

valutarisikoen forbundet med aktivitet i udlandet. Formålet er at sikre nettoaktiverne i de udenlandske
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selskaber, der bliver konsolideret fra anden valuta end koncernvalutaen. Dette kan gøres ved at optage

variabelt lån på koncernniveau i de valutaer, man ønsker at sikre sig imod, og bruge disse som

sikringsinstrumenter.

Hvis sikringsinstrumentet beregnes til at være effektivt, vil eventuelle tab/gevinster føres direkte over

egenkapitalen.

4.3 Delkonklusion
Som det fremgår af IAS 39, er der 5 forskellige klassifikationer til indregning og måling af finansielle

instrumenter. Dette giver en vis fleksibilitet for virksomhederne i forhold til, hvordan de indregner

finansielle instrumenter, hvilket kan medvirke til, at sammenligneligheden imellem regnskaber

mindskes. Yderligere er kravene i IAS 39 meget stramme i forhold til, hvis der sker ændringer i

virksomhedens brug af finansielle instrumenter. Den store risiko i forhold til hedge accounting er den

række restriktive krav, som virksomhederne skal opfylde, førend de kan bruge finansielle instrumenter

som sikringsinstrumenter. Blandt andet er kravet om en effektivitet på imellem 80-125% administrativt

svært at styre for mange virksomheder, hvilket kan medvirke til, at de vil fravælge brugen af finansielle

instrumenter til regnskabsmæssig sikring.

IAS 39 lægger i sin natur op til at sikringsinstrumenterne rammer resultatopgørelsen tidligt.

Tidsværdierne af sikringsinstrumenterne vil have en resultateffekt i det øjeblik de opstår.
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Kapitel 5: Kritik af IAS 39

IAS 39 omhandler i sin natur den komplicerede regnskabsmæssige behandling af finansielle

instrumenter. Det strækker sig fra simple obligationer til mere komplekse indbyggede afledte finansielle

instrumenter. Da der er tale om et bredt spænd af omfattende områder, er standarden af natur meget

omfattende og derfor til tider forvirrende. Der er derfor opstået en del kritik af IAS 39 i forbindelse med,

at brugen af finansielle instrumenter er steget. Dette har medvirket til, at efterspørgslen af en ny

regnskabsstandard er steget. Yderligere er fokus på finansielle instrumenter, herunder især afledte

finansielle instrumenter steget efter finanskrisen. Dette har udfordret de klassifikationer, IAS 39 brugte,

hvorfor behovet for nye regnskabsregler, og herunder klassifikationer, er steget.

5.1 Klassifikation og måling
IAS 39 er set på som en regel-baseret, kompleks standard med et utal af afvigelser til reglerne. Dette

har medvirket til, at IAS 39 er blevet set på, som værende svær at håndtere. Der skal inden klassifikation

og måling af de finansielle instrumenter tages stillig til en lang række faktorer for at kunne foretage en

klassifikation.

Det er igennem IAS 39 muligt for to relativt ens virksomheder at klassificere ens finansielle instrumenter

forskelligt. Hvis det i en virksomhed er set som hold til udløb, vil det finansielle instrument indregnes til

amortiseret kostpris over resultatopgørelsen, hvorimod en anden virksomhed vil kunne indregne

instrumentet til dagsværdi over resultatopgørelsen.

Hvis man i en virksomhed har indregnet en beholdning af finansielle instrumenter til hold-til-udløb og i

perioden vælger at frasælge et enkelt af disse, skal hele beholdningen omklassificeres, da det ikke

længere falder ind under hold-til-udløb-kravene.

Disse uoverensstemmelser imellem indregningen af finansielle instrumenter har været stærkt kritiseret

af regnskabsbrugere og har derfor været et væsentlig kritikpunkt af IAS 39.

5.1.1 Løsningsforslag
I 2008 udkom IASB, med et diskussionsoplæg i form af udgivelsen ”Reducing Complexity in Reporting

Financial Instruments”. Dette var startskuddet til udarbejdelsen af den nye IFRS 9. Da finanskrisen var

på sit højeste, blev der lagt yderligere pres på for at få formuleret en ny standard til at behandle de

komplekse finansielle instrumenter.

Diskussionsoplægget består af tre sektioner:

1. Problemstillinger i forskelligheden af målingen af finansielle instrumenter
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2. Kortsigtede planer til opnåelse af ensartet måling

3. Langsigtede detaljerede løsningsforslag.

Sektion 1 er behandlet tidligere i afhandlingen under ”kritik af IAS 39”. Sektion 2 og 3 vil blive behandlet

efterfølgende.

5.1.1.1 Sektion 2 – Kortsigtede planer til opnåelse af ensartet måling
Sektion 2 fremsætter tre løsningsforslag til den kortsigtede løsning af kompleksiteten ved IAS 39:

1. Ændre gældende krav til klassifikation og måling (fx ved at mindske antallet af kategorier af

finansielle aktiver og passiver)22

2. Udskifte gældende krav med en dagsværdimåling med få undtagelser23

3. Simplificere regnskabsmæssig brug af sikringsinstrumenter24

5.1.1.1.1 Ændre gældende krav til klassifikation og måling
Første forslag under dette punkt er at eliminere klassifikationen hold-til-udløb. Denne er som nævnt

tidligere en af de store kritikpunkter for IAS 39, da enkelte handlinger i virksomheden kan udløse en

omklassificering af alle finansielle instrumenter, der bliver holdt-til-udløb.

Herudover foreslås det at eliminere kategorien finansielle aktiver disponible for salg, hvilket vil betyde,

disse nu skal måles til dagsværdi med ændringer over resultatopgørelsen. Indsigelserne imod denne

løsning er især fokuseret på, at dette vil gøre indtjeningen i resultatopgørelsen mere svingende, hvilket

ikke nødvendigvis er retvisende for virksomhedens reelle situation.

Slutteligt bliver det foreslået, at alle finansielle instrumenter (med aktive markeder) skal måles til

dagsværdi, hvis dette er muligt.

IASB lægger i deres diskussionsoplæg op til, at man ved implementeringen af denne løsning vil kunne

bruge de forslag, der vurderes mest relevante. Derfor kunne en eller begge de ovennævnte blive

elimineret.

De største problemer ved at ændre kravene til IAS 39 er, at arbejdet, der skal udføres, er betydeligt

større end det, de eventuelle ændringer kan bidrage med. Derfor ses ændringer i IAS 39 mindre

relevante i forhold til at ændre hele standarden.

22 (IASB, 2008) Side 21
23 (IASB, 2008) Side 23
24 (IASB, 2008) Side 25
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5.1.1.1.2 Udskifte gældende krav med en dagsværdimåling med få undtagelser
Hovedformålet er her at oplyse alle finansielle instrumenter til dagsværdi med ændringer i

resultatopgørelsen, med få undtagelser af instrumenter, der kan vælges at måles til et kostprisprincip.

Denne fremgangsmåde vil reducere kompleksiteten i standarden signifikant, da det ikke længere ville

skulle defineres, hvilken klassifikation instrumenterne vil have.

For at kunne udnytte et kostpriskoncept skal der være et minimum af variabilitet i pengestrømmene

forbundet med det finansielle instrument. Dette ville kunne bruges på instrumenter med faste, eller

mindre variable pengestrømme (fx markedsrenteobligationer). Hvis der er større usikkerheder

angående de fremtidige pengestrømme, ville et finansielt instrument skulle måles til dagsværdi.

Fordelene ved denne simplificerende udskiftning ville være et skridt i retning af IASB’s langsigtede

planer om en mere ensartet præsentation. Derudover ville virksomheder skulle specificere de tilfælde,

hvor det kostprisbaserede princip ville blive udnyttet, hvilket vil bidrage med information til

regnskabsbrugeren.

IASB vurderer, at dette vil være det mest effektive skridt i retning mod simplificeringen af IAS 39. I

forhold til den første løsning vil det ikke kræve meget yderligere arbejde ved igangsættelsen af dette

princip, da det kun vil være en klassifikationsform.

Ulempen ved dette løsningsforslag er den drastiske ændring, der vil fremkomme på kort sigt. Dog er

det ikke selvfølgeligt, at ændringerne bliver drastiske, da der ikke er et overblik over, i hvilket omfang

virksomhederne vil kunne udnytte kostprisprincippet, som undtagelsen tillader.

5.1.1.2 Sektion 3 Langsigtede detaljerede løsningsforslag

Hovedformålet med den langsigtede løsning af IAS 39 er en komplet reducering af kompleksiteten med

det hovedformål, at det viser en ensartet måling til dagsværdi.

Den tredje sektion af løsningsforslaget er delt i 3 undersektioner:

A. Hvorfor dagsværdi er eneste reelle målemetode

B. Problemstillinger ved dagsværdimåling af finansielle instrumenter

C. Hvad skal der til, før dagsværdi er den obligatoriske måling?

5.1.1.2.1 Hvorfor dagsværdi er eneste reelle målemetode
Simplificeringen af IAS 39 kræver færre klassifikationer for måling af finansielle instrumenter. I

forbindelse hermed argumenter IASB for, at der anvendes dagværdi som den eneste valide

målingsform, da dette giver regnskabslæseren en bedre indikation af værdien af de fremtidige
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pengestrømme i forhold til en kostprisbaseret opgørelse. Selvom dagsværdien af de finansielle

instrumenter ikke nødvendigvis er relevant for virksomhedens ledelse, vil det give et mere retvisende

billede af virksomhedens aktiver.

5.1.1.2.2 Problemstillinger ved dagsværdimåling af finansielle instrumenter
Virksomhederne, der skal aflægge regnskaber, er oftest mest interesseret i at vise en stabil udvikling.

Dette kan blive besværliggjort ved dagsværdimålinger af finansielle instrumenter. Disse kan have en

negativ indflydelse på resultatopgørelsen, da værdiændringerne skal føres herover. Det betyder i

praksis, at eksterne faktorer (renter, valutakurser etc.) kan få en signifikant indflydelse på årets resultat.

Virksomheder vil derfor være mere positivt stemt overfor at bruge en kostprismetode, der vil betyde

mindre udsving i resultatopgørelsen og derfor et mere stabilt resultat. Dette er især relevant for de

virksomheder, der ikke bruger finansielle aktiver til handel.

5.1.1.2.3 Hvad skal der til, før dagsværdi er den obligatoriske måling?
Førend det er effektivt at indføre dagsværdi for alle finansielle instrumenter, er det nødvendigt, at der

defineres specifikke rammer for præsentationen, disclosure, måling og omfang. Det er nødvendigt at

have grundige definitioner af ovenstående. Det store problem ved denne problemstilling er, at

dagsværdi opgøres forskelligt. IASB har en måde at opgøre dagsværdien på og FASB en anden måde

at opgøre dagsværdien på. Samtidig er det de to parter, der samarbejder om IFRS. Det er derfor vigtigt,

at der bliver udformet et ens regelsæt i forhold til at måle til dagsværdi.

5.2 Hedge accounting

IAS 39 har en række udfordringer i forbindelse med hedge accounting, som gjorde, at den generelle

standard blev kritiseret. Reglerne for hedge accounting bestod af 4 overordnede punkter, der

besværliggjorde kravene.

• Kravene har ofte ikke kunne relateres til almindelig praksis for risikostyring

• Manglende sammenhæng mellem risikostyringsaktiviteterne og tilhørende hedge accounting.

• De detaljerede regler har gjort hedge accounting unødigt vanskeligt

• Omkostningsfyldt for regnskabsproducenterne25

5.2.1 Løsningsforslag
Der opstilles i IASB’s diskussionsoplæg to scenarier i forhold til mulige ændringer vedrørende hedge

accounting:

25 (PwC, 2015), Webinar
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• Fjerne (eventuelt erstatte) mulighederne for hedge accounting

• Beholde, men simplificere de nuværende regler

5.2.1.1 Fjerne (eventuelt erstatte) mulighederne for hedge accounting

Problemerne ved hedge accounting ses oftest i forbindelse med dagsværdi-hedge. Problemet er især

stort ved resultatpåvirkningen, som mange regnskabsaflæggere gerne vil se bort fra, da formålet med

hedging netop er at mindske udsving, der i sidste ende vil ramme resultatopgørelsen. I debatoplægget

vurderer IASB, at der findes 3 måder at lave en ny metode for netop dagsværdi-hedges.

Den første måde ville være at tillade at bruge dagsværdi til at indregne de aktiver og passiver, der

ellers ville skulle hedges imod. Denne løsning ville dog kun hjælpe minimalt med at dække formålet

med hedging.

Det andet løsningsforslag er at lave dagsværdi-hedges på samme måde som cash flow-hedging, hvor

man har mulighed for at føre værdiændringerne over egenkapitalen og derved ikke rammer

resultatopgørelsen, hvilket vil skabe mere stabilitet. IASB vurderer dog, at hvis dette løsningsforslag

bliver implementeret, vil mange af de restriktioner, der er til stede i dag, fortsat vil være til stede,

hvorved der ikke opnås en simplificering.

Sidste løsningsforslag fra IASB er, at alle finansielle instrumenter, der ikke bliver holdt med handel for

øje, kan indregnes over anden totalindkomst. I dette tilfælde vil virksomheder, der ikke handler med

finansielle instrumenter, derfor have mulighed for, at værdiændringerne ikke har resultatpåvirkning.

Ulempen vil dog være, at det giver virksomhederne større mulighed for selv at vælge, hvor

værdiændringerne skal indregnes, hvilket vil mindske sammenligneligheden, da virksomhederne kan

have forskellige indregningsmetoder.

5.2.1.1 Beholde, men simplificere de nuværende regler

Formålet med udskiftningen af IAS 39 er netop at simplificere reglerne i forhold til finansielle

instrumenter, herunder også brugen af hedge accounting. Debatoplægget fra IASB beskriver 7

punkter, der bør simplificeres. For overskueligheden af afhandlingen vil der kun blive fokuseret på et

af disse.

Det første problem omhandler effektiviteten af sikringsinstrumentet og indregningen ved ineffektivitet.

Effektivitetsbegrebet under IAS 39 er mere principper end regler, hvor virksomheden selv har

mulighed for at vælge, hvordan effektiviteten skal måles og derefter skal måle effektiviteten
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konsekvent efter den valgte metode. Dette betyder, at effektiviteten kan blive beregnet på forskellig vis

ved forskellige virksomheder, hvilket vil medføre, at det bliver sværere at sammenligne to

virksomheder. Især er princippet med effektivitetsberegningen 80-125 % blevet kritiseret, da et resultat

på 79 % ikke vil være effektivt, hvorimod 80 % er det. Da dette er en regnskabsteknisk beregning,

giver det større problemer for regnskabsaflæggeren i forhold til den værdi, det skaber for

regnskabslæseren.

Et anden problem under effektivitetsberegningen er muligheden for at bruge et hypotetisk derivat som

del af effektivitetsberegningen. Dette har medført store problemer i forhold til regnskabsaflæggeren,

revisoren og myndighederne. Der vil i brugen af disse forekomme subjektivitet, hvilket kan påvirke

beregningen af effektiviteten, hvad der skal indregnes i resultatopgørelsen, og hvad der kan føres over

anden totalindkomst.

5.3 Delkonklusion
Kritikken af IAS 39 hvad angår indregning og måling går især på de mange forskellige kategorier, som

finansielle instrumenter kan klassificeres som. Dette medvirker til, at virksomhederne ikke nødvendigvis

klassificerer ens finansielle instrumenter på samme måde, hvilket således resulterer i, at

sammenligneligheden af regnskaberne mindskes.

Yderligere er kritikken af hedge accounting, at effektivitetstestene ikke altid vil afspejle virksomhedens

formål med at foretage hedging. Instrumenter, som virksomheden selv vil se som effektive til hedging,

vil ikke kunne bruges som regnskabsmæssig sikring, hvis de ikke opfylder 80-125 %-reglen. Derfor kan

en mindre ændring af et aktiv, der tidligere er målt i yderkanten af denne regel, have den konsekvens,

at instrumentet ikke længere vil kunne bruges som regnskabsmæssig sikring, hvorfor der vil skulle

indregnes, som de grundlæggende regler er nu hvorefter det i de fleste tilfælde vil betyde en effekt på

resultatopgørelsen. Dette vil yderligere påvirke resultatet, uden dette skyldes reel drift i virksomheden.
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Kapitel 6: IFRS 9
Dette kapitel vil fokusere på ændringerne i IFRS 9 i forhold til IAS 39. Kapitlet vil derfor hovedsagligt

fokusere på ændringerne og ikke på de områder, der er lig med IAS 39. Kapitlet er opbygget på samme

måde som kapitlet angående IAS 39, hvor fokus først vil være på de grundlæggende regler for

indregning og måling og herefter vil fokusere på hedge accounting.

Formålet med implementeringen af IFRS 9 er som nævnt tidligere at skabe enklere (i forhold til IAS 39)

principper for behandlingen af finansielle instrumenter, der vil skabe relevant og brugbar information til

regnskabsbrugere, herunder give relevant information om beløb, timing og usikkerheder ved

virksomhedens fremtidige pengestrømme26.

IFRS 9 har et omfang lig IAS 39 og vedrører derfor de samme områder, som er gennemgået under IAS

39. Yderligere bruger IFRS 9 samme definition på finansielle instrumenter, som blev præsenteret i

kapitel 3.

6.1 Implementering
De første spadestik til udformningen og den senere implementering af IFRS 9 blev taget 2008, hvor

IASB fremlagde deres diskussionsoplæg angående IAS 39. Udformningen af IFRS 9 er som beskrevet

tidligere delt i 3 dele, indregning og måling, en ny nedskrivningsmodel og nye standarder for hedge

accounting. IFRS 9-projektet har taget længere tid end andre IFRS-projekter, hovedsagligt på grund af

kompleksiteten af finansielle instrumenter og de mange holdninger, regnskabsinteressenter har hertil.

Yderligere har fase 2, den nye nedskrivningsmodel, medført store forandringer for især finansielle

virksomheder. Derfor er tiden fra indledningen i form af diskussionsoplægget til den endelige

implementering også omkring 10 år. IFRS 9 træder i kraft 1. januar 2018 efter at være blevet

færdigudformet i juli 201427.

Ved præsentationen af den endelige udgave af IFRS 9, den 29. juli 2014, beskrev IASB ændringerne i

forhold til indregning og måling med, at standarden nu var en logisk, enkelt klassifikation drevet af cash

flowet, og virksomhedens måde at styre deres finansielle instrumenter på.

26 (IFRS 9, 2014), Kapitel 1
27 (IASB, 2016)
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Hvad angår hedge accounting er det IASB’s overbevisning, at den nye standard er mere i

overensstemmelse med virksomhedernes egen risikostyring, samt at den hjælper regnskabsaflæggeren

med bedre at vise deres regnskabsmæssige sikring i regnskaberne. Yderligere giver IFRS 9

regnskabslæserne mulighed for bedre at læse og forstå virksomhedens risikostyring og dennes

indflydelse på regnskabet.

6.2 Første indregning

Første indregning af finansielle instrumenter foretages som i IAS 39, når aktivet eller forpligtelsen

overgår til virksomheden. Dette vil som tidligere nævnt være på handelsdagen eller afregningsdagen.

Ved første indregning bruges dagsværdien. Hvis et finansielt aktiv ikke efterfølgende skal indregnes til

dagsværdi, skal transaktionsomkostningerne medtages i første indregning.

6.3 Efterfølgende indregning

I IFRS 9 er der kun to klassifikationer til den efterfølgende indregning. Dette er en del af simplificeringen

i forhold til IAS 39, hvor der var 5 klassifikationer af de finansielle aktiver. De to klassifikationer er28:

• Amortiseret kostpris

• Dagsværdi

o Over resultatopgørelsen

o Over anden totalindkomst

Hvilken af de to klassifikationer, der skal bruges på aktivet, bliver bestemt på baggrund af følgende:

• Virksomhedens forretningsmodel for håndtering af finansielle aktiver

• De kontraktmæssige pengestrømme for de finansielle aktiver29

Disse to faktorer skal derfor tages til overvejelse, når virksomheden indregner de finansielle aktiver. For

virksomhedernes forretningsmodel er det vigtigt, at der er tale om hele virksomhedens forretningsmodel

og ikke kun det enkelte aktiv. Det er derfor vigtigt, at virksomheden laver en overordnet strategi for deres

brug af den samlede portefølje af aktiver. Det er derfor ikke kun formålet med det enkle finansielle

instrument, der er afgørende.

For de kontraktmæssige pengestrømme er det vigtigt, at det kun er netop pengestrømme, kontrakten

vedrører. Ved pengestrømme forstås, at der kun er tale om betalinger af renter og hovedstol. Derfor kan

28 (IFRS 9, 2014) Kapitel 4.1
29 (IFRS 9, 2014) Kapitel 4.1.1
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et konvertibelt lån ikke medregnes i denne kategori, da der ud over renter og hovedstol også er et tredje

element, nemlig muligheden for konvertering.

Da de nye indregning og målings regler er baseret på hvilke formål virksomheden overordnet har, kan

beslutningstræet nedenfor følges for at identificere den indregning og måling virksomheden skal bruge.

Da virksomhedens formål skal ses overordnet, kan enkelte instrumenter godt tillade sig at skille sig ud,

så længe virksomheden kan vise den overordnede strategi i forbindelse med deres finansielle

instrumenter. Hvis nedenstående beslutningstræ følges er amortiseret kostpris udgangspunktet, og hvis

instrumentet ikke passer hertil, vil der skulle bruges en dagsværdi metode. Her er grundreglen igen at

instrumentet skal måles til dagsværdi over resultatopgørelsen, men med undtagelse af visse

egenkapitals instrumenter, der skal måles til dagsværdi over anden totalindkomst.

Nedenstående beslutningstræ giver derfor virksomheden mulighed for at se hvad deres

forretningsmæssige beslutninger vil have af konsekvenser i forhold til indregning og måling af finansielle

instrumenter.

Figur 6 Beslutningstræ for indregning og måling (PwC, 2014), Side 3
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6.3.1 Amortiseret kostpris
For, at et finansielt aktiv skal indregnes til amortiseret kostpris, skal det være virksomhedens formål at

beholde de finansielle aktiver og derved modtage de pengestrømme, der er tilknyttet hertil, samt hvis

der er tale om en kontrakt, hvor der kun er tale om pengestrømme, som vist i tabellen ovenfor.

Det er i forbindelse med virksomhedes forretningsplan vigtigt, at det overordnede formål er at beholde

de finansielle aktiver til udløb. Det er dog stadig muligt at frasælge enkeltstående finansielle aktiver,

uden at dette vil have indflydelse på, hvorvidt de skal måles til amortiseret kostpris.

6.3.1.1 Amortiseret kostpris, eksempel

Definitionen af amortiseret kostpris er den værdi, som det finansielle aktiv blev målt til ved første

indretning med fradrag af afdrag, tillæg eller fradrag af den samlede amortisering af forskellen mellem

det oprindelige beløb og det beløb, der forfalder ved udløb, samt fradrag af eventuelle nedskrivninger

for aktivers vedkommende30.

Ved indregning til amortiseret kostpris anvender man den effektive rentemetode. Den effektive rente

bruges til at tilbagediskontere de fremtidige pengestrømme forbundet med aktivet. Ved brug af denne

beregningsform vil kurstab/gevinster eller andre transaktionsomkostninger blive udtryk for en rente, som

medtages ved måling af det finansielle instrument.

Den effektive rentes metode kan vises således:

Et udlån på DKK 1.000.000 har en rente på 4 % p.a. Lånet er udstedt til kurs 97 og løber over 4 år.

Herudover er der transaktionsomkostninger for DKK 50.000. Den effektive rente i dette eksempel er

6,33 % (udregnet på baggrund af en tilbagediskonterede rente af de fremtidige pengestrømme).

Pengestrømmene forbundet med lånet vil derfor se således ud:

Fremtidige pengestrømme

År 0 År 1 År 2 År 3 År 4

-920.000 40.000 40.000 40.000 1.040.000
Figur 7 Fremtidige pengestrømme

På baggrund af den effektive rente vil amortiseringen af udlånet se således ud:

30 (PwC, 2016) Side 191
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Amortiseringsskema

År Udlån Effektiv rente Rente Amortisering Afdrag Restgæld

0 920.000 - 920.000

1 920.000 58.199 40.000 18.199 - 938.199

2 938.199 59.350 40.000 19.350 - 957.549

3 957.549 60.574 40.000 20.574 - 978.124

4 978.124 61.876 40.000 21.876 1.000.000 -
Figur 8 Amortiseringsskema for udlån

Eksempel på bogføring i år 1:

Resultatopgørelse
Rente indtægter

Balance

Udlån Likvider

Primo saldo 920.000

Rente betaling 40.000 40.000
Amortisering 18.199 18.199

Ultimo saldo 58.199 938.199 40.000
Figur 9 Eksempel på bogføring år 1

6.3.2 Dagsværdi
De finansielle aktiver, der ikke kan være en del af indregningen til amortiseret kostpris, skal som

hovedregel indregnes til dagsværdi med ændringen over resultatopgørelsen.

IFRS 9 giver dog mulighed for, at egenkapitalsinstrumenter (såsom aktier), der bliver anskaffet

af/fastholdt af strategiske årsager, og ikke med salg for øje, kan indregnes til dagsværdi over anden

totalindkomst. Det samme gælder, hvis virksomheden aktivt handler med gældsinstrumenter på

aktivsiden, hvor der samtidig indgår en dagsværdiregulering til underliggende amortiseret kostpris.

Virksomheder, der besidder aktier eller andre egenkapitalsinstrumenter, som ikke indgår i en

handelsbeholdning, kan vælge at indregne disse under anden totalindkomst. Dette betyder, at fremtidige

værdiændringer i dagsværdien føres over anden totalindkomst og dermed ikke over resultatopgørelsen.

Resterende aktiver, som hverken er beskrevet under amortiseret kostpris eller ført over anden

totalindkomst, skal føres over resultatopgørelsen. Dette er gældende ved aktiver, hvor virksomhedens

forretningsmodel bygger på at tjene på udviklingen i dagsværdien i de finansielle aktiver.
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Yderligere kan virksomheden vælge at indregne alle aktiver til dagsværdi med ændringer over

resultatopgørelsen, hvis det vurderes, at dette vil udligne eller mindske målingsuoverensstemmelser.

6.3.2.1 Dagsværdi, eksempel

Det grundlæggende princip for dagsværdien er en handelspris imellem to uafhængige parter. Oftest vil

en sådan pris kunne findes på en børs, ved dealere eller lignende. Det er vigtigt, at kurserne

repræsenterer faktiske markedstransaktioner.

Hvis aktivet ikke bliver aktivt handlet, og der således ikke kan findes en dagsværdi på offentlige børser,

bør virksomheden bruge en værdiansættelsesmetode. Formålet med en værdiansættelsesmetode er at

fastslå, hvad transaktionskursen ville have været på målingstidspunktet ved en udveksling mellem

kvalificerede, villige og uafhængige parter. En værdiansættelsesmodel af høj kvalitet vil indeholde en

stor del af markedsdata og en begrænset del virksomhedsspecifik data.

En forudsætning for dagsværdiberegningen er going concern i virksomheden. Dagsværdien vil derfor

være et udtryk for det finansielle instruments kreditkvalitet og ikke en pris, som virksomheden

nødvendigvis ville modtage i tilfælde af tvangsauktion eller lignende handler.

6.4 Hedge accounting
I den nye IFRS 9 er der en række ændringer for hedge accounting i forhold til IAS 39, men man beholder

dog de samme 3 grupper af hedging.

På et overordnet niveau er der især ændringer i effektivitetsbegrebet. Den største ændring kommer ved

fjernelsen af 80-125 %-kravet. Til at erstatte dette krav indføres i stedet 3 nye krav til effektiviteten:

• Økonomisk relation

• Kreditrisiko

• Hedge ratio31

6.4.1 Økonomisk relation
Der skal forekomme en økonomisk sammenhæng imellem det sikrede instrument og

sikringsinstrumentet. Dette kan være værdien af en renteswap, hvor et variabelt lån udskiftes med et

fastforrentet lån.

31 (PwC, 2013) Side 7-8
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Derudover tillader den nye standard også, at virksomheder bruger proxy hedging, hvor virksomheden

gerne vil sikre sig imod prisen på et produkt, men bruger et derivat fra et andet produkt, der har samme

korrelation. Hvis eksempelvis en energivirksomhed vil sikre sig imod en stigning i raffineret olie, er det

nu tilladt at bruge et derivat på råolie, da en prisstigning i råolien også, alt andet lige, vil medføre en

prisstigning i raffineret olie.

6.4.2 Kreditrisiko
Som led i brug af sikringsinstrumenter er der nu krav om, at kreditrisikoen i sikringsinstrumentet ikke er

”dominerende”. IFRS 9 beskriver ikke, hvad der kategoriseres som ”dominerende”, men det virker til, at

brugen af fx obligationer med høj kreditrisiko ikke kan bruges som sikringsinstrument.

Ved at udelukke sikringsinstrumenter med høj kreditrisiko opnås formålet med brugen i højere grad. Da

hedging bruges som sikring imod udsving i priser/renter, vurderes det ikke effektivt, hvis modparten til

sikringsinstrumentet har en dominerende effekt på dagsværdien af instrumentet.

6.4.3 Hedge ratio

Hovedprincippet bag den nye standard for hedging er at tydeliggøre, hvordan virksomheden lever op til

deres risikomanagement. Derfor skal virksomheden have beskrevet deres risikostyring og følge denne

igennem deres hedge accounting. Hvis en virksomhed vil afdække 100 % af deres renterisiko, skal de

derfor have sikringsinstrumenter, der følger dette princip. Hvis de kun afdækker fx 80 %, vil

sikringsinstrumentet ikke være effektivt og vil derfor ikke kunne bruges til hedge accounting.

Indregningen i resultatopgørelsen eller over egenkapitalen via anden totalindkomst vil ske alt efter,

hvilken risiko der bliver sikret imod, pengestrøm eller dagsværdi.

6.4.4 Sikring af dagsværdi

I forlængelse af IAS 39 vil den risiko, der bliver sikret imod, forblive den samme. Der bliver stadig sikret

imod ændringer i dagsværdi af aktiver eller forpligtelser, der skyldes ændringer i renteniveau,

valutakurser eller andre priser. Ændringerne i dagsværdien vil stadig blive ført over resultatopgørelsen.

Ved sikring af egenkapitalinstrumenter, der i henhold til den nye indregning og måling bliver ført over

anden totalindkomst uden at ramme resultatopgørelsen, vil resultatet af sikringsinstrumentet heller ikke

ramme resultatopgørelsen.32

6.4.5 Sikring af pengestrømme
Ved sikringen af pengestrømme har IFRS 9 medført flere ændringer, der er værd at se på.

32 (PwC, 2013) Side 3
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Hvis en virksomhed sikrer et ikke finansielt aktiv (fx anlægsaktiver eller lager), skal den

regnskabsmæssige værdi af den sikrede post reguleret efter tab/gevinst af sikringen, ske med

modposten direkte på egenkapitalen. Under IAS 39 havde virksomheden mulighed for at overføre disse

til resultatopgørelsen, hvilket ikke længere er en mulighed.

IFRS 9 tillader samtidig, at virksomhederne bruger nettopositioner som hedging. Det betyder, at hvis en

virksomhed forventer at sælge for USD 100 og købe for USD 90, kan de bruge USD 10, hvilket er mere

i stil med virksomhedens reelle risiko. Det er i dette tilfælde dog påkrævet, at det forventede salg og køb

behandles samlet i virksomheden. Dette vil gøre det nemmere for virksomheder at samle risici fra

forskellige afdelinger/lande og dermed have en central risikostyring. Tidligere ville en virksomhed skulle

hedge både købs- og salgssiden i eksemplet ovenfor. Reelt set ville de måske vælge at lave et netto-

hedge, men så vælge ikke at bruge muligheden for regnskabsmæssig sikring. Nu vil det blive muligt for

virksomheden at klassificere disse som regnskabsmæssig sikring. Det vil give et bedre overblik over

virksomhedens reelle risikostyring.33

6.4.6 Sikring af nettoinvestering i udenlandsk virksomhed
Der er i den nye IFRS 9 ikke lavet ændringer i forhold til sikringen af nettoinvesteringer i udenlandske

virksomheder. Derfor henvises til tidligere beskrevet behandling34.

6.5 Hedging med optioner og futures
IFRS 9 har ændret reglerne for behandlingen af tidsværdien af optioner. Tidsværdien er som

gennemgået tidligere forskellen på den indre værdi og handelsværdien. I henhold til IAS 39 skulle

virksomhederne vælge, om de ville medregne tidsværdien som en del af hedgen, eller om de ville holde

denne ude. Hvis de valgte at holde den ude (hvilket er normalt), ville den skulle føres direkte over

resultatopgørelsen. Dette er ændret i IFRS 9, hvor den nu skal føres over anden totalindkomst, hvorefter

den først føres i resultatopgørelsen, når optionen indløses.

Ved hedging med futures er det også muligt at udskille tidsværdien (forwardpoints), hvilket kan holdes

ude fra hedgen. Hvis dette vælges, skal disse føres over anden totalindkomst og amortiseres i

resultatopgørelsen over futurens løbetid.

33 (PwC, 2013) Side 3-4
34 (PwC, 2013) Side 5
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6.6 Delkonklusion
For de fleste danske virksomheder vil ændringen i indregning og måling have minimal effekt. Reglerne

er dog blevet simplificeret, hvilket mindsker muligheden for forskellige indregning af ens finansielle

instrumenter i forskellige virksomheder. Det ønske, som ISAB fremlagde i deres diskussionsoplæg fra

2008 om, at alle finansielle instrumenter skal måles til dagsværdi, blev ikke opfyldt i den endelige IFRS

9. Dog giver det bedre mening, at lån med faste rentebetalinger bliver målt til amortiseret kostpris, da

dette oftest vil være den tilbageværende værdi af et lån.

I forhold til hedge accounting tillader IFRS 9 et større rum for virksomhederne til at bruge hedge

accounting. De nye regler giver i større omfang virksomhederne mulighed for at bruge hedge accounting

og bevise, at instrumenterne er effektive i forhold til deres egen risikoprofil. Eftersom de finansielle

instrumenter ikke længere skal være effektive inden for 80-125 %-reglen, er det nemmere for

virksomhederne at bruge hedge accounting. Det skal stadig dokumenteres af virksomhederne, at

instrumenterne er effektive, men kravene hertil er blevet mere lempelige.

Dette vil tillade flere mindre virksomheder at udnytte hedge accounting, da reglerne under IAS 39 ofte

har krævet store ressourcer for at kunne bevise, at de finansielle instrumenter er effektive. Dette vil blive

forholdsvist nemmere med de nye regler, hvor især virksomhedens egen politikker for området er

vigtige.

Yderligere er de store ændringer, at man nu har mulighed for proxy hedging, hvor det er tilladt at hedge

med andre produkter, end det man vil sikre. Dette giver virksomhederne et større omfang af produkter

at vælge imellem, når de skal indgå i hedges, så længe de kan bevise den økonomiske sammenhæng.

Til sidste vil fjernelsen af muligheden for at føre tidsværdien af optioner og futures i driften medføre en

senere overførsel til resultatopgørelsen. Nu skal de først over egenkapitalen via anden totalindkomst.

Dette vil udskyde resultateffekten indtil indløsningen af optionen, eller løbende over forwardens levetid.
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Kapitel 7: Analyse
Formålet med kapitel 7 er at fremhæve, hvordan ændringerne fra IAS 39 til IFRS 9 vil fremgå i

forbindelse med brugen af optioner og forwards til hedging. Først vil optioner blive gennemgået efterfulgt

af forwards. Dette kapitel fungerer samtidig som linket imellem teorien fra de tidligere kapitler til kapitel

8: Hedging i praksis, hvor et årsregnskab, hvori der fremgår hedging med netop disse instrumenter, vil

blive præsenteret.

7.1 Optioner
Når der bruges optioner til hedging, består værdien af optionen af to dele, nemlig indre værdi og en

tidsværdi. Den indre værdi er forskellen imellem optionens fastlåste pris og spotprisen for den

underliggende vare. Tidsværdien er residualværdien af optionens fair value minus den indre værdi.

Ved brug af IAS 39 har virksomheden mulighed for at bruge hele værdien af kontrakten, eller kun den

indre værdi, som sikringsinstrument. Hvis hele værdien bruges, kan tidsværdien dog ofte få en

signifikant indflydelse på den samlede værdi, hvilket ofte medfører ineffektivitet i instrumentet, hvilket

så resulterer i, at instrumentet ikke kan bruges til sikring. Hvis virksomheden derimod kun bruger den

indre værdi som sikringsinstrument, opnås effektiviteten oftere, hvilket betyder, at instrumentet opfylder

kravene til hedge accounting. Ulempen ved denne regel er påvirkningen af resultatopgørelsen, der

løbende vil blive ramt af ændringerne i tidsværdien, da disse skal indregnes her.

Ved IFRS 9 er den eneste mulighed for virksomheden at bruge den indre værdi som sikringsinstrument,

imens tidsværdien bliver indregnet i anden totalindkomst i stedet for via resultatopgørelsen. Derfor bliver

resultatopgørelsen ikke påvirket af ændringer i tidsværdien af optionen.

Tidsværdien for optioner under IFRS 9 skal dog indregnes forskelligt, alt efter om der er tale om en

transaktionshedge eller en tidsmæssig hedge.

• Ved en transaktionsmæssig hedge bliver den tidsmæssige værdi indregnet i anden

totalindkomst og driftsført, når transaktionen finder sted.

• Ved en tidsmæssig hedge bliver den tidsmæssige værdi indregnet over anden totalindkomst og

amortiseret løbende over hedgens levetid.
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7.1.1 Eksempel
Virksomheden Guld A/S aflægger årsrapport efter IFRS. Guldsmeden har en guldgrav og lever af at

sælge det producerede guld. Da prisen på guld svinger meget, bruger de i dag muligheden i IAS 39 om

hedge accounting.

Guld A/S har en salgskontrakt, hvor de forpligter sig til at sælge 1.000 tons guld den 1. juni 2015.

Den 1. januar 2015 indgår Guld A/S derfor en put option, hvor de forpligter sig til at sælge 1.000 tons

guld til en pris på 50/ton. Optionen har udløb den 1. juni.

Prisen på guld er den 1. januar 2015 på 50/ton

Guld A/S betaler 2.000 for at indgå i optionen.

Ved første indregning den 1. januar 2015 er tidsværdien af optionen således 2.000 (Fair value – Indre

værdi) (2.000 –((50-50)*1.000))

Efterfølgende sker følgende ændringer den 1. februar:

• Fair value af optionen er 5.000

• Guldprisen er 46/ton

• Indre værdi er 4.000, beregnet ved ((50-46)*1.000)

• Tidsværdien af optionen er 1.000 (5.000-4.000)

På udløbsdatoen 1. juni fremkommer følgende værdier:

• Fair value af optionen er 10.000

• Guldprisen er 40/ton

• Tidsværdien er 0 (tid er ikke længere en faktor, da optionen skal bruges nu)

• 1.000 tons guld bliver solgt til dagsprisen

7.1.1.1 IAS 39
For at vise købet af optionen foretages derfor følgende postering:35

1. januar

Dr Balance - Option 2.000

Cr Balance - Likvider 2.000
Figur 10 Postering ved IAS 39

35 For at se posteringerne samlet, henvises til Bilag 2
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IAS 39 tillader, at man udskiller tidsværdien af optionen, således at kun den indre værdi bruges som

sikringsinstrument. Tidsværdien skal derfor føres over resultatopgørelsen. Da dette oftest bruges i

forbindelse med hedging under IAS 39, vil eksemplet bruge denne mulighed.

Som følge af ændringerne den 1. februar foretages følgende posteringer:

1. februar

Dr Balance - Option 3.000

Dr Resultatopgørelse - Finansielle omkostninger 1.000

Cr Anden totalindkomst - Cash flow hedge reserve 4.000
Figur 11 Postering ved IAS 39

Som det ses, rammer tidsværdien resultatopgørelsen som en udgift med 1.000, og reserven forøges

med 4.000. Samtidig øges værdien af optionen til 5.000 (2.000 + 3.000), hvilket øger aktiverne.

Den første juni sælges guldet, og der foretages derfor følgende postering:

1. juni
Dr Balance- Debitor 40.000

Cr Resultatopgørelse -Omsætning 40.000
Figur 12 Postering ved IAS 39

Salg af 1.000 tons guld

Optionen skal føres op til værdien, og følgende postering foretages for at indregne fair value af optionen

og den indre værdi i anden totalindkomst.

1. juni

Dr Balance - Option 5.000

Dr Resultatopgørelse - finansielle omkostninger 1.000

Cr Anden totalindkomst - Cash flow hedge reserve 6.000
Figur 13 Postering ved IAS 39

Den 1. juni indløses optionen til dagsværdien, hvilket nulstiller balance kontoen.

1. juni

Dr Balance - Likvider 10.000

Cr Balance - Option 10.000
Figur 14 Postering ved IAS 39

Reserven fra anden totalindkomst føres herefter over til omsætningen:
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1. juni

Dr Anden totalindkomst - CFH reserve 10.000

Cr Resultatopgørelse - Omsætning 10.000
Figur 15 Postering ved IAS 39

Der skal i IAS 39 ikke laves nogen regulering på baggrund af tidsværdien, da denne løbende er

indregnet over resultatopgørelsen. Resultatet af optionens effekt kan ses i efterfølgende opgørelse:

Totalomsætning fra salg af guld

Guld solgt til dagsværdi 40.000
Tab/gevinst overført fra cash flow
reserve 10.000
Oprindelig tidsværdi af optionen
(indregnet løbende) -2.000

Total 48.000
Figur 16 Samlet oversigt for IAS 39

7.1.1.2 IFRS 9
Som ved IAS 39 skal det vises i balancen, at der er købt en option:

1. januar

Dr Balance - Option 2.000

Cr Balance - Likvider 2.000
Figur 17 Postering ved IFRS 9

Kravet i IFRS 9 er, at tidsværdien skal indregnes over anden totalindkomst (OCI). Transaktionen bliver

derfor som følger den 1. februar:

1. februar

Dr Balance - Option 3.000

Dr Anden totalindkomst - optionens tidsværdi 1.000

Cr Anden totalindkomst - Cash flow Hedge reserve 4.000
Figur 18 Postering ved IFRS 9

Da der har været en værdistigning i optionen skal denne føres på balance posten Option. Der laves to

posteringer på Anden totalindkomst, hvor der laves en reserve for tidsværdien, og en reserve for cash

flow hedgen.
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1. juni

Dr Balance - Debitor 40.000

Cr Resultatopgørelse - Omsætning 40.000
Figur 19 Postering ved IFRS 9

Den 1. juni indløses optionen til dagsværdien, hvilket nulstiller balance kontoen.

1. juni

Dr Balance - Likvider 10.000

Cr Balance - Option 10.000
Figur 20 Postering ved IFRS 9

Som gennemgået tidligere i eksemplet kræver IFRS 9, at tidsværdien føres over OCI, og den driftsføres

i forbindelse med indløsning af optionen.

1. juni

Dr Balance - Option 5.000

Dr Anden totalindkomst - optionens tidsværdi reserve 1.000

Cr Anden totalindkomst - Cash flow Hedge reserve 6.000
Figur 21 Postering ved IFRS 9

Her bliver ændringen i fair value af optionen indregnet samtidig med salgstransaktionen, hvorfor den

først vil have resultatpåvirkning her.

1. juni

Dr Anden totalindkomst - CFH reserve 10.000

Dr Resultatopgørelse - Omsætning 2.000

Cr Resultatopgørelse - Omsætning 10.000

Cr Anden totalindkomst - Tidsværdi reserve 2.000
Figur 22 Postering ved IFRS 9

Reklassifikation af cash flow-reserven samt tidsværdi af reserven imod omsætningen:

Total omsætning fra salg af guld

Guld solgt til dagsværdi 40.000
Tab/gevinst overført fra cash flow
reserve 10.000

Oprindelig tidsværdi af optionen -2.000

Total 48.000
Figur 23 Samlet oversigt for IFRS 9

Som det kan ses fra ovenstående eksempel, har Guld A/S sikret sig mod udsving i valutakurs mv. ved

anvendelse af en hedge. Udsvinget har derfor kun haft en negativ effekt på grund af valutakursen på
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2.000 kr. Hvis de havde gennemført salget 1. januar, hvor prisen var 50/ton, havde omsætningen været

50.000. På grund af hedgen har det været muligt for virksomheden at mindske denne risiko over for

udsving i prisen på guld.

I forhold til IAS 39 skal især ses, hvornår indregningen af tidsværdien finder sted. I IFRS 9 ses det først

ved den endelige transaktion, hvorimod indregningen sker løbende henover optionens levetid i IAS 39.

Dette vil især have påvirkning, hvis optionen besiddes hen over skæringdatoen (fx 31.12, hvis

kalenderåret følges for årsregnskabet).

7.1.2 Delkonklusion
Som det ses af resultatet af optionen i eksemplet, er der ingen direkte forskel imellem IAS 39 og IFRS

9. Det mest betydelige her er, hvornår tidsværdireserven bliver omkostningsført. Under IAS 39 vil denne

blive omkostningsført med det samme, den opstår, hvorimod under IFRS 9 vil den først blive

omkostningsført i forbindelse med brug af optionen.

Det vurderes herudfra at give et mere retvisende billede at følge IFRS 9-indregningen, da omkostningen

her følger optionen. Hvis optionen er i behold henover en årsafslutning, vil omkostningen derfor være

indregnet i det første år, hvorimod resten af optionen vil blive indregnet i det nye år. Det vurderes derfor

mere retvisende at vente med at omkostningsføre tidsværdien, indtil optionen bliver indløst.

Set over de to eksempler, der er gennemgået i dette kapitel, vil konklusionen være, at IFRS 9 giver en

mindre forbedring i forhold til det retvisende billede, end det som blev præsenteret under IAS 39. Dog

vil det i mange tilfælde være en uvæsentlig forskel i indringningen efter IAS 39 og IFRS 9 i forhold til det

samlede regnskab. De væsentlige ændringer i hedge accounting vil i stedet for skulle findes i

virksomhedens interne procedurer og deres risikostyring som helhed.

Den store forskel imellem IAS 39 og IFRS 9 er således, hvornår de finansielle instrumenter brugt til

heding, vil påvirke resultatet. Denne er i IFRS 9 flyttet til senere end tilfældet var i IAS 39. Efter IAS 39

ville et sikringsinstrument kunne påvirke årets resultat før end den transaktion virksomheden ville sikre.

Ved at følge IFRS 9, vil tidsværdien være mere i overensstemmelse med at matche indtægter og

omkostninger, da tidsværdien først vil blive brugt i forbindelse med salgstransaktionen.
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7.2 Hedging med forwards

Forwardkontrakter består af to komponenter, en spotpris og en forward point-del. Forwarddelen er

forskellig, alt efter hvad der laves en forward på.

• Ved futurekontrakt på valuta består forwarddelen på forskellen i renteniveauet imellem de to

valutalande

• Ved futurekontrakter omhandlende varer og lignende består forwarddelen af en ”cost of carry”-

værdi, der dækker over opbevarings- og håndteringsgebyr.

Som det var tilfældet med optionerne, er der under IAS 39 mulighed for at bruge hele forwarden, eller

kun spotdelen til hedging.

• Hvis hele forwarden anvendes, er der større risiko for ineffektivitet, da udsving i forwarddelen

kan påvirke værdien tilstrækkeligt i forhold til spotværdien.

• Hvis kun spot delen bruges er der større chance for at opnå effektivitet, da der kun er udsving

på spotkursen, hvilket er det element, der i første omgang sikres imod.

Under IFRS 9 er det kun muligt at hedge med spotværdien, hvorimod forwarddelen først indregnes på

anden totalindkomst, hvorefter denne del kan amortiseres ud i driften løbende over forwardens løbetid.

Dette har til formål at mindske resultatpåvirkningen.

7.2.1 Eksempel
Metal A/S er en dansk virksomhed, der aflægger årsrapport efter de internationale

regnskabsstandarder. Der bliver aflagt årsregnskab i DKK. Som en del af den planlagte produktion skal

der foretages et køb af råvarer i EUR. Det er planlagt, at der skal købes 500.000 enheder til en pris på

EUR 50/enhed. Det forventes, at råvarerne vil blive betalt i EUR den 31. december 2015. Metal A/S vil

modtage råvarerne den 30. juni 2015, men skal først betale den 31. december 2015.

Da det er virksomhedens politik at hedge imod alle væsentlige valutarisici, indgår de en forwardkontrakt,

der skal sikre imod udsving i EUR.

Over forwardens løbetid fremkommer følgende ændringer i valutakursen og renteniveauet:
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01-01-2015 30-06-2015 31-12-2015

Spotpris 7,44 7,43 7,47

Forwardpris 7,46 7,44 7,47

Forward point 0,02 0,01 0

DKK rente 1,3550 % 1,3850 % 1,3670 %

EUR rente 1,4916 % 1,5213 % 1,5100 %
Figur 24 Oversigt til beregning af dagsværdi

Den indgåede forwardkontrakt har følgende specifikation:

Type EUR forwardkontrakt

EUR køb 25.000.000

DKK solgt 186.750.000

Forwardpris 7,46

Spotpris (1. januar) 7,44

Spotdel af pålydende værdi 186.000.000

Startdato 1. januar

Udløbsdato 31. december
Figur 25 Forward stamdata

7.2.1.1 IAS 39

Som det fremgår af specifikationen, bliver forwardkontrakten indgået den 1. januar. Virksomheden skal

denne dato ikke foretage nogle posteringer, da dagsværdien af EUR-delen og DKK-delen denne dato

er lig hinanden, jf. nedenfor:

01-01-2015

Pålydende værdi i EUR 25.000.000

Forwardpris 7,46

Pålydende værdi i DKK 186.500.000

Diskonteringsfaktor 0,97

FV af EUR 181.546.751

Pålydende værdi i DKK -186.500.000

Diskonteringsfaktor 0,97

FV af DKK -181.546.751

FV af derivatet -
Figur 26 Værdiberegning af forward

Diskonteringsfaktoren bliver brugt til at finde dagsværdien af forwardkontrakten. Formlen, der bliver

brugt, er:
�

(���)�
. Hvor r = renten og n=antal perioder tilbage. Da dagsværdien af derivatet er 0, skal der

således ikke foretages nogen postering.
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Da virksomheden den 30. juni 2015 skal aflægge halvårsrapport, har der været ændringer i kursen på

EUR og forwardprisen. Dagsværdien af derivatet bliver derfor udregnet som følger:

30-06-2015

Pålydende værdi i EUR 25.000.000

Forwardpris 7,44

Pålydende værdi i DKK 186.000.000

Diskonteringsfaktor 0,99

FV af EUR 183.459.092

Pålydende værdi i DKK -186.500.000

Diskonteringsfaktor 0,99

FV af DKK -183.952.261

FV af derivatet -493.170
Figur 27 Værdiberegning af forward

Dagsværdien af derivatet er derfor DKK -493.170, hvilket vil medføre følgende posteringer:

30-06-2015

Cr Balance - Derivat 493.170

Dr Anden totalindkomst - Cash flow hedge-reserve 488.238

Dr Resultatopgørelse – finansielle omkostninger 4.932
Figur 28 Postering af forward

Som det kan ses, bliver derivatet krediteret og fremstår derfor som et passiv i balancen. Der vil blive

lavet Cash Flow Hedge-reserve på egenkapitalen på DKK 488.238, og der bliver omkostningsført DKK

4.932 i resultatopgørelsen som et udtryk for forwarddelen af kontrakten.

Den 30. juni 2015 modtager Metal A/S råvarerne fra deres udenlandske leverandør. EUR-kursen er

denne dato 7,43. I forbindelse med modtagelsen af råvarerne skal der laves følgende postering:

30-06-2015

Dr Balance - Råvarelager 185.750.000

Cr Balance - Kreditorer 185.750.000
Figur 29 Postering for køb

I forhold til IAS 21 skal kreditorposten valutakursreguleres, hvorfor der den 31.12 vil være et tab på

valutakursen:
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31.12.15

Kreditor, 30.06.15 185.750.000

Kreditor, 31.12.15 186.750.000

Valutakurstab -1.000.000
Figur 30 Værdiregulering af kreditor

Reguleringen til dagsværdi på kreditoren vil blive ført over resultatopgørelsen som et valutakurstab.

Den 31.12, når forwarden udløber, vil den have en dagsværdi som følger:

31-12-2015

Pålydende værdi i EUR 25.000.000

Forwardpris 7,47

Pålydende værdi i DKK 186.750.000

Diskonteringsfaktor 1,00

FV af EUR 186.750.000

Pålydende værdi i DKK -186.500.000

Diskonteringsfaktor 1,00

FV af DKK -186.500.000

FV af derivatet 250.000
Figur 31 Værdiberegning af forward

Ændringen i dagsværdien skal derfor posteres som følgende:

31-12-2015

Dr Balance - Derivat 743.170

Cr Anden totalindkomst - Cash flow hedge-reserve 743.170
Figur 32 Postering af forward

Disse posteringer vil få værdien af derivatet til at være DKK 250.000, hvilket er den nye dagsværdi. Der

vil på udløbsdatoen ikke være nogen postering for tidsværdien, da denne ikke er en faktor på

udløbsdatoen.

Ved afslutningen af kontrakten skal Metal A/S foretage afregning af forwardkontrakten. I den forbindelse

modtager de EUR 25 mio. til kurs 7,46, DKK 186.500.000, og skal betale 186.250.000. Forskellen er

dagsværdien af derivatet.

31-12-2015

Dr Balance - EUR-konto 186.500.000

Cr Balance - DKK-konto 186.250.000

Cr Balance- Derivat 250.000
Figur 33 Indløsning af forward
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Det sidste, der skal foretages i forbindelse med afregning af forwardkontrakten, er at føre den resterende

cash flow hedge fra reserven over resultatopgørelsen.

31-12-2015

Dr Anden totalindkomst - Cash flow hedge-reserve 250.000

Cr Resultatopgørelsen - Andre indtægter 250.000
Figur 34 Postering af reserven

Ovenfor bliver cash flow hedgen indtægtsført.

I dette tilfælde har valutakursens stigning medført, at forwardkontrakten har en positiv effekt på driften.

Dette mindsker den betaling, som virksomheden skal foretage.

7.2.1.2 IFRS 9
I ovenstående eksempel vil mange af posteringerne ligne hinanden, når IFRS 9 følges. Forskellen

imellem IAS 39 og IFRS 9 skal findes i posteringen den 30.juni, hvor der bliver driftsført DKK 4.932 som

renteomkostninger.

I IFRS 9 skal disse i stedet for debiteres på anden totalindkomst (OCI), hvorved de ikke vil have

resultatpåvirkning med det samme. Beløbet vil derimod skulle amortiseres løbende hen over året (i dette

tilfælde 6 mdr.). I praksis betyder dette, at halvårsresultatet er mindre påvirket af forwarddelen af

kontrakten ved at anvende IFRS 9 i stedet for IAS 39.

I dette eksempel er påvirkningen fra forwarddelen minimal, men det kan have en signifikant betydning

på regnskabet, hvis kontrakten er sammensat på en måde, hvor prisen er mere influeret af forwarddelen.

Den totale resultatpåvirkning ved brug af forwarden er det samme under IAS 39 som under IFRS 9, da

bevægelserne i værdien af forwarden er ens, men påvirkningen af forwarddelen er fordelt over længere

tid.

7.2.3 Delkonklusion

Ændringen fra IAS 39 til IFRS 9 har i dette tilfælde størst betydning i forhold, til hvornår den tidsmæssige

værdi af forwarden har resultatpåvirkning. Under IAS 39 vil der være en resultatpåvirkning i starten,

hvorimod IFRS 9 fører omkostningen fra egenkapitalen over i driften i løbet af levetiden for forwarden.

Dette vil give et mere retvisende billede af, hvornår omkostningerne reelt finder sted. Da den

tidsmæssige værdi netop skyldes risikoen over levetiden, giver det regnskabslæser et bedre billede af

de reelle omkostninger at amortisere beløbet over levetiden. Da den tidsmæssige værdi netop skyldes

risikoen over levetiden, giver det regnskabslæser et bedre billede af de reelle omkostninger at

amortisere beløbet over levetiden. Det vil samtidig betyde, at hvis forwarden holdes hen over
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årsafslutningen vil der være en mindre del, der har ramt resultatet, hvilket betyder mindre påvirkning af

årets resultat. Dette er i overensstemmelse med konklusionen fra analysen af optioner i det første

eksempel.
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Kapitel 8: Hedge accounting i praksis
I følgende afsnit vil fokus være på, hvordan hedge accounting bliver anvendt hos Coloplast A/S, en

dansk C20-virksomhed. Fokus vil være på note 20 i årsregnskabet fra 2014/15, omhandlende finansielle

instrumenter og deres brug af hedge accounting. Denne gennemgang vil være en fortsættelse af

analysen fra kapitel 7. Her blev det præsenteret, hvordan hedging med optioner og forwards fungerer i

forbindelse med IAS 39 og den efterfølgende ændring til IFRS 9.

8.1 Virksomhedsbeskrivelse
Coloplast A/S er en dansk virksomhed, der producerer og sælger sygeplejeartikler i hele verden.

Produktporteføljen omfatter produkter inden for stomi, kontinens og urologi. Coloplast A/S blev grundlagt

i 1957 af Aage Louis-Hansen, efter at han i de foregående år havde brugt sin virksomhed, Dansk Plastik

Emballage, til at producere stomiposer på opfordring fra sygeplejerske Elise Sørensen. På under to år

formåede Coloplast at skabe en international succes, der stadig er gældende i dag. Virksomheden er

børsnoteret i Danmark og indgår i det danske C20-indeks, der består af de 20 mest omsatte aktier på

Københavns Fondsbørs.

Coloplast aflægger årsrapport efter IFRS samt gældende danske regler for børsnoterede virksomheder.

Coloplast har forskudt regnskabsår og har årsafslutning 30. september. Coloplast forventer at

implementere IFRS 9 i forbindelse med 2018/19-regnskabet, hvilket betyder, at de ikke vil udnytte

muligheden for tidlig implementering af IFRS 936. Coloplast forventer ikke, at implementeringen vil have

væsentlig effekt på årsregnskabet, når IFRS 9 bliver implementeret.

8.2 Brug af finansielle instrumenter
Coloplast bruger forwardkontrakter og optioner. Formålet med brug af finansielle kontrakter er at

reducere signifikante risici forbundet med kurs, funding, likviditet og modpartsrisici. Alle finansielle

instrumenter bliver styret samlet af moderselskabet i Danmark for på den måde at samle et kompleks

område et sted og samtidig forhindre forkert brug af finansielle instrumenter fra udenlandske

datterselskaber. Formålet med brug af de finansielle instrumenter er netop at skabe regnskabsmæssig

sikring, hvorfor det ved at samle denne funktion et sted medvirker til at mindske brugen af finansielle

instrumenter til spekulation. De interne regelsæt for brugen af finansielle instrumenter bliver udarbejdet

af bestyrelsen som en del af koncernens risk-management.

36 (Coloplast A/S, 2014/15), Note 1
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Formålene med hedging for Coloplast er at neutralisere og udskyde effekten af udsving i valutakurser i

resultatopgørelsen og derved skabe et bedre grundlag for at skabe et forudsigeligt resultat. Ved

årsafslutningen den 30. september 2015 var 85 % af den forventede cash flow sikret3738.

Som del af hedgingstrategien bruges både hedging af pengestrømme og dagsværdier.

8.2.1 Dagsværdi
Som IAS 39 fremfører, skal ændringer i dagsværdien føres over resultatopgørelsen.

Resultatpåvirkningen af sikringsinstrumenterne kan ud fra Coloplast årsrapport ses i nedenstående

tabel, hvor ændringerne der bliver ført over resultatopgørelsen udgør et samlet beløb på mDKK 13.

Figur 35 Coloplast fair value hedge

Under IFRS 9 vil man fortsat se værdiændringerne af sikringsinstrumenterne blive ført over

resultatopgørelsen. Ændringen, som man vil kunne se i Coloplast, vil således relatere sig til

forwarddelen af forwardkontrakterne samt tidsværdien af optionerne. Disse vil fremover ikke skulle

direkte i resultatopgørelsen, men først føres som en reserve på egenkapitalen over anden totalindkomst.

I dette tilfælde vil det betyde, at resultatpåvirkningen i året vil være mindre, men at der vil være en

påvirkning direkte på egenkapitalen i stedet. Denne reserve vil for optionerne blive ført i

resultatopgørelsen ved indløsning af optionen og amortiseres til resultatopgørelsen ved

forwardkontrakterne.

37 (Coloplast A/S, 2014/15), Note 20
38 Se Coloplast A/S note 20 i Bilag 3
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8.2.2 Pengestrømme
Ændringen af værdien i pengestrømme skal ifølge IAS 39 føres over egenkapitalen. Som det fremgår

af noten nedenfor, skal reserven på mDKK -9 overføres til egenkapitalen igennem anden totalindkomst.

Figur 36 Coloplast Cash flow hedge

Reguleringen skal føres i forhold til reguleringen fra regnskabsåret 13/14. Her fremgår det af noten, at

beløbet er DKK -118m. Dette betyder, at der i 14/15 skal fremgå en regulering på egenkapitalen på

forskellen mellem DKK -9m og DKK -118m, der er DKK 109m.

I egenkapitalnoten fremgår denne ændring på linjerne ”Value adjustment of currency hedging” med

værdien DKK -156m og linjen ”Of which transferred to financial items”, DKK 256m, hvilket samlet giver

en regulering på DKK 109m39.

Figur 37 Coloplast, hedge effekt på egenkapital

39 (Coloplast A/S, 2014/15), Statement of Changes in equity
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Derudover foretages yderligere en skatteeffekt af reserven, men dette er uden for afhandlingens
omfang.

I samme omfang som vi så under sikringen af dagsværdien, vil det formodes, at reserven på

egenkapitalen vil stige, når IFRS 9 træder i kraft, da denne vil have effekt på indregningen af tidsværdien

og forwarddelen af optionerne og futurene.

8.2.3 Valutarisiko
I note 20 Finansielle instrumenter opgør Coloplast yderligere, hvordan valutakursudsving på +/- 5%

imod DKK vil påvirke både resultatet og anden totalindkomst. Denne oplysning i noten har til formål at

give regnskabslæseren en forståelse for, hvor eksponeret Coloplast er i forhold til de mest anvendte

valutaer. I Coloplasts tilfælde er de mest anvendte valutaer EUR, USD, GBP og HUF. Det er dog ikke

en del af Coloplasts risk management at sikre sig imod EUR, da udsving her er begrænset grundet den

nationaløkonomiske pengepolitik, der betyder, at DKK skal følge EUR-kursen inden for en begrænset

procentdel.

Figur 38 Coloplast, valutarisiko

Ovenstående figur giver investorer og andre regnskabsbrugere en mulighed for at forstå, hvordan

Coloplast vil blive påvirket af udsving. Dette kan fra en investors synspunkt være vigtigt i forhold til, hvor

risikovillige de er. Dette har påvirkning på deres forventede afkast fra Coloplast. Hvis Coloplast tager

store finansielle risici, vil investorerne kræve et større afkast, da der vil være større risiko forbundet med

investeringer i Coloplast. Dette vil yderligere påvirke de finansielle mål, virksomheden vil skulle leve op

til.

8.3 Delkonklusion
Ved at se på, hvordan en stor C20-virksomhed i Danmark bruger finansielle instrumenter til sikring, får

man et bedre overblik over, hvordan disse blive brugt i praksis. I Coloplasts note vises det netop, hvilke

risici Coloplast har på koncernniveau, samt hvordan de vil mindske den associerede risiko på disse.

Som det fremgår af note 20 i Coloplasts årsrapport, er det tydeligt for regnskabsbrugeren at se

sammenhængen imellem risici og Coloplasts brug af finansielle instrumenter.
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Når Coloplast tager IFRS 9 i brug i årsrapporten for 2018/19, er det deres umiddelbare forudsætning,

at dette ikke vil have væsentlig indflydelse på hverken egenkapitalen eller resultatopgørelsen. Dette

skal ses i sammenhæng med, at de finansielle instrumenters reserve på egenkapitalen før

skatteeffekten kun er på DKK -109 mio. ud af en samlet egenkapital på DKK 4.706 mio. Ændringer som

tidværdi af optionerne og forwardkontrakterne vil derfor kun have en mindre indflydelse på

egenkapitalreserven.

Det samlede overblik over tidsværdien af optionerne og forwardkontrakterne vil dog på det overordnede

niveau give regnskabslæseren en mere realistisk værdi af optionerne, da tidsværdien netop skal føres

over reserven og ikke over resultatopgørelsen med det samme.
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Kapitel 9: Afslutning
Dette kapitel har til formål at svare på de spørgsmål, der blev introduceret i kapitel 1: introduktion.

Formålet er at udarbejde en samlet oversigt over konsekvenserne af ændringen fra IAS 39 til IFRS 9.

Yderligere vil der være et afsluttende afsnit med selvkritik i forhold til afhandlingen.

9.1 Konklusion
Afhandlingens overordnede spørgsmål gik på, hvad der er de store ændringer fra IAS 39 til IFRS 9 i

forhold til indregning og måling samt hedge accounting, og om ændringerne vil give et mere retvisende

billede at anvende IFRS 9. For at opnå et bredt svar på dette, blev der opstillet fire uddybende

underspørgsmål, som har til formål at formulere et endeligt svar på hovedspørgsmålet.

• Hvorfor er ændringen af standarden for finansielle instrumenter blevet aktuel?

• Hvad indeholder IFRS 9 i forhold til klassifikation og måling af finansielle instrumenter samt

hedge accounting?

• Hvordan vil ændringen i hedge accounting-reglerne påvirke regnskabsaflæggeren?

• Hvordan bidrager de samlede ændringer til det retvisende billede og informationsværdien for

regnskabsbrugeren?

9.1.1 Hvorfor er ændringen af standarden for finansielle instrumenter blevet aktuel?

Som det blev gennemgået i indledningen af afhandlingen, er der flere faktorer, der har medvirket til

ændringen fra IAS 39 til IFRS 9. Den første faktor er selve det overordnede projekt med at udskifte de

gamle IAS´er til det nye IFRS-system. Dette sker som en naturlig proces, da regnskaberne skal leve op

til et retvisende billede. I den forbindelse bliver de bagvedliggende standarder nødt til at følge med i

udviklingen i de virksomheder, der skal aflægge regnskaber efter IFRS. Her sker der løbende ændringer,

hvorfor standarderne også bliver nødt til at ændre sig for at følge med og stadig skabe grundlag for det

retvisende billede.

Yderligere blev netop IFRS 9 om finansielle instrumenter efterspurgt i kølvandet på finanskrisen. Dette

var et pres fra flere regnskabsinteressenter. Regnskabsaflæggere vil gerne have større mulighed for

brug af hedge accounting, samtidig med at de ønsker at reducere de mange forskellige indregnings- og

målingsgrupper under IAS 39. De mange regler fra IAS 39 medførte store komplikationer for

regnskabsaflæggeren, samtidig med at de medvirkede til, at det blev vanskeligere for regnskabslæsere

at forstå indregningerne under IAS 39.

I forbindelse med de mange regler under IAS 39 var effektivitetstesten under IAS 39 meget fast i sine

udregninger, hvilket ikke altid har været i overensstemmelse med virksomhedernes risikostyring. Derfor
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blev der efterspurgt en standard, hvor virksomhederne ville have mulighed for at føre deres egen

risikostyring over til årsregnskabet og således give læserne en bedre forståelse af netop risikostyringen.

9.1.2 Hvad indeholder IFRS 9 i forhold til klassifikation og måling af finanselle instrumenter, samt
hedge accounting?
Som det blev gennemgået i kapitel 6: IFRS 9, indeholder IFRS 9 2 kategorier for indregning og måling,

Amortiseret Kostpris og Dagsværdi. Dette er en formindskelse fra de 6 kategorier, der blev brugt under

IAS 39. I den kritik af IAS 39, der blev præsenteret af IASB i deres diskussionsoplæg fra 2008, var der

lagt op til, at det bedste resultat var at måle alle finansielle instrumenter til dagsværdi. Det er dog blevet

valgt, at nogle finansielle instrumenter bedst måles til amortiseret kostpris. Før et instrument måles til

amortiseret kostpris, er det nødvendigt, at der kun er tale om et instrument med betalinger af de

kontraktlige pengestrømme, hvor disse kun må bestå af hovedstol og renter. Det betyder i praksis, at

virksomheder kan klassificere lån til amortiseret kostpris, hvilket giver et mere retvisende billede, end

hvis et lån skulle måles til dagsværdi. I de tilfælde, hvor netop et lån skulle måles til dagsværdi, vil der

være en lang række yderligere komponenter, der vil skulle medregnes til dagsværdien, herunder

kreditværdigheden for begge parter.

Den største ændring i forhold til indregning og måling er at finde i, at det nu er virksomhedens

overordnede forretningsplan, der danner grundlag for, hvordan finansielle instrumenter vil skulle

klassificeres. Hvis en virksomhed før havde en gruppe af lån, der blev indregnet under hold-til-udløb,

ville disse skulle omklassificeres, hvis virksomheden valgte at sælge et af disse lån. Dette ville have

konsekvenser på resten af porteføljen. I henhold til IFRS 9 er der mere lempelige krav her, der betyder,

at der er mindre risiko for virksomheden ved at afstå enkelte lån i porteføljen, så længe den overordnede

strategi er, at instrumentet kun holdes for at modtage de forbundne pengestrømme i form af renter og

hovedstol.

Reglerne for hedge accounting under IFRS 9 er mere lempelige over for virksomhederne. Der er mere

fokus på virksomhedens egen risikostyringsstrategi i forhold til målingen af effektivitet. Virksomhederne

skal stadig bevise, at sikringsinstrumenterne er effektive. Dette skal dog ikke længere gøres igennem

80-125 %-reglen, hvilket giver lidt mere frihed for virksomhederne.

Yderligere er det blevet muligt for virksomhederne at bruge flere forskellige instrumenter til sikring

igennem den såkaldte proxy hedging. Dette åbner markedet for virksomheden til at kunne finde

instrumenter, der passer bedre til formålet. Virksomheden skal dog stadig opfylde visse krav i forhold til

effektiviteten. Der skal være en økonomisk sammenhæng i mellem det sikrede og sikringsinstrumentet.

Dette skal kunne bevises af virksomheden, og det må ikke bare være en tilfældig økonomisk
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sammenhæng. Derudover er der yderligere krav til kreditrisikoen forbundet til sikringsinstrumentet i form

af, at modparten skal have en vis kreditværdighed.

9.1.3 Hvordan vil ændringen i hedge accounting-reglerne påvirke regnskabsaflæggeren?
De nye regler i IFRS 9 vil give regnskabsaflæggere større mulighed for at vise deres risikostyring

igennem deres regnskab ved de lempeligere krav i forhold til effektivitetstestene og fjernelsen af 80-125

%-reglen. Dette vil tillade virksomheden et bredere omfang af finansielle instrumenter som de kan bruge

til regnskabsmæssig sikring. Yderligere vil det gøre det muligt for flere virksomheder at gøre brug af

regnskabsmæssig sikring, da der bliver lagt mere vægt på de interne risikostyringselementer, frem for

de restriktive regler i IAS 39.

Der vil dog blive lagt et større fokus på de interne procedurer, hvilket betyder, at virksomhederne bliver

nødt til at have overvejet deres regnskabsmæssige sikring grundigt. Dette kan medføre større fokus

internt i virksomheden, hvor netop de interne procedurer og kontroller vil være i fokus.

Samtidig vil det give regnskabsaflæggeren mere arbejde, da tidsværdien af optioner og futures fremover

vil skulle føres over anden totalindkomst først, førend den føres over i driften. Der vil løbende skulle

foretages reguleringer, hvilket alt andet lige, vil give mere arbejde, end da tidsværdien tidligere blev ført

direkte i resultatopgørelsen. Det kræver, at virksomhedsaflæggerne er opmærksomme på tidsværdien,

samtidig med at de formår at udregne denne løbende.

9.1.4 Hvordan bidrager de samlede ændringer til det retvisende billede og informationsværdien for
regnskabsbrugeren?
Som det blev gennemgået i kapitel 2: Regnskabets formål, er der visse krav til informationsværdien,

som regnskaber skal opfylde, førend de giver værdi til regnskabslæseren. I forhold til niveau 1:

Brugernes informationsværdi, har denne afhandling valgt at tage udgangspunkt i investorer og

långivere. For begge disse er virksomhedens risikoprofil vigtig, da den kan have signifikant indflydelse

på virksomhedens årsrapport. Ved ændringen til IFRS 9 vurderes det på baggrund af denne afhandling,

at værdien for både investorer og långivere bliver forhøjet. Der bliver i større grad fokus på

virksomhedens egen risikostyring. Dette vil tillade større brug af regnskabsmæssig sikring, da det på

sin vis bliver mindre omfangsrigt at skulle bevise effektiviteten af sikringsinstrumenterne. Dette vil kunne

lede til større brug af regnskabsmæssig sikring, hvilket vil skabe mindre fluktuation i regnskaber på

baggrund af udefra kommende elementer. Det betyder, at virksomheder vil være mindre udsat for store

udsving på baggrund af udsving i valutakurser, renteniveauer og priser ved anvendelse af IFRS 9 i

stedet for IAS 39.
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Hvis virksomhedens risikostyring er effektiv, vil dette yderligere være med til at højne de kvalitative

egenskaber i regnskabet. Dette er yderligere niveau 2 i begrebsrammen. Ved større sammenhæng

mellem virksomhedens reelle risikostyring og den regnskabsmæssige styring vil både investorer og

långivere have mulighed for at skabe et validt prognosegrundlag. For investorer vil dette medvirke til, at

de kan skabe en forventning til deres afkast, imens det for långivere vil give mulighed for at lave en

bedre kreditvurdering af virksomheden. Hvis udsvingene i resultatopgørelsen bliver mindre på baggrund

af effektiv regnskabsmæssig sikring, vil det derfor være til gavn for både virksomheden selv, samt

investorer og långivere.

Niveau 3, omhandlende definitionen af elementerne, har ikke ændret sig i forhold til IAS 39. De

finansielle instrumenter bliver stadig defineret på samme vis, hvilket skaber en mere stabil overgang til

IFRS 9. Dette er med til at mindske vanskelighederne ved overgangen, da investorer og långivere

kender de definitioner, der bliver brugt. En ændring i definitionerne ville mindske sammenligneligheden

i overgangsåret, da det ville medvirke til et yderligere lag af informationer, der vil skulle tages stilling til,

når der skulle analyseres på de nye regnskaber.

Niveau 4, omhandlende indregning og måling, er det område, der er sket mest forandring på, både i

forhold til de grundlæggende regler og yderligere tilvalget i form af hedge accounting. De store

ændringer er gennemgået tidligere i konklusionen, men det vurderes stadig vigtigt at se på, hvordan det

retvisende billede bliver opnået i IFRS 9. Hvad angår hovedreglen for indregning og måling er de seks

kategorier blevet samlet til to. IASB fremlagde som nævnt tidligere selv, at det optimale ville være én

indregningsform, nemlig dagsværdi. Det vurderes dog på baggrund af denne afhandling, at amortiseret

kostpris er et godt supplement til denne til brug ved visse finansielle instrumenter.

Når det kommer til hedge accounting, er denne afhandlings konklusion, at de nye IFRS 9-standarder vil

gøre det mere overkommeligt for virksomhederne at bruge regnskabsmæssig sikring. Derudover bliver

det mere overkommeligt at bevise sikringseffektiviteten, hvilket vil tillade større brug. Det kan diskuteres,

om større brug af finansielle instrumenter er positivt eller negativt på baggrund af deres kompleksitet,

men denne afhandling konkluderer, at eftersom virksomhedernes egen risikostyring bliver mere

fremtrædende, vil det fremgå tydeligere i forhold til regnskaberne.

9.2 Samlet konklusion
På baggrund af de ovenstående svar til afhandlingens underspørgsmål vil den samlede konklusion på

denne afhandling være, at det er positivt for virksomheder, der bruger finansielle instrumenter til hedge

accounting, at effektivitetsbegrebet har ændret sig, således at det nu er mere muligt at følge
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virksomhedens reelle risikostyring. I regnskaberne vil der være mindre ændringer, men som Coloplast

skriver i deres årsrapport for 2014/15, vil det være uvæsentlige ændringer i forhold til deres regnskab.

Til trods for, at der kun er tale om en enkelt virksomhed, vurderes det plausibelt, at dette vil være tilfældet

i langt de fleste årsregnskaber, der skal aflægges efter IFRS 9. Dette skyldes igen, at tidsværdien kun

udgør en mindre del af den samlede prissætning af de finansielle instrumenter.

Det vurderes dog, at der sker en forbedring i forhold til det retvisende billede, da det viser, netop hvordan

virksomheden har tænkt sig at foretage regnskabsmæssig sikring.

9.3 Selvkritik
Der er under udformning af denne afhandling konstant dukket nye fremtrædende problemstillinger op,

der skulle tages stilling til. Afhandlingen har fokuseret på at sammenholde standarderne. Ved en

eventuel udvidelse af afhandlingen ville en inddragelse af eksperter samt regnskabsmedarbejdere i de

store virksomheder være en mulighed. Det har dog vist sig som en større udfordring, da IFRS 9 først

træder i kraft 1. januar 2018. Derfor er mange virksomheder endnu ikke begyndt at tage stilling til,

hvordan den nye standard vil påvirke netop deres årsregnskab. Dette har påvirket mængden af

information, der er tilgængelig angående ændringer. Dette hænger sammen med det faktum, at der for

de fleste er 2 regnskabsår, før IFRS 9 træder i kraft, hvorfor der er andre, mere tidsrelevante områder,

der tager deres fokus.

Yderligere har afhandlingenss omfang ændret sig, siden den blev påbegyndt. Oprindelig var fokus alene

på indregning og måling, men denne blev undervejs udvidet til også at indeholde hedge accounting, da

ændringerne i indregning og måling realistisk set er minimale. Der bliver færre kategorier under

indregning og måling, men dette er mere en konsolidering af de gamle kategorier, frem for nye

fremgangsmåder.

Der er sket løbende dataindsamling, hvilket har betydet, at der løbende har skullet tages stilling til den

nye information og om, hvorvidt den nye information var relevant for afhandlingen.

Afhandlingen har valgt at fokusere på at gennemgå regnskabsstandarderne hver for sig, hvilket har

betydet store mængder information angående de specifikke regnskabsstandarder uden forfatterens

kommentar. Disse vil først være at finde i analyse delen, og sidst i konklusionen. Derfor bliver

delkonklusionerne brugt til at opsummere de respektive afsnit og kommentere på de vigtigste elementer,

der vil blive brugt løbende i afhandlingen.
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9.4 Perspektivering
Eftersom IFRS 9 blev yderligere efterspurgt i kølvandet på finanskrisen, er det således interessant at

se på, om denne er med til at forbedre situationen på de finansielle markeder. Det vurderes ud fra denne

afhandling, at resultaterne af ændringer fra IAS 39 til IFRS 9 kun ville have haft en minimal indflydelse

på finanskrisen. Problemet lå sjældent ved regnskaberne og indregningen af de finansielle instrumenter

men mere ved, at de finansielle instrumenter blev mere komplekse i årene, der ledte op til finanskrisen.

Det er begrænset, hvad ændringerne i IFRS 9 ville kunne have hjulpet.

Dog er det vigtigt, at regnskabsstandarderne er ændret i forlængelse af, at instrumenterne er ændret. I

årene op til finanskrisen blev det mere almindeligt at bruge finansielle instrumenter, hvilket påvirkede

efterspørgslen efter en ny regnskabsstandard. Derfor vil IFRS 9 stadig hjælpe med reducere risikoen i

markedet ved, at regnskabslæserne nu bedre kan skabe et overblik over, hvordan virksomheden bruger

regnskabsmæssig sikring, og deres strategi for denne. Det vil formentlig medvirke til, at flere

virksomheder vil udnytte mulighederne for regnskabsmæssig sikring. Dette vil igen medvirke til, at

virksomhederne skal vise regnskabslæserne formålet med deres risikostyring. På den måde vil der ske

en større gennemsigtighed ved brugen af finansielle instrumenter.

Førend vi kan forebygge endnu en finansiel krise, er det nødvendigt med yderligere regulering af

finansielle instrumenter, og ikke kun den regnskabsmæssige behandling af disse. Selve den

regnskabsmæssige behandling har ikke ændret sig signifikant, men der er dog et øget fokus på

virksomhedens egne procedurer. Dette vil forhåbentlig skabe mere gennemsigtighed i brugen, hvilket i

så fald vil kunne medvirke til at forhindre en ny finansiel krise.

Problemet ved de finansielle instrumenter er dog netop, hvor komplekse de er. Dette betyder ofte, at

meget få forstår dem fuldstændigt, hvilket afhandlingen startede med at præsentere i form af Warren

Buffets udtalelse om, at finansielle instrumenter er ”finansielle masseødelæggelsesvåben”.
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Oversigt over forkortelser

Forkotelse

ARC Accounting Regularity Committee

C20 OMX Copenhagen 20
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EFRAG European Financial Reporting Advisory Group

ESMA European Securities and Markets Authority

EU Den Europæiske Union

EUR Euro

FSAB Financial Accounting Standards Board

IAS International Accounting Standards

IASB International Accounting Standards Board

IASC International Accounting Standards Committee

IFRS International Financial Reporting Standard

DKK/KR Danske Kroner

OCI Other Comprehensive Income - Anden Totalindkomst

USD Amerikanske Dollars

ÅRL Årsregnskabsloven
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Bilag 1: Kurs stigning i CHF
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Bilag 2: Samlede posteringer, Optioner
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Bilag 3: Coloplast A/S - Årsregnskab 2014/15 - Note 20
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