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1.0 Executive summary

The International Accounting Standards Board has in 2014 implemented IFRS 9 which replaces IAS 39

on the recognition and measurement of financial instruments. The development of IFRS 9 was divided

into three phases:

 Phase 1: Recognition and measurement of financial instruments

 Phase 2: Impairment of financial instruments

 Phase 3: Hedge accounting

The purpose of this thesis is to initially obtain an understanding of which general circumstances and

reasons have resulted in the need of a new standard regulating financial instruments, though not to per-

form a detailed comparative analysis of IAS 39 and IFRS 9.

The thesis concludes that risk management and hedge accounting is a topic of area which rises severe

attention on the agenda of the corporate world, which wasn’t as popular when issuing IAS 39. IAS 39

has, especially after the financial crisis, been criticized of being strongly rigid rather than being principle-

based which is the main principle in IFRS 9.

In continuance of the above the main objective of this thesis is to provide users of financial statements

guidance on how to account for hedging instruments in accordance with IFRS 9 and the Danish Financial

Statements Act, and an overview of the main differences in these accounting frameworks. The thesis

ends with an evaluation of how well the two accounting frameworks contributes to satisfactory infor-

mation value to the users of financial statements.

When examining the accounting of hedging instruments based on IFRS and the Danish Financial State-

ments Act it was concluded that IFRS provides a very detailed view of the Entity’s hedging activities in

contrary to the Danish Financial Statements Act which provides very limited information on the Entity’s

hedging activities. Based on a cost-benefit analysis a discussion and proposal of changes has been made

to regulations in the Danish Financial Statements Act distinguishing between the sizes of the reporting

entities with the aim of providing better information of hedging activities in the financial statements.
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2.0 Indledning

Udarbejdelsen af denne opgave tager udgangspunkt og afsæt i den af IASB1 i juli 2014 implementerede

IFRS 92, der har til hensigt at erstatte den tidligere IAS 39, der regulerede de regnskabsmæssige forhold

relateret til finansielle instrumenter. IFRS 9 er også et resultat i kølvandet på finanskrisen, som for alvor

slog igennem i 2008. IFRS 9 træder i kraft for regnskabsår, der starter den 1. januar 2018, men kan første

anvendes og evt. førtidsimplementeres i Danmark, når denne er godkendt af EU, hvilket først forventes

sker tidligst i 2016.3

IFRS 9 har i modsætning til IAS 39 til hensigt:

A) at nedskrivninger skal indregnes på baggrund af en tilgang om forventede tab i fremtiden på bag-

grund af historiske forhold, de faktiske omstændigheder og tendenser til fremtiden i modsætning til

de tidligere principper i IAS 39 om, at tab først skulle indregnes ved konstateret værdiforringelse på

aktiverne

B) at skabe en større gennemsigtighed for de anvendte sikringselementer i de aflæggende årsrapporter

og sammenhængen mellem disse til de implementerede risikostyringspolititikker, hvilket tidligere har

været umuligt at gennemskue som følge af de mange restriktive regler i IAS 39

IFRS 9 er et resultat af en generel kritik og utilfredshed med reglerne i IAS 39, da det har vist sig, at

bestemmelserne i IAS 39 har været enormt komplekse og uigennemskuelige for menige regnskabsafsen-

dere, regnskabsbrugere, øvrige interesserenter og endog revisorer.

Opgaven har til hensigt indledningsvist på overordnet niveau at undersøge hvilke ændringer, der har

været fra IAS 39 til IFRS 9, idet dette er med til at skabe en forståelse for, hvilken samfundsmæssig

kontekst standarderne skal ses i. I forlængelse af dette er opgavens primære fokus at undersøge, hvordan

virksomheder skal agere ift. IFRS 9 og ÅRL med særligt fokus på sikringsinstrumenter (hedge accoun-

ting). Dette tager naturligt afsæt i indledningsvist definitionen af finansielle aktiver og forpligtelser, samt

1 IASB (International Accounting Standards Board)

2ahttp://www.ifrs.org/current-projects/iasb-projects/financial-instruments-a-replacement-of-ias-39-financial-instruments-recogni-

tio/documents/ifrs-9-project-summary-july-2014.pdf

3 http://www.iasplus.com/en/news/2016/02/endorsement-of-ifrs-9
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hvorledes disse skal regnskabsmæssigt behandles (indregning, måling, klassifikation og note- og oplys-

ningskrav). Den regnskabsmæssige behandling er analyseret med udgangspunkt i en fiktiv casevirksom-

hed.

Opgaven sluttes af med en opsummering af, hvilke forskelle der er på den regnskabsmæssige behandling

af sikringsinstrumenter efter IFRS og ÅRL, samt en vurdering/diskussion af hvilken grad af informati-

onsværdi de to regnskabslovgivninger giver ud fra en cost-benefit betragtning. Denne vurdering/diskus-

sion munder ud i opstilling af forbedringsforslag til regnskabslovgivningen med henblik på at fremme

informationsværdien.

3.0 Problemfelt og problemformulering

Som ved alle nye regnskabsstandarder hersker der en nysgerrighed for, hvorledes den nye standard afviger

fra tidligere standarder, samt hvorledes den nye standard skal implementeres for den enkelte regnskabs-

aflæggende enhed, herunder hvordan behandlingen ville forekomme ved en alternativ regnskabslovgiv-

ning (Årsregnskabsloven).

I forlængelse af ovenstående tager opgaven udgangspunkt i følgende overordnede problemformulering:

Redegør for hvilke overordnede forhold, der har medvirket til, at den tidligere Internationale Regnskabsstandard IAS 39

er blevet erstattet af IFRS 9.

Foretag en komparativ analyse af den regnskabsmæssige behandling af afledte finansielle instrumenter med fokus på sik-

ringsinstrumenter (hedge accounting) efter IFRS 9 og Årsregnskabsloven. Analysen foretages med udgangspunkt i en fiktiv

casevirksomhed. På baggrund af analysen foretages en vurdering og diskussion af, hvilken informationsværdi de to regn-

skabslovgivninger giver regnskabsbruger, og kommenter på eventuelle svagheder i regnskabslovgivningerne.

4.0 Afgrænsning og undersøgelsesspørgsmål

IFRS 9 behandler den regnskabsmæssige behandling af finansielle aktiver og forpligtelser. Udviklingen af

IFRS 9 været længe undervejs og været delt op i faser; fase 1 – klassifikation og måling af finansielle

aktiver og forpligtelser; fase 2 – nedskrivning af finansielle aktiver og fase 3 – hedge accounting. Denne

opgave afgrænses til at have fokus på den regnskabsmæssige behandling af sikringsinstrumenter (hedge

accounting).
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Da der i opgaven er lagt op til undersøgelse af den regnskabsmæssige behandling af hedge accounting,

som også består af klassifikations, præsentations- og oplysningskrav, vil dette også naturligt inkludere

øvrige IFRS-standarder som fx IFRS 7 Finansielle instrumenter; Oplysninger, IFRS 13 Dagsværdimåling og IAS

32 Finansielle instrumenter; Præsentation. Opgaven har ikke haft til hensigt at undersøge samtlige bestemmel-

ser i de nævnte standarder, men blot enkelte elementer, der er vurderet væsentlige for afdækning af pro-

blemformuleringen.

Derudover er der i forbindelse med casevirksomheden udarbejdet en række fiktive transaktioner, som er

analyseret efter IFRS/ÅRL. Der er i denne forbindelse ikke taget højde for primo-værdier og sammen-

ligningstal, og skattemæssige overvejelser er endvidere ej medtaget i opgaven.

I forlængelse af ovenstående er defineret følgende undersøgelsesspørgsmål:

1. Hvad bidrager den regnskabsmæssige begrebsramme med i forhold til udstedelse af regnskabsstan-

darder? (Kapitel 1)

2. Hvilke overordnede forhold/omstændigheder har gjort, at der er vurderet behov for, at IAS 39 skulle

erstattes af IFRS 9? (Kapitel 1)

3. Hvordan defineres finansielle aktiver iht. IFRS og ÅRL? (Kapitel 2)

4. Hvordan er den regnskabsmæssige behandling af sikringsinstrumenter (hedge accounting) efter IFRS

9, og hvilke dokumentationskrav kræves? (Kapitel 2)

5. Hvordan er den regnskabsmæssige behandling af sikringsinstrumenter (hedge accounting) efter

ÅRL? (Kapitel 3)

6. Hvilken regnskabslovgivning giver mest informationsværdi til regnskabsbrugere og er der svagheder

i lovgivningen, der kan forbedres? (Kapitel 4)

5.0 Metode og opgavestruktur

I dette afsnit redegøres for hvilke metodiske overvejelser, der er gjort ved udarbejdelsen af denne opgave,

samt hvordan opgaven er struktureret med henblik på bevarelsen af den røde tråd.

5.1 Opgavestruktur

Alle kapitler introduceres med korte beskrivelser af formålet med kapitlet og rundes af med delkonklusi-

oner for løbende besvarelse af de præsenterede undersøgelsesspørgsmål. Der udarbejdes ligeledes én

samlet konklusion til sidst i opgaven.
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Opgaven er struktureret med udgangspunkt i følgende kapiteler:

* De udvalgte virksomheder er fundet på www.biq.dk på baggrund af en avanceret søgning med søg-

ningskriterier, der har filtreret på virksomheder, der har over 300 mio.kr. i nettoomsætning og balance-

sum. Årsagen og hensigten hertil har været at finde virksomheder, hvor der har været væsentlige sikrings-

aktiviteter, idet dette ikke er forventningen for mindre virksomheder.

Kapitel 1:
Begrebsrammen

• Formålet med dette kapitel er at redegøre for den regnskabsmæssige begrebsramme, samt hvorledes denne bidrager
regnskabsorganer til at udstede regnskabsstandarder. Derudover vil kapitlet undersøge, hvilke omstændigheder, der
har medført, at der har været et behov for at erstatte IAS 39 med den nuværende IFRS 9.

Kapitel 2:
Regnskabs-

mæssig
behandling efter

IFRS

• Formålet med dette kapitel er at analysere den regnskabsmæssige behandling af afledte finansielle instrumenter efter
IFRS. Kapitlet starter indledningsvist med en analyse af teorien efter IFRS, som i den afsluttende del af kapitlet
anvendes på en fiktiv casevirksomhed. For casevirksomheden er der udarbejdet forslag til udvalgte relevante
elementer i årsrapporten.

Kapitel 3:
Regnskabs-

mæssig
behandling efter

ÅRL

• Formålet med dette kapitel er at redegøre for den regnskabsmæssige behandling af afledte finansielle instrumenter
efter ÅRL. Kapitlet starter indledningsvist med en analyse af teorien efter ÅRL, som i den afsluttende del af
afsnittet anvendes på en fiktiv casevirksomhed. For casevirksomheden er der udarbejdet forslag til udvalgte
relevante elementer i årsrapporten.

Kapitel 4:

Diskussion

af informations-

værdien

• På baggrund af analysen i kapitel 2 og 3 samt udarbejdelse af forslag til udvalgte elementer i årsrapporten for den
fiktive casevirksomhed, vil der i dette kapitel indledningsvist blive opsummeret på de væsentligste forskelle mellem
ÅRL og IFRS. På denne baggrund er der foretaget vurdering og diskussion af informationsværdien af oplysningerne
i årsrapporten efter ÅRL og IFRS. Til brug for denne vurdering er endvidere udvalgt 4 virksomheder*, hvis
årsrapporter er gennemgået for vurderingen af informationsværdien.

Kapitel 5:

Forslag til
forbedring i
lovgivning

• På baggrund af diskussionen og vurderingen i kapitel 4, er der i dette kapitel udarbejdet forslag til, hvordan
regnskabslovgivningen kan optimere informationsværdien i årsrapporten, således at regnskabsbruger bedre kan
aflæse i regnskabet, hvor meget et selskab er eksponeret over for valutarisici, samt hvilke sikringsaktiviteter
selskabet har iværksat for at imødegå risiciene.

Kapitel 6:

Konklusion

• I dette kapitel vil opgavens konklusion foreligge, som vil besvare opgavens problemformulering
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5.2 Forkortelser

Følgende forkortelser anvendes i opgaven:

 ÅRL (Årsregnskabsloven)

 IFRS (International Financial Reporting Standards)

 IASB (International Accounting Standards Board)

 IAS (International Accounting Standard)

 FASB (Financial Accounting Standards Board)

5.3 Dataindsamling

Opgavens karakter og problemformulering er af primær teoretisk karakter med ’anvendelse’ i praksis med

udgangspunkt i en fiktiv casevirksomhed, hvor de fundne informationer i analyserne er brugt til at udar-

bejde forslag til udvalgte elementer af årsrapporten for casevirksomheden.

På denne baggrund vil dataindsamlingen naturligt tage afsæt i de regnskabsstandarder, der regulerer om-

rådet vedrørende finansielle instrumenter, dvs. fx IFRS 9, IFRS 7, IAS 32 mv. og Årsregnskabsloven,

som vil være de primære datakilder.

Til at supportere standarderne er der endvidere taget udgangspunkt i fortolkninger og vejledninger til

regnskabslovgivningen, som er udarbejdet af velkendte og renommerede revisionsvirksomheder som fx

Deloitte, PwC, KPMG og Ernst & Young. I relation til publikationerne fra revisionshusene, har der været

fokus på, at revisionshuset kunne have en særinteresse i publikationen, som er forsøgt imødegået ved at

sammenligne publikationerne på tværs af hinanden. Afslutningsvist er der endvidere brugt informationer

fra www.ifrs.org., som er IFRS (IASB)’s officielle hjemmeside, og hvor der løbende bliver udgivet artikler

mv. Pålideligheden herpå vurderes høj, idet IASB er udstederen af regnskabsstandarderne.

Derudover er der gjort brug af interview fra en faglig ekspert i regnskab efter IFRS og ÅRL. Interviewet

har til hensigt at supplere diskussionen og vurderingen af de fundne resultater i analysen. Den anvendte

interviewteknik har været af primær struktureret karakter, som har haft fokus på de udvalgte elementer,

men samtidig givet mulighed for debat. Opmærksomheden i denne forbindelse er henledt på, at den

interviewede ikke repræsenterer alle interessenter (ejere af virksomheder, regnskabslovgivere, investorer

mv.) og dermed kun er et uddrag af populationen. Det vurderes dog ikke, at den interviewede har nogen

særlig hensigt eller interesse i at påvirke de gennemgåede elementer i opgaven i en særlig retning.
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Interviewet er foregået mundligt – inden interviewet er en e-mail afsendt med de pågældende emner

således, at den interviewede på passende vis har kunnet forberede sig herpå. Interviewet er blevet optaget

på mobiltelefon og efterfølgende transskriberet jf. Bilag 6. Transskriberingen er endvidere godkendt

skriftligt på e-mail. Den interviewede er:

Jan Peter Larsen

Jan Peter er Partner i Deloittes faglige afdeling, Head of Deloitte's Copenhagen IFRS Centre of Excel-

lence, og formand for Regnskabsteknisk Udvalg, FSR - danske revisorer, og er specialiseret inden for

regnskab og IFRS. Jan Peter er medansvarshavende til Deloittes bog ’IFRS – Introduktion til de interna-

tionale regnskabsstandarder’, og har mange års erfaring med IFRS og ÅRL.

Jan Peter er udvalgt som den interviewede på grund af hans faglige ekspertise inden for regnskab inden

for IFRS og ÅRL og er med til at supplere opgavens problemstillinger med hans erfaringer fra den vir-

kelige verden.

5.4 Målgruppe

Målgruppen for denne opgave er virksomheder, revisorer samt andre interessenter, der ønsker en forstå-

else for, hvordan afledte finansielle instrumenter med fokus på sikringsinstrumenter skal behandles efter

hhv. IFRS og ÅRL, samt hvilke væsentlige forskelle der er herpå.
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6.0 Kapitel 1: Begrebsrammen

6.1 Introduktion til begrebsrammen

Regnskabslovgivere har gennem tiderne iværksat en række tiltag i regnskabsstandarder med henblik på at

fremme samfundets interesser i relation til virksomhedernes finansielle rapportering. Der vil i denne for-

bindelse være en række skønsmæssige vurderinger relateret til, hvorvidt regnskabsstandarderne er udar-

bejdet på passende vis, ud fra en balanceret afvejning af, hvor mange ressourcer virksomhederne skal

bruge for opfyldelse af reglerne i regnskabsstandarderne i forhold til, hvilken nytteværdi dette skaber for

regnskabslæser. Denne vurdering er af regnskabslovgivere foretaget med udgangspunkt i begrebsram-

men4, der kan betragtes som den finansielle rapporterings grundlov5, og som udformer sig i følgende

niveauer:

 Niveau 1: Brugere og deres informationsbehov

 Niveau 2: Kvalitative egenskaber

 Niveau 3: Definition af elementer

 Niveau 4: Indregning og måling

 Niveau 5: Klassifikation og præsentation samt grundlæggende forudsætninger

De respektive niveauer er gennemgået i det efterfølgende med en generel definition af niveauet samt

perspektivering til IFRS 9.

4 Bilag 1

5 Finansiel rapportering – teori og regulering 3. udgave – Jens O. Elling, s. 196

Formålet med dette kapitel er at redegøre for den regnskabsmæssige begrebsramme, og dennes på-

virkning på vurdering og udarbejdelse af regnskabsstandarder, idet dette har betydning for vurderin-

gen og diskussionen af den regnskabsmæssige behandling af afledte finansielle instrumenter efter ÅRL

og IFRS, som vil blive behandlet senere i opgaven.

Derudover vil kapitlet komme ind på hovedårsager til overgangen fra IAS 39 til IFRS 9, i dette disse

årsager er med til at skabe fundamentet for, hvilken informationsværdi regnskabsbrugerne efterspør-

ger, som vil blive behandlet senere i opgaven.
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6.2 Definition af begrebsrammen som helhed

Begrebsrammen blev oprindeligt udarbejdet af det dengang regnskabsstandardudstedende organ IASC

(International Accounting Standards Committee) i 19896. Den er siden blevet revurderet i 2010 af det

nuværende internationale regnskabsstandardudstedende organ IASB i samarbejde med det amerikanske

regnskabsorgan FASB med særligt fokus på følgende elementer, der skabte et behov for revurdering7:

a) Den tidligere begrebsramme har været begrænset informativ i relation til måling og identifikationen

af en rapporterende finansiel enhed

b) Vejledning på enkelte områder kan forbedres, som fx definitionen af aktiver og passiver

c) Enkelte områder er forældede ift. den oprindelige begrebsramme, som fx at aktiver/passiver kun

måtte indregnes såfremt det var sandsynligt, at økonomiske fordele ville tilgå eller fragå virksomhe-

der

I forlængelse af ovenstående har IASB og FASB arbejdet på en opdateret begrebsramme (exposure draft),

som er udsendt i marts 20158, og som også er baseret på fælles standardiserede retningslinjer mellem

IASB og FASB (konvergensprojektet9. Exposure draftet indeholder følgende væsentlige ændringer:

a) Definitionen af aktiver/forpligtelser ændres til, at der kan ske indregning såfremt der er potentiale for,

at økonomiske fordele vil tilgå eller fragå virksomheden

b) En finansiel rapporteringsenhed er ikke nødvendigvis en juridisk enhed. En rapporteringsenhed er

en, der vælger eller er påkrævet at aflægge finansiel information

NB! Den revurderede begrebsramme er fortsat under proces og er d.d. (29.04.16) sendt til kommentering

til respektive verdensomspændende regnskabsorganer, der sender kommentarer til IASB. Det næste step

6shttp://www.ifrs.org/Current-Projects/IASB-Projects/Conceptual-Framework/Docu-

ments/May%202015/ED_CF_MAY%202015.pdf

7shttp://www.ifrs.org/current-projects/iasb-projects/conceptual-framework/discussion-paper-july-2013/documents/discussion-paper-

conceptual-framework-july-2013.pdf

8ahttp://www.ifrs.org/Current-Projects/IASB-Projects/Conceptual-Framework/Docu-

ments/May%202015/ED_CF_MAY%202015.pdf

9 http://www.ifrs.org/use-around-the-world/global-convergence/convergence-with-us-gaap/Pages/convergence-with-us-gaap.aspx
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i planen er, at IASB tager kommentarerne til efterretning og forventer således færdiggørelsen af begrebs-

rammen i 201710. Ændringen i begrebsrammen er blot et spørgsmål om forbedring af eksisterende vej-

ledninger, og vil således ikke have nogen væsentlig effekt på allerede udstedte regnskabsstandarder.

6.3 Niveau 1: Brugerne og deres informationsbehov

Niveau 1 handler om regnskabsbrugernes informationsbehov ved modtagelse af finansielle informatio-

ner. Regnskabsbrugere kan være forskellige (heterogene) og have forskellige formål med henblik på af-

læsning af finansiel data. En større og mere differentiereret regnskabslæsergruppe gør det alt andet lige

sværere at udstede en regnskabsstandard, som tilgodeser alles behov. Der foreligger dog en naturlig an-

tagelse om, at de primære regnskabsbrugere for en virksomhed vil være dens investorer (ejere), og at

disses informationsbehov er så omfattende - ud fra en betragtning om principal-agent teorien11 - at de

øvrige interessenters behov for finansiel data også er dækket.

I relation til brugernes informationsbehov vedrørende særlig regnskabsmæssig sikring og risikostyring,

som opgaven handler om, er der lagt særlig vægt på OW Bunkers casen12. Selskabet OW Bunker A/S gik

konkurs den 7. november 201413, og et af de store samtaleemner efter konkursbegæringen har været

selskabets poltikker for risikostyring og spekulation. Historierne har været utallige, hvor det er kommet

til udtryk, hvilket informationsbehov investorer har haft i forbindelse med deres vurdering af selskabet.

En af de store påståede grunde til OW Bunkers konkurs var selskabets spekulation i oliepriser14. Derfor

er der behov for en detaljeret og gennemskuelig regnskabsregulering vedrørende regnskabsmæssig sik-

ring, idet nytteværdien og informationsbehovet er enormt vigtigt for investorer og stakeholders. Ved

brugen af regnskabsmæssig sikring er det derfor vurderingen, at regnskabsbrugers primære informations-

behov vil være:

a) Hvilke typer af finansielle instrumenter anvendes i selskabet?

b) Hvilke finansielle risici er selskabet udsat for?

c) Hvor stor en del af selskabets indgåelse af finansielle instrumenter er relateret til regnskabsmæssig

sikring – og ikke spekulation?

10shttp://www.ifrs.org/Current-Projects/IASB-Projects/Conceptual-Framework/Pages/Conceptual-Framework-Summary.aspx

11 Finansiel rapportering – teori og regulering, 3. udgave – Jens O. Elling, s. 202

12 https://www.dr.dk/nyheder/penge/ow-bunker-dokumenter-afsloerer-altor-forsoegte-skjule-oliespekulation

13 http://nyheder.tv2.dk/2014-11-10-overblik-derfor-gik-ow-bunker-konkurs

14 https://www.dr.dk/nyheder/penge/investorer-er-forbloeffede-ow-bunker-skjulte-viden-om-risiko
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6.4 Niveau 2: Kvalitative egenskaber

Der henvises indledningsvist til Bilag 2 for modellen over de kvalitative egenskaber. Denne viser en over-

sigt over generelle kvalitative egenskaber til de finansielle data, som sammen med niveau 1 i begrebsram-

men skal danne rammen for det retvisende billede i årsrapporten, og som tilsammen skaber nytteværdien

for regnskabsbrugeren. De kvalitative egenskaber opdeles i:

 Fundamentale egenskaber

 Forstærkende egenskaber

6.4.1 Fundamentale egenskaber

For at finansiel information skal være til nytte for regnskabsbruger kræver det grundlæggende, at den

opfylder kravet om relevans og validitet (pålidelighed15), hvilket derfor også er afspejlet i lovgivnin-

gen, nærmere i ÅRL i § 12, der understøtter generalklausulen i § 11 om, at årsregnskabet skal give et ret-

visende billede. Af ÅRL §12, stk. 3 fremgår, at ” (..) Årsrapporten skal udarbejdes således, at den oplyser om for-

hold, der normalt er relevante for regnskabsbrugerne ” samt ” (..) Oplysningerne skal desuden være pålidelige i

forhold til, hvad regnskabsbrugerne normalt forventer ”.

Kravet om relevans indebærer, at ”(..) informationen er i stand til at gøre en forskel for brugerenes beslutninger

vedrørende ressourceallokering”16, hvilket bekræfter regnskabsbrugere i deres økonomiske beslutninger.

Kravet om validitet indebærer, at. ”(..) når substansen af de underliggende økonomiske fænomener gengives i den

finansielle rapportering, fuldstændig, neutral og fejlfri17”, hvilket betyder, at indholdet i den finansielle rapporte-

ring skal afspejle faktiske økonomiske fænomener, som eksisterer i virkeligheden.

6.4.2 Forstærkende genskaber

Ud over de fundamentale egenskaber fremgår også en række forstærkende kvalitative egenskaber, som

har til formål, at forstærke nytteværdien i den finansielle information med henblik på at understøtte regn-

skabsbrugers økonomiske beslutninger. Flere (men ikke alle) af de nævnte kvalitative egenskaber nævnt i

det efterfølgende er da dermed også reguleret i lovgivningen, nærmere i ÅRL § 13, som en udtømmende

15 I konvergensprojektet erstatter begrebet ”validitet” begrebet ”pålidelighed” jf. ’Finansiel rapportering – teori og regulering, 3. udgave

– Jens O. Elling, s. 206, jf. fodnote’

16 Finansiel rapportering – teori og regulering, 3. udgave – Jens O. Elling, s. 205

17 Finansiel rapportering – teori og regulering, 3. udgave – Jens O. Elling, s. 206
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liste over de grundlæggende principper og forudsætninger for aflæggelse af årsrapporten, hvoraf følgende

elementer er omtalt i det efterfølgende:

1. ÅRL § 13, stk. 1, nr. 9: Kontinuitet (sammenlignelighed)

2. ÅRL § 13, stk. 1, nr. 1: Klarhed (forståelighed)

3. ÅRL § 13, stk. 1, nr. 5: Neutralitet

Kravet om sammenlignelighed indebærer både formel og reel kontinuitet, dvs. for det første at indreg-

ningsmetoder og målegrundlag skal anvendes ensartet på samme kategori af det pågældende forhold samt

at primo balancen for det aktuelle regnskabsår svarer til ultimo balancen for det foregående regnskabsår.

Kravet om forståelighed indebærer en kvalitet af finansiel rapportering, som gør den i stand til at være af

en sådan karakter, at den er forståelig for den kyndige regnskabslæser.

Kravet om neutralitet indebærer, at den finansielle rapportering ikke må være udtryk for ledelsens ønske

om at påvise de finansielle informationer i en given retning (bias) eller at fremme særlige økonomiske

interesser. Såfremt der ikke er neutralitet i den finansielle rapportering, vil denne ikke være et hensigts-

mæssigt grundlag for regnskabsbrugernes økonomiske beslutninger.

6.5 Ændringer fra IAS 39 til IFRS 9 med fokus på niveau 1 og 2 i begrebsrammen

Finansielle instrumenter er i de internationale regnskabsstandarder historisk reguleret og defineret i IAS

39, som, jf. figuren på næste side18, blev implementeret i 2001. Standarden blev senere kritiseret for sin

kompleksitet og for ikke at være princip-baseret, dvs. for at have mere fokus på formalia-krav end det

principielle i indregningen. Ændringerne fra IAS 39 til IFRS 9 er kort kommenteret med særlig fokus på

niveau 1 og 2 i begrebsrammen. De væsentligste ændringer fra IAS 39 til IFRS 9 kan opdeles i følgende

kategorier:

 Kategori 1: Klassifikation og måling af finansielle aktiver og forpligtelser

 Kategori 2: Nedskrivning af finansielle aktiver

 Kategori 3: Regnskabsmæssig sikring (hedge accounting)

18 Egen tilvirkning på baggrund af www.ifrs.org
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6.5.1 Kategori 1: Klassifikation af finansielle

aktiver:

Ændringen i klassifikationen og målingen af fi-

nansielle aktiver fra IAS 39 til IFRS 9 hænger

sammen med ændringerne til de nedenfor

nævnte kategorier, idet klassifikationen af fi-

nansielle aktiver er afgørende for:

a) hvordan de skal indregnes

b) hvordan de skal måles

c) hvordan der skal tages stilling til nedskriv-

ning

IAS 39 opererer med en række forskellige klas-

sifikationer af finansielle aktiver, jf. IAS 39:45

1. Finansielle aktiver, der måles til dagsværdi

med indregning af værdiregulering via re-

sultatopgørelsen (FVPL)

2. Finansielle aktiver, som planlægges at hol-

des til udløb (Held-to-maturity invest-

ments)

3. Udlån og tilgodehavender

4. Finansielle aktiver, som er disponible for

salg

Vurderingen af, hvorvidt et finansielt aktiv har

skullet klassificeres iht. IAS 39, er blevet kriti-

seret for at være omfattende, uigennemskuelig

og kompleks, og er i IFRS 9 blevet revurderet

til, at vurderingen skal foretages med udgangs-

punkt i19:

19 IFRS 9:4.1
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1. Test af forretningsmodellen

2. Test af kontraktlige pengestrømme

På denne baggrund klassificeres finansielle aktiver iht. IFRS 9 som:

1. Finansielle aktiver, der måles til amortiseret kostpris

2. Finansielle aktiver, der måles til dagsværdi via resultatet (FVTPL)

3. Finansielle aktiver, der måles til dagsværdi via øvrige total indkomst (FVTOCI)

Formålet med de nye klassifikationsmuligheder har været at strukturere og standardisere vurderingen af

klassifikationer, der bidrager til bedre finansiel information, da vurderingen dermed afspejler elementet i

det finansielle instrument, samt dettes indflydelse i virksomhedens forretning20.

6.5.2 Kategori 2: Nedskrivning af finansielle aktiver

I kølvandet på finanskrisen i 2008 har det naturlige spørgsmål efterfølgende været, hvorfor de svage

økonomiske tegn ikke blev påpeget før krisen. Dette afledte også fokus på den finansielle rapportering

for de store finansielle institutioner i hele verdenen, og særlig fokus på indregningen af nedskrivninger.

Efter IAS 39 er nedskrivningsmodellen primært baseret på21:

1. Nedskrivninger skal først indregnes når tab/værdiforringelse faktisk er konstateret, i modsætning til

en forventning om tab/værdiforringelse

2. Der skal foreligge objektive indikationer på værdiforringelse som følge af en eller flere begivenheder

efter første indregning (loss events)

IAS 39:59 giver en række eksempler på loss events som fx:

a) det skal være højst sandsynligt, at en låner vil indgive konkursbegæring eller anden form for finansiel

rekonstruktion22

20ahttp://www.fsr.dk/~/media/Files/Faglig%20viden/Regnskaber/Standarder%20og%20vejledninger/IFRS%209%20-%20Finan-

cial%20instruments.ashx

21 Deloitte iGAAP 2015 – Volume C, Financial Instruments – IAS 39 and related Standards, s. 321

22 IAS 39:59 par. d
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b) der skal være væsentlige indikationer på finansielle udfordringer hos låntager eller udsteder af det

finansielle aktiv23

Derudover kommenteres der særligt på, at tab, der forventes at opstå på baggrund af fremtidige begiven-

heder, ikke skal indregnes uanset sandsynligheden af dette24.

Grundet samfundets politiske pres efter finanskrisen, er nedskrivninger på finansielle aktiver blevet et

emne, som er sat højt på agendaen, og derfor har IASB haft grund til at revurdere IAS 39. Heraf er den

væsentligste forskel til IFRS 9, at denne påkræver, at virksomhederne estimerer og tager højde for for-

ventede fremtidige tab på relevante finansielle aktiver. Derudover er virksomhederne påkrævet at skulle

anvende alle tilgængelige informationer til brug for vurderingen, dvs. at der ikke kun skal fokuseres på

den historiske og nuværende tabsrisiko, men også tendenser og udvikling i fremtidige økonomiske om-

stændigheder25.

6.5.3 Kategori 3: Regnskabsmæssig sikring

IAS 39 er også blevet særligt kritiseret for sine mange komplekse regler og dokumentationskrav26 vedrø-

rende regnskabsmæssig sikring, som har resulteret i afledte effekter i form af, at virksomheder ikke har

haft ressourcer (fx rådgivningshonorar til revisor) til at kunne efterleve reglerne og dermed falde ind

under bestemmelserne om regnskabsmæssig sikring. På denne baggrund opstår primært to uhensigts-

mæssige forhold:

1. Nytteværdien af den finansielle information af den regnskabsaflæggende virksomhed kan blive for-

værret, idet risikostyringselementerne ikke vil blive fremhævet, hvis virksomheden ikke falder ind

under bestemmelserne om regnskabsmæssig sikring. På denne baggrund kan regnskabsbrugere have

svært ved at aflæse selskabets strategier for risikostyring og eksponering over for finansielle risici,

der ellers er et altafgørende parameter for vurderingen af regnskabet for en virksomhed, som er

særligt eksponeret for finansielle risici.

23 IAS 39:59 par. a

24 Deloitte iGAAP 2015 – Volume C, Financial Instruments – IAS 39 and related Standards, s. 323

25 IFRS 9:5.5.4

26ahttp://www.ifrs.org/Investor-resources/2014-Investor-Perspectives/Documents/Investor-perspective-Hedge-Accounting.pdf
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2. Ved ikke at bruge bestemmelserne om sikring, skal eventuelle instrumenter behandles som sædvan-

lige handelsinstrumenter, der er med til at skabe større volatilitet i regnskaberne, hvilket kan være

medvirkende til, at regnskabsbrugere har svært ved at læse regnskaberne, da regnskabsbruger således

vil have svært ved at gennemskue, hvad der rent faktisk er reel performance, og hvad der skyldes

udvikling i valutakurser.

I forhold til typerne af regnskabsmæssig sikring er disse uændret ift. IAS 39 værende27:

 Sikring af dagsværdi (fair value hedge)

 Sikring af fremtidige pengestrømme (cash flow hedge)

 Sikring af nettoinvestering i en udenlandsk enhed

Ændringen til IFRS 9 består i al væsentlighed28 af:

1. Grupper af transaktioner og nettopositioner kan sikres netto for så vidt angår valutakurseksponerin-

gen, hvilket ikke var muligt efter IAS 3929

2. Iht. IAS 39:88, par b. er der krav om, at sikringen skal være ”highly effective”. Denne effektivitet måles

ved at sammenholde den økonomiske sammenhæng mellem sikringsinstrumentet og det sikrede,

hvilket skal have en korrelationsprocent på 80-125 %. Dette krav om effektivitetstesten er udgået af

IFRS 9, der i stedet blot kræver, at der kan påvises sammenhæng mellem sikringsinstrumentet og det

sikrede. Mere herom under afsnittet 7.4.3.2.

3. Der er i IFRS 9 kommet flere oplysningskrav ved brug af regnskabsmæssig sikring vedrørende virk-

somhedens risikostyring, effekt af virksomhedens brug af sikring på regnskabet samt oplysning om

pengestrømme fra sikringsaktiviteter. Præsentationskrav mv. efter IFRS 9 er nærmere behandlet i

afsnit 7.5.

27 Deloitte IFRS – introduktion til de internationale regnskabsstandarder, 2013 – s. 271

28 NB! Alle forskelle er ikke udtømmende oplistet

29 http://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/dk/Documents/audit/2013-12-03-IFRS-9-opdateret-med-bestemmelser-om-sik-

ring.pdf
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6.6 Niveau 3: Definition af elementer

Elementer er udtryk for de byggeklodser (fx aktiver og passiver) et årsregnskab er sammensat af, uanset

hvorvidt dette er ÅRL eller IFRS. En forskel på ÅRL og IFRS er, at IFRS opererer med elementet total-

indkomst, som ikke eksisterer i ÅRL, og som er udtryk for en opgørelse, der forklarer værdiændringerne

i egenkapitalen (totalindkomsten)30. Derudover er en række øvrige forskelle på elementer mellem IFRS

og ÅRL, som ikke er nærmere omtalt her, idet niveau 3 gennemgås på detaljeret niveau i afsnit 7.2, 7.3

og 7.3.1.

6.7 Niveau 4: Indregning og måling

Når en given finansiel begivenhed skal indregnes i årsregnskabet skal den indledningsvist være omfattet

af definitionen af elementerne i årsregnskabet som omtalt ovenfor. Derudover opstår en række indreg-

ningskriterier, som den finansielle begivenhed skal opfylde, før den kan indregnes i årsregnskabet.

Indregningskriterier bliver ikke yderligere kommenteret her, idet disse gennemgås på detaljeret niveau i

afsnit 7.4.1 og 7.7.1.

Efter den finansielle begivenhed har opfyldt definitionen af elementet samt opfyldt indregningskriteri-

erne, skal begivenheden også måles til en given værdi på baggrund af en måleattribut. Valget af attributten

afhænger af, hvad lovgivningen regulerer, og som tager højde for de informationsbehov, der skal afdæk-

kes. Måleattributter bliver ikke yderligere kommenterer her, idet disse gennemgås på detaljeret niveau i

afsnit 7.4.2 og 7.7.2.

6.8 Niveau 5: Klassifikation og præsentation

Det sidste niveau i begrebsrammen omfatter at den finansielle begivenhed - eller information om man vil

- skal klassificeres og præsenteres i årsregnskabet. Dvs. først og fremmest, hvilket af årsregnskabets ele-

ment skal begivenheden præseneteres i, og hvilke tillægsoplysninger er der påkrævet af informationen,

som fx ledelsesberetning31, anvendt regnskabspraksis og noter. Klassifikation og præsentationskrav bliver

ikke yderligere kommenteret, idet disse gennemgås på detaljeret niveau i afsnit 7.5 og 7.8.

30 Finansiel rapportering – teori og regulering, 3. udgave – Jens O. Elling, s. 213

31 Ledelsesberetning er ikke et krav efter IFRS, men er det efter ÅRL jf. ÅRL § 17 – og dermed også krav for danske virksomheder,

der aflægger årsrapport efter IFRS, i det disse virksomheder er underlagt IFRS-bekendtgørelsen, jf. IFRS-bekendtgørelsen § 1, der

kræver, at minimumsbestemmelserne for den pågældende regnskabsklasse virksomheden befinder sig i, er opfyldt jf. IFRS-bekendt-

gørelsen, § 3.
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6.9 Delkonklusion

Den regnskabsmæssige begrebsramme er med til at supportere regnskabsorganer ved udstedelse af

regnskabsstandarder - og eventuelle efterfølgende ændringer til allerede udstedte standarder med ud-

gangspunkt i de fem niveauer i begrebsrammen. Dette er kommet til udtryk i ændringen af IAS 39 til

IFRS 9, hvor der med udgangspunkt i niveau 1 og 2 i begrebsrammen var et særligt behov for:

a) regnskabsbrugere og samfundet ønsker, at virksomheder tager højde for alle omstændigheder

(historiske, nuværende og fremtidige), når der skal ske vurderingen af finansielle aktiver

b)et ønske om mere gennemskuelighed af virksomhedernes risikostyring, som IAS 39 er blevet

kritiseret for ikke at have, som følge af sine mange komplekse og rigide krav.
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7.0 Kapitel 2: Regnskabsmæssig behandling af valutaterminskontrakter

Den regnskabsmæssige behandling af regnskabsmæssig sikring er analyseret med udgangspunkt i en fiktiv

casevirksomhed Meatcatering A/S, som er nærmere beskrevet i det følgende.

7.1 Beskrivelse af casevirksomhed

Meatcatering A/S er et dansk aktieselskab, der på nuværende tidspunkt aflægger årsrapport efter IFRS.

Selskabets hovedaktivitet består af køb og salg af kød, hvor volumenen i salget har stor påvirkning på

årets profit (resultat efter skat), idet bruttoavancen på salg af kød er meget lav grundet det konkurrence-

prægede marked. Selskabet har én underleverandør, som er et kinesisk selskab, der handler i Hong Kong

Dollars (HKD). Selskabets kundeportefølje består af to kunder i Rusland, som der udelukkende handles

med i russiske rubler (RBL). Selskabets funktionelle valuta er DKK - og er dermed væsentligt eksponeret

over for udviklingen i kursen på HKD og RBL.

Selskabet er for nyligt blevet opkøbt af en kapitalfond, og der er tiltrådt en ny professionel bestyrelse i

selskabet. Selskabet har inden opkøbet haft en resultatopgørelse, som har været væsentligt påvirket af

udviklingen i HKD og RBL. Den nytiltrådte bestyrelsen har gjort særligt opmærksom på, at den ønsker

at afdække sig mod eksponeringen ved indgåelse af valutaterminskontrakter, idet man ønsker, at drifts-

indtjeningen skal afspejle selskabets reelle performance, og ikke afhænge af, hvordan valutakurserne ud-

vikler sig.

På denne baggrund har bestyrelsen udarbejdet en risikostyringspolitik, der berettiger selskabet til indgå-

else af valutaterminskontrakter. En valutaterminskontrakt er defineret som:

Dette kapitel starter med en beskrivelse af den fiktive casevirksomhed, som bliver brugt som eksempel

til brug for illustration af den regnskabsmæssige behandling af afledte finansielle instrumenter.

Efterfølgende bliver der i kapitlet analyseret hvorledes finansielle aktiver defineres iht. IFRS og ÅRL,

og i forlængelse heraf undersøges den resterende regnskabsmæssige behandling efter IFRS. Den re-

sterende regnskabsmæssige behandling af ÅRL foretages i kapitel 3.

Kapitlet afsluttes med forslag til udvalgte elementer af årsrapporten for den fiktive casevirksomhed

på baggrund af de ovenfor nævnte resultater.
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” (..) bindende kontrakt mellem dig og banken, der sikrer, at du kan købe eller sælge et aktiv på en given fremtidig dato

til en på forhånd aftalt pris. ”32

På denne baggrund har selskabet i regnskabsåret indgået følgende transaktioner vedrørende indgåelse af

valutaterminskontrakter.

Transaktion 1: Selskabet har d. 1. november 2015 indgået købsordre med dets leverandør og efterføl-

gende modtaget varer og købsfaktura d. 5. januar 2016 af beløbet 250.000 HKD. Kursen på fakturada-

toen er 84 og betalingsdatoen er d. 15. januar 2016.

Transaktion 1.1: Til imødegåelse af valutaeksponeringen af varekøbet har selskabet indgået terminskon-

trakt med selskabets bankforbindelse d. 1. november 2015 om salg af 250.000 HKD til en aftalt kurs på

85 på udnyttelsesdatoen d. 5. januar 2016.

Transaktion 2: Selskabet har d. 15. november 2015 afsendt salgsfaktura til en af sine kunder i Rusland.

Fakturaen består i salg af varer svarende til nominelt 50.000 RBL. Kursen på fakturatidspunktet er 13 og

betalingen for fakturaen er aftalt til d. 15. januar 2016.

Transaktion 2.1: Til imødegåelse af valutaeksponeringen af betalingen for salget har selskabet indgået

valutaterminskontrakt med selskabets bankforbindelse d. 15. november 2015 om køb af 50.000 RBL til

en aftalt kurs på 13 med udnyttelse på betalingsdatoen d. 15. januar 2016.

Transaktion 3: Selskabet har d. 1. december 2015 forecastet et salg på 25.000 RBL, der vil forekomme

den 31. marts 2016. Samme dag har selskabet indgået terminskontrakt med selskabets bankforbindelse

om køb af 25.000 RBL til en aftalt kurs på 14 på udnyttelsesdatoen, som er d. 31. marts 2016.

Selskabet er ved at aflægge årsrapport for 2015 med balancedag pr. 31. december 2015. Årsrapporten

aflægges efter IFRS, og selskabet overvejer, hvilke konsekvenser det måtte have haft, hvis selskabet af-

32 https://www.jyskebank.dk/wps/wcm/connect/0d84a545-50b0-4854-ac29-297f242858f9/terminsforretninger.pdf?MOD=AJPERES
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lagde årsrapporten efter ÅRL. På denne baggrund ønsker selskabet rådgivning vedrørende den regn-

skabsmæssige behandling af de ovenfor nævnte transaktioner i henhold til IFRS 9 og ÅRL. Valutakur-

serne for HKD pr. 31. december 2015 er 80 og 20 for RBL.

Den regnskabsmæssige behandling er derfor analyseret i det efterfølgende og slutteligt suppleret med

både eksempel på bogføringen af de nævnte transaktioner samt kommentering på, hvordan transaktio-

nerne skal indgå i årsrapporten med udgangspunkt i niveau 3-5 i den regnskabsmæssige begrebsramme.

Sidstnævnte er gjort ved at opstille forslag til udvalgte elementer i årsrapporten.

Indledningsvist er det dog nævnt for selskabet, at IFRS 9 som udgangspunkt træder i kraft for regn-

skabsår, der begynder 1. januar 2018 eller derefter, jf. IFRS 9:7.1.1, men kan først avendes (evt. førtidsim-

plementering), når denne er godkendt af EU, som forventes gennemført 2. halvår af 201633.

7.2 Definition af elementer efter IFRS

De ovennævnte transaktioner, som selskabet ønsker en redegørelse for, vedrører en aftale med selskabets

bankforbindelse om at modtage eller afgive likvider, alt afhængig af valutakursens udvikling. Det skal

derfor defineres, hvorvidt aftalen/kontrakten opfylder definitionen på et aktiv, forpligtelse, egenkapital,

indtægt eller omkostning. Definitionerne er blevet revurderet i forbindelse med det af IASB afgivne ex-

posure draft fra marts 201534, og udviser følgende definitioner35:

Aktiver: ”Et aktiv er en nuværende aktuel økonomisk ressource, som er under virksomhedens kontrol som følge af tidligere

begivenheder. En økonomisk ressource er en ret, der har potentiale til at generere fremtidige økonomiske fordele”

Forpligtelse: ”En forpligtelse er en nuværende pligt/forpligtelse til at afgive økonomiske ressourcer som følge af tidligere

begivenheder.”

Egenkapital: ”Egenkapitalen er en residual-værdi, bestående af aktiverne fratrukket alle forpligtelser (nettoaktiver.)”

33 http://www.iasplus.com/en/news/2016/02/endorsement-of-ifrs-9

34shttp://www.ifrs.org/Current-Projects/IASB-Projects/Conceptual-Framework/Docu-

ments/May%202015/ED_CF_MAY%202015.pdf

35 Definitionerne er angivet på engelsk, og er derfor oversat til dansk.



22

Indtægter: ”Indtægter er stigning i aktiver eller fald i forpligtelser, som resulterer i en stigning i egenkapitalen, ud over dem

som er relateret til indskud fra kapitalejerne.”

Omkostninger: ”Omkostninger er fald i aktiver eller stigning i forpligtelser, som resulterer i et fald i egenkapitalen, ud

over dem som er relateret til indskud fra kapitalejerne.”

Det fremgår af ovenstående, at definitionerne læner sig op ad det formueorienterede paradigme36, idet

indtægterne/omkostningerne er en residual af værdiændringen i nettoaktiver, og balancen kommer der-

ved før resultatopgørelsen.

I relation til Meatcatering A/S har selskabet på balancedagen pr. 31. december 2015 en række uafsluttede

valutaterminskontrakter. For så vidt angår disse, er det vurderingen, at selskabet på balancedagen har en

faktisk og retlig aftale med bankforbindelsen om enten at modtage eller betale valutakursdifferencerne.

Definitionen på aktivet er opfyldt, idet:

1) selskabet har en faktisk/retlig ret til potentielt at opnå fremtidige økonomiske fordele,

2) den økonomiske ressource er under virksomhedens kontrol, idet det er selskabet, der har indgået

aftalen, og dermed har retten over terminskontrakten,

3) den økonomiske ressource (terminskontrakt) er et resultat af tidligere begivenheder, idet denne er

udløst af indgåede købs- og salgsordrer

Valutaterminskontrakterne opfylder ud fra ovenstående også definitionen på en forpligtelse, og sondrin-

gen heraf afhænger af, hvorvidt valutaterminskontrakterne på balancen udgør et tilgodehavende eller

forpligtelse på balancedagen.

For så vidt angår de afsluttede valutaterminskontrakter, vil selskabet ikke tilgå eller fragå økonomiske

ressourcer, da transaktionerne netop er afsluttet. På denne baggrund vurderes det derfor, at de afsluttede

valutaterminskontrakter opfylder definitionen på indtægter/omkostninger, alt afhængigt af fortegnet ved

udnyttelsen af terminskontrakten – dvs. et fald eller en stigning i nettoaktiver, hvis ændring er afspejlet i

indtægter/omkostninger i regnskabet.

36 Finansiel rapportering – teori og regulering, 3. udgave – Jens O. Elling, s. 143
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Idet valutaterminskontrakterne opfylder definitionen på de overordnede elementer efter IFRS, skal det

nu undersøges, hvilke delelementer valutaterminskontrakterne indgår i. Da valutaterminskontrakterne

består i veksling af likvide midler mellem selskabet og bankforbindelsen, udviser denne transaktion fi-

nansiel karakter.

Finansielle aktiver er defineret i IAS 32:11 som værende:

a) likvider

b) egenkapitalinstrumenter i en anden enhed

c) en kontraktlig ret til:

a. at modtage likvider eller et andet finansielt aktiv fra en anden enhed

b. udveksle finansielle aktiver eller forpligtelser med en anden enhed, som er potentielt lukrative

d) kontrakt som skal eller kan afvikles gennem selskabets egenkapitalinstrumenter og er:

a. et ikke-afledt finansielt instrument, hvorpå selskabet er - eller kan blive - forpligtet til at modtage

et antal af selskabets egne egenkapitalinstrumenter, som er variabele, eller

b. et afledt finansielt instrument, som skal/kan afvikles på en måde, som ikke er veksling mellem et

aftalt beløb i likvider eller finansielle aktiver

I kategorien finansielle aktiver er der forskel på henholdsvis primære og afledte finansielle instrumenter,

som er nærmere defineret i IFRS 9.2.1. Indledningsvist udelukker IFRS 9 en række finansielle instrumen-

ter, idet disse er reguleret i øvrige IFRS-standarder. Nogle af de typiske typer af disse (ej udtømmende

liste) er:

 Kapitalandele i tilknyttede og associerede virksomheder (da disse er omfattet af IAS 27/IAS 28)

 Rettigheder og forpligtelser vedrørende leasingaftaler (da disses er omfattet af IFRS 16)

 Egenkapitalinstrumenter (da disse er omfattet af IAS 32)

Forskellen på primære og afledte finansielle instrumenter er, at primære finansielle instrumenter vedrører

fx likvide beholdninger, tilgodehavender fra salg, værdipapirer, lån mv., dvs. kontrakter/aftaler, som kan

afvikles i likvider eller andre finansielle instrumenter, jf. IFRS 9:2.4. Afledte finansielle instrumenter (de-

rivater) derimod er defineret i IFRS 9, Appendix A, BA.1, der typisk har en aftalt teoretisk værdi, som

beror på et underliggende fast element, men hvis værdi kan variere som følge af fremtidige begivenheder,

dvs. den underliggende variabel.
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I relation til Meatcatering A/S er det vurderet, at der er tale om et afledt finansielt instrument, idet aftalen

(terminskontrakten) beror på udviklingen i en fremtidig kurs, som selskabet ikke er herre over (den un-

derliggende variabel), og hvis værdi derfor er afhængig af fremtidige begivenheder.

7.3 Definition af elementer efter ÅRL

Årsrapportens elementer som fx aktiver, passiver, indtægter og omkostninger er også defineret i ÅRL,

særligt i ÅRL, Bilag 1, C, hvoraf følgende definitioner fremgår:

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

økonomiske fordele forventes at tilflyde virksomheden.”

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

forventes at medføre afståelse af fremtidige økonomiske fordele.”

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

forpligtelser, som medfører stigninger i egenkapitalen. I indtægter indgår dog ikke indskud fra ejere.”

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

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

ejere.”

Det fremgår af definitionerne, at disse i al væsentlighed er enslydende med de i IASB’s begrebsramme

definerede, og som dermed også er i overensstemmelse med det formueorienterede paradigme. Valuta-

terminskontrakterne for Meatcatering A/S vurderes derfor også at have opfyldt definitionerne i ÅRL, jf.

omtale foroven, og dvs. det derfor skal undersøges, hvilke delelementer valutaterminskontrakterne indgår

i. Idet valutaterminskontrakterne består i veksling af likvide midler mellem selskabet og bankforbindelsen,

udviser denne transaktion finansiel karakter.
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Definitionen af finansielle aktiver og forpligtelser er reguleret i ÅRL § 37 samt lovens Bilag 1, C. Heri

skelnes der mellem og kommenteres der på nedenstående finansielle aktiver og forpligtelser, som både

kan være anlægsaktiver37 og omsætningsaktiver38:

Finansielle aktiver:39

” Aktiver i form af

1. likvider,

2. aftalt ret til at modtage likvider eller andre finansielle aktiver fra tredjemand,

3. aftalt ret til at udveksle finansielle aktiver eller forpligtelser med tredjemand på vilkår, der kan være gunstige, eller

4. ret over egenkapital i en anden virksomhed. ”

Finansielle forpligtelser:40

”Forpligtelser i form af

1. aftalt pligt til at afgive likvider eller andre finansielle aktiver til tredjemand, eller

2. aftalt pligt til at udveksle finansielle aktiver eller forpligtelser med tredjemand på vilkår, der kan være ugunstige.”

De indgåede valutaterminskontrakter i Meatcatering A/S vurderes at opfylde ovenstående, idet selskabet

har erhvervet en ret/pligt til at modtage/afgive likvider til tredjemand (banken), alt afhængigt af, hvorvidt

valutaterminskontrakterne udviser en positiv eller negativ værdi.

I kategorien finansielle aktiver og forpligtelser opererer ÅRL med følgende kategorier, jf. ÅRL § 37

 Finansielle aktiver og forpligtelser der indgår i en handelsbeholdning

 Afledte finansielle instrumenter

 Udlån og tilgodehavender, der hidrører fra virksomhedens egen aktiviteter, i det omfang de ikke

indgår i en handelsbeholdning

 Øvrige finansielle aktiver, der ikke er afledte finansielle instrumenter. og som beholdes til udløb

37 Anlægsaktiver er aktiver, der er bestemt til vedvarende eje eller brug for virksomheden jf. ÅRL Bilag 1, C, nr. 2

38 Omsætningsaktiver er aktiver, der ikke er anlægsaktiver jf. ÅRL Bilag 1, C, nr. 3

39 ÅRL, Bilag 1, C, nr. 4

40 ÅRL, Bilag 1, C, nr. 6
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 Finansielle forpligtelser, bortset fra dem i det øverste punkt nævnte

Primære og afledte finansielle instrumenter er reguleret i ÅRL, jf. kommentarerne til ÅRL § 37. Afledte

finansielle instrumenter er ikke detaljeret reguleret i loven, idet der i praksis som fortolkningsbidrag tages

udgangspunkt i bestemmelserne i IFRS, herunder særligt de grundlæggende regler i IAS 39, som for alvor

kom til udtryk i ÅRL 2001-loven41, og som i al væsentlighed følger definitionerne i IFRS 9 som beskrevet

ovenfor, jf. afsnit 7.2.

Primære finansielle instrumenter er hovedparten af posterne under finansielle anlægs- og omsætningsak-

tiver, som fx

 Kapitalandele

 Andre værdipapirer og kapitalandele

 Deposita

 Andre tilgodehavender

 Likvide beholdninger

Idet ÅRL læner sig op ad IFRS, er det i relation til Meatcatering A/S fortsat vurderet, at der er tale om

et afledt finansielt instrument, idet aftalen (terminskontrakten) beror på udviklingen i en fremtidig kurs,

som selskabet ikke er herre over (den underliggende variabel), og hvis værdi derfor er afhængig af frem-

tidige begivenheder.

7.3.1 Definition af elementer efter ny ÅRL

Definitionen af elementer efter den nye ÅRL er i al væsentlighed ikke forskellig fra ovenstående omtale.

7.4 Indregning og måling efter IFRS

7.4.1 Indregningskriterier

Det var på baggrund af afsnit 7.2 defineret, at de anvendte valutaterminskontrakter i overensstemmelse

med IFRS kunne defineres som afledte finansielle instrumenter, som er nærmere reguleret i IFRS 9.

Indregningskriterierne i IFRS 9 er beskrevet i IFRS 9:3.1.1 og kræver, at det finansielle aktiv eller forplig-

41 PWC, Regnskabshåndbogen 2016, s. 190
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telse kun må indregnes, når virksomheden indtræder i en aftale om det finansielle instrument. Indreg-

ningskriteriet vurderes opfyldt for Meatcatering A/S, da selskabet har indgået aftale med banken om

indgåelse af terminskontrakten, og dermed er forpligtet til at modtage eller betale penge fra banken, alt

afhængigt af hvordan kurserne har udviklet sig. Indregningskriteriet vurderes at være opfyldt på datoen

for indgåelsen af valutaterminskontrakten.

7.4.2 Første indregning og måling

I henhold til IFRS 9:5.1.1 skal finansielle aktiver og forpligtelser, på nær tilgodehavender fra salg og

tjenesteydelser, indregnes til dagsværdi. Dagsværdi er defineret i IFRS 13 som ”(..) den pris, der ville blive

opnået ved salg af et aktiv eller betalt for at overdrage en forpligtelse i en normal transaktion mellem markedsdeltagerene på

målingstidspunktet”42. Første indregning af terminskontrakten vil ske på aftaletidspunktet for indgåelse af

terminskontrakten. Den første indregning vil i praksis derfor blot være nul, da valutaterminskontrakten

på indgåelsestidspunktet ikke har nogen værdi, idet værdien af valutaterminskontrakten først er endeligt

opgjort på balancedagen (hvorpå man aflægger regnskab) eller den faktiske udnyttelsesdato.

7.4.3 Efterfølgende indregning og måling

7.4.3.1 Indregning og måling efter hovedkategorier i IFRS 9

Den efterfølgende indregning efter IFRS 9 afhænger af, hvilken hovedkategori, det pågældende finansielle

aktiv eller forpligtelse kan defineres som. Der skelnes mellem følgende hovedkategorier:

 Finansielle aktiver, der måles til amortiseret kostpris*

 Finansielle aktiver, der måles til dagsværdi med værdiregulering via resultat (FVTPL = Fair Value

Through Profit or Loss)

 Finansielle aktiver, der måles til dagsværdi med værdiregulering via øvrig totalindkomst (FVTOCI =

Fair Value Through Other Comprehensive Income)

*Amortiseret kostpris er defineret i Appendix A til IFRS 9 som værende det beløb, der er indregnet til

første indregning fratrukket de tilbagebetalinger (plus eller minus) ved hjælp af den effektive rentes me-

tode, reguleret for eventuelle tab.

Vurderingen af de ovenstående kategorier sker ud fra IFRS 9:4.1.1 i henhold til:

42 Deloitte IFRS – introduktion til de internationale regnskabsstandarder, 2013 – s. 111
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a) Virksomhedens forretningsmodel for håndteringen af det finansielle aktiv

b) Karakteristika omkring de kontraktlige pengestrømme vedrørende aktivet

Der henvises til nedenstående for beskrivelse af, hvilke forretningsmodeller og karakteristika omkring de

kontraktlige pengestrømme, der relaterer sig til de respektive kategorier.

Virksomhedens forretnings-

model

Kontraktlige pengestrømmes

karakteristika

Finansielle aktiver, der måles

til amortiseret kostpris

Beholde det finansielle aktiv til

udløb med henblik på modta-

gelse af kontraktlige penge-

strømme

De kontraktlige pengestrømme

er baseret på aftalte datoer, som

udelukkende baseres på betalin-

ger af en hovedstol og renter

hertil

Finansielle aktiver der måles

til dagsværdi med værdiregu-

lering via øvrig totalindkomst

(FVTOCI = Fair Value

Through Other Comprehen-

sive Income)

Finansielle aktiv er erhvervet

med henblik på at modtage kon-

traktlige pengestrømme og salg

af finansielle aktiver

De kontraktlige pengestrømme

er baseret på aftalte datoer, som

udelukkende baseres på betalin-

ger af en hovedstol og renter

hertil

Finansielle aktiver der måles

til dagsværdi med værdiregu-

lering via resultatet (FVTPL

= Fair Value Through Profit

or Loss)

Såfremt forretningsmodellen

ikke er en af ovenstående, vil

forretningsmodellen være af ka-

rakter, der besidder finansielle

aktiver med værdiregulering via

resultatet

Såfremt de kontraktlige penge-

strømme ikke er en af de oven-

stående, vil pengestrømmene

være af karakter, der er knyttet til

finansielle aktiver med værdire-

gulering via resultatet

Vurderingen af forretningsmodellen tager udgangspunkt i, at virksomheden skal vurdere, hvorledes

denne har tilrettelagt sine forretningsgange med henblik på indgåelsen af det finansielle aktiv, og dermed

også en forståelse af, hvorfor det finansielle aktiv er erhvervet, og hvad det skal bruge til. Som beskrevet

i casebeskrivelsen indgår Meatcatering A/S’ valutaterminskontrakter med henblik på risikoafdækning af

udenlandske valutakurser, og det vil sige, at:
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a) det finansielle aktiv (valutaterminskontrakten) er erhvervet med henblik på at modtage/afgive kon-

traktlige pengestrømme til udløb (dvs. opfyldelse af en forretningsmodel for kategorien vedrørende

finansielle aktiver, der måles til amortiseret kostpris)

b) det finansielle aktiv (valutaterminskontrakten) er ikke erhvervet med henblik på modtagelse af kon-

traktlige pengestrømme og salg af finansielle aktiver

På denne baggrund vurderes det derfor indledningsvist, at valutaterminskontrakterne opfylder definitio-

nen på aktiver, der skal måles til amortiseret kostpris, og det skal derfor undersøges, hvorvidt penge-

strømmenes karakteristika også er i overensstemmelse hermed.

Vurderingen af de kontraktlige pengestrømme tager udgangspunkt i en analyse af, hvorledes pengestrøm-

mene tilgår virksomheden, og hvilke elementer, der indgår i det finansielle aktiv. De kontraktlige penge-

strømme som følge af valutaterminskontrakten afhænger af udviklingen i valutakursen for den valuta, der

er indgået aftale på. Der er derfor ikke pengestrømme, som udelukkende er baseret på betalinger af en

hovedstol og renter hertil.

På baggrund af ovenstående er det dermed vurderingen, at der ikke kan være tale om finansielle aktiver,

der skal måles til amortiseret kostpris, idet, jf. IFRS 9:4.1.2, både kriteriet for forretningsmodellen og

pengestrømmenes karakteristika skal være opfyldt. Ligeledes er det vurderingen, at der ikke kan være tale

om et finansielt aktiv, der skal måles til dagsværdi med værdiregulering via øvrig totalindkomst, idet for-

udsætningen omkring karakteristika vedrørende de kontraktlige pengestrømme ikke er opfyldt. Modsæt-

ningsvis hører valutaterminskontrakter som udgangspunkt derfor under kategorien af finansielle aktiver,

der skal måles til dagsværdi med værdiregulering via resultatet.

7.4.3.2 Indregning og måling efter reglerne om regnskabsmæssig sikring i IFRS 9

I forlængelse af ovenstående afsnit er der en specifik bestemmelse vedrørende regnskabsmæssig sikring

(hedge accounting), som valutaterminskontrakterne er relateret til, jf. IFRS 9:5.2.3, som undtagelse til

ovenstående hovedregel(er) om indregning af værdireguleringer via resultatet.

Regnskabsmæssig sikring er defineret som, at en virksomhed ved hjælp af et finansielt instrument vælger

at sikre sig imod den risiko, man er eksponeret for - fx valutakurser og råvarepriser mv. Generelt skelnes
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der mellem sikringselementet og det sikrede43. I eksemplet med Meatcatering A/S ønsker selskabet såle-

des at sikre sine debitorer, kreditorer samt købs- og salgsordrer (det sikrede) ved brug af valutatermins-

kontrakter (sikringselementet). Valg af de regnskabsmæssige regler vedrørende regnskabsmæssig sikring

er frit for virksomhederne44, og Meatcatering A/S kan derfor selv vælge, om de vil benytte sig af reglerne

om regnskabsmæssig sikring, eller blot vil følge de sædvanlige regler for afledte finansielle instrumenter

iht. IFRS 9. I opgaven antages, at selskabet ønsker at anvende reglerne for regnskabsmæssig sikring.

Indregningskriteriet vedrørende kontrakter om regnskabsmæssig sikring er:

a) at kun kontrakter, der er indgået med eksterne parter, kan opfylde indregningskriteriet på kontrakter

indgået under reglerne om regnskabsmæssig sikring, jf. IFRS 9:6.2.3.

Det vurderes fortsat, at indregningskriteriet er opfyldt, idet Meatcatering A/S’ terminskontrakt er

indgået med en ekstern part som er selskabets bankforbindelse.

b) sikringsforholdet (dvs. sikringsinstrumentet og det sikrede) må kun bestå af elementer, der opfylder

kriterierne i IFRS 9

Det vurderes, at indregningskriteriet er opfyldt, idet a) sikringsinstrumentet (terminskontrakt) opfyl-

der definitionen jf. ovenfor, samt at det sikrede for Meatcatering A/S (aktiver, passiver og firmt

commitments) opfylder definitionen på sikrede elementer, jf. IFRS 9:6.3.1.

c) sikringsforholdet skal være effektivt

Det vurderes, at indregningskriteriet er opfyldt, og der henvises til afsnit de efterfølgende afsnit for

omtale af dokumentation af sikringen. Det antages i opgaven, at selskabet efterlever alle dokumen-

tationskrav.

Firm commitments:

Meatcatering A/S har også indgået aftaler med sin bankforbindelse til brug for afdækningen af risikoen

vedrørende fremtidigt køb og salg. Disse indgåede ordrer på balancedagen er i IFRS-taksonomien beteg-

net som ’firm commitments’, jf. Appendix A i IFRS 9 og defineret som:

43 Deloitte iGAAP 2015 – Volume C, Financial Instruments – IAS 39 and related Standards, s. 599

44 Jf. IFRS 9:6.1.2
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”En firm commitment er en bindende aftale vedrørende udveksling af en specifik aftalt mængde ressourcer til en specifik

aftalt pris på en eller flere specifikke fremtidige aftalte datoer”. Meatcatering A/S har jf. transaktion 3 aftalt frem-

tidigt salg, som vurderes at have opfyldt definitionen på firm commitments.

Firm commitments bliver indregnet som sikring af dagsværdi45, men kan også indregnes som sikring af

fremtidige pengestrømme.

Dokumentationskrav:

For at blive omfattet af reglerne om regnskabsmæssig sikring gælder en række dokumentationskrav, som

er nærmere reguleret i IFRS 9:6.4.1 (b) og er illustreret i det følgende46:

Dokumentation for selskabets risikostyringsstrategi:

Dokumentationen for selskabets risikostyringsstrategi omfatter, at selskabet har udformet risikostyrings-

politikker og mål, der skal afdækkes ved risikostyringen. Der skal fremgå overordnet dokumentation for,

hvilke risici selskabet er eksponeret over for, samt hvordan selskabet responderer over for disse, bl.a. i

form af kommentering på:

 Governance vedrørende risikostyringsaktiviteter

 Beskrivelse af de risici der påtænkes afdækket ved regnskabsmæssig sikring

45 Deloitte iGAAP 2015 – Volume C, Financial Instruments – IAS 39 and related Standards, s. 635

46 Egen tilvirkning på baggrund af dokumentationskravene reguleret i IFRS 9:6.4
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 Risikoappetit

 Tidsperiode risiciene skal håndteres over

 Muligheder for afdækning af risiciene

 Risikobegrænsninger

I relation til Meatcatering A/S er der udarbejdet forslag (simplificeret version) til, hvordan risikostyrings-

politikken kunne se ud, ud fra de angivne informationer i casebeskrivelsen, jf. afsnit 7.1.

Risikostyringspolitik for Meatcatering A/S

”Meatcatering A/S er et dansk aktieselskab, hvis hovedaktivitet er at købe og sælge kød. Selskabet er eksponeret over for

en række valutarisici. Formålet med denne risikostyringspolitik er at redegøre for, hvorledes bestyrelsen har iværksat tiltag

til afdækning af de risici selskabet er eksponeret over for.

Meatcatering A/S’ eneste og største leverandør er i Kina og selskabets to eneste kunder er i Rusland. På denne baggrund

opstår en naturlig risiko vedrørende eksponeringen i udenlandsk valuta. Eksponeringen er relateret til både de indregnede

aktiver (debitorer) og passiver (kreditorer) samt indgåede købs- og salgsordrer (firm commitments).

Bestyrelsen bemyndiger direktionen til at indgå valutaterminskontrakter med tredjemænd med henblik på afdækning af de

nævnte risici. Sikringen skal ske i overensstemmelse med bestemmelserne om regnskabsmæssig sikring i de Internationale

Regnskabsstandarder (IFRS), og direktionen skal udarbejdes dokumentation herfor, der efterlever kravene i de Internati-

onale Regnskabsstandarder. ”

Dokumentation for identifikation af sikringsinstrumentet og det sikrede

Denne dokumentation omfatter, at der er foretaget en identifikation af hvilke aktiver/forpligtelser, der

skal sikres, samt hvilke sikringsinstrumenter, der skal anvendes for afdækningen af risikoen (fx valutater-

minskontrakter, swaps mv.). I relation til Meatcatering A/S vurderes det, at dokumentationen er omfattet

af den ovenstående beskrevne risikostyringspolitik.

Dokumentation af naturen af den eksponerede risiko

Denne dokumentation omfatter, at selskabet skal redegøre for, hvilke forhold, der afstedkommer risici-

ene I relation til Meatcatering A/S vurderes det, at dokumentationen er omfattet af den ovenstående

beskrevne risikostyringspolitik.
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Dokumentation for sikringseffektiviteten

Dokumentation for sikringseffektiviteten består i, at selskabet skal dokumentere, at der er en økonomisk

sammenhæng mellem det sikrede og sikringsinstrument, og at disse i al væsentlighed følger samme ud-

viklingsretning. Der henvises til nedenstående figur47, der viser sammenhængen mellem enheder, der bli-

ver købt/solgt ift. hvor mange enheder, der bliver sikret. Dvs. at såfremt der sikres langt flere/færre

enheder end der købes/sælges indikerer dette, at selskabet indgår handlingerne med henblik på spekula-

tion og ikke sikring.

Ovenstående mekanisme er en kvantitativ mekanisme, der beregner korrelationen mellem det sikrede og

sikringsinstrumentet. En af de væsentlige ændringer fra IAS 39 til IFRS 9 er, at der ikke er krav om

udarbejdelse af en korrelationsberegning, som tidligere skulle ligge i intervallet 80-125 %48, i det IFRS 9

er mere principbaseret. Vurderingen af sikringsforholdet skal derfor tage udgangspunkt i en kvantitativ

og kvalitativ vurdering, hvoraf den kvantitative del kan omfattes af ovenstående samt den kvalitative del

kan bestå af en redegørelse for, hvorledes der er et økonomisk forhold mellem det sikrede og sikringsin-

strumentet. Det vurderes ikke, at der er yderligere komplikationer i relation til sikringen hos Meatcatering

A/S, i det der kun er få transaktioner og sikringerne er knyttet direkte op til de enkelte transaktioner.

47 Kilde: Egen tilvirkning

48 IAS 39:AG105.(b)
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7.5 Klassifikation og præsentations- og notekrav efter IFRS

7.5.1 Oplysningskrav efter IFRS 7

Formålet med IFRS 7 er at bestemmelserne skal medvirke, at de rapporterende enheder fyldestgørende

oplysninger om finansielle instrumenter med henblik på sikring af49 information vedrørende:

a) påvirkningen af finansielle instrumenter på virksomhedens finansielle præstation og stilling

b)naturen og omfanget af risici, der opstår som følge af finansielle instrumenter, samt hvorledes virk-

somhedens afdækker disse risici

IFRS gælder for alle virksomheder, der har finansielle instrumenter og for alle risici, der opstår heraf50.

Oplysningskravene efter IFRS 7 afhænger af kategorien af det finansielle instrument samt arten, typen og

omfanget heraf.

7.5.1.1 Generelle oplysningskrav for finansielle aktiver

IFRS 7:9 kræver følgende oplysningskrav for finansielle aktiver (og i al væsentlighed også for finansielle

forpligtelser), som er indregnet som kategorien FVTPL af finansielle instrumenter, som beskrevet i afsnit

7.4.3.1:

a) maksimale eksponering vedrørende kreditrisikoen for det pågældende finansielle aktiv

b)beløbet for det finansielle instrument som afdækker den i punkt a nævnte maksimale kreditrisiko

c) ændringen i dagsværdien i finansielle aktiver, som er eksponeret over for kreditrisikoen (den regn-

skabsmæssige værdi)

d)ændringen i dagsværdien af afledte finansielle instrumenter, som er indgået i perioden, eller siden

det det finansielle aktiv er indregnet

Ovenstående skal iht. IFRS 7:11 suppleres med:

a) beskrivelse af metoder til efterlevelse af ovenstående oplysningskrav

e) såfremt ovenstående nævnte oplysningskrav vedrørende ændringen i dagsværdien i finansielle ak-

tiver, som er eksponeret over for kreditrisikoen, ikke afspejler den faktiske ændring i dagsværdien,

skal virksomhedens redegøre for, hvorfor denne konklusion er opnået

49 Jf. IFRS 7:1

50 Deloitte iGAAP 2015 – Volume C, Financial Instruments – IAS 39 and related Standards, s. 868
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Derudover er en række krav til anvendt regnskabspraksis iht. IAS 1.117 samt IFRS 7:B5. Denne skal

indeholde beskrivelse af:

a) naturen af det finansielle aktiv eller forpligtelse

b)beskrivelse af første indregning

c) beskrivelse af hvorledes indregningskriterierne er opfyldt

d)hvorledes køb/salg af finansielle aktiver er behandlet efter handels- eller betalingstidspunktet

e) hvorledes gevinst/tab for hver kategori af det finansielle instrument er behandlet

7.5.1.2 Særlige oplysningskrav vedrørende regnskabsmæssig sikring

I det regnskabsmæssig sikring vurderes at have særlig betydning for regnskabsbrugere, er der i IFRS 7

yderligere krav iht. finansielle aktiver relateret til regnskabsmæssig sikring51:

a) selskabets risikostyringspolitik og hvordan denne er implementeret til at imødegå risici

a. beskrivelse af hvorledes risici opstår

b. beskrivelse af hvorledes selskabet afdækker risiciene

i. beskrivelse af hvilke sikringsinstrumenter der anvendes

ii. beskrivelse af hvorledes selskabet fastlægger det økonomiske forhold mellem sik-

ringsinstrumentet og det sikrede

iii. beskrivelse af hvordan selskabet fastlægger dets sikringsforhold samt hvorledes

ineffektivitet er defineret

c. beskrivelse af i hvilken udstrækning selskabets risikoeksponering afdækkes

b) hvorledes selskabets sikringsaktiviteter vil påvirke størrelsen, timingen og usikkerhedens vedrø-

rende dens fremtidige pengestrømme

a. beskrivelse af profilen af timingen af det nominelle beløb vedrørende sikringsinstrumen-

tet

b. hvis aktuelt den gennemsnitlige pris for sikringsinstrumentet

c) hvilken effekt sikringsaktiviteterne har haft på selskabets finansielle position, totalindkomstopgø-

relse og egenkapitalopgørelse

Disse oplysninger skal gives i én note eller et separat afsnit i årsregnskabet.

51 Jf. IFRS 7:21A, 7:21B, 7:22A, 7:22B, 7:22C



36

Derudover kræver IFRS 7, at der i tabelform er angivet effekterne af den regnskabsmæssige sikring på

den finansielle position, bestående af nedenstående forhold baseret på de tre typer af sikring (sikring af

dagsværdi, pengestrømme og investeringer)

a) den regnskabsmæssige værdi af sikringsinstrumentet

b)den linje i regnskabet sikringsinstrumentet indgår i

c) ændringen i dagsværdien for sikringsinstrumentet brugt som basis for indregning af ineffektiv sik-

ring

d)det nominelle beløb af sikringen

7.5.1.3 Oplysningskrav vedrørende risici relateret til finansielle instrumenter

IFRS 7 har to hovedformål, hvoraf det ene formål er at vise påvirkningen af finansielle instrumenter på

regnskabet samt hvilken risikoeksponering selskabet står over for. I relation til noteoplysningerne vedrø-

rende sidstnævnte, består dette af både kvantitative og kvalitative informationer. Disse oplysninger er

typisk opdelt i risikoklassifikationerne jf. IFRS 7:32, værende:

 kreditrisikoen (risikoen for, at modparten ikke er i stand til at opfylde sine forpligtelser)

 likviditetsrisikoen (risikoen for, at virksomheden ikke kan indfri sine finansielle forpligtelser)

 markedsrisikoen (risikoen (renterisiko, valutarisiko og prisrisiko) for, at dagsværdien eller de frem-

tidige pengestrømme for et finansielt instrument ændres)

Vedrørende de kvalitative karakteristika skal der i henhold til IFRS 7:33 oplyses om:

a) risikoeksponeringen samt hvorledes denne eksponering er opstået

b)selskabets mål, politikker og processer for håndteringen af risiciene metoderne for måling af disse

c) eventuelle ændringer i ovenstående to punkter fra tidligere år

Vedrørende de kvantitative karakteristika skal der i henhold til IFRS 7:34 oplyses om oplysninger om den

pågældende risiko for virksomheden på balancedagen. Oplysningerne skal baseres på informationer, som

bliver brugt til den interne rapportering til virksomhedens ledelse.

Der er påkrævet følgende særlige oplysninger vedrørende de respektive kategorier af risici52.

52 PwC – Regnskabshåndbogen 2016, s. 230-234
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Kreditrisici Likviditetsrisici Markedsrisici

Den maksimale kreditrisiko på

balancedagen skal oplyses

Forfaldsanalyse af ikke-afledte

finansielle forpligtelser, baseret

på kontraktlige restløbetider

Følsomhedsanalyse for hver

type af markedsrisiko med fokus

på resultat og egenkapital

Der skal afgives oplysning om

kreditkvaliteten af de finansielle

aktiver, som hverken er for-

faldne eller værdiforringede

Forfaldsanalyse af afledte finan-

sielle instrumenter, baseret på

kontraktlige restløbetider

Beskrivelse af metoder og forud-

sætninger, der er lagt til grund

for følsomhedsanalyse

For finansielle aktiver, der er

forfaldne eller værdiforringede,

skal virksomheden oplyse om al-

dersfordeling samt analyse af de

individuelt værdiforringede fi-

nansielle aktiver

Beskrivelse af hvordan virksom-

heden styrer likviditetsrisikoen

Beskrivelse af eventuelle æn-

dringer i forudsætninger og me-

toder ift. tidligere regnskabsperi-

oder

7.5.1.4 Oplysninger om dagsværdi

Dagsværdien skal jf. IFRS 7 oplyses for finansielle aktiver og forpligtelser, medmindre der er tale om

kortfristede tilgodehavender og gæld, hvor det i al væsentlighed kan antages, at dagsværdien med rime-

lighed stort set er lig den bogførte værdi53. Derudover skal de anvendte metoder for opgørelsen af dags-

værdien beskrives54.

Finansielle instrumenter, der måles til dagsværdi med værdiregulering via resultatet eller øvrig totalind-

komst skal dog oplyses iht. dagsværdihierarkiet55. Dagsværdihierarkiet er ikke yderligere kommenteret

herpå, i det det vurderes ikke at have nogen væsentlig effekt på opgaven.

53 PwC – Regnskabshåndbogen 2016, s. 228

54 PwC – Regnskabshåndbogen 2016, s. 228

55 PwC – Regnskabshåndbogen 2016, s. 228
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7.6 Årsrapport for Meatcatering A/S efter IFRS

7.6.1 Bogføring af valutaterminskontrakter

Jf. afsnit 7.1 fremgik en række transaktioner, som selskabet i årets løb har indgået. Der er i det efterføl-

gende fremsat forslag til bogføringen af disse transaktioner med udgangspunkt i T-skitser samt kommen-

tering på de enkelte transaktioner.

Valutakurserne for HKD pr. 31. december 2015 er 80 og 20 for RBL, som er blevet brugt i forbindelse

med afklaringen af nedenstående transaktioner.

Transaktion 1: Selskabet har d. 1. november 2015 indgået købsordre med dets leverandør og efterfølgende modtaget varer

og købsfaktura d. 5. januar 2016 af beløbet 250.000 HKD. Kursen på fakturadatoen er 84 og betalingsdatoen er d. 15.

januar 2016.

Bogføring: Selskabet skal ikke indregne transaktionen, i det der ikke er modtaget varer og ej

faktura.

Transaktion 1.1: Til imødegåelse af valutaeksponeringen af varekøbet har selskabet indgået terminskontrakt med selska-

bets bankforbindelse d. 1. november 2015 om salg af 250.000 HKD til en aftalt kurs på 85 på udnyttelsesdatoen d. 5.

januar 2016.

Bogføring:

Selskabet skal ved første tidspunkt (aftaletidspunktet) ikke indregne noget, i det kontrakten ikke

har nogen værdi.

Ved efterfølgende indregning har selskabet en positiv værdi af valutaterminskontrakter, som skal

indregnes til dagsværdi og som er opgjort til positivt 184 t.kr. jf. nedenfor:

Type Nominelt beløb Kurs Omregnet til DKK

Terminskontrakt 250.000 85 2.941

Balancedagen 250.000 80 3.125

Værdi 184
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Selskabet har selv valgmuligheden for indregningen af værdien af valutaterminskontrakter som

sikring af dagsværdi eller sikring af fremtidige pengestrømme iht. afsnit 7.4.3.2. Der er i dette

eksempel foretaget indregning som sikring af dagsværdi som sikring af en firm commitment.

Det vurderes at transaktionen opfylder definitionen på en firm commitment iht. afsnit 7.4.3.2, i

det selskabet har aftalt antallet af enheder og prisen og dermed kontraktligt har bundet sig til

købet. Transaktionen har identifikationsnummer (1.1) jf. figuren nedenfor.

Transaktion 2: Selskabet har d. 15. november 2015 afsendt salgsfaktura til en af sine kunder i Rusland. Fakturaen

består i salg af varer svarende til nominelt 50.000 RBL. Kursen på fakturatidspunktet er 13 og betalingen for fakturaen

er aftalt til d. 15. januar 2016.

Selskabet skal som sædvanligt indregne omsætning, i det der i eksemplet er antaget, at indreg-

ningskriterierne herfor er opfyldt. Transaktionen har identifikationsnummer (2) jf. figuren ne-

denfor.

Transaktion 2.1: Til imødegåelse af valutaeksponeringen af betalingen for salget har selskabet indgået valutaterminskon-

trakt med selskabets bankforbindelse d. 15. november 2015 om køb af 50.000 RBL til en aftalt kurs på 13 med

udnyttelse på betalingsdatoen d. 15. januar 2016.

I det selskabet har et tilgodehavende indregnet på 3.846 t.kr. relateret til denne debitor og ønsker

at afdække sig i mod kursrisikoen på betalingen ved indfrielsen af tilgodehavende, er der dermed

tale om sikring af dagsværdien af et allerede indregnet aktiv (tilgodehavendet).

Selskabet skal ved første tidspunkt (aftaletidspunktet) ikke indregne noget, i det kontrakten ikke

har nogen værdi.

Ved efterfølgende indregning har selskabet en negativ værdi af valutaterminskontrakter, som

skal indregnes til dagsværdi og som er opgjort til negativt 1.346 t.kr. jf. nedenfor:

Type Nominelt beløb Kurs Omregnet til DKK

Terminskontrakt 50.000 13 3.846

Balancedagen 50.000 20 2.500

Værdi -1.346
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På denne baggrund skal værdireguleringen dermed føres som gevinst/tab i resultatopgørelsen

på linje som det sikrede (kursregulering af varedebitor), dvs. finansielle poster. Transaktionen

har identifikationsnummer (2.1) jf. figuren nedenfor.

Transaktion 3: Selskabet har d. 1. december 2015 forecastet et salg på 25.000 RBL, der vil forekomme den 31. marts

2016. Samme dag har selskabet indgået terminskontrakt med selskabets bankforbindelse om køb af 25.000 RBL til en

aftalt kurs på 14 på udnyttelsesdatoen, som er d. 31. marts 2016.

I det der er tale om et forecast-salg, dvs. et forventet salg hvorpå der ikke er indgået nogen kon-

traktlig forpligtelse er det vurderingen, at salget ikke opfylder definitionen på en firm commit-

ment iht. afsnit 7.4.3.2 og skal derfor betragtes som sikring af fremtidige pengestrømme.

Selskabet skal ved første tidspunkt (aftaletidspunktet) ikke indregne noget, i det kontrakten ikke

har nogen værdi.

Ved efterfølgende indregning har selskabet en negativ værdi af valutaterminskontrakter, som

skal indregnes til dagsværdi og som er opgjort til negativt 536 t.kr. jf. nedenfor:

Transaktionen har identifikationsnummer (3) jf. figuren nedenfor.

På denne baggrund er alle transaktionerne opsummeret som følger:

Type Nominelt beløb Kurs Omregnet til DKK

Terminskontrakt 25.000 14 1.786

Balancedagen 25.000 20 1.250

Værdi -536
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I relation til vurderingen af hvorvidt der kan modregnes værdien af valutaterminskontrakter på henholds-

vis anden gæld og andre tilgodehavender, er det vurderet, at der ikke kan modregnes, iht. IAS 3256, idet:

a) der ikke er nogen juridisk ret til at modregne. Alle aftalerne er indgået på enkeltbasis og er således

ikke at se som én sammenhængende kontrakt

b)selskabet har ikke til hensigt at nettoafregne eller realisere aktiverne/forpligtelserne på samme tids-

punkt, idet disse følger de transaktioner som sikringerne går på, og som forfalder på forskellige

tidspunkter i regnskabsåret

Der er på baggrund af ovenstående udarbejdet forslag til enkelte udvalgte elementer i årsrapporten i det

efterfølgende, som også danner grundlag for noterne.

Bemærk, at de udvalgte elementer ikke er en udtømmende liste over alle elementer, der skal indgå i regn-

skabet. Der er kun fokuseret på elementer, som er vurderet væsentlige for regnskabsbruger med henblik

56 Deloitte IFRS – introduktion til de internationale regnskabsstandarder, 2013 – s. 234

Debit Kredit Debit Kredit Debit Kredit

3.846 (2) 3.846 (2) 536 (3)

0 3.846 3.846 0 536 0

Debit Kredit Debit Kredit Debit Kredit

1.346 (2.1) 184 (1.1) 184 (1.1)

536 (3)

0 1.882 184 0 0 184

Debit Kredit

1.346 (2.1)

1.346 0

Finansielle poster

Omsætning Debitor Egenkapital

Anden gæld Andre tilgodehavender Varekøb
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på valutaterminskontrakter. Derudover er der ikke taget højde for sammenligningstal, primo-tal mv. og

elementerne er dermed udarbejdet baserede på udelukkende ovenstående transaktioner.

2015
Totalindkomstopgørelse t.kr._______

Nettoomsætning 3.846

Varekøb 184

Finansielle poster (1.346)_______

Årets resultat 2.684______________

Dagsværdiregulering af finansielle instrumenter indgået til sikring af
fremtidige pengestrømme (536)_______

Anden totalindkomst (536)_______

Totalindkomst 2.148______________

Balance
31.12.
2015
t.kr._______

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 3.846

Andre tilgodehavender 184_______

Tilgodehavender 4.030_______

Kortfristede aktiver 4.030_______

Aktiver 4.030______________

Egenkapital 2.148_______

Anden gæld 1.882_______

Kortfristede forpligtelser 1.882_______

Forpligtelser 1.882_______

Passiver 4.030______________



43

7.6.2 Anvendt regnskabspraksis

For beskrivelse af kravene til anvendt regnskabspraksis henvises til gennemgangen i afsnit 7.5.1.1. Der er

i det følgende udarbejdet forslag til beskrivelsen i anvendt regnskabspraksis på baggrund af informatio-

nerne om casevirksomheden57.

”Afledte finansielle instrumenter

Afledte finansielle instrumenter måles ved første indregning til dagsværdi på afregningsdatoen.

Efter første indregning måles de afledte finansielle instrumenter til dagsværdien på balancedagen. Positive og

negative dagsværdier af afledte finansielle instrumenter indgår i henholdsvis andre tilgodehavender og anden

gæld.

Ændringer i dagsværdien af afledte finansielle instrumenter, der er klassificeret som og opfylder betingelserne

for sikring af dagsværdien af et indregnet aktiv, en indregnet forpligtelse eller en fast ordre, indregnes i resul-

tatet sammen med ændringer i værdien af det sikrede.

Ændringer i dagsværdien af afledte finansielle instrumenter, der er klassificeret som og opfylder betingelser

for sikring af fremtidige transaktioner, indregnes i anden totalindkomst.

Når de sikrede transaktioner gennemføres, indregnes de akkumulerede ændringer, som en del af kostprisen

for de pågældende transaktioner.

Selskabet dokumenterer ved aftaleindgåelsen sikringstransaktionen og det økonomiske forhold mellem sik-

ringsinstrumentet og det sikrede og sikringstransaktionens sammenhæng til selskabets risikostyringsstrategi

og mål i henhold til selskabets risikostyringspolitik. Selskabet vurderer derudover på indgåelsestidspunktet og

over kontraktens løbetid effektiviteten i sikringen”

7.6.3 Noteoplysninger

Som beskrevet i afsnit 7.5 er en række oplysningskrav, ud over anvendt regnskabspraksis, der skal gives,

når selskabet opererer med finansielle instrumenter, herunder valutaterminskontrakterne i casevirksom-

heden, som er udarbejdet forslag til i det efterfølgende.

57 Anvendt regnskabspraksis er skrevet efter egen tilvirkning med udgangspunkt i beskrivelser af anvendt regnskabspraksis for C20-

selskaber, PwC eksempelregnskab efter IFRS for 2015 (engelsk) samt Deloittes IFRS eksempelregnskab for 2015 (dansk).
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Note vedrørende egenkapitalreserver

Reserve for værdi-
regulering af

sikringsinstrumenter

Andre reserver 01.01.2014

Dagsværdiregulering af finansielle instrumenter indgået

til sikring af fremtidige pengestrømme 0_______

Andre reserver 31.12.2014 0_______

Dagsværdiregulering af finansielle instrumenter indgået

til sikring af fremtidige pengestrømme (536)_______

Andre reserver 31.12.2015 (536)______________

Reserve for værdiregulering af sikringsinstrumenter indeholder den akkumulerede nettoændring i dags-

værdien af sikringstransaktioner, der opfylder kriterierne for sikring af fremtidige pengestrømme, og hvor

den sikrede transaktion endnu ikke er gennemført.

Note vedrørende finansielle instrumenter

2015
t.kr._______

Kategorier af finansielle instrumenter i henhold til IFRS 9

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 3.846_______

Udlån og tilgodehavender 3.846_______

Andre tilgodehavender 184_______

Finansielle aktiver anvendt som sikringsinstrumenter 184_______

Anden gæld 1.882_______

Finansielle forpligtelser anvendt som sikringsinstrumenter 1.882_______

Politik for styring af finansielle risici

Selskabet er som følge af sin drift eksponeret for markedsrisici i form af ændringer i valutakurser samt kreditrisici

og likviditetsrisici. Selskabet styrer de finansielle risici i selskabet centralt og koordinerer selskabets likviditetssty-

ring, herunder kapitalfrembringelse og placering af overskudslikviditet. Selskabet følger en bestyrelsesgodkendt

finanspolitik, der opererer med en lav risikoprofil, således at valuta-, rente- og kreditrisici kun opstår med udgangs-

punkt i kommercielle forhold. Det er selskabets politik ikke at foretage aktiv spekulation i finansielle risici.
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Valutarisici

Det er selskabets valutapolitik løbende at afdække nettovalutaeksponeringen. Selskabet er udsat for risici på pen-

gestrømme i udenlandsk valuta, i det selskabets funktionelle valuta er DKK. Den kommercielle risiko er relateret

til selskabets tilgodehavender fra salg of tjenesteydelser samt forventede købs- og salgsordrer.

Som led i sikringen af indregnede og ikke-indregnede transaktioner anvender selskabet sikringsinstrumenter i form

af valutaterminskontrakter.

På balancedagen udgør dagsværdien af selskabets afledte finansielle instrumenter netto negativt 1.698 t.kr. relateret

til sikring af dagsværdier, som er indregnet under henholdsvis andre tilgodehavender/anden gæld samt negativt

536 t.kr. relateret til sikring af fremtidige pengestrømme, som er indregnet via anden totalindkomst.

Sikringen af indgåede købs- og salgsordrer (firm commitments) behandles som sikring af dagsværdi.

Renterisici

Selskabet har begrænsede renterisici i det selskabet ikke er påvirket væsentlig af finansielle aktiver eller forpligtelser,

som skal rentetilpasses.

Likviditetsrisici

Det er selskabets målsætning at have et tilstrækkeligt likviditetsberedskab til kontinuerligt at kunne disponere hen-

sigtsmæssigt i tilfælde af uforudsete udsving i likviditetstrækket.

Kreditrisici

Selskabets politik for påtagelse af kreditrisici medfører, at alle større kunder og løbende kreditvurderes. Selskabet

har ikke iværksat yderligere tiltag til at imødegå kreditrisikoen.

Metoder og forudsætninger for opgørelse af dagsværdier

Valutaterminsforretninger værdiansættes på baggrund af en sammenholdelse af spot-kursen på balancedagen og

den aftalte kurs valutaterminskontrakten skal indfries til. Der er således ikke overførsler mellem niveauer i dags-

værdihierarkiet.
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Valutarisici vedrørende indregnede aktiver og forpligtelser og fremtidige pengestrømme

Selskabet har afledte finansielle instrumenter indgået til sikring af indregnede finansielle aktiver og forpligtelser og

fremtidige pengestrømme.

Usikret
Tilgode Forventet Forventet Netto- Heraf netto-

havender salg køb position afdækket position
t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. t.kr._______ _______ _______ _______ _______ _______

HKD 0 0 1.250 1.250 1.250 0

RBL 3.846 3.125 0 6.971 6.971 0_______ _______ _______ _______ _______ _______

31.12.2015 3.846 3.125 1.250 8.221 8.221 0_______ _______ _______ _______ _______ _______

Selskabets væsentligste valutaeksponering vedrørende salg og køb relaterer sig til HKD og RBL. Kursudsving på

disse valutaer vil ikke i væsentlig grad påvirke selskabets resultat, da selskabets risikopolitik medfører sikring af

disse kommercielle valutapositioner.

Likviditetsrisici

Forfaldstidspunkter for finansielle forpligtelser er specificeret nedenfor fordelt på de tidsmæssige intervaller, der

anvendes i selskabets likviditetsstyring. De specificerede beløb repræsenterer de beløb, der forfalder til betaling

inklusive renter mv.

Under 6 6 og 12 1 og 5 Efter
måneder måneder år 5 år I alt

t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. t.kr._______ _______ _______ _______ _______

2015

Afledte finansielle instrumenter

Afledte finansielle instrumenter indgået

til sikring af dagsværdien af indregnede

aktiver og forpligtelser 1.882 0 0 0 1.882

Afledte finansielle instrumenter indgået

til sikring af fremtidige pengestrømme 536 0 0 0 536_______0 _______ _______ _______ _______

2.418 0 0 0 2.418_______ _______ _______ _______ _______

murasul
Rectangle
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Dagsværdihierarki for finansielle instrumenter, der måles til dagsværdi i balancen

Nedenstående vises klassifikationen af finansielle instrumenter, der måles til dagsværdi, opdelt i henhold

til dagsværdihierarkiet:

- Noterede priser i et aktivt marked for samme type instrument (niveau 1)

- Noterede priser i et aktivt marked for lignende aktiver eller forpligtelser eller andre

værdiansættelsesmetoder, hvor alle væsentlige input er baseret på observerbare markedsdata (niveau 2)

- Værdiansættelsesmetoder, hvor eventuelle væsentlige input ikke er baseret på observerbare

markedsdata (niveau 3)

Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 I alt
t.kr. t.kr. t.kr. t.kr._______ _______ _______ _______

2015

Finansielle aktiver anvendt som
sikringsinstrumenter 0 184 0 0_______ _______ _______ _______

Finansielle forpligtelser anvendt som
sikringsinstrumenter 0 1.882 0 0_______ _______ _______ _______

Der er ikke sket væsentlige overførsler mellem niveau 1 og niveau 2 i regnskabsåret.

Regnskabsmæssig værdi Dagsværdi af Indregning af Sikring
af det sikrede sikringsinstrumentet det sikrede i af penge-

Aktiver Passiver Passiver Aktiver regnskabet strømme_______ _______ _______ _______ _______ _______

2015

Sikring af dagsværdi

Varedebitorer 3.846 0 1.346 0 FP* 0

Købsordrer 0 0 0 184 Varekøb 0_______ _______0 _______ _______ _______ _______

3.846 0 1.882 0 0 0

Sikring af fremtidige pengestrømme

Forecast salg 0 0 536 0 Egenkapital 536_______ _______0 _______ _______ _______ _______

0 0 536 0 0 0

* Finansielle poster

murasul
Rectangle

murasul
Rectangle
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7.6.4 Delkonklusion

Definitionen af finansielle aktiver efter IFRS og ÅRL er forskellig i formulering, men vurderes i al

væsentlighed af at have den samme essens.

Den regnskabsmæssige behandling er analyseret efter IFRS 9, der har et særligt afsnit vedrørende

regnskabsmæssig sikring, som definerer følgende former for sikring:

Sikring af dagsværdi

Sikring af fremtidige pengestrømme

Sikring af nettoinvestering i en udenlandsk enhed

Derudover defineres begrebet firm commitments, som er en indgået fast aftalt fremtidig begivenhed,

som efter IFRS 9 kan anses både som sikring af dagsværdi og fremtidige pengestrømme.
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7.7 Kapitel 3: Indregning og måling efter ÅRL

7.7.1 Indregningskriterier

Indregningskriterierne for indregning af aktiver og forpligtelser fremgår af ÅRL § 33 og kræver, at aktivet

kan indregnes, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde virksomheden og ak-

tivets værdi kan måles pålideligt. Det vurderes, at indregningskriterierne vedrørende valutaterminskon-

trakterne for Meatcatering A/S er opfyldt i det:

a) det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilgå eller fra virksomheden alt afhængigt

af udviklingen i valutakursen på datoen for indfrielsen af kontrakten

b) værdien af aktivet eller forpligtelsen kan opgøres pålideligt, i det aftalens kurs er aftalt på forhånd

og værdien af aftalen afhænger derfor af valutakurserne for den dag værdien måles på, og som

vurderes værende let offentligt tilgængeligt pålidelig information

7.7.1.1 Indregningskriterier efter ny ÅRL

Der er ingen ændringer til indregningskriterierne efter ny ÅRL58, i relation til afledte finansielle instru-

menter.

7.7.2 Første indregning og måling

I henhold til ÅRL § 36 skal aktiver og forpligtelser på tidspunktet for første indregning måles til kostpris.

Kostprisen er defineret som ” (..) det beløb, der er ydet som vederlag for aktivet, uanset dette er anskaffet fra en ekstern

part eller internt fremstillet. Kostprisen for en forpligtelse er det beløb, der er modtaget som vederlag for forpligtelsen. ”59

58 KPMG, Overblik over den nye Årsregnskabslov, s. 8

59 ÅRL, Bilag 1, D, nr. 6

Formålet med dette kapitel er at analysere den regnskabsmæssige behandling af afledte finansielle

instrumenter efter ÅRL efter samme struktur som i kapitel 2.

Derudover afsluttes kapitlet, i lighed med strukturen i kapitel 2, med forslag til udvalgte elementer af

årsrapporten for den fiktive casevirksomhed efter ÅRL på baggrund af den ovenfor nævnte resultater.
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I det Meatcatering A/S ikke har ydet vederlag for valutaterminskontrakten er det derfor vurderet, at

selskabet blot skal indregnes valutaterminskontrakten til 0, dvs. i praksis ikke indregne valutaterminskon-

trakten på aftaletidspunktet.

7.7.2.1 Første indregning og måling efter ny ÅRL

Der er ikke ændringer til første indregning og måling efter ny ÅRL af aktiver og forpligtelser60. Disse skal

fortsat på tidspunktet for første indregning måles til kostpris, som fortsat har uændret definition.

7.7.3 Efterfølgende indregning og måling

Indregningen af aktiver og forpligtelser i henhold til ÅRL afhænger af typen af aktivet eller forpligtelse.

ÅRL § 37 regulerer for bestemmelserne om efterfølgende indregning for aktiver/forpligtelser og deler

disse op i:

 Finansielle forpligtelser, der indgår i en handelsbeholdning

 Afledte finansielle instrumenter

 Udlån og tilgodehavender, der hidrører fra virksomhedens egen aktiviteter, i det omfang de ikke

indgår i en handelsbeholdning

 Finansielle aktiver, der ikke er afledte finansielle instrumenter, og som beholdes til udløb

Definitionen af afledte finansielle instrumenter er gennemgået i afsnit 7.3 og det vurderes, at Meatcatering

A/S’ valutaterminskonktrakter opfylder definitionen herpå. Valutaterminskontrakter skal dermed iht.

ÅRL § 37, stk. 1 indregnes til dagsværdi. Dagsværdi er defineret i Bilag 1, D, nr. 2 som (..)

det beløb, hvormed et aktiv kan udveksles eller en forpligtelse kan udlignes ved transaktioner mellem af hinanden uafhængige

parter ”, som i al væsentlighed svarer til definitionen efter IFRS jf. afsnit 7.4.2.

Derudover er regnskabsmæssig sikring direkte omtalt i loven jf. ÅRL § 49, stk. 2, nr. 3 samt ÅRL § 50,

men er kun omfattet af disse overordnede bestemmelse. Den første nævnte henvisning henviser til sikring

af fremtidige pengestrømme, som iht. til ÅRL i overensstemmelse med IFRS, ikke må foretages indreg-

ning af værdireguleringer i resultatopgørelsen. Den sidstnævnte henvisning henviser til sikringen af dags-

60 KPMG, Overblik over den nye Årsregnskabslov, s. 8



51

værdien af indregnede aktiver og forpligtelser, hvis værdi er effektivt sikret af andre aktiver og forpligtel-

ser, kan modregnes med indtægter og omkostninger, der hidrører fra sikringsdispositionerne, som ellers

er i strid med modregningsforbuddet jf. ÅRL § 13, stk. 1, nr. 8.

Det fremgår af ovenstående, at ÅRL ikke er særlig omfangsrig i relation til reguleringen af den regnskabs-

mæssige behandling af regnskabsmæssig sikring. I kommentarerne til ÅRL af ovenstående bestemmelser

fremgår, at reglerne tager udgangspunk i IAS 39, hvis indregning- og målingsregler i al væsentlighed svarer

til bestemmelserne i IFRS 9 – og ligeledes i al væsentlighed dokumentationskravene som virksomheden

skal overholde for at kunne omfattes af bestemmelserne om regnskabsmæssig sikring.

Den eneste væsentlige forskel på indregning og måling af regnskabsmæssig er i relation til indregningen

af sikringen vedrørende fast købs- og salgsordrer (firm commitments). Som beskrevet i afsnit 7.4.3.2 kan

virksomhederne efter IFRS frit vælge mellem at betragte sikringen af disse som sikring af dagsværdi eller

fremtidige pengestrømme. Det fremgår dog ÅRL § 49, stk. 2, nr. 3 som også omtalt oven for, at sikringen

af aktiver og forpligtelser, som virksomheden forventer at modtage eller påtage sig (dvs. firm commit-

ments), ikke må indregnes i resultatopgørelsen, mens der efter IFRS er valgfrihed. Denne væsentlige

forskel kommer til udtryk i håndteringen af transaktionerne for Meatcatering A/S, hvor der henvises til

afsnit 7.9 for indregningen efter ÅRL som skal sammenholdes med indregningen efter IFRS jf. afsnit 7.6.

Derudover henvises til afsnit 8.4 for diskussionen vedrørende denne inkonsistens.

7.7.3.1 Efterfølgende indregning og måling efter ny ÅRL

Efter den nye ÅRL som vedtaget d. 21. maj 201561 er også en række yderligere bestemmelser, der regulerer

området vedrørende indregningen af finansielle aktiver. Efter ny ÅRL er § 37 modificeret således, at

følgende ændringer implementeres62:

a) kapitalandele, der ikke handles på et aktivt marked, kan måles til kostpris

b)en række bestemmelser, som tidligere har fremgået af separat bekendtgørelse, er nu indarbejdet

direkte i paragraffen

c) der gives mulighed for at benytte de internationale regnskabsstandarder for finansielle instrumen-

ter. Anvendelsen er betinget af, at oplysningskravene ligeledes følges.

61 https://erhvervsstyrelsen.dk/aendring-af-aarsregnskabsloven-2015

62 KPMG, Overblik over den nye Årsregnskabslov, s. 8
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d)der er indført en helt ny bestemmelse § 37a, som anfører, at af finansielle aktiver/forpligtelser, der

er effektivt sikret af et sikringsinstrument, der måles til dagsværdi, også kan indregnes til dags-

værdi

Den nye ÅRL har i denne opgaves kontekst effekt på den regnskabsmæssige behandling af valutater-

minskontrakter, at selskabet har valgmuligheden mellem benyttelsen af ÅRL bestemmelser for indregning

eller IFRS bestemmelser. Den store ændring har analysen jf. oven for vist gør sig gældende for indreg-

ningen af firm commitments, som ikke kunne anses som sikring af dagsværdi efter ÅRL i modsætning til

IFRS – dog kræver denne anvendelse af internationale regnskabsstandarder, at selskabet per automatik

bliver omfattet af oplysningskravene i IFRS 7 som gennemgået i afsnit 7.5, som ellers ikke er kravet efter

ÅRL jf. afsnit 7.8.

7.8 Klassifikation og præsentations- og notekrav efter ÅRL

Oplysningskrav i årsrapportens elementer efter ÅRL vedrørende regnskabsmæssig sikring kan opdeles i

oplysninger i ledelsesberetningen, anvendt regnskabspraksis og noter til årsregnskabet, som er gennem-

gået hver for sig i det efterfølgende.

7.8.1 Oplysningskrav i ledelsesberetning

Ledelsesberetning er ikke et krav efter IFRS63, men er det derimod efter ÅRL jf. ÅRL § 77. Kravet til

indholdet i ledelsesberetningen afhænger af den regnskabsklasse den regnskabsaflæggende enhed befin-

der sig. Jo højere regnskabsklasse des flere krav i ledelsesberetningen. Der henvises til Bilag 3 for over-

blikket over de forskellige krav.

I relation til Meatcatering A/S er det ud fra størrelsen af transaktionerne vurderet, at selskabet efter

aflæggelse af årsrapporter efter ÅRL ville falde ind under bestemmelserne for regnskabsklasse B. Det

fremgår af ÅRL § 77, at der kun er krav om ledelsesberetning, såfremt der har været væsentlige ændringer

i virksomhedens økonomiske aktiviteter i årets løb. Dette er antaget, i det en evt. påvirkning fra krav om

ledelsesberetning alligevel ikke ville have nogen informationsværdien vedrørende selskabets brug af va-

lutaterminskontrakter.

63 Vejledning til Erhvervs- og Selskabsstyrelsens bekendtgø-relse nr. 1329 af 14. december 2004 - Bekendtgørelse om anvendelse af

internationale regnskabsstandarder for virk-somheder omfattet af årsregnskabsloven
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7.8.1.1 Oplysningskrav i ledelsesberetning efter ny ÅRL

Ved indførslen af den nye ÅRL er gennemført krav om ledelsesberetning for virksomheder, der aflægger

årsrapport efter regnskabsklasse B jf. ny ÅRL § 76a og skal som minimum indeholde beskrivelse af virk-

somhedens væsentligste aktiviteter redegørelse for eventuelle ændringer i virksomhedens aktiviteter og

økonomiske forhold. Ændringen har dog ingen væsentlig påvirkning på Meatcaering A/S’ brug af valu-

taterminskontrakter.

7.8.2 Oplysningskrav i anvendt regnskabspraksis

Oplysningskravene i anvendt regnskabspraksis er omtalt i ÅRL § 53 for virksomheder i regnskabsklasse

B, som Meatcatering A/S befinder sig i. I relation til selskabets brug af valutaterminskontrakter skal der

oplyses om:

a) Beskrivelse af indregningsmetoder

b)Beskrivelse af målegrundlag

c) Metoder for sikring af værdien af aktiver og forpligtelser samt metoderne for sikring af aktiver og

forpligtelser, som virksomheden forventer at modtage henholdsvis påtage sig.

7.8.2.1 Oplysningskrav i anvendt regnskabspraksis efter ny ÅRL

Effekten af kravene til anvendt regnskabspraksis i relation til selskabets brug af valutaterminskontrakter

er, at såfremt der er anvendt værdiansættelsesmodeller eller lignende teknikker for indregnede aktiver og

forpligtelser til dagsværdi, skal der oplyses om metoden for fastlæggelsen af dagsværdien 64. Dette vurde-

res dog ikke aktuelt for Madcatering A/S, i det der ikke er anvendt avancerede værdiansættelsesmodeller

til opgørelse af dagsværdien.

7.8.3 Oplysningskrav i noter

Der er ingen notekrav relateret til afledte finansielle instrumenter for virksomheder, der aflægger årsrap-

port efter regnskabsklasse B, hvilket dermed er tilfældet for Madcatering A/S.

7.8.3.1 Oplysningskrav i noter efter ny ÅRL

I den nye ÅRL er der særligt to nye krav relateret til indregning af afledte finansielle instrumenter væ-

rende:65

64 KPMG, Overblik over den nye Årsregnskabslov, s. 12

65 Deloitte Publikation, Ændring af årsegnskabsloven – betyder det noget for mit årsregnskab?, s. 8
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a) Såfremt der sker modregning i forbindelse med dagsværdisikring jf. ÅRL § 50, skal der oplyses

herom i noterne jf. ÅRL § 50, stk. 2.

b)For afledte finansielle instrumenter, som løbende måles til dagsværdi, jf. § 37, stk. 1, skal der oplyses

om omfanget og karakteren af instrumenterne samt væsentlige betingelser, som kan få betydning

for beløbet, tidspunktet og sikkerheden for fremtidige pengestrømme.

Da der for Madcatering A/S er udarbejdet forslag til udvalgte elementer i årsrapporten på baggrund af

den gældende ÅRL, er disse nye bestemmelser derfor ikke medtages i forslagene. Der henvises dog til

afsnit 8.0, hvorpå der kommenteres ÅRL’s notekrav vedrørende finansielle instrumenter, herunder kom-

mentering på de nye krav efter den nye ÅRL.

7.9 Årsrapport for Meatcatering A/S efter ÅRL

7.9.1 Bogføring af valutaterminskontrakter

Jf. afsnit 7.1 fremgik en række transaktioner, som selskabet i årets løb har indgået. I afsnit 7.6.1 blev der

fremsat forslag til bogføringen af transaktionerne med udgangspunkt i T-skitser samt kommentering på

de enkelte transaktioner efter IFRS. Størstedelen af transaktionerne skal indregnes på samme måde som

i ÅRL, hvorfor disse ikke er gengivet. Der er dog én væsentlig forskel på indregning efter ÅRL, som er

gennemgået i det følgende.

Jf. transaktion 1 samt 1.1 som beskrevet i afsnit 7.6.1 har selskabet indgået valutaterminskontrakt med

sin bankforbindelse om sikringen af et fremtidigt køb (firm commitment). Sikringen af firm commitments

skulle i henhold til IFRS jf. afsnit 7.4.3.2 anses som sikring af dagsværdi og gevinst/tab herpå skulle

indregnes samme med sikrede, dvs. varekøb i resultatopgørelsen. Sikringen af firm commitments skal

dog i henhold til ÅRL anses som sikring af fremtidige pengestrømme, hvorfor gevinst/tab skal indregnes

på egenkapitalen, indtil valutaterminskontrakten bliver udnyttet, og effekten herpå kan indregnes i resul-

tatopgørelsen sammen med det sikrede.

Effekten herpå vil derfor påvirke årets resultat, som bliver reguleret for værdien af valutaterminskontrak-

ten relateret til den indgåede ordrer som gennemgået i det efterfølgende.
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På baggrund af ovenstående er transaktionerne opsummeret og udvalgte elementer i årsrapporten er

præsenteret.

2015
Resultatopgørelse66 t.kr._______

Nettoomsætning 3.846

Finansielle poster (1.346)_______

Årets resultat 2.500______________

66 Bemærk, at der i modsætning til IFRS ikke er en totalindkomstopgørelse, i det dette begreb kun forekommer efter IFRS jf. IAS 1

Debit Kredit Debit Kredit Debit Kredit

3.846 (2) 3.846 (2) 536 (3)

184 (1.1)

0 3.846 3.846 0 536 184

Debit Kredit Debit Kredit Debit Kredit

1.346 (2.1) 184 (1.1)

536 (3)

0 1.882 184 0 0 0

Debit Kredit

1.346 (2.1)

1.346 0

Finansielle poster

Omsætning Debitor Egenkapital

Anden gæld Andre tilgodehavender Varekøb
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Balance

31.12.
2015
t.kr._______

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 3.846

Andre tilgodehavender 184_______

Tilgodehavender 4.030_______

Kortfristede aktiver 4.030_______

Aktiver 4.030______________

31.12.
2015
t.kr.

Egenkapital 2.148_______

Anden gæld 1.882_______

Kortfristede forpligtelser 1.882_______

Forpligtelser 1.882_______

Passiver 4.030______________

7.9.2 Anvendt regnskabspraksis

For beskrivelse af kravene til anvendt regnskabspraksis henvises til gennemgangen i afsnit 7.8.2. Der er i

det følgende udarbejdet forslag til beskrivelsen i anvendt regnskabspraksis på baggrund af informatio-

nerne om casevirksomheden67.

67 Anvendt regnskabspraksis er skrevet efter egen tilvirkning med udgangspunkt i beskrivelser af anvendt regnskabspraksis for C20-

selskaber, PwC eksempelregnskab efter IFRS for 2015 (engelsk) samt Deloittes IFRS eksempelregnskab for 2015 (dansk).
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”Afledte finansielle instrumenter

Afledte finansielle instrumenter måles ved første indregning til dagsværdi på afregningsdatoen.

Efter første indregning måles de afledte finansielle instrumenter til dagsværdien på balancedagen. Positive og

negative dagsværdier af afledte finansielle instrumenter indgår i henholdsvis andre tilgodehavender og anden

gæld.

Ændringer i dagsværdien af afledte finansielle instrumenter, der er klassificeret som og opfylder betingelserne

for sikring af dagsværdien af et indregnet aktiv, en indregnet forpligtelse eller en fast ordre, indregnes i resul-

tatet sammen med ændringer i værdien af det sikrede.

Ændringer i dagsværdien af afledte finansielle instrumenter, der er klassificeret som og opfylder betingelser

for sikring af fremtidige transaktioner, indregnes i anden totalindkomst.”

Bemærk, at det i afsnit 7.8.3 blev konkluderet, at der ikke var notekrav, hvorfor der ikke er foretaget

yderligere herved.

7.9.3 Delkonklusion

Den regnskabsmæssige behandling er analyseret efter ÅRL, og det vurderes, at bestemmelserne i ÅRL

er kortfattede ift. reguleringen af finansielle instrumenter, hvortil der i kommentarerne til ÅRL hen-

vises til, at IFRS anvendes som fortolkningsbidrag.

På trods af ovenstående, er dog identificeret forskelle til IFRS, hvoraf de væsentligste er:

a) der er langt mindre omfattende noteapparat til afledte finansielle instrumenter i ÅRL i modsæt-

ning til IFRS

b)ÅRL tillader ikke indregning af firm commitments som sikring af dagsværdi i modsætning til

IFRS
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8.0 Kapitel 4: Diskussion af den regnskabsmæssige behandling af valutatermins-

kontrakter efter IFRS/ÅRL

Denne diskussion tager udgangspunkt i resultaterne af den foretagne analyse af den regnskabsmæssige

behandling af valutaterminskontrakter efter IFRS 9 og ÅRL i afsnit 7.4 samt 7.7. Analysen har udvist

følgende væsentlige forskelle på den regnskabsmæssige behandling med udgangspunkt i en regnskabs-

klasse B-virksomhed, som Meatcatering A/S var:

IFRS 9 ÅRL (gældende) Ny ÅRL

Definition af

elementer

Jf. afsnit 7.2

Væsentligste forskel er definitio-

nen på et aktiv, hvortil den øko-

nomiske ressource efter IFRS skal

have potentiale til at generere

fremtidige økonomiske fordele

Jf. afsnit 7.3

Væsentligste forskel er definitio-

nen på et aktiv jf. til venstre, hvor-

til det efter ÅRL skal forventes, at

fremtidige økonomiske fordele vil

tilgå virksomheden

Jf. afsnit 7.3.1

Ingen forskel til den gældende

ÅRL jf. til venstre.

Indregnings-

kriteriet

Jf. afsnit 7.4.1

Når virksomheden indtræder i en

aftale om det finansielle instru-

ment

Jf. afsnit 7.7.1

Når det er sandsynligt, at fremti-

dige økonomiske fordele vil til-

flyde virksomheden og aktivets

værdi kan opgøres pålideligt

Jf. afsnit 7.7.1.1

Ingen forskel til den gældende

ÅRL jf. til venstre.

Første indreg-

ning

Dagsværdi Kostpris Kostpris

Efterfølgende

indregning

Jf. afsnit 7.4.3.2

Dagsværdi, og:

- Værdiregulering af sikring af

dagsværdi via resultatet

Jf. afsnit 7.7.3

Dagsværdi, og:

- Værdiregulering af sikring af

dagsværdi via resultatet

- Værdiregulering af sikring af

firm commitments via egenkapital

Jf. afsnit 7.7.3.1

Dagsværdi, og:

Eneste forskel til den gældende

ÅRL jf. til venstre er, at der er mu-

lighed for at vælge indregning ef-

I dette kapitel foretages diskussion med udgangspunkt i resultaterne af den foretagne analyse af den

regnskabsmæssige behandling af valutaterminskontrakter efter IFRS 9 og ÅRL jf. kapitel 2 og 3 med

udgangspunk i niveau 3-5 i begrebsrammen.

Kapitlet lægger indledningsvist ud en opsummering af de væsentligste forskelle mellem ÅRL og IFRS,

og efterfølgende uddybes de enkelte niveauer i begrebsrammen. Til brug for vurderingen af informa-

tionsværdien i årsrapporter efter IFRS hhv. ÅRL er undersøgt informationsværdien for fire udvalgte

virksomheder.
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- Værdiregulering af sikring af

firm commitments som valgmu-

lighed via resultatet eller øvrig to-

talindkomst

- Værdiregulering af fremtidige

pengestrømme via øvrige total-

indkomst

- Værdiregulering af fremtidige

pengestrømme via egenkapital

ter bestemmelserne i IFRS. Kon-

sekvens heraf er, at alle øvrige

krav (noter mv.) også skal over-

holdes

Anvendt regn-

skabspraksis

Jf. afsnit 7.5.1

Beskrivelse af:

- naturen af det finansielle aktiv el-

ler forpligtelse

beskrivelse af første indregning

- hvorledes indregningskriterierne

er opfyldt

- hvorledes køb/salg af finansielle

aktiver er behandlet efter handels-

eller betalingstidspunktet

- hvorledes gevinst/tab for hver

kategori af det finansielle instru-

ment er behandlet-

Jf. afsnit 7.8.2

Beskrivelse af:

- indregningsmetoder

- målegrundlag

- Metoder for sikring af værdien af

aktiver og forpligtelser samt meto-

derne for sikring af aktiver og for-

pligtelser, som virksomheden for-

venter at modtage henholdsvis på-

tage sig

Jf. afsnit 7.8.2.1

Ingen forskel til den gældende

ÅRL jf. til venstre ud over, at så-

fremt der er anvendt værdiansæt-

telsesmodeller eller lignende tek-

nikker for indregnede aktiver/for-

pligtelser til dagsværdi, skal der

oplyses herom

Note Jf. afsnit 7.5

Krav til noter vedrørende:

- risikostyringspolitik

- sikringsaktiviteter

- effekt af sikringsaktiviteter på

den finansielle position

- kreditrisici og eksponering/imø-

degåelse heraf

- likviditetsrisici og ekspone-

ring/imødegåelse heraf

- markedsrisici og ekspone-

ring/imødegåelse heraf

- oplysning om dagsværdi

Jf. afsnit 7.8.3

Ingen krav til noter

Jf. afsnit 7.8.3.1

Krav til noter vedrørende:

- bruttobeløb, hvis der i forbin-

delse med dagsværdisikring sker

modregning

- omfang og karakter af afledte fi-

nansielle instrumenter

Ledelsesbe-

retning

Ikke krav Krav, men ikke krav om oplysnin-

ger vedrørende afledte finansielle

instrumenter for regnskabsklasse

B

Krav, men ikke krav om oplysnin-

ger vedrørende afledte finansielle

instrumenter for regnskabsklasse

B

8.1 Definition af elementer

Der er identificeret en forskel på IFRS og ÅRL i relation til definitionen af et aktiv. Dog er den nye

definition efter IFRS ikke endeligt vedtaget, i det denne blot er fremlagt i det af IASB afgivne Exposure
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Draft af marts 2015.68 Der vurderes ingen væsentlig påvirkning heraf i relation indregningen af valutater-

minskontrakter.

8.2 Indregningskriterier

Der er identificeret en forskel på IFRS og ÅRL i relation formuleringen af indregningskriterierne, men

dette vurderes dog i praksis ikke at have væsentlig påvirkning på indregningen af valutaterminskontrakter,

da essensen i indregningskriterierne, på trods af forskelle i formuleringer, vil være den samme.

8.3 Første indregning

Selvom der er identificeret en forskel på første indregning af valutaterminskontrakter, vurderes dette dog

ikke at have nogen effekt, da valutaterminskontrakterne i praksis vil blive indregnet til 0, både efter ÅRL

og IFRS, i det valutaterminskontrakterne på indgåelsestidspunktet ikke har nogen værdi.

8.4 Efterfølgende indregning

Den væsentlige forskel på den efterfølgende indregning af valutaterminskontrakter efter ÅRL og IFRS

er, at indregning af firm commitments kan i henhold til IFRS 9 anses som både sikring af dagsværdi samt

sikring af fremtidige pengestrømme, mens ÅRL kun tillader, at firm commitments kan anses som sikring

af fremtidige pengestrømme. Som gennemgået i eksempel jf. afsnit 7.9 vil dette medføre en væsentlig

ændring på årets resultat, i det værdireguleringen som oprindeligt var ført i resultatopgørelsen efter IFRS

skulle reklassificeres til egenkapitalen.

Det vurderes, at inkonsistens i indregningen efter IFRS og ÅRL indledningsvist skaber en række uhen-

sigtsmæssigheder både for regnskabsaflægger og for regnskabsbruger:

a. Virksomheder der indgår i en koncern hvorpå der aflægges årsrapport efter IFRS, og hvor virk-

somheden internt i koncernen rapporterer efter IFRS, men aflægger lokal årsrapport efter ÅRL vil

opleve det uhensigtsmæssigt at skulle reklassificere værdien af valutaterminskontrakter relateret til

firm commitments til egenkapitalen, hvilket naturligt øger risikoen for fejl i relation til denne proces.

Øvelsen kræver endvidere at selskabet har pålidelige registreringssystemer, der skelner mellem ind-

regningen af de transaktioner, der er indregnet efter princippet om sikring af aktiver og forpligtelser

samt de transaktioner, der er indregnet som sikring af firm commitments.

68 Jf. afsnit 6.2
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Denne inkonsistens er et godt billede af, at selvom ÅRL begynder at ligne IFRS mere og mere, stadig

har kendetegn på det præstationsorienterede paradigme, i det at indregning af indtægter/omkostnin-

ger kun må indregnes det regnskabsår det vedrører.

b.Idet IFRS lægger op til, at der er valgmulighed mellem at anse sikring af firm commitments som

sikring af dagsværdi eller pengestrømme, har selskabets ledelse en naturlig mulighed for at resultat-

udjævne (eller i hvert fald at påvirke) resultat, som vurderes enhver regnskabsaflæggende har incita-

ment for at tilfredsstille dets ejere, det såkaldte ”the adverse selection problem”69, som naturligt er

paradoksalt iht. kontrolopgaven70, der kræver at regnskabet kræver fuldstændig neutralitet. Det er

derfor vurderingen, at IFRS for de regnskabsaflæggende enheder kan være mere afklarende.

8.5 Anvendt regnskabspraksis

Der henvises indledningsvist til de i afsnit 7.6.2 og 7.9.2 udarbejdede forslag til anvendt regnskabspraksis

som i al væsentlighed vurderes enslydende i overensstemmelse med sædvanlige beskrivelser for anvendt

regnskabspraksis. Beskrivelserne vurderes hensigtsmæssige i relation til regnskabsbrugernes behov for

information vedrørende beskrivelse af indregningen og målingen af afledte finansielle instrumenter.

8.6 Noter og ledelsesberetning

Den væsentligste forskel på regnskabsmæssig handling af valutaterminskontrakter efter IFRS og ÅRL

vurderes at være noteapparatet til afledte finansielle instrumenter. Selvom IFRS 9 er blevet mere lempelig

og mere princip-baseret end IAS 39, er der fortsat et væsentligt omfang af dokumentationskrav virksom-

hederne skal leve op – og som efter indregning af IFRS 9 per automatik bliver omfattet af oplysnings-

kravene efter IFRS 7 og IAS 32. Disse krav til dokumentation og oplysninger i årsrapporten vurderes

meget mere end omfattende end kravene i ÅRL (ingen krav efter gældende ÅRL), der dog i den nye ÅRL

kræver yderligere informationer vedrørende brug af afledte finansielle instrumenter. Derudover supplerer

ÅRL ’dog’ med, at der i ledelsesberetningen for virksomheder, der aflægger regnskab efter regnskabs-

klasse C og op skal oplyse om særlige risici, såfremt dette er aktuelt for virksomheden.71

69 Finansiel rapportering – teori og regulering 3. udgave – Jens O. Elling, s. 52

70 Finansiel rapportering – teori og regulering 3. udgave – Jens O. Elling, s. 27

71 Jf. bilag 3
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Graden i % af informationsværdi af noteapparatet er skitseret nedenfor72:

Det fremgår, at IFRS regnskabspraksis har klart de største krav til noter, mens den gældende ÅRL har

meget begrænsede notekrav. Dette leder naturligt til spørgsmålet om hvorvidt ÅRL har for lidt krav til

noter, eller om IFRS har for mange krav til noter samt hvor balancen går på den ’perfekte grad’ af infor-

mationsværdi. For at belyse diskussionen er der indledningsvist udvalgt en række mellemstore virksom-

heder jf. nedenfor73, som aflægger årsrapport efter ÅRL, hvor årsrapporterne er slået op og gennemgået74

i relation til vurderingen af, hvor meget informationsværdi årsrapporten giver til regnskabslæseren ved-

rørende selskabets risikostyring og brug af afledte finansielle instrumenter til afdækning heraf:

 A/S Vestfrost (CVR-nr.: 37 10 11 17)

 ABB A/S (CVR-nr.: 15 67 20 99)

8.6.1 A/S Vestfrost (årsrapport 2015 efter ÅRL)

Selskabets hovedaktivitet består af udvikling, produktion, salg og markedsføring af køle-og frysemøbler

og er primært eksportdrevet. Selskabet har i regnskabsåret en nettoomsætning på 595 mio.kr., samt ba-

lancesum på 343 mio.kr. Eksportandelen i 2015 er 97 % . Det fremgår af ledelsesberetningen, at selskabet

72 Kilde: Egen tilvirkning på baggrund af en subjektiv vurdering af de i analysen fundne resultater

73 For omtale vedrørende metodikken for udvælgelsen herpå henvises til omtale jf. afsnit 5.0

74 Årsrapporterne kan fremfindes på www.cvr.dk og er offentligt tilgængelige
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anvender valutaterminsforretninger til afdækning af valutaeksponeringer. Den eneste information relate-

ret til selskabets valutaterminskontrakter er i egenkapitalopgørelsen, hvor det fremgår, at selskabet har

indregnet negativt 1 mio.kr. vedrørende fremtidige pengestrømme. Ud fra en objektiv vurdering af regn-

skabet som helhed (skimning af ledelsesberetning, anvendt regnskabspraksis, noter mv.) er det ikke muligt

som regnskabslæser at danne sig et indtryk af, hvor meget selskabet er eksponeret over for valutarisici

samt hvor meget selskabet har afdækket sig heraf. Eksemplet herpå understøtter, at ÅRL’s notekrav er

meget begrænset i forhold til hvor meget informationsværdi, der gives i årsrapporten.

8.6.2 ABB A/S (årsrapport 2015 efter ÅRL)

Selskabets hovedaktivitet består af udvikling og produktion af vegetabilske olier. Selskabet har i regn-

skabsåret en nettoomsætning på 1.415 mio.kr., samt balancesum på 1.764 mio.kr. Det fremgår af note 1

vedrørende nettoomsætningen, at en væsentlig del af selskabets forretning er til udenlandske markeder.

Selskabets funktionelle valuta er DKK. Det fremgår af ledelsesberetningen, at finansiel risikostyring er

en af de vigtigste nøgleprocesser i forretningen, og uden dette fokus ville de økonomiske resultater kunne

svinge uden sammenhæng til de egentlige forretningsmæssige præstationer. Derudover fremgår, at valu-

tarisici er aktuelle og afdækkes. I anvendt regnskabspraksis er omtalt behandlingen af afledte finansielle

instrumenter, herunder sikring af dagsværdien af indregnede aktiver og forpligtelser samt sikring af for-

ventede fremtidige pengestrømme. Ud over dette fremgår af note 15 ”Selskabet anvender valutaterminskon-

trakter samt vareterminsforretninger som led i almindelig sikring af indregnede og ikke-indregnede transaktioner. Sikring

af indregnede transaktioner omfatter væsentligst tilgodehavender og gældsposter”.

Selvom valutaafdækningen er omtalt i årsrapporten, er det dog ud fra en objektiv vurdering af regnskabet

som helhed ikke muligt som regnskabslæser at danne sig et indtryk af, hvor meget selskabet er eksponeret

over for valutarisici samt hvor meget selskabet har afdækket sig heraf. Eksemplet herpå understøtter, at

ÅRL’s notekrav er meget begrænset i forhold til hvor meget informationsværdi, der gives i årsrapporten,

på trods af, at det er fornemmelsen, at selskabet i væsentlig grad benytter sig af valutaterminskontrakter.

I forlængelse af ovenstående er endvidere udvalgt to sammenlignelige virksomheder, der aflægger årsrap-

port efter IFRS, og som ikke er børsnoteret værende de nedenfor oplistede virksomheder. Disses årsrap-

port er slået op og gennemgået75 med henblik på en vurdering af informationsværdien vedrørende sel-

skabet brugt af afledte finansielle instrumenter til sikring.

75 Årsrapporterne kan fremfindes på www.cvr.dk og er offentligt tilgængelige
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 BioMar Group A/S (CVR-nr.: 38 57 06 17)

 PWT Group A/S (CVR-nr.: 31 08 16 10)

8.6.3 BioMar Group A/S (årsrapport 2015 efter IFRS)

Årsrapporten udviser både et koncernregnskab og et moderselskabsregnskab. Der er alene fokuseret på

moderselskabet, i det størrelsen på moderselskabet vurderes sammenligneligt med de virksomheder, som

blev analyseret jf. ovenstående afsnit vedrørende vurderingen af informationsværdien efter ÅRL.

Selskabets hovedaktivitet består i produktion af kvalitetsfoder til fiskeopdræt. Selskabet har i regnskabs-

året en nettoomsætning på 929 mio.kr., samt en balancesum på 2.069 mio.kr. I relation til risikostyring

lægger årsrapporten indledningsvist ud med en beskrivelse i ledelsesberetning af risikostyringen i selska-

bet, der er eksponeret over for finansielle risici, herunder valutarisici. Efterfølgende er sikringen af frem-

tidige pengestrømme vist i totalindkomstopgørelsen samt i egenkapitalopgørelsen (i lighed med ÅRL).

Beskrivelsen i anvendt regnskabspraksis vurderes fyldestgørende ift. IFRS og en smule mere detaljeret

end ÅRL. Den største forskel ift. til de ovenfor gennemgåede årsrapporter efter ÅRL er noterne vedrø-

rende de finansielle risici, som er omtalt i note 28 i årsrapporten, som indledningsvist beskriver hvorledes

selskabet er eksponeret over for risici, samt at der indgås valutaterminskontrakter til afdækning af risici-

ene. Der henvises til Bilag 4 hvor der kopieret et uddrag fra årsrapporten, som er det element af noten

vedrørende finansielle risici, der vurderes at skabe størst informationsværdi for regnskabsbrugeren ved-

rørende sikring af dagsværdi, i det denne specificerer:

a) hvilke valutaer selskabet er eksponeret over for

b)hvilke elementer i regnskabet der er eksponeret (nettoposition)

c) hvor meget af eksponeringen som er afdækket med finansielle instrumenter

d)nettopositionen efter afdækning

Derudover henvises til Bilag 5, hvor der også er kopieret uddrag fra årsrapporten76, som er det element

af noten vedrørende finansielle risici, der vurderes at skabe størst informationsværdi for regnskabsbru-

geren vedrørende sikring af fremtidige pengestrømme, i det denne specificerer:

76 Det antages, at der ikke sker sikring af fremtidige pengestrømme i moderselskabet, i det der ikke indgår oplysninger heraf i årsrap-

porten. Noten vedrører derfor koncernen.
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a) hvilket grundlag de fremtidige pengestrømme er baseret på

b)hvor stor en akkumuleret del af sikring som er akkumuleret på egenkapitalen

c) hvornår sikringskontrakten udløber

På baggrund af årsrapporten er det vurderingen, at regnskabsbruger ender tilbage med at detaljeret billede

af hvor meget virksomheden er eksponeret over for valutarisici, samt hvorledes selskabet har iværksat

tiltag til imødegåelsen af disse samt hvor stor en indflydelse afdækningen har på den finansielle position.

8.6.4 PWT Group A/S (årsrapport 2014/15 efter IFRS)

Årsrapporten udviser både et koncernregnskab og et moderselskabsregnskab. Der er alene fokuseret på

moderselskabet, i det størrelsen på moderselskabet vurderes sammenligneligt med de virksomheder, som

blev analyseret jf. ovenstående afsnit vedrørende vurderingen af informationsværdien efter ÅRL.

Selskabets hovedaktivitet består i salg af herretøj. Selskabet har i regnskabsåret en nettoomsætning på

804 mio.kr., samt en balancesum på 983 mio.kr. I relation til risikostyring lægger årsrapporten indled-

ningsvist ud med en beskrivelse i ledelsesberetningen af risikostyringen i selskabet, der er eksponeret over

for finansielle risici, herunder valutarisici. Beskrivelsen i anvendt regnskabspraksis vurderes fyldestgø-

rende ift. IFRS og en smule mere detaljeret end ÅRL, i lighed med ovenfor. Den største forskel ift. de

ovenfor gennemgåede årsrapporter efter ÅRL er atter, at noterne vedrørende de finansielle risici, som er

omtalt i note 27 i årsrapporten, som forklarer, at selskabets brug af sikringsinstrumenter ikke er af væ-

sentlig karakter. Selvom ledelsesberetningen beskriver, at selskabet er udsat for finansielle risici, er det

dog ikke objektivt muligt at vurdere hvor stor omfanget af de finansielle risici er, som noten vurderes at

få afklaret og dermed skaber stor informationsværdi for regnskabsbruger.

6.5 Delkonklusion

Den væsentligste forskel på den regnskabsmæssige behandling af valutaterminskontrakter efter IFRS og

ÅRL er dels på indregningen af firm commitments, hvor IFRS giver valgmulighed for indregning som

sikring af dagsværdi og sikring af fremtidige pengestrømme, mens ÅRL kun tillader indregning af dette

som sikring af fremtidige pengestrømme, samt at der efter IFRS et væsentligt større og mere informati-

onsrigt noteapparat end ÅRL. På baggrund af en sammenligning af udvalgte virksomheder, der aflægger

årsrapport efter IFRS og ÅRL er det vurderingen, at det objektivt ud fra aflæsning af regnskaber efter

ÅRL ikke er muligt at danne sig et indtryk af graden eksponering over for valutarisici samt graden af

brug af sikringsinstrumenter, samt disses påvirkning på den finansielle position.
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8.7 Kapitel 5: Overvejelser/forslag vedrørende regnskabsmæssig lovgivning for af-

ledte finansielle instrumenter

Der er identificeret nedenstående forslag. Det skal hertil nævnes, at ÅRL begynder at ligne IFRS mere og

mere på området, i det der nu fx er indført bestemmelse i den nye ÅRL om mulighed for at følge be-

stemmelserne efter IFRS som beskrevet i afsnit 7.7.3.1 og at der i den nye ÅRL er kommet notekrav på

afledte finansielle instrumenter jf. afsnit 7.8.3.1, der er klare indikationer på, at ÅRL historisk ikke har

været detaljeret reguleret ift. afledte finansielle instrumenter.

Forslag 1: Som beskrevet i afsnit 8.4 er der en klar inkonsistens i indregningen af firm commitments efter

ÅRL/IFRS, hvor ÅRL kun tillader indregning af firm commitments som sikring af fremtidige penge-

strømme, mens IFRS tillader indregning af både firm commitments som både dagsværdisikring og sikring

af fremtidige pengestrømme. At firm commitments ikke må anses som dagsværdi efter ÅRL er et resultat

af, at ÅRL fortsat ikke er helt på niveau med IFRS iht. det formueorienterede paradigme, som følge af,

at indtægter/omkostninger skal periodiseres. Denne inkonsistens vil medføre uhensigtsmæssigheder for

virksomheder, der foretager koncernintern rapportering efter IFRS, men aflægger årsrapport efter ÅRL.

I takt med, at ÅRL løbende bliver udviklet og begynder at efterleve IFRS-bestemmelserne mere og mere,

er det derfor foreslået, at ÅRL også aligner denne specifikke bestemmelse (ÅRL § 49, stk. 2, nr. 3) således,

at den giver mulighed for indregning af firm commitments som sikring af dagsværdi. Selvom der indirekte

er mulighed for dette iht. ÅRL § 37, stk. 5, er det dog ikke vurderingen, at virksomhederne vil benytte

denne bestemmelse i stedet, da anvendelsen af denne bestemmelse også medfører, at samtlige krav efter

IFRS skal overholdes, dvs. også oplysningskrav efter IFRS 7/IAS 32, som kan virke meget omfattende.

Formålet med dette kapitel er at udarbejde overvejelser/forslag til forbedring af regnskabslovgivning

med henblik på optimering af informationsværdien, som er sket på baggrund af de i det foregående

kapitel fundne resultater. Der fokuseres særligt på optimering af ÅRL, i det det i foregående kapitel

blev analyseret, at ÅRL er yderst begrænset med informationer i relation til afledte finansielle instru-

menter. Overvejelserne er supporterer af interview med Jan Peter Larsen, som er Partner i Deloittes

faglige afdeling, og som er ekspert inden for IFRS og ÅRL samt formand for Regnskabsteknisk Ud-

valg under FSR jf. bilag 6. Interviewet har haft hen til hensigt at supportere diskussionen i ovenstående

afsnit og dermed grundlaget for disse forbedringsforslag.
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Forslag 2: Som omtalt i afsnit 8.6 er der en klar forskel på noteapparatet vedrørende afledte finansielle

instrumenter efter ÅRL og IFRS, hvor ÅRL (den gældende) er yderst begrænset i relation den informa-

tion, der gives om selskabets brug af afledte finansielle instrumenter. Dette forslag er tiltænkt med ud-

gangspunkt i niveau 1 og 2 i begrebsrammen, hvor der jf. afsnit 6.3 blev redegjort for, at risikostyringen

er et højtprioriteret emne, og dermed kræver at regnskaberne kan give pålidelig og informativ viden om-

kring selskabets risikostyringspolitikker og sikringsaktiviteter. Diskussionen på forskellene i noteappara-

terne går på, hvor balancen af informationsværdien er optimal for regnskabsbruger og for de regnskabs-

aflæggende enheder.

Diskussionen er forelagt ud fra en cost-benefit ana-

lyse, som er forsøgt illustreret til højre. Selvom IFRS

giver høj grad af informationsværdi, har dette dog

også en konsekvens, som følge af de tunge omkost-

ninger virksomhederne kan risikere at betale til revi-

sorer for kontrol af, at alle regler efterleves. I det

IFRS 9 ikke skelner mellem størrelserne af virksom-

hederne, vil dette derfor sætte et naturligt pres på

mindre virksomheder, som ville bruge mange res-

sourcer på et noteapparat, som ville kunne virke for

tungt ift. den aktivitet selskabet udøver. Omvendt

skelner ÅRL ej heller mellem størrelserne af virk-

somhederne hvad angår regulering af afledte finan-

sielle instrumenter, hvilket vurderes uhensigtsmæs-

sigt på større virksomheder, hvor risikostyring er en

væsentlig del af forretningen.

På denne baggrund er fremsat nedenstående forslag:

1. Virksomheder der aflægger årsrapport efter ÅRL med væsentlig risikostyring skal oplyse herom i

noterne, uden dog at skulle efterleve samtlige oplysningskrav efter IFRS. Oplysningerne foreslås

skal bestå af:

a. For virksomheder, der aflægger årsrapport efter regnskabsklasse B, vurderes det nye no-

tekrav efter ny ÅRL jf. ÅRL § 58b tilstrækkeligt.
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b. For virksomheder, der aflægger årsrapport efter regnskabsklasse C, vurderes det at der

bør tilføjes bestemmelser, der sikrer, at virksomheden oplyser (beløbsmæssigt) om

i. Sikring af dagsværdi:

1. hvilke valutaer selskabet er eksponeret over for

2. hvilke elementer i regnskabet der er eksponeret (nettoposition)

3. hvor meget af eksponeringen som er afdækket med finansielle instrumen-

ter

4. nettopositionen efter afdækning

ii. Sikring af fremtidige pengestrømme

1. hvilket grundlag de fremtidige pengestrømme er baseret på

2. hvor stor en akkumuleret del af sikring som er akkumuleret på egenkapi-

talen

3. hvornår sikringskontrakten udløber

c. For supplering af ovenstående pkt. b vurderes det endvidere, at der for virksomhederne

i regnskabsklasse C skal tilføjes en kvalitativ beskrivelse af:

i. selskabets risikostyringspolitik og hvordan denne er implementeret til at imødegå

risici

1. beskrivelse af hvorledes risici opstår

2. beskrivelse af hvorledes selskabet afdækker risiciene

a.beskrivelse af hvilke sikringsinstrumenter der anvendes

b. beskrivelse af hvorledes selskabet fastlægger det økonomiske for-

hold mellem sikringsinstrumentet og det sikrede

c.beskrivelse af hvordan selskabet fastlægger dets sikringsforhold

samt hvorledes ineffektivitet er defineret

2. Såfremt risikostyring er et væsentligt element i forretningen hos virksomheder i regnskabsklasse B,

er det vurderingen, at der bør oplyses herom i ledelsesberetningen.

3. Informationerne i ledelsesberetningen vedrørende risici for virksomheder i regnskabsklasse C vur-

deres fortsat tilstrækkeligt, i det disse detaljeret bliver uddybet i noterne jf. ovenstående pkt. c.
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8.8 Kapitel 6: Konklusion

De væsentlige årsager til, at IAS 39 er erstattet med IFRS 9, skyldes et primært politisk pres på IASB som

følge af finanskrisen, hvor IAS 39 er blevet kritiseret for at være for rigid og kompleks ift. de mange regler

og dokumentationskræv standarden kræver. Derudover er en væsentlig ændring til IAS 39, at nedskriv-

ninger af finansielle aktiver skal ske på baggrund af en vurdering, der tager højde for forventede fremti-

dige tab, hvor både historiske, nuværende og fremtidige tendenser og forhold skal tages i betragtning.

Den foretagne komparative analyse af den regnskabsmæssige behandling af afledte finansielle instrumen-

ter med fokus på valutaterminskontrakter efter IFRS 9 og ÅRL har vist, at der er en række forskelle med

regnskabslovgivningerne. Den regnskabsmæssige behandling er opdelt i delene definition af elementer,

første indregning og måling, efterfølgende indregning og måling samt klassifikations- og præsentations-

krav.

Definition af elementer

Der er ingen væsentlige forskelle mellem definitionen af elementer efter IFRS og ÅRL, om end IASB i

et Exposure Draft har foreslået, at definitionen på et aktiv skal omdefineres til, at der skal være et poten-

tiale for fremtidige økonomiske fordele i modsætning til tidligere, hvor definitionen er gået på, at det

forventes, at der vil tilgå fremtidige økonomiske fordele.

Første indregning og måling

Der er ikke vurderet væsentlige forskelle på indregningskriterierne efter ÅRL og IFRS.

Den væsentlige forskel består dermed af måling, hvor afledte finansielle instrumenter efter IFRS skal

måles til dagsværdi, mens ÅRL kræver indregning til kostpris. I praksis har dette dog ikke nogen betyd-

ning, i det valutaterminskontrakter vil blive indregnet til 0 på det første tidspunkt (indgåelsestidspunktet),

da valutaterminskontrakten her ikke har nogen værdi.

Efterfølgende indregning og måling

Den væsentlige forskel består af, at IFRS tillader indregning af værdiregulering af valutaterminskontrakter

vedrørende firm commitments som sikring af dagsværdi eller fremtidige pengestrømme, mens ÅRL kun

tillader indregning som fremtidige pengestrømme. Denne inkonsistens er drøftet med formand for Regn-

skabsteknisk Udvalg – FSR, Jan Peter Larsen, som også er stødt på problematikken i praksis og som

skaber uhensigtsmæssigheder for virksomheder, der aflægger årsrapport efter ÅRL, men som er den del
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af en koncern, som aflægger koncernårsrapport efter IFRS, og hvor rapporteringen derfor sker efter

IFRS.

Anvendt regnskabspraksis

IFRS er en smule mere detaljeret end ÅRL ift. beskrivelsen i anvendt regnskabspraksis, men essensen i

beskrivelserne vurderes i al væsentlighed at være den samme.

Notekrav

Den største forskel på indregning af valutaterminskontrakter efter IFRS og ÅRL er, at IFRS har et langt

større og omfattende krav til noteapparat end ÅRL. Det er vurderet, at informationsværdien efter ÅRL

er yderst begrænset i relation til et selskabs brug af valutaterminskontrakter, mens det omvendt samtidig

er vurderingen, at noteapparatet efter IFRS (fortsat) kan være for omfattende for mindre virksomheder.

På baggrund af analysen er der udarbejdet følgende forslag/overvejelser til punkter, der kunne forbedre

informationsværdien i ÅRL uden at være for omkostningstung for de danske virksomheder,

1. Bestemmelsen i ÅRL § 49, stk. 2, nr. 3 ændres, således at denne giver mulighed for indregning af

firm commitments som sikring af dagsværdi, i overensstemmelse med IFRS.

2. Virksomheder der aflægger årsrapport efter ÅRL med væsentlig risikostyring skal oplyse herom i

noterne, uden dog at skulle efterleve samtlige oplysningskrav efter IFRS. Oplysningerne foreslås

at skulle være:

a. For virksomheder, der aflægger årsrapport efter regnskabsklasse B, vurderes det nye no-

tekrav efter ny ÅRL jf. ÅRL § 58b tilstrækkeligt.

b. For virksomheder, der aflægger årsrapport efter regnskabsklasse C, vurderes det at der

bør tilføjes bestemmelser, der sikrer, at virksomheden oplyser (beløbsmæssigt) om

i. Sikring af dagsværdi:

1. hvilke valutaer selskabet er eksponeret over for

2. hvilke elementer i regnskabet der er eksponeret (nettoposition)

3. hvor meget af eksponeringen som er afdækket med finansielle instrumen-

ter
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4. nettopositionen efter afdækning

ii. Sikring af fremtidige pengestrømme

1. hvilket grundlag de fremtidige pengestrømme er baseret på

2. hvor stor en akkumuleret del af sikring som er akkumuleret på egenkapi-

talen

3. hvornår sikringskontrakten udløber

c. For supplering af ovenstående pkt. b vurderes det endvidere, at der for virksomhederne

i regnskabsklasse C skal tilføjes en kvalitativ beskrivelse af:

i. selskabets risikostyringspolitik og hvordan denne er implementeret til at imødegå

risici

1. beskrivelse af hvorledes risici opstår

2. beskrivelse af hvorledes selskabet afdækker risiciene

a.beskrivelse af hvilke sikringsinstrumenter der anvendes

b. beskrivelse af hvorledes selskabet fastlægger det økonomiske for-

hold mellem sikringsinstrumentet og det sikrede

c.beskrivelse af hvordan selskabet fastlægger dets sikringsforhold

samt hvorledes ineffektivitet er defineret

3. Såfremt risikostyring er et væsentligt element i forretningen hos virksomheder i regnskabsklasse B,

er det vurderingen, at der bør oplyses herom i ledelsesberetning

4. Informationerne i ledelsesberetningen vedrørende risici for virksomheder i regnskabsklasse C vur-

deres fortsat tilstrækkeligt, i det disse detaljeret bliver uddybet i noterne jf. ovenstående pkt. c.
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Bilag 1 – Begrebsrammen

Kilde: Finansiel rapportering – teori og regulering 3. udgave, Jens O. Elling, s. 197 figur 5.1
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Bilag 2 – Kvalitative egenskaber

Kilde: Finansiel rapportering – teori og regulering 3. udgave, Jens O. Elling, s. 204 figur 5.3
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Bilag 3 – Krav til ledelsesberetning
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Bilag 3 - Krav til ledelsesberetning (fortsat)

Kilde: EY, Indsigt i Årsregnskabsloven, 2. udgave 2015/16, s. 132 og 133



76

Bilag 4 - Uddrag fra årsrapport for BioMar Group A/S vedrørende sikring af dags-

værdi

Kilde: Jf. årsrapporten for BioMar Group A/S (CVR-nr.: 38 57 06 17), som er offentligt tilgængelig på

www.cvr.dk.
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Bilag 5 - Uddrag fra årsrapport for BioMar Group A/S vedrørende sikring af frem-

tidige pengestrømme

Kilde: Jf. årsrapporten for BioMar Group A/S (CVR-nr.: 38 57 06 17), som er offentligt tilgængelig på

www.cvr.dk.
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Bilag 6 - Interview med Jan Peter Larsen, den 9. maj 2016 i Deloitte

Jan Peter Larsen havde forinden interviewet modtaget de enkelte interview-elementer på mail og på bag-

grund heraf gjort sig nogle overvejelser og tanker omkring interviewet. Transskriberingen er gengivet i

det efterfølgende.

Jan Peter er Partner i Deloittes faglige afdeling, Head of Deloitte's Copenhagen IFRS Centre of Excel-

lence, og formand for Regnskabsteknisk Udvalg, FSR - danske revisorer, og er specialiseret inden for

regnskab og IFRS. Jan Peter er medansvarshavende til Deloittes bog ’IFRS – Introduktion til de interna-

tionale regnskabsstandarder’, og har mange års erfaring med IFRS og ÅRL.

Ismaeel: Hej Jan Peter. Tak fordi at jeg måtte låne noget af din tid. Jeg er i gang med at skrive HD-hovedopgave om

afledte finansielle instrumenter med særlig fokus på valutaterminskontrakter. Mit første spørgsmål går på, at der er en

inkonsistens mellem indregning af valutaterminskontrakter vedrørende firm commitments efter ÅRL og IFRS. IFRS

tillader indregning af dette både som sikring af dagsværdi og fremtidige pengestrømme, mens ÅRL kun tillader indregning

som fremtidige pengestrømme. Er du stødt på denne problemstilling i praksis og kan du kommentere herpå?

Jan Peter: Den væsentligste grund til, at der er forskel er jo, at IFRS bliver løbende ændret, hvilket ÅRL kun gør

sjældent, senest i forbindelse med den store ændring af ÅRL for 2016. I dag når vi har problemer med hvordan vi skal

gøre med finansielle instrumenter uanset om det er sikring eller måling mv., så vil vi anvende IAS 39 som fortolkningsbidrag.

Så er der så nogle enkelte steder, hvor der afviges, fx det her på firm commitments, og årsagen til det er måske, at det er

kommet i IAS 39 senere end de omstændigheder, der har foreligget på det tidspunkt, hvor man har kigget på ÅRL.

Ismaeel: Så det vil sige, at der ikke er nogen decideret direkte grund til, at der er denne forskel på indregningen, men at

man måske skal tænke herpå som, at ændringer i IFRS er en dynamisk proces, som hele tiden er i gang – hvilket ændrin-

gerne i ÅRL ikke er.

Jan Peter: Ja, og jeg er også stødt på spørgsmålet i forhold til nogle brancher, hvor man bruger firm commitments meget.

Ismaeel: Hvilke konsekvenser tænker du dette måtte have i praksis? Jeg har identificeret en udfordring for de virksom-

heder, der indgår i en koncern og rapporterer efter IFRS, men aflægger årsrapport efter ÅRL, som er nødt til at lave en

justering til årsrapporten.

Jan Peter: Ja, det jo en af dem, men anden er også, at virksomheder der aflægger årsrapport efter ÅRL og som har disse

finansielle instrumenter – og som ikke nødvendigvis har interesse i at aflægge årsrapport efter IFRS, men hvor man laver

sikring af fremtidigt salg og køb – så for dem vil det også have en betydning.

Ismaeel: Jeg har foretaget en sammenligning af informationsværdien i årsrapporter vedrørende risikostyring og finansielle

instrumenter for udvalgte virksomheder efter ÅRL og IFRS, hvor jeg er nået frem til den konklusion, at jeg synes, at

informationsværdien er meget højere efter i IFRS end ÅRL – men samtidig kræver IFRS også mange flere ressourcer for
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at opfylde alle notekrav og åbner for, at der måske er for mange krav efter IFRS – og man skelner efter IFRS ikke mellem

størrelsen af virksomhederne, der bruger IFRS, hvilket man ellers gør i ÅRL. Hvad er din holdning til dette?

Jan Peter: Det jo en bred diskussion – forstået på den måde, at man kan jo starte i den ene ende og sige, at IFRS i DK

er et krav for de børsnoterede virksomheder – så kan man så sige, når du tænker på små virksomheder, tænker du så små

børsnoterede virksomheder? Der har faktisk også i Europa, specielt drevet af Frankrig, været nogle tanker om at graduere

IFRS på samme måde, som man gør i lokal lovgivning. Man kan bare sige, at det er forholdsvist nemt og objektivt at

konstatere om en virksomhed er børsnoteret eller ikke børsnoteret, men hvordan du skulle sætte de andre kriterier for mindre

virksomheder, der ville gøre reglerne mere lempelige ville være rimeligt svært og i hvert fald ikke en uproblematisk diskussion

Ismaeel: Fx kunne der vel også være virksomheder, som ikke er børsnoterede, og som vælger at aflægge årsrapport efter

IFRS, fordi man måske ikke vil afskrive på goodwill, som ville være underlagt de mange oplysningskrav?

Jan Peter: Ja – og du spørger mig, om jeg synes, det er for meget IFRS, det synes jeg – men IASB har jo så også valgt

at gøre noget ved det fordi, at der er kommet meget kritik fra mange retninger, så de har valgt det her projekt for, at når

man sætter nogle oplysningskrav i standarden, skal dette være princip-baseret som IFRS 9 i højere grad er.

Ismaeel: Hvad med omvendt, hvis jeg spørger – synes du er er for lidt informationsværdi efter ÅRL? Kun ud fra hvad

der er notrekrav, og ikke ud fra virksomhederne frivilligt kan vælge at oplyse om. Jeg har udvalgt en række virksomheder,

hvor risici og risikostyring er et aktuelt emne, og som bliver beskrevet i ledelsesberetningen og i anvendt regnskabspraksis –

men jeg synes, at det objektivt er meget svært at vurdere graden af risikostyringen og graden af sikringsaktiviteterne.

Jan Peter: ÅRL forhindrer jo ikke, at man giver yderligere oplysninger, men hvis du tager virksomheder, der kun kører

på ÅRL’s krav kan du sagtens finde tilfælde, hvor man siger, at der måske burde være noget mere information – og det er

jo så den balance, man har måttet vælge.

Ismaeel: Mange tak for din tid.


