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Executive Summary 
The purpose of this thesis is to compare and evaluate the differences between the international 
accounting standards IAS 39 and IFRS 9. The problem of this thesis is: 

What options and restrictions does companies meet in relation to hedge 
accounting of non-financial items under the upcoming international accounting 
standard (IFRS 9) present compared to the existing standard (IAS 39)? 

The problem is approached using the normative accounting theory. Thus, the comparison of 
the two standards is operationalized as a comparison between two normative frameworks. The 
normative framework consists of 5 layers: the information need of the users of the financial 
statements, the qualitative features, and the last three layers are summed up in one; 
measurement systems.  

In order to compare the two accounting standards, I first outline the existing accounting 
standard, IAS 39. Afterwards, I analyze the differences to the new accounting standard, IFRS 9. 
Finally, I discuss the differences between the two standards based on changes in the different 
layers of the conceptual framework. 

The users' information needs are not altered in the update of the accounting standard. 
However, it can be argued that due to the financial crisis the society is now demanding greater 
disclosures relating to hedge accounting.  

Furthermore, using IFRS 9 does not alter the measurement and classification of the instruments 
compared to IAS 39. However, there is a new option called own-use exemption, which allows 
companies to include commodity contracts that otherwise were deemed out of IAS 39. This 
option makes it easier for companies with this type of commodity contracts to achieve a 
treatment similar to hedge accounting. 

Finally, when comparing the two international accounting standards there are differences in 
the qualitative features. More specifically, using IFRS 9, the companies are more likely to 
achieve a financial statement (compared to IAS 39), which is more in line with the company’s 
actual risk strategy. Furthermore, there are several examples of possibilities of applying hedge 
accounting using IFRS 9, in areas where it was not possible under IAS 39. As an example, the 
new accounting standard makes it possible to hedge risk components of non-financial 
contracts, if they can be separately identified and measured reliably. In addition, through IFRS 9 
companies get the opportunity to manage their risks individually without having to discontinue 
and redesignate the hedge relationship, if one risk is already hedged and the company wishes 
to hedge yet another risk in the same commodity contract. 

The conclusion in the thesis is that IFRS 9 does lead to a greater utility for the users of the 
financial statement. Especially the link between the company’s risk strategy and the financial 



 

VI 
 

statement is an advantage for the users of the financial statement. Also the new opportunities 
for companies to apply hedge accounting in areas where IAS 39 does not offer any solutions 
results in a more fair financial statement.  

This leads to a conclusion that IFRS 9 primarily poses options for companies wishing to apply 
hedge accounting to commodity contracts. The analysis does not reveal many restrictions of 
IFRS 9 compared to the former standard, IAS 39. The increased disclosures are discussed, but 
they can also be seen as an advantage for users of financial statements. 

The thesis sums up the discussion with a critique of the theoretical framework.  
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Kapitel 1: Indledning 
Virksomheder verden over har i forlængelse af finanskrisen fået et øget fokus på finansielle 
instrumenter. Finanskrisen viste blandt andet, hvor stor effekten af værdien af urealiserede 
finansielle instrumenter har på virksomheders regnskab. Af samme grund er revisorerne blevet 
mere opmærksomme på instrumenterne og de muligheder og begrænsninger, de skaber 
regnskabsmæssigt.  

International Accounting Standards Board (IASB) er et uafhængigt internationalt 
regnskabsorgan, der star bag det internationale regnskabsregelsæt. De besluttede i november 
2005 at starte en dybdegående gennemgang af blandt andre regnskabsstandarden ”IAS 39 
Financial Instruments: Recognition and Measurement” (herefter IAS 39) (IFRS 9.IN31, IASB 
2015a).  

Denne regnskabsstandard indeholder reglerne for indregning og måling af finansielle 
instrumenter. En del af dette regelsæt beskæftiger sig med regnskabsmæssig sikring, sagt på en 
anden måde: hvordan afledte finansielle instrumenter 2 , indgået med henblik på 
risikominimering, kan indregnes således, at udsvingene i resultatopgørelsen minimeres.  

Resultatet af gennemgangen af IAS 39 er en ny standard kaldet ”IFRS 9 Financial Instruments” 
(herefter IFRS 9). Standarden lå endelig færdig i sommeren 2014, og den er glædende fra 1. 
januar 2018 med mulighed for førtidig implementering (IFRS 9.7.1.1). Standarden er dog endnu 
ikke ratificeret af EU, men det forventes, at den bliver godkendt inden udgangen af 2015.  

I forbindelse med gennemgangen var der fokus på den eksisterendes standards udfordringer. 
Særligt to udfordringer er i fokus. For det første er IAS 39 meget regeltung. For det andet er 
sammenhængen mellem reglerne og virksomhedens formål med sikring svær at finde (IFRS 
2014: 6). Særlig porteføljesikring af lån og råvaresikring gav det eksisterende regelsæt 
udfordringer.  

Denne opgave belyser forskellene mellem de to standarder inden for råvareområdet. 
Herigennem afdækkes udfordringerne og muligheder ved det nye regelsæt. Problemstillingen, 
der behandles, er derfor følgende: 

Hvilke muligheder og begrænsninger med henblik på regnskabsmæssig sikring af 
råvarer skaber den kommende internationale regnskabsstandard (IFRS 9) i forhold 
til den eksisterende standard (IAS 39)? 

 

                                                      
1 Når der refereres til standarder er formatet som følger (Standardens navn: Paragraf). Eksempelvis (IFRS 9.IN3), 
dette refererer til IFRS 9 paragraf IN3. 
2 Afledte finansielle instrumenter er også kaldet derivater, se definition i afsnit 1.4.2. 
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For at besvare problemstillingen er følgende to hjælpespørgsmål stillet op: 

Hvad er regnskabsmæssig sikring? 

Hvorfor benytter virksomheder regnskabsmæssig sikring? 

For at belyse dette er det nødvendigt at forstå, hvad forskellen på regnskabsmæssig sikring og 
økonomisk sikring er, og hvordan de to typer sikring præsenteres i regnskabet.  

Derudover er det vigtigt, at overveje hvorfor virksomheder benytter regelsættet. Hvad er 
virksomhedens formål med at aflægge regnskab, og hvordan hjælper de to regelsæt 
virksomhederne med at opfylde dette mål. For at kunne vurdere muligheder eller 
begrænsninger i det nye regelsæt, er det vigtigt at have virksomhedens formål med regnskabet 
for øje.  

I dette kapitel gennemgås indledningsvis en afgrænsning af problemstillingen og derefter 
beskrives problemfeltet. Afslutningsvis defineres råvare, afledte finansielle instrumenter og 
basisrisiko.  

 

1.1 Afgrænsning  
Denne opgave undersøger to forskellige regnskabsstandarder for udarbejdelse af eksterne 
regnskaber. Opgaven afgrænser sig fra at se på konsekvenser for det interne regnskab. Det 
interne regnskab berøres kun for at definere grænserne til det eksterne regnskab.  

Der tages udgangspunkt i den eksisterende IAS 39 som den så ud ultimo 2014. Ændringer i 
andre standarder end IAS 39 og IFRS 9 berøres ikke med mindre andet er eksplicit nævnt. 
Eksempelvis berøres ændringer i oplysningskrav IAS 32 og IFRS 73 kun perifært.  

I dette projekt ligger fokus på forskellene mellem de to regelsæt for virksomheder, der har 
eksponeringer i råvare. Ændringer, der kun påvirker valuta og renterisici, behandles derfor ikke.  

Derudover afgrænser projektet sig til at se på regnskabsmæssig sikring. Opdateringen af IAS 39 
bestod hovedsageligt af tre områder: 1) nedskrivninger, 2) indregning og måling, og 3) 
regnskabsmæssig sikring. Opgaven ser altså kun på den sidste, nemlig regnskabsmæssig sikring. 
Fokus i dette projekt er på forskellene mellem de to regelsæt inden for regnskabsmæssig 
sikring. 

Der ses gennem hele opgaven bort fra skat, moms og lignende. 

 

                                                      
3 Se afsnit 0 for liste over standarder nævnt i opgaven.  
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1.2 Problemfelt: Hvorfor har vi regnskabsstandarder? 
Virksomheder udarbejder regnskaber for at tilfredsstille omgivelsernes efterspørgsel på 
information.  

“The main objective of multinational financial management is to maximize 
shareholder wealth as measures by share price” (Shapiro 2010: 42). 

“In most instances, little conflict arises between doing well (maximizing value) and 
doing good.” (Brealey, Myers & Allen 2014: 10). 

I dagens Danmark befinder virksomheder sig i en verden, hvor medarbejdere, ledelse, kunder, 
leverandører, investorer, ejere mf. (også kaldet stakeholdere) efterspørger information om 
virksomhederne for at kunne vurdere, hvorledes deres fremtidige forhold til virksomhederne 
skal være. Eksempelvis vil en kunde måske overveje andre leverandører af varer, hvis en 
virksomheds resultat udvikler sig så ringe, at der er risiko for konkurs. Tilsvarende vil en 
medarbejder søge hen mod en virksomhed i fremdrift (Elling 2012: 25).  

Fokus ligger enten på shareholdere eller stakeholdere. Det internationale regnskabsorgan IASB 
skriver direkte i deres formålsparagraf, at deres fokus er på shareholdere. Argumentationen er, 
at investorer er den interessent, der kræver det højeste informationsniveau og ved at varetage 
dennes efterspørgsel, bliver de andre interessenter også tilgodeset (IFRS 2015a, Elling 2012: 27, 
se mere under teori i kapitel 2). Shareholderne er de juridiske ejere af virksomhederne, og det 
derfor er deres penge, der er på spil, når virksomheden lægger en strategi for fremtiden. 

Den information en virksomhed sender ud er altså vigtig for virksomhedens adgang til de rette 
medarbejdere, billig finansiering og så videre. Virksomheden har altså oftest en interesse i at 
vise sig fra sin gode side. Samtidig har stakeholderne en interesse i at vide, hvordan det rent 
faktisk går i virksomheden, så stakeholderne har mulighed for at flytte deres ressourcer fra 
virksomheden til en anden. Derfor bliver der ført tilsyn med informationen virksomhederne 
sender ud, således at informationen, der sendes ud, har reel værdi for stakeholderne. Dette er 
revisionens job.  

En måde at imødekomme denne efterspørgsel på information er gennem ekstern 
regnskabsaflæggelse. Gennem regnskabet har virksomheden mulighed for at vise interessenter 
i omverdenen, hvordan virksomheden klarer sig. Virksomhedens interesse i dette er at pleje 
virksomhedens eksisterende forbindelser og skabe nye (dette er et stakeholder synspunkt).  

Eksterne regnskaber bliver i høj grad reguleret (Elling 2012: 47). Man kan argumentere for en 
markedsbaseret løsning, hvor efterspørgslen efter information skaber udbuddet, men et tungt 
argument for at benytte regulering er, at kun de meget store investorer vil tilgodeses i en 
markedsbaseret løsning, og der vil derfor være asymmetri af information mellem de forskellige 
interessentgrupper og i forhold til ledelsen (Elling 2012: 52-53). Regulering løser dog ikke helt 
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problemet med asymmetri, for virksomheder har altid et incitament til at levere ekstra 
information til eksempelvis långivere.  

I Danmark har man valgt at regulere den eksterne regnskabsaflæggelse. Danske virksomheder 
kan vælge mellem at aflægge regnskab efter enten årsregnskabsloven (herefter ÅRL) eller efter 
den internationale regnskabsstandard (IAS 39 eller IFRS 9, den sidste, når den bliver ratificeret 
af EU). Dog skal børsnoterede danske virksomheder aflægge regnskab efter IAS 394.  

Regnskabsorganet IASB skriver på deres hjemmeside, at formålet med IAS og IFRS-standarderne 
er at skabe transparens, ansvarlighed og effektivitet på de finansielle markeder (IFRS 2015a). 
Transparens gør regnskaberne mere sammenlignelige på tværs af virksomheder. Ansvarlighed 
mindsker informationsasymmetrien, og gør det muligt at holde ledelsen ansvarlige for 
beslutninger truffet i virksomheden. Effektivitet på de finansielle markeder er med til at sørge 
for, at investorer i højere grad kan sammenligne investeringsmuligheder, og derigennem træffe 
bedre beslutninger om fremtidige investeringer (IFRS 2015a).  

IASB har således til formål at udvikle regnskabsstandarder, der gør det muligt for virksomheder 
at aflægge regnskaber, der er sammenlignelige og indeholder tilstrækkelig information til, at 
investorerne kan tage stilling til, om de vil investere i virksomheden. Det fremgår meget klart af 
IASBs mission, at det er investorerne, der er centrum for regnskabsaflæggelsen (IFRS 2015a). 

For at samle op på dette afsnit, er det indledende spørgsmål relevant. Hvorfor har vi 
regnskabsstandarder? Som det ses af ovenstående ville IASB umiddelbart svare, at der findes 
regnskabsstandarder for, at virksomhederne levere mere gennemsigtige regnskaber med data 
af en højere kvalitet, således at ejerne af virksomheden har mulighed for at kontrollere, hvad 
der sker i virksomheden.   

 

1.3 Opdateringen af IAS 39  
IASB startede i 2005 et projekt, der bestod i at opdatere IAS 39. Projektet tog udgangspunkt i 
kritikken af IAS 39 som værende for regelbaseret – og dermed for tungt og besværligt til 
praktisk anvendelse. Projektet blev opdelt i tre områder som vist i Figur 1: 1) klassifikation og 
måling, 2) nedskrivninger og 3) regnskabsmæssig sikring.  

Under regnskabsmæssig sikring blev det i 2012 besluttet at skille makrosikring fra 
regnskabsmæssig sikring. Og det er efterfølgende besluttet indledningsvist kun at se på 
makrosikring for finansielle virksomheder og ikke for alle virksomheder. Som det fremgår af 
figur 1, er IFRS 9 altså en opdatering af de tre hovedområder inden for IAS 39.  

                                                      
4 Danske børsnoterede virksomheder har mulighed for at aflægger regnskaber efter IAS 39 i den form den havde i 
2005, da det dengang blev vedtaget, at den internationale regnskabsstandard skulle benyttes. 
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Denne opgave beskæftiger sig med den del, der hedder regnskabsmæssig sikring, derudover er 
der enkelte elementer, der vedrører klassifikation og måling, men som ligger under 
regnskabsmæssig sikring, da det har med finansielle instrumenter at gøre.   

 

1.4 Introduktion til råvare 
For at forstå betydningen og implikationerne ved regnskabsmæssig sikring er det nødigt først at 
præcisere begrebet råvarer. Råvarer dækker over alt fra brændstoffer og grundstoffer til 
fødevarer eller andre elementer, der kan indgå i en produktion. Råvarer er oftest en fysisk vare, 
der leveres til virksomheden, hvor den forbruges som del af produktionen eller raffineres og 
sælges videre.  

En råvare er dog ikke bare en råvare. En appelsin, kan være sød, sur, saftig, have en vis størrelse 
og så videre. Så hvordan skaber man et fælles marked for appelsiner eller alle andre råvarer? 
Inden for de største råvare-typer er der udviklet et standardiseret marked. Altså kan olie, 
hvede, kul, appelsiner og andre råvarer købes i forskellige standardiserede kvaliteter.  

Hvis en producent af appelsiner ønsker at sælge sin produktion i dag, men appelsinerne først er 
modne om 6 måneder, går han ind og handler ud fra en forventning om, hvilken kvalitet han 
normalt producerer. Hvis appelsinerne så viser sig at være af en bedre eller dårligere kvalitet, 
vil producenten ved levering skulle afregne forskellen mellem de to kvaliteter (kaldet 
kvalitetsspread).  

Udover kvalitetsspreadet er der omkostninger forbundet med transport og opbevaring af 
råvarerne. Råvarer skiller sig derfor ud fra handel med finansielle varer såsom valuta, renter 
eller aktier.   

 

1.4.1 Prisning af råvarekontrakter på markedet 
Hvis en producent ønsker at købe 60 ton aluminium til brug om 6 måneder i en produktion af 
cykler, kan han enten købe råvaren i dag, køre ud og hente den og lægge den i en dertil 

Figur 1: Illustration IFRS 9 opdateringen 
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indrettet lagerhal. Alternativt, kan han købe en råvareforward med levering om 6 måneder. 
Prisen på forwardkontrakten vil da afspejle omkostningerne, sælger har til opbevaring og 
transport, samt forventningerne til spotprisen om 6 måneder. 

 

Da der ingen lageromkostninger er på at købe en råvare med levering i dag, men derimod på 
alle handler i fremtiden, vil råvarer oftest handle i det der hedder contango. Det vil sige, at 
spotprisen (prisen for at handle en råvare i dag) er lavere end forward-prisen (prisen for at 
handle en vare med levering i fremtiden). Dette er illustreret i figur 3, hvoraf det fremgår, at 
værdien af en kontrakt falder med tiden. Det vil også sige, at en kontrakt med lang løbetid er 
dyrere end en kontrakt med kort løbetid. Er der en forventning om, at markedet skal falde, kan 
det ske at markedet handler i backwardation, hvor forward-priserne er lavere end spot 
priserne. Eller hvor værdien af en kontrakt stiger i takt med, at løbetiden falder.   

Hvis man dekomponerer prisen, består en råvarekontrakt på grund af det fysiske element af 
mere end blot prisen på varen, eksempelvis transport og lager. Forskellige typer råvarer har 
forskellige karakteristika. Eksempelvis betales der ingen omkostninger for levering af el, da el 
leveres til nettet og omkostningerne til transporten bliver fordelt blandt forbrugerne gennem 
en såkaldt net-tarif. Ligeledes kan du ikke opmagasinere el.  

 

1.4.2 Definition af et afledt finansielt instrument 
Et afledt finansielt instrument - også kaldet et derivat - er kendetegnet ved følgende tre 
karakteristika: 

• Der er ved indgåelse ingen væsentlig investering 
• Deres værdi afhænger af en underliggende variabel 
• De afregnes på et fremtidigt tidspunkt (IAS 39.9)  
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De ovenfor gennemgåede råvarekontrakter er i udgangspunktet afledte finansielle 
instrumenter. Eksempelvis indgår appelsinproducenten ovenfor i dag en kontrakt om at sælge 
sine appelsiner om 6 måneder. Der er ingen udveksling af penge i dag, prisen på kontrakten 
afhænger af markedsprisen på appelsiner, hvilket afhænger af udbud og efterspørgsel på 
appelsiner. Og kontrakten afregnes i fremtiden nemlig om 6 måneder, når appelsinerne er 
modne, og derfor skal høstes.  

I udgangspunktet skal derivater indregnes til dagsværdi over resultatopgørelsen. Ved første 
indregning er der dog ifølge definitionen kun udetydelige beløb. Efterfølgende skal derivater 
ved hver regnskabsaflæggelse indregnes til dagsværdi med udsvingene registreret i 
resultatopgørelsen. Det er vigtigt at notere, at derivater indregnes løbende i resultatopgørelsen. 
Der er dog en undtagelse til reglen om indregning af derivater, der gør, at appelsinproducenten 
ovenfor ikke kommer til at indregne råvarekontrakten som et derivat, men som en normal 
salgskontrakt (gensidigt bebyrdende aftale, se afsnit 5.1). 

 

1.4.3 Definition af basisrisiko 
I forlængelse af ovenstående giver det mening at definere begrebet basisrisiko. Definitionen 
lyder således: 

”The risk that offsetting investments in a hedging strategy will not experience price 
changes in entirely opposite directions from each other” (Investopedia 2015). 

Basisrisiko dækker altså over eventuelle forskelle, i hvordan to instrumenter korrelerer. 
Eksempelvis kan en virksomheds pris på produktionen af en råvare være påvirket i højere grad 
af vejr end forward-prisen. I dette tilfælde vil der være en basisrisiko, der gør, at virksomheden 
oplever, at forwarden ved udløb ikke afspejler producentens pris 100%. Uanset om prisen er 
højere eller lavere, er der tale om en basisrisiko.  

 

1.5 Opsummering  
Ovenfor er problemfeltet skitseret, problemet klargjort og de væsentligste begreber defineret. 
Dette leder videre til en introduktion af den i opgaven benyttede teori. 
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Kapitel 2: Regnskabsteori 
I dette kapitel gennemgås den normative regnskabsteoris begrebsramme. Indledningsvis 
redegøres for forskellene mellem interne og eksterne regnskaber, og derefter redegøres for det 
eksterne regnskabs funktion i samfundet. Dette leder videre til en gennemgang af principal-
agent problemstillingen. Denne er central, da virksomheder ofte er ejet af en række principaler, 
men ledes af agenter med egne interesser.  

Derefter redegøres for den normativt opstillede begrebsramme, der udgør normativ 
regnskabsteori. Afslutningsvis redegøres for, hvorledes man kan verificere denne teori. Dette 
kapitel leder videre til kapitel 3, der operationaliserer teorien i nærværende opgave.  

Regnskaber kan betragtes som et middel til at kommunikere til omverdenen. Set fra 
virksomhedernes synspunkt, kan det beskrives således: 

”Det eksterne regnskab kan således betragtes som et vigtigt 
kommunikationsmiddel, som tegner virksomhedens image udadtil og danner basis 
for virksomhedens eksterne relationer” (Flyger, Heedegaard og Melander 2009, 
26) 

Virksomheder befinder sig i omgivelser, der konstant efterspørger information for at kunne 
træffe de bedste beslutninger. Virksomhederne er dog tvunget til at prioritere, da de har 
begrænsede ressourcer til at levere denne information. Regnskaber er således en måde at måle 
og kommunikere, den efterspurgte information på (Elling 2012:17).  

 

2.1 Internt versus eksternt regnskab 
Når man taler om regnskaber, skelnes der mellem interne og eksterne regnskaber. Forskellene 
mellem interne og eksterne regnskaber er følgende: 

• Regulering: Det eksterne regnskab er detailreguleret, hvorimod det interne regnskab 
oftest kun er underlagt minimal regulering. 

• Indhold: Det eksterne regnskab indeholder kun en delmængde af den information, der 
er til rådighed i virksomheden. Det interne regnskab derimod indeholder også 
strategiske mål og planer, som virksomheden ikke ønsker, at konkurrenterne får adgang 
til. 

• Perspektiv: Det eksterne regnskab er underlagt et samfundsøkonomisk perspektiv, 
hvorimod det interne regnskab følger et virksomhedsøkonomisk perspektiv (Elling 2012: 
28-30).  

Gennem informationen virksomhederne sender ud eksternt har virksomhederne mulighed for 
at kommunikere til omgivelserne.  
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Omgivelserne derimod efterspørger information for, at stakeholderne5 får mulighed for at 
placere deres ressourcer mest favorabelt. Der hvor de får mest ud af dem, både miljømæssigt, 
økonomisk og så videre.  

Der er altså en kløft mellem, hvad virksomhederne ønsker at kommunikere, og hvad 
regnskabsbrugerne efterspørger. Denne kløft søges minimeret gennem den eksterne revision, 
der har til formål at sikre, at det billede, der sendes af virksomheden svarer til helheden. 
Herigennem bliver den samfundsøkonomiske nytte optimeret, da den enkelte ressourceejere 
flytter sine penge hen, hvor de får mest ud af dem. Det fører til, at de virksomheder, der har 
den højeste indtjening, overlever (Elling 2012: 30).6  

 

2.2 Informationsasymmetri: Principal-agent problemstillingen 
Regnskabsstandarder er med til at skabe rammerne for rapporteringen af data, hvilket igen 
leder til en større gennemsigtighed. 

”Jo mere virksomhedernes formue-, finansierings- og indtjeningsforhold 
gennemsigtiggøres, desto lettere bliver det for nytilkomne ressourceejere at 
allokere deres ressourcer hen, hvor indtjeningsmulighederne er bedst og for 
eksisterende ressourceejere at omallokere fra virksomheder og brancher med lav 
eller negativ indtjening til virksomheder og brancher, hvor 
indtjeningsmulighederne ser mere lovende ud.” (Elling 2012: 19-20). 

Hvis regnskabet formår at skabe den gennemsigtighed, der skal til for, at ressourcerne allokeres 
mere effektivt, så har regnskabet i sig selv levet op til de krav, der stilles til det (Elling 2012: 30). 

Denne gennemsigtighed er vigtig i virksomheder, der ejes af en række shareholders 
(principaler) men ledes af ledere (agenter). Denne måde at se på en virksomhed kan bruges til 
at sætte fokus på hele principal-agent problemstillingen. En virksomhed er drevet af personer. 
Personer, der alle har egne interesser og incitamenter til at handle. Samme virksomhed er ejet 
af en række ejere, der har interesse i, hvordan virksomheden styres. Forskellige 
informationsniveauer for de forskellige grupper leder til informationsasymmetri.  

Informationsasymmetri er hovedårsagen til regulering af regnskaber. Informationsasymmetri 
dækker over problemstillingen, at en person har adgang til informationer en anden ikke har. På 
baggrund af denne viden har personen mulighed for at træffe beslutninger, der fremmer egne 
interesser fremfor ejernes overordnede interesser (Elling 2012: 30). 

                                                      
5 Jens O. Elling kalder stakeholdere for ressourceejere 
6 Denne påstand bliver kritiseret under kildekritik i afsnit 7.6.  
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I forbindelse med udarbejdelse af regnskaber er særlig ledelsen af virksomheden central, da de 
både står bag det interne regnskab og det eksterne regnskab. De har derfor adgang til mere 
information end andre interessentgrupper. Derudover har ledelsen adgang til at påvirke 
regnskaberne. Regnskabet bliver revideret, men eksempelvis ledelsesberetningen giver 
ledelsen mulighed for at sende et budskab til alle interessenter herunder ejerne, om hvordan 
de ser virksomhedens nuværende og fremtidige situation (Elling 2012: 33). 

Informationsasymmetri er den centrale årsag til hele principal-agent teorien. Denne teori går 
ud på, at principalen (ejerne) ikke har adgang til samme information som agenten (ledelsen), 
der handler på principalens vegne. Ud fra denne teori er regnskabet et udtryk for principalens 
behov for information for at kunne kontrollerer agenten (Elling 2012: 49).  

Agenten har dog en interesse i at tilfredsstille principalens informationsbehov, da 
omkostningerne ved at tilfredsstille ejernes informationsbehov kommer fra virksomhedens 
kasse, og altså fra det overskud, der skal fordeles blandt alle interessenterne. På samme måde 
argumenterer Elling for, at principalen selv uden regulering ville have valgt at hyre revisorer til 
at verificere de data, agenten leverer i forbindelse med regnskabet. Igen en omkostning 
agenten ønsker at minimere ved at levere brugbare og forståelige data (Elling 2012: 49).   

 

2.3 Normativ regnskabsteori 
Den normative regnskabsteori er en teori, der fungerer ud fra et målopfyldelsesperspektiv. 
Teorien danner rammerne inden for hvilke, mål forsøges opfyldt. 

”Normative regnskabsteorier er vejledende teorier, der på deduktiv basis anviser, 
hvordan det bedste regnskab “bør” udarbejdes i forhold til en given målsætning. 
Anvendes regnskabsbrugernes informationsbehov som målsætning, er det 
“bedste” (optimale) regnskab det, der maksimerer nytteværdien for brugerne.” 
(Elling 2012: 36) 

Det er altså centralt, hvad målet med regnskabet er. Ifølge Elling opstiller den normative 
regnskabsteori en normativ begrebsramme inden for hvilken, regnskabsstandarder udarbejdes. 
Regnskabsstandarderne er altså teoretisk udarbejdet, så de opfylder et mål som eksempelvis i 
citatet, en maksimering af regnskabsbrugernes nytteværdi. 

At teorien er deduktiv betyder, at den på baggrund af generelle principper konkluderer om 
enkelte hændelser (Andersen 2013: 31). Overført til denne teori betyder det, at på baggrund af 
en generelt opstillet begrebsramme, kan den normative regnskabsteori komme med 
forudsigelser om, hvordan den enkelte virksomheds bedst udarbejder et regnskab. 
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Udover deduktive metoder er der induktive metoder. Induktive metoder tager, modsat de 
deduktive metoder, udgangspunkt i enkelte observationer og konkluderer på helheden på 
baggrund af en række enkelte observationer (Andersen 2013: 31). 

Metoder er sjældent udelukkende induktive eller deduktive. Den normative regnskabsteori 
tager udgangspunkt i en generel begrebsramme, og er derfor i udgangspunktet deduktiv. 
Verifikationen af den bygger dog også på observationer, hvilket er en induktiv tilgang.  

I nærværenden opgave undersøges to regelsæt, hvilket kan anses som en induktiv metode til at 
diskutere et deduktivt opstillet problem. Opgaven konkluderer således ud fra observationer på, 
om målet med regnskabet opnås.  

Den normative regnskabsteori, består af en ramme med 5 niveauer se figur 3.  

 

Figuren er delt op i to hovedområder: målsætning og målesystemer. 

Målsætningen er hele grundlaget for, hvorfor regnskaber eksisterer. Målesystemer derimod er 
sammen med de grundlæggende forudsætninger med til at danne en ensformig 
forståelsesramme.  

Nedenfor gennemgås først niveau 1 og 2 og derefter niveau 3-5 målesystemerne samlet.  

 

2.3.1 Niveau 1: Omgivelsernes informationsbehov 
Niveau 1 er omgivelsernes informationsbehov. Regnskaber er til for at levere information til 
omgivelserne. Her er det vigtigt at være opmærksom på, hvilke gruppers informationsbehov, 
der ønskes dækket. Som beskrevet nedenfor, mener IASB (der står bag de internationale 

1.  Brugernes informationsbehov 

2. Kvalitative egenskaber 

3. Definition af elementer 

4. Indregning og måling 

5. Klassifikation og præsentation 
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Figur 3: Normativ regnskabsteori (inspireret af Elling 2012:197). 
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regnskabsstandarder), at hvis ejernes informationsbehov er dækket, så er alle andre 
interessenter også dækket ind.  

Elling stiller spørgsmålstegn ved dette, og definerer en mere generel tilgang, der siger, at hvis 
regnskabsbrugernes informationsbehov er homogene, så vil det være korrekt, men hvis de er 
heterogene, vil der skulle udarbejdes særskilt materiale til de forskellige grupper (Elling 2012: 
199-200).  

Jens Elling beskriver informationsbehovet således: 

”De primære regnskabsbrugere træffer ressourceallokeringsbeslutninger 
vedrørende investering og kreditgivning mv. Da disse beslutninger baseres på 
forventning til fremtidige pengestrømme mht. beløbstørrelse og tidsmæssig 
fordeling samt usikkerhed, bør den finansielle rapportering indeholde oplysninger, 
som støtter de primære brugere bedst muligt i at prognosticere disse 
pengestrømme.” (Elling 2012: 200, min markering) 

Forskellige grupper har også forskellige formål med regnskabet, men de baserer alle deres 
beslutninger på fremtidige pengestrømme. Jens Elling opstiller tre typer opgaver, en 
regnskabsbruger efterspørger information til at løse: 

• Prognoseopgaven 
• Kontrolopgaven 
• Fordelingsopgaven 

IASB der står bag de internationale regnskabsmæssige regelsæt, har kun fokus på prognose 
opgaven, da IASB mener, de to andre opgaver implicit er dækket af denne (Elling 2012: 28). 
Prognoseopgave består i at levere tilstrækkelig information til omgivelserne til, at de kan 
prognosticere virksomhedernes fremtid, og derudfra placerer deres ressourcer fordelagtigt. 

Kontrolopgaven handler om at se tilbage, og undersøge om virksomheden rent faktisk lever op 
til det, den har lovet. Altså om ledelsen har opfyldt de opsatte mål inden for den tilgængelige 
ressourceramme. Oprindelig havde denne opgave til formål, at ejerne af en virksomhed kunne 
holde øje med forvaltningen af egenkapitalen i virksomheden (Elling 2012: 201-202). Med tiden 
er denne opgave blevet udvidet til at tage højde for blandt andet corporate social 
responsibility. 

Fordelingsopgaven handler om, hvordan ressourcer i virksomheden fordeles. Er det ejerne, der 
gennem udbytte skal have pengene? Er det de ansatte, der skal have bonus? Eller er det 
långiverne, der skal have en højere rente på lån i fremtiden? (Elling 2012:203). Hvordan 
fordelingen ender med at blive afhænger af de indbyrdes styrkeforhold. Dette belyses ikke 
yderligere i dette projekt.   
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Afslutningsvis anlægger årsregnskabsloven (Dansk GAAP - Generally Accepted Accounting 
Principles) et stakeholder perspektiv og har derfor også udbytte af kontrolopgaven og 
fordelingsopgaven (Elling 2012: 28). 

Formålet med nærværende opgave er, at undersøge IAS 39 og IFRS 9. To regnskabsstandarder, 
der begge er udarbejdet af IASB. Da IASB antager et shareholder-perspektiv, bliver der i denne 
opgave fokuseret på prognoseopgaven på niveau 1.  

 

2.3.2 Niveau 2: Kvalitative egenskaber og generalklausul 
Niveau 2 udspecificerer de krav, der skal være til data, for at data kan benyttes til at træffe 
beslutninger på baggrund af. Dette leder til definitionen af generalklausulen, der definerer 
egenskaber ved selve regnskabet, og kvalitative egenskaber af data. Alt dette er med til at 
sætte rammerne for, at regnskabsbrugerne kan stole på kvaliteten af data. Dette gennemgås 
nedenfor.  

 

2.3.2.1 Generalklausulen 
Et regnskab kan ses som ressourceejernes beslutningsgrundlag. Men for at ressourceejerne kan 
bruge regnskabet til at træffe beslutninger på baggrund af, skal regnskaberne leve op til et 
generelt vilkår, nemlig at de viser et retmæssigt billede af virksomheden (true and fair view), 
også kaldet generalklausulen (Elling 2012: 21).  

Et retmæssigt billede bliver teoretisk delt op i en række underkrav til regnskabsaflæggelsen: 

• Forståelig 
• Relevant 
• Valid 
• Sammenlignelig (Elling: 2013: 21) 

For det første skal det aflagte regnskab være forståeligt. Det giver sig selv, at man kun kan 
handle på baggrund af forståelige data.  

For det andet skal rapporteret data være relevant. Det skal altså være de data, der er relevante 
for omgivelserne, der rapporteres. Eksempler herpå kunne være segmentregnskaber.  

For det tredje skal data være valide. Det vil sige, at omgivelserne skal kunne stole på, at de 
rapporterede data repræsenterer den virkelighed, virksomheden oplever. Dette er vigtigt, da 
det eksterne regnskab kun er en delmængde af det interne regnskab. Validiteten er altså med 
til at sikre, at den delmængde af regnskabsinformationen, der offentliggøres, er valid for 
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forhold til helheden (Elling 2012: 29). Validitet har ført til hele revisionslovgivningen, der 
kræver, at regnskaber revideres og påtegnes af statsautoriserede eller registrerede revisorer.   

Det sidste krav er, at data skal være sammenlignelige. Det gælder både på tværs af tid og på 
tværs af virksomheder. Regnskabsreguleringen er med til at standardisere måling, indregning 
og præsentation, således at regnskaber kan sammenlignes på tværs af virksomheder.  

 

2.3.2.2 De kvalitative egenskaber 
De kvalitative egenskaber er egenskaber ved de enkelte regnskabsposter. De kvalitative 
egenskaber er således ikke som general klausulen fokuseret på selve regnskabet, men på 
niveauet under, nemlig posterne i regnskabet. Blandt de vigtigste kvalitative egenskaber er to 
væsentlighedskriterier: relevans og validitet (Elling 2012: 204). 

”Information med den højeste nytteværdi for brugeren vil være den, som har den 
bedste kombination af relevans og validitet i forhold til brugerens 
informationsbehov” (Elling 2012: 205) 

Nytteværdien for brugeren er lav, hvis de leverede informationer er relevante, men ikke valide, 
eller omvendt hvis de er valide men ikke relevante. Det er derfor kombinationen af de to, der 
skaber nytten for informationsbrugeren (Elling 2012:205).  

Ud over disse to kvalitative egenskaber er sammenlignelighed relevant. Sammenlignelighed på 
tværs af år eller mellem virksomheder er med til at øge regnskabsbrugernes nytte i form af et 
bedre grundlag til at træffe beslutninger ud fra (Elling 2012: 208).  

Konsistens er den kvalitative egenskab, der holder virksomheder op på deres valg. Hvis en 
virksomhed en gang har valgt at gøre noget, så kan virksomheden ikke uden videre ændre 
indregning eller måling, da data skal være konsistente over tid. Hvis argumenterne er i orden, 
kan virksomheden dog godt ændre indregning eller lignende. Ligeledes gælder, at hvis en 
virksomhed træffer et valgt om indregning, så gælder det på tværs af enten aktiv og 
passivgrupper eller tidspunkter.  

Verificerbarhed er med til at gøre udsagn mere troværdige. Er et udsagn verificeret flere gange, 
er der større tyngde bag det, end et udsagn, der aldrig har været verificeret (Elling 2012: 208-
209). Verificerbarhed svarer altså indirekte til den induktive metode, der aldrig kan sige, at 
noget er sandt, men kan verificerer det så mange gange i omgivelserne, at tesen eller udsagnet 
får status af at være sandheden.  

Væsentlighed er ikke som de andre begreber en kvalitativ egenskab, men derimod en 
tærskelværdi. Et væsentlighedsniveau skal identificeres for den enkelte virksomhed for at 
danne et niveau over, hvilket informationer der skal oplyses for den enkelte virksomhed. Hvis 



 

15 af 62 
 

væsentlighed tilsidesættes er risikoen, at der kommer for mange informationer, til at 
regnskabsbrugeren kan træffe de bedste beslutninger (Elling 2012: 210). 

Niveau 2 opsætter altså en række kvalitative egenskaber for data, der er med til at gøre data 
lettere at forstå og fortolke for regnskabsbrugeren. Udover disse værdier opstiller niveau 2 
generalklausulen. Generalklausulen er ikke egenskaber ved data, men egenskaber ved selve 
regnskabet, altså samlingen af data.   

 

2.3.3 Niveau 3-5: Målesystemer 
Niveau 3-5 er kaldet målesystemer. Disse niveauer er byggeklodserne, der gør regnskaber 
forståelige for regnskabsbrugerne. 

På niveau 3 defineres begreberne. Mere specifikt, hvad er aktiver, forpligtelser mv. (Elling 2012: 
212).  På niveau 4 defineres indregning og måling. For at en post kan indregnes, skal den være 
sandsynlig, og den skal kunne måles validt (Elling 2012: 215). Under måling er der en række 
forskellige opgørelser, salgsværdi, nettorealisationsværdi mv. Alle begreber, der er med til at 
sætte rammerne for at skabe et regnskab, der er forståeligt for regnskabsbrugeren.  

Det sidste niveau under målesystemer, ud over definition af begreberne og måling af dem, er 
klassifikation og præsentation (Elling 2012: 219).    

De tre niveauer er den del af begrebsrammen, der gør, at regnskaber taler samme sprog. Sagt 
på en anden måde, at regnskaber er sammenlignelige og forståelige for regnskabsbrugerne. 
Disse er ikke berørt yderligere her, men bliver berørt hvor det er relevant i løbet af opgaven.  

 

2.4 Verifikation af regnskabsteori  
Ifølge Jens O Elling kan et regnskab betragtes som et sprog. Et sprog udviklet for erhvervslivet til 
at tale om økonomi. For at verificerer dette sprog skelner Elling (Elling 2012: 37) mellem tre 
niveauer: 

• Syntaktisk niveau 
• Semantisk niveau 
• Pragmatisk niveau  

Det syntaktiske niveau er det logiske niveau. Niveauet bygger på vedtagne teorier for 
matematik og regnskab, såsom reglerne for det dobbelte bogholderi. Det syntaktiske niveau 
siger altså, at regnskabet, når det er færdigt, skal stemme matematisk. Dette niveau tager ikke 
stilling til de enkelte kassers forståelsesmæssige indhold.  
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Det syntaktiske niveau opstiller således rammerne for regnskabsaflæggelsen. Rammerne skal 
være internt konsistente. Rammerne behøver ikke at være empirisk verificerbare. Eksempelvis, 
indgår tomme begreber som hensættelser, der ikke kan måles i virkeligheden, på det 
syntaktiske niveau, da de hører med til den opstillede ramme for, at den giver mening (Elling 
2012: 38). 

Det semantiske niveau forbinder rammerne på det syntaktiske niveau med empirien. Revision 
af regnskabet kan således siges at være en semantisk gennemgang af regnskabet, hvor revisor 
forsøger at forbinde det syntaktiske regnskab med den empiriske virkelighed.  

Det pragmatiske niveau har til formål at hjælpe omgivelserne til at træffe bedre beslutninger. 
Altså, har tomme regnskabsbegreber sin berettigelse, da de hjælper regnskabsbrugerne til at 
træffe bedre beslutninger, til trods for at tallene ikke er verificerbare på det semantiske niveau.  

Det pragmatiske niveau træder altså et skridt tilbage og ser på formålet med hele 
regnskabsaflæggelsen. Nemlig, at ”nå frem til eksterne regnskaber, der har størst nytteværdi 
hos regnskabsbrugerne som beslutningstagere.” (Elling 2012: 39).  

Det pragmatiske niveau efterprøver således om teorien opfylder sit formål. Dette er dog i 
praksis svært at efterprøve, hvorfor regnskabsteorien oftest benytter dogmatisk bevisførelse. 
Det vil sige, at en kreds af fagfolk bliver enige om, hvad der er bedst ud fra erfaring og 
forskningsresultater, og derudfra skabes nye regnskabsregler eller standarder (Elling 2012: 41).  
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Kapitel 3: Operationalisering af teorien 
Som nævnt indledningsvis undersøger denne opgave følgende spørgsmål: 

Hvilke muligheder og begrænsninger med henblik på regnskabsmæssig sikring af 
råvarer skaber den kommende internationale regnskabsstandard (IFRS 9) i forhold 
til den eksisterende standard (IAS 39)? 

Spørgsmålet besvares ud fra en normativ regnskabsteoretisk synsvinkel. Det vil sige ud fra en 
antagelse om, at det bedste regnskab, er det, der skaber størst nytte hos regnskabsbrugeren. 
Formålet med sammenligningen af de to regnskabsstandarder er på det pragmatiske niveau. 
Får brugerne af regnskabet et bedre grundlag til at træffe beslutninger med det nye regelsæt 
(IFRS 9)?  

Overføres dette til problemstillingen, der sammenligner to internationale regnskabsstandarder, 
betyder det, at problemstillingen i opgaven operationaliseres ved at besvare følgende 
spørgsmål: 

Hvilken af de to internationale regnskabsstandarder IAS 39 og IFRS 9 giver 
regnskabsbrugerne den største nytte? 

Problemet undersøges ved at sammenligne og vurderer forskellige elementer af de to regelsæt. 
Metoden til at undersøge problemet er altså induktiv. Hvorvidt den ene eller den anden 
standard giver regnskabsbruger den største nytte, vurderes ud fra teorien for at besvare den 
overordnede problemformulering, nemlig hvilke begrænsninger og muligheder den nye 
standard skaber.  

Teorien siger, at regnskabsbrugers nytte hænger sammen med allokering af deres ressourcer 
(se kapitel 0 ovenfor). Det optimale regnskab skal altså levere informationer, der gør det let for 
regnskabsbrugere at gennemskue, hvilke værdier og foranstaltninger en virksomhed har truffet 
for at nå dertil, hvor de er i dag. Regnskabsbrugeren har således mulighed for at placere sine 
ressourcer i den virksomhed, der på sigt giver det største overskud. Altså operationaliseres 
nytten i denne opgave til at være egenskaber ved regnskabsstandarder, der kan levere det mest 
retvisende billede af, hvad virksomheden reelt foretager sig.  

I praksis undersøges de to standarder ud fra den normativt opstillede begrebsramme. De 
forskellige niveauer sammenlignes mellem de to standarder. På niveau 2 sammenlignes 
eksempelvis teoriens generalklausul og kvalitative egenskaber.   

Ligeledes sammenholdes de to standarder også ud fra de tre niveauer opstillet under 
verifikation af regnskabsteorien.  
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3.1 Fremgangsmåde 
Problemfelt og teori er nu gennemgået. Nedenfor kommer først en introduktion til 
regnskabsmæssig sikring og hvilke typer regnskabsmæssig sikring virksomheder kan bruge, når 
de sikrer råvarer. Derefter gennemgås den eksisterende standard (IAS 39), hvorefter 
ændringerne til den nye standard afdækkes.  

Regnskabsmæssig sikring kan opdeles i fire faser. I designeringsfasen er der fokus på alt hvad 
der sker før sikringsforholdet indgås. Sikringsforløbet er de krav der stilles til sikringsforholdet 
mens det eksisterer. Herefter ophør med sikring, denne fase indeholder de regler, der er for at 
afslutte et sikringsforhold. Afslutningsvis er der regnskabsaflæggelsen. Denne fase er relevant 
fra indgåelse af sikring til efter ophør med sikring og indeholder retningslinjerne for 
afrapporteringen. I figur 4 er ændringer inden for regnskabsmæssig sikring mellem IAS 39 og 
IFRS 9 placeret inden for de fire faser.  

 

I designeringsfasen berøres de grundlæggende elementer i sikringsforholdet, der skal være 
klart defineret, inden et sikringsforhold startes. Eksempelvis, det sikrede, sikringsinstrumentet 
og den sikrede risiko. Under sikringsforløbet er der under den nuværende standard kun krævet, 
at man løbende tester effektiviteten. Derefter kommer ophør med sikring, og reglerne der 
vedrører dette. Afslutningsvis gennemgås præsentation og oplysning ved udarbejdelse af 
regnskaber.  

Som det fremgår af figuren, er der dele af faserne de to standarder har til fælles, men hvor der 
er ændringer, og derudover er der elementer, der er tilføjet i den nye standard. De nye 
elementer gennemgås i kapitel 6. 

 

Figur 4: Illustration af delelementerne i regnskabsmæssigsikring 
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De nye elementer, der er relevante for virksomheder, der sikrer råvarer, vedrører alternativer 
til regnskabsmæssig sikring i designeringsfasen og muligheden for rebalancering i løbet af 
sikringsforholdet.   

Efter at de to standarder og forskellene mellem dem er gennemgået med fokus på 
virksomheder, der benytter regnskabsmæssig sikring af råvarer, diskuteres alle forskellene 
mellem de to standarder ud fra den normative regnskabsteoretiske begrebsramme. Dette gøres 
for at kunne besvare hvilken af de to standarder der fører til den største nytte blandt 
regnskabsbrugerne.  

Afslutningsvis opstilles en kritik af den i opgaven benyttede teori, inden der klonkluderes på 
opgavens resultater. 
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Kapitel 4: Sikring  
For at en virksomhed overhovedet har interesse i økonomisk eller regnskabsmæssig sikring, skal 
virksomheden have en eksponering, der kan sikres. Nedenfor gennemgås typer af 
eksponeringer inden for råvarer og herefter gennemgås forskellen mellem økonomisk og 
regnskabsmæssig sikring. 

 

4.1 Hvornår kan noget sikres? 
Mange virksomheder er eksponeret over for valutaudsving og rentekurverne på deres 
realkreditter. Derudover er virksomheder eksponeret overfor alle de komponenter, der 
benyttes i deres produktion. Eksempler på eksponeringer er hvede, kakaobønner, kul, olie, el 
eller guld.  

En virksomhed kan være eksponeret både på inputsiden og outputsiden og mens varerne ligger 
på lager (se illustration i figur 5). Eksempelvis har en chokoladeproducent en eksponering 
overfor ændringer i prisen på deres køb af kakaobønner eller palmeolie til den fremtidige 
produktion. En kulmine har derimod en eksponering på ændringer i prisen på fremtidigt salg af 
kul fra minen. Og en bunker virksomhed har en eksponering på værdien af deres lager af olie, 
fra de køber olien i en havn, til den sælges.  

 

Men hvornår er en eksponering sandsynlig nok til at blive sikret? Det afhænger af hvordan 
virksomheden ønsker at sikre eksponeringen (Økonomisk eller regnskabsmæssigt, se definition 
i næste afsnit). Det afhænger også af typen af eksponering, pengestrøm eller dagsværdi.  
Benyttes regnskabsmæssig sikring er en eksponering højst sandsynlig, når der eksempelvis 
ligger en købs- eller salgsaftale. Eller hvis virksomheden kan dokumentere en historisk 
budgetsikkerhed, så er eksponeringen højst sandsynlig, når det nye budget er klart. Hvis 
budgetterne ikke er helt præcise, kan en andel af budgettet sikres i en pengestrømssikring. 

Sagt på en anden måde har en virksomhed en eksponering, når virksomhedens værdi påvirkes i 
takt med, at værdien af eksponeringen ændres. Virksomhedens incitament til at benytte 
regnskabsmæssig sikring er, at eksponeringen skaber usikkerhed om værdien af virksomheden i 

Figur 5: Illustration af eksponeringer 
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fremtiden. Virksomheden risikerer at stå med varer, der er for dyre til at sælge, da råvareprisen 
er steget, inden produkterne er blevet produceret.  

Set i et teoretisk-perspektiv er virksomheden altså nervøs for at sende resultater ud i markedet, 
der svinger fra rapportering til rapportering som følge af volatilitet7 i råvarepriserne, lagerværdi 
mv. Ved at fastlåse priserne (regnskabsmæssig sikring) formår virksomheden at sikre et mere 
stabilt afkast og derved undgås år med exceptionelt gode eller exceptionelt dårlige resultater. 
Informationsstrømmen til stakeholderne vil altså være mere forudsigelig og virksomheden 
virker derfor bedre til at forvalte sine ressourcer.  

 

4.2 Klassifikation: Økonomisk eller regnskabsmæssig sikring 
Hele grundlaget for regnskabsmæssig sikring er, at en virksomheds aktiver og passiver 
klassificeres forskelligt. Sikringsinstrumenterne (oftest afledte finansielle instrumenter) 
klassificeres løbende i resultatopgørelsen.  

Pengestrømme kan sikres allerede, fra de er budgetteret, og derfor slet ikke er indregnet i 
regnskabet. Værdiændringen i et lager kan først sikres, når det er indregnet som et aktiv i 
balancen, og forpligtelser er indregnet som udestående gæld på balancen. 

 

Hvis en virksomhed har en eksponering, den ønsker at afdække, vil den oftest indgå et derivat 
med modsatrettet eksponering overfor samme risiko.  

Hvis en virksomhed eksempelvis sikrer et varelager, så indregnes varelageret på balancen 
hvorimod sikringsinstrumentet indregnes i resultatopgørelsen. Virksomheden har indgået et 
derivat med modsatrettede værdiudsving i forhold til varelageret og har derfor principielt sikret 

                                                      
7 Volatilitet betyder udsving. 
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varelageret mod værdiudsving. Men sikringen skaber samtidig volatilitet i resultatopgørelsen, 
indtil derivatet er udløbet, varelageret er afhændet, og begge derfor har ramt 
resultatopgørelsen.  

Dette kaldes økonomiske sikring, da virksomheden er sikret mod udsving økonomisk, men ikke i 
deres regnskab. Løber sikringen hen over en rapporteringsdag vil den altså skabe volatilitet i 
resultatopgørelsen.  

Vælger virksomheden i stedet at sikre deres forventede fremtidige forbrug af hvede, gøres det 
ved at opstille et forventet forbrug og så gå ud på de finansielle markeder og afdække dette 
forbrug eksempelvis ved køb af en future (et derivat).  

Idet virksomheden indgår futuren laver virksomheden en økonomisk sikring. Denne sikring er 
en afdækning af deres forbrug, og vil give virksomheden mulighed for at budgettere med en 
kendt omkostning for hvede. Virksomheden vil altså på dette tidspunkt kende deres 
omkostninger til råvarer og kende prisen på de færdigproducerede varer.  

Regnskabsmæssigt er der dog stadig et problem. Den indgåede future indregnes i regnskabet 
fra den er indgået. Men hveden, der skal bruges til den fremtidige produktion, indregnes først, 
når den er købt. Altså er der en risiko for udsving i den regnskabsmæssige værdi af 
virksomheden, hvis der ”kun” benyttes økonomisk sikring. For at få lov til at indregne sikringen 
af hvede samtidig med at forbruget indregnes, skal der benyttes regnskabsmæssig sikring.  

I en verden med perfekt information og uendeligt mange linjer i et regnskab burde 
regnskabsbrugerne kunne forstå at et resultat fra et derivat brugt til sikring ikke er en del af en 
virksomheds ordinære drift og derfor ikke skal medregnes når virksomhedens evne til at drive 
virksomhed. I praksis er dette dog ikke tilfældet, og derfor ønsker virksomheder at gøre det så 
let som muligt for deres shareholdere at forstå hvilket resultat, der kommer fra den ordinære 
drift og samtidig fastlåse omkostningerne eller indtægterne på driften i fremtiden, så risici som 
valuta, råvarepriser eller renter ikke påvirker deres ellers stabile drift.  

Nedenfor i eksempel 1 er forskellene på indregning i følgende tre tilfælde illustreret: ingen 
sikring, økonomisk sikring og regnskabsmæssig sikring. 

 

Eksempel 1. Ingen sikring, økonomisk sikring og regnskabsmæssig sikring 
Virksomheden Wheater A/S står i september 2015 og planlægger det kommende års 
produktion. Wheater A/S ved, at de i marts 2016 skal bruge 1.000 bushel8 hvede9. De indgår 

                                                      
8 Bushel er et mængde format der benyttes, når man handler hvede. En bushel svarer til cirka 35 liter.  
9 Der tages i eksemplet ikke høje for leveringstid, transport omkostninger mv. ved køb af råvarederivat. Derudover, 
tages der ikke højde for skat og lignende. Formålet med eksemplet er at illustrere forskellen på at indgå en sikring 
og ikke indgå en sikring.  



 

23 af 62 
 

derfor en kontrakt på at købe 1.000 bushel hvede til markedspris den 31. marts 2016. Nedenfor 
er ændringer i resultatopgørelsen og balancen illustreret i tilfælde, hvor virksomheden ikke 
indgår sikring, indgår en økonomisk sikring og indgår en regnskabsmæssig sikring. Udviklingen i 
prisen på hvede over perioden er illustreret i Figur 7. Kursen er opgjort i cent pr. bushel.  

 

Hvis Wheater A/S ikke benytter sikring vil virksomheden ved årsskiftet ikke indregne nogle 
værdier i forbindelse med deres fremtidige forbrug af hvede. Ved kontraktens udløb skal 
Wheater A/S på markedsvilkår afregne kontrakten med deres modpart. Wheater A/S betaler 
derfor 5.100 USD for deres hvede. Omsætning og vareforbrug kommer ind året efter, når 
varerne bliver forbrugt. 

Tabel 1: Ingen sikring       
Ingen sikring    
USD 31-12-2015 31-12-2016 31-12-2017 
Resultatopgørelse       
Omsætning     (6.100) 
Vareforbrug     5.100 
Bruttoresultat 0 0 (1.000) 

Resultat før skat 0 0 (1.000) 

Balance       
Varelager   5.100   
Bank   (5.100) 1.000 

Aktiver i alt 0 0 1.000 

Overført resultat     (1.000) 
Egenkapital i alt 0 0 (1.000) 
Passiver i alt 0 0 (1.000) 

Hvis Wheater A/S samtidig med deres planlægning af det kommende års forbrug indgår en 
hvedeforward til afdækning af deres forbrug, vil virksomheden ved årsskiftet have en 
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hvedefuture i bøgerne. Værdien af denne forward skal indregnes i resultatopgørelsen. 
Hvedeforwarden har en dagsværdi på 60 USD, da Wheater A/S har indgået aftalen om at købe 
1.000 bushels for 5.000 USD. Men hvis de skulle indgå samme aftale i dag, ville det koste dem 
5.060 USD. Altså posteres en gevinst på 60 USD som kursregulering under finansielle 
instrumenter i resultatopgørelsen. Denne gevinst modposteres som andre tilgodehavender.  

Ved økonomisk sikring har virksomheden altså ved årsskiftet et resultat på 60 USD, der ikke 
vedrører virksomhedens drift i indeværende år. Resultatet på de 60 USD er urealiserede og kan 
sagtens falde til 0 eller -60 USD inden forwardkontrakten forfalder.  

I marts 2016 køber Wheater A/S som ovenfor deres hvede til markedspris 5.100 USD, men 
samtidig realiserer de deres derivat, der nu har en værdi på 100 USD. Da har de en samlet 
pengestrøm ud af kontoen på 5.000 USD, men resultatet i resultatopgørelsen er 5.060 USD. 
Forskellen mellem dagsværdien ved årsskiftet og marts posteres på finansielle instrumenter i 
resultatopgørelsen, for perioden er der altså en effekt på 40 USD. 

Tabel 2: Økonomisk sikring       
Økonomisk sikring    
USD 31-12-2015 31-12-2016 31-12-2017 
Resultatopgørelse       
Omsætning     (6.100) 
Vareforbrug     5.100 
Bruttoresultat     (1.000) 

Kursregulering (60) (40) 0 

Resultat før skat (60) (40) (1.000) 

Balance       
Andre tilgodehavender 60     
Varelager   5.100   
Bank   (5.000) 1.100 

Aktiver i alt 60 100 1.100 

Overført resultat (60) (40) (1.000) 
Egenkapital i alt (60) (100) (1.100) 

Passiver i alt (60) (100) (1.100) 

Wheater A/S vælger nu at benytte regnskabsmæssig sikring. Wheater A/S designerer ved 
indgåelse af derivatet en pengestrømssikring med det formål at sikre sig mod udsving i prisen 
på hvede. 

Ved årsskiftet indregnes værdien af derivatet (60 USD) men i stedet for at indregne det i 
resultatopgørelsen indregnes det i anden total indkomst på balancen. Her bliver værdien indtil 
den underliggende handel (købet af hvede) realiseres. Altså frigives værdien fra egenkapitalen i 
marts måned, når selve handlen finder sted. Når værdien frigives sker det enten til finansielle 
poster eller til samme linje som hveden.  
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Ved udløb betaler Wheater A/S markedspris for hveden, altså 5.100 USD og samtidig afregnes 
forward kontrakten med banken. Deres samlede pengestrømme og resultat for perioden er 
altså 5.000 USD og afspejler den betalte pris for hveden.  

Tabel 3: Regnskabsmæssig sikring       
Regnskabsmæssig sikring    
USD 31-12-2015 31-12-2016 31-12-2017 
Resultatopgørelse       

Omsætning     (6.100) 
Vareforbrug     5.000 
Bruttoresultat 0 0 (1.100) 
Resultat før skat 0 0 (1.100) 

Balance       
Andre tilgodehavender 60     
Varelager   5.100   
Bank   (5.000) 1.100 

Aktiver i alt 60 100 1.100 

Other comprehensive income (60) (100)   
Overført resultat     (1.100) 

Egenkapital i alt (60) (100) (1.100) 

Passiver i alt (60) (100) (1.100) 

 

For at samle op på eksempel 1 kan det altså ses at både økonomisk sikring og regnskabsmæssig 
sikring leder til, at virksomheden køber hvede til den indgåede pris på 5.000 USD, og opnår 
altså en gevinst i forhold til en virksomhed, der ikke indgår en sikring og derfor skal betale 
markedskursen de 5.100 USD for de 1.000 bushel. En virksomhed der sikrer økonomisk opnår 
samme prissikkerhed, men kun virksomheden, der indgår en regnskabsmæssig sikring opnår 
regnskabsmæssig stabilitet i resultatopgørelsen.   

I eksemplet har virksomheden en gevinst, det kunne lige så godt have været et tab. 

 

4.3 Sikringstyper: Pengestrømssikring og dagsværdisikring 
Hvis en virksomhed vælger at benytte regnskabsmæssig sikring har den to muligheder for at 
gøre det, enten pengestrømssikring eller dagsværdisikring10. De to metoder er i dette afsnit 
beskrevet. 

Pengestrømssikring sikrer meget sigende virksomheders pengestrømme. Det betyder at kender 
en virksomhed sit fremtidige forbrug af kul, kan prisen på det luk låses fast i dag, så udsving i 

                                                      
10 En tredje type regnskabsmæssigsikring, sikring af nettoinvesteringer i en udenlandsk enhed, dette er dog kun 
relevant for valutasikringer, så der ses derfor bort fra denne sikringstype i nærværende opgave.  
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prisen ikke kommer til at påvirke virksomhedens fremtidige produktion. Denne sikringstype kan 
benyttes fra en indgående eller udgående pengestrøm er højst sandsynligt. 

En pengestrøm kan dokumenteres som højst sandsynligt ved hjælp af budgetter. Hvis en 
virksomhed viser, at de kan prognosticerer pengestrømme, er det muligt at sikre disse. Det 
anbefales dog ikke at sikre 100%, da budgetter er udkast og derfor kan ændres.  

Dagsværdisikring er sikring af aktiver eller forpligtelser, der er indregnet på balancen. Den 
sikringstype kan altså benyttes fra et aktiv er indregnet. Det vil sige, fra kontrollen af aktivet 
eller forpligtelsen er overgået til virksomheden, dette sker normalt ved levering. 
Pengestrømssikring kan godt benyttes ved levering til trods for at varen ikke er betalt grundet 
eksempelvis betalingsbetingelser på 90 dage.   

 

4.3.1 Pengestrømssikring 
En pengestrømssikring benyttes til at sikre udsving i fremtidige pengestrømme. Hvis det sikrede 
er et fremtidigt køb af en råvare, så vil købskontrakten være en gensidigt forpligtende aftale, 
der ikke indregnes i virksomhedens regnskab. For at skabe overensstemmelse mellem 
indregningen af det sikrede og sikringsinstrumentet, indregnes det afledte instrument, der 
indgås til at sikre pengestrømmen, på egenkapitalen.  

 

Mere præcist indregnes den effektive del af sikringen på egenkapitalen og den ineffektive del af 
sikringen indregnes direkte i resultatopgørelsen.  

Værdien af sikringsinstrumentet på egenkapitalen frigives til resultatopgørelsen samtidig med, 
at det sikrede rammer resultatopgørelsen. Der er her mulighed for valg af praksis. Enten kan 
man placere sikringsreserven fra den er realiseret som sikringsreserve på egenkapitalen under 
anden total indkomst. Ellers kan man placere beløbet på samme linje som det sikrede. Hvis det 
eksempelvis er indkøb af en råvare, så kan værdien placeres på varelageret indtil råvarerne 
bliver forbrugt og derfor rammer resultatopgørelsen. Den sidste løsning er med basisjustering 
og den første er uden.  

Figur 8: Pengestrømssikring 
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Pengestrømssikring kan bruges til at sikre salgs- og købskontrakter eller højst sandsynlige 
fremtidige transaktioner.  

 

4.3.2 Dagsværdisikring 
Når en dagsværdi sikres, er den sikrede risiko ændringer i værdien af de indregnede aktiver 
eller forpligtelser, eksempelvis et eksisterende varelager. Ved dagsværdisikringer er det sikrede 
altså indregnet på balancen. Eksempelvis kan et lager af hvede dagsværdisikres. Lageret, der 
ønskes sikret, er opgjort til kostpris i balancen.  

 

Det afledte instrument indregnes i resultatopgørelsen, hvilket skaber en uoverensstemmelse 
mellem indregningen af de to. Med dagsværdisikring flyttes ændringerne i dagsværdien af det 
sikrede (eksempelvis varelageret) til resultatopgørelsen. Altså modregner ændringerne i 
dagsværdien af sikringsinstrumentet ændringerne i dagsværdien af det sikrede, og herigennem 
opnås sikring. Hvis der er ineffektivitet i sikringsforholdet, vil denne automatisk ramme 
resultatopgørelsen, da både sikringsinstrument og det sikrede indregnes her.  

 

4.4 Hvorfor benytter virksomheder regnskabsmæssig sikring? 
I forlængelse af teorien er argumenterne for at indgå sikring prisstabilitet og for at indgå 
regnskabsmæssig sikring, færre udsving i resultatopgørelsen.  

Argumenterne mod regnskabsmæssig sikring er dokumentationskravene, 
transaktionsomkostninger og derudover kan det diskuteres, hvorvidt prisstabilitet for råvarerne 
er en større eller mindre risiko for virksomheden.  

Nogle virksomheder arbejder inden for områder, hvor produkternes priser følger 
markedspriserne. I disse tilfælde vil prissikring være gunstig, hvis priserne stiger men skabe en 
større risiko, hvis priserne falder, da konkurrenterne så vil kunne sælge deres varer billigere. 
Det er derfor vigtigt for en virksomhed at sætte sig ind i markedet og konkurrenternes holdning 
til prissikring.  

Figur 9: Dagsværdisikring 
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Virksomheder indgår altså regnskabsmæssig sikring for at vise en stabil værdi på virksomheden. 
Her er det relevant at huske på, hvilke virksomheder der har interesse i, at vise et stabilt 
regnskab. Virksomheder, der handles på børser, har en særlig interesse i dette da en stor del af 
deres markedsværdi ligger i aktiekurser. Hvis en virksomhed viser et dårligt resultat et år, falder 
kursen, og det er til trods for, at det måske er en sikring for fremtidige råvarepriser, der har en 
negativ værdi. Havde virksomheden indgået regnskabsmæssig sikring ville denne værdi være 
indregnet i den periode, hvor produkterne sælges (råvarerne forbruges), og virksomheden ville 
derfor vise et mere stabilt resultat med en forventning til produktionsomkostningerne, der 
ligger lidt over markedspriserne grundet sikringen.  

Det er altså grundet transaktionsomkostninger, interne omkostninger til dokumentation og 
stabilitet i regnskabet primært de børsnoterede kunder, der har interesse i at indgå 
sikringstransaktioner. 
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Kapitel 5: Kravene til regnskabsmæssig sikring ifølge IAS 39 
I dette kapitel gennemgås kravene til regnskabsmæssig sikring ifølge IAS 39. Indledningsvis 
berøres en afgrænsning i standarden kaldet ”own use exemption”. Derefter gennemgås 
regnskabsmæssig sikring under IAS 39.  

  

5.1 Own use exemption 
Under IAS 39 eksisterer en såkaldt own-use exemption. Den kan beskrives, som følger: 

“IAS 39 Financial Instruments: Recognition and Measurement currently requires 
that contracts to buy or sell a non-financial item that can be settled net, but are 
entered into for the purposes of receipt or delivery of the non-financial item as 
part of the entity's expected purchase, sale or usage requirements would be 
outside the scope of IAS 39.” (IASPLUS 2010) 

Own use exemption er en undtagelse til IAS 39, der gør, at købs- eller salgskontrakter af blandt 
andet råvarer, der ellers har karakter af afledte finansielle instrumenter (og derfor burde være 
underlagt IAS 39) ikke indregnes som afledte finansielle instrumenter.  

Det gælder kontrakter, der kan afregnes som følger 1) netto i kontanter 2) med et andet 
finansielt instrument 3) ved levering eller modtagelse af råvarer. Det gælder dog kun, hvis 
kontrakterne er indgået henblik på at modtage eller levere varerne (IAS 39.5A-6, IAS 39.BC24B; 
BC24C). I stedet indregnes de som gensidigt forpligtigende aftaler.  

Denne paragraf gør, at de virksomheder, der producerer eller forbruger råvarer, er tvunget til 
at indregne disse kontrakter som gensidigt bebyrdende aftaler medmindre, de bryder reglen 
ved at sælge råvarerne inden levering. Hvis reglen brydes skal alle deres kontrakter af denne 
type indregnes til dagsværdi over resultatopgørelsen (IAS 39.6).  

At råvarekontakter bliver indregnet som gensidigt bebyrdende aftaler er i sig selv ikke 
problematisk, da disse aftaler kan sikres gennem pengestrømssikring. Det er dog besværligt at 
sikre denne type kontrakter, da der ofte er mange kontrakter, der har specielle vilkår og af og til 
ændrer sig (KPMG 2013: 11). I IAS 39 er der altså indført en paragraf, der skriver 
råvarekontrakter ud af regelsættet, hvis råvarerne indgår i den ordinære drift. Dette er i 
udgangspunktet lavet for at tage hensyn til virksomheder, der benytter store mængder råvare.  

Kritikken af own-use undtagelsen er, at det er meget besværligt at benytte regnskabsmæssig 
sikring på kontrakterne. 
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5.2 Introduktion til IAS 39 
Regnskabsmæssig sikring under IAS 39 er muligheden for at ændre den regnskabsmæssige 
behandling for at udligne en regnskabsmæssig uoverensstemmelse. Eksempelvis tidspunktet 
noget indregnes på, eller hvor det indregnes i regnskabet (EY 2014b: 3364).  

Det er kun muligt at benytte regelsættet, hvis man lever op til en række krav, der uddybes 
nedenfor. Der er, som beskrevet i afsnit 4.3 ovenfor, to typer regnskabsmæssig sikring: 
Pengestrømssikring og dagsværdisikring.    

Som udgangspunkt kan regnskabsmæssig sikring kun benyttes, hvis det minimerer 
virksomhedens risiko for udsving i resultatopgørelsen. Altså skal sikringsinstrumentet være 
risikominimerende, og det sikrede skal ramme resultatopgørelsen. Et sikringsforhold består af 
et sikringsinstrument og et sikret instrument. Disse beskrives nærmere i afsnit 5.3.1 og 5.3.2.  

For at et sikringsforhold lever op til regnskabsmæssig sikring skal følgende fem kriterier være 
opfyldt (IAS 39.88, EY 2014b: 3431): 

• Ved indgåelse af sikringsforholdet skal der foreligge dokumentation for 
sikringsforholdet. Herunder: det sikrede, sikringsinstrumentet og den sikrede risiko. 

• Sikringen forventes at være højst effektiv til at minimere risikoen i overensstemmelse 
med virksomhedens risikopolitik. 

• Hvis det sikrede er en fremtidig transaktion, skal den være højst sandsynlig. 
• Effektiviteten skal kunne måles pålideligt. 
• Sikringsforholdet skal løbende testes for at være effektivt. 

Næste sektion gennemgår dokumentationen, herunder det sikrede og sikringsinstrumentet, og 
derefter kravene til effektivitetstest. Afslutningsvist gennemgås reglerne for ophør med 
indregning af et sikringsforhold ifølge IAS 39. 

 

5.3 Dokumentation for sikringsforhold 
Der retningslinjer for hvordan alle aktiver, passiver eller andre poster skal indregnes i et 
regnskab. IAS 39 kommer men en mulighed for at bryde disse retningslinjer, og ændre på 
indregningen. Derfor er det centralt, at der ved indgåelse ligger en dokumentation, så 
virksomhederne kan holdes op på de valg de træffer. Dokumentationen er således en central 
forudsætning, når en virksomhed vælger at benytte regnskabsmæssig sikring. 

Dokumentationen, der skal foreligge ved indgåelsen af sikringsforholdet, skal indeholde en 
beskrivelse af: 
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• hvad det sikrede er  
• hvad sikringsinstrumentet er 
• hvad den sikrede risiko er 
• hvordan virksomheden i løbet at sikringsforholdet vil teste effektiviteten (IAS 39.88(a)).  

Dokumentationens formål er at sikre, at virksomheder, der benytter regelsættet, ikke 
misbruger det. Eksempelvis kan en virksomhed have indgået en sikring, der er meget positiv og 
ved årsafslutningen stå med måske 5 millioner DKK placeret på egenkapitalen11 . Hvis ikke der 
ligger dokumentation for, at handlen rent faktisk er en sikringstransaktion, kan virksomheden 
argumentere for, at det var en anden handel, der var sikringsinstrumentet og derfor forsøge at 
flytte rundt på beløbene.  

Hele ideen er, at hvis man skal have mulighed for at ændre på indregningen af finansielle 
poster, så skal der inden indgåelse dokumenteres, hvad der sikres, hvilken risiko, med hvilket 
instrument det sikres og hvordan sikringsforholdet i løbet af sikringen bliver effektivitetstestet. 
Dette  giver omgivelserne mulighed for at holde virksomheden op på de valg den træffer. Dette 
er særligt relevant eftersom reglerne for regnskabsmæssigsikring giver virksomhederne 
mulighed for at ændre på indregning af posterne i regnskabet.  

 

5.3.1 Sikringsinstrument 
Et sikringsinstrument er et afledt finansielt instrument (herefter derivat12) eller en finansiel 
forpligtigelse, der ikke er et derivat, men forventes at udligne ændringerne i det sikrede (EY 
2014b: 3367). Eksempelvis kan lån benyttes til afdækning af ændringen i værdien af et 
indregnet aktiv.  

Det er muligt at benytte andele af derivater eller kombinerer flere derivater, det er dog et krav, 
at de benyttede derivater, skal designeres helt til udløb af det enkelte derivats løbetid. 

Da et sikringsforhold i udgangspunktet skal minimere virksomhedens risiko, er det ikke muligt 
at benytte netto solgte optioner til at sikre. Grunden til dette er, at en netto solgt option øger 
virksomhedens risiko mod, at virksomheden modtager en præmie (IAS 39.72) (EY 2014b: 3368). 
Når en option sælges, så er det køberen, der har mulighed for at vælge, om optionen skal 
udnyttes eller ej. Det er altså køberens risiko, der minimeres.   

Det er ligeledes vigtigt at undersøge om sikringsinstrumenterne har indbyggede barrierer, 
knock-out-elementer og andre eksotiske tilføjelser, da disse i nogle tilfælde ikke er 
risikominimerende og derfor ikke kan designeres som sikringsinstrument.  

                                                      
11 Under IFRS er det i kategorien other comprehensive income (på dansk anden total indkomst). 
12 Se definition af afledt finansielt instrument i afsnit 1.4.2. 
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5.3.2 Det sikrede og den sikrede risiko 
I udgangspunktet kan følgende sikres regnskabsmæssigt: 

• et indregnet aktiv eller forpligtelse  
• en ikke-indregnet virksomhedsforpligtelse 
• en højst sandsynlig fremtidig transaktion  
• en nettoinvestering i en udenlandsk investering  

Ovenstående kan sikres regnskabsmæssigt, hvis de eksponerer virksomheden for en risiko og 
hvis virksomheden designerer sikringsforholdet (EY 2014b: 3367, 3378) og risikoen rammer 
resultatopgørelsen (EY 2014b: 3406).  

Det er ikke muligt at sikre et afledt finansielt instrument. 

 

5.3.2.1 Andel  
Det er muligt at sikre en andel. Hvis den sikrede risiko er et finansielt instrument, er det muligt 
at sikre dele af risikoen. Dette er dog kun muligt, hvis risikoen kan identificeres separat fra 
andre risici, og den kan måles pålideligt (EY 2014b: 3378-3379).  

 

5.3.2.2 Ikke finansiel aktiv eller forpligtelse 
Sikres et ikke finansielt aktiv eller forpligtelse kan kun følgende sikres (se også Figur 10 der 
illustrerer de tre muligheder):  

1. I sin helhed 
2. Alt bortset fra valutarisikoen  
3. Kun valutarisikoen (EY 2014b: 3383) 

Figur 10: Illustration af de tre mulige designeringer af sikringer af råvare under IAS 39 
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Sagt på en anden måde, er det under IAS 39 ikke muligt at identificere en risiko såsom API 2 for 
kul og sikre dette element uden at sikre transport og andre omkostninger ved instrumentet 
samtidig.  

 

5.3.2.3 Grupper 
Grupper af aktiver, forpligtelser eller transaktioner, der er udsat for samme risiko, kan sikres 
hvis dagsværdiændringerne er proportionale med værdien af de enkelte elementer.  

Hvis det sikrede er en højst sandsynlig fremtidig transaktion, er det ikke nødvendigt at kende 
dagen, hvorpå transaktionen finder sted, den skal blot ligge inden for et kortere tidsinterval. 
Dette er vigtigt for, at effektivitetstesten kommer til at ligge inden for det godkendte interval. 
Er datoen usikker risikerer virksomheden, at effektivitetstesten tester negativ i løbet af 
sikringens løbetid (EY 2014b: 3434). 

 

5.3.2.4 Den sikrede risiko 
En risiko kan sikres, hvis den kan identificeres separat og måles pålideligt. Undtaget er dog ikke 
finansielle risici, som beskrevet ovenfor i afsnit 5.3.2.2. Ikke finansielle risici er undtaget, da det 
antages, at de ikke kan identificeres separat og måles pålideligt.   

 

5.4 Effektivitet 
Effektiviteten indgår i flere af kriterierne for at indgå et sikringsforhold. For det første skal 
sikringsforholdet ved indgåelse dokumentere, at ændringerne i dagsværdien af det sikrede 
instrument og sikringsinstrumentet er effektivt både prospektivt og retrospektivt. For det andet 
skal effektiviteten af sikringsforholdet kunne måles pålideligt og sidst skal effektiviteten måles 
løbende (EY 2014b: 3436).  

At et sikringsforhold er effektivt er defineret ved, at ændringer i sikringsinstrumentet 
modregnes af ændringerne i det sikrede inden for et bånd på 80% til 125% af værdien af det 
sikrede (EY 2014b: 3437). Standardmetoden, der benyttes, er dollar-offset metoden. Denne 
metoder tager udgangspunkt i ændringer i dagsværdien af sikringsinstrumentet holdt op mod 
ændringer i dagsværdien af det sikrede.  

Problemet ved en sådan metode er illustreret nedenfor i Tabel 4. Problemet er, at hvis der kun 
er meget små ændringer i dagsværdierne vil den relative forskel mellem dem (hvilket 
effektiviteten er et udtryk for) let komme til at falde udenfor et godkendte bånd på 80%-125%. 
Og forholdet tester derved ineffektivt.  
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Tabel 4: Illustrativt eksempel på effektivitetstest 
Nominel værdi Ændring i dagsværdi på 

sikringsinstrumentet 
Ændring i dagsværdi 
på det sikrede 

effektivitet 

10.000.000 150.000 145.000 103% 
10.000.000 15.000 10.000 150% 
 

Eksemplet ovenfor illustrerer hvordan den samme nominelle forskel mellem ændringen i 
dagsværdi på et instrument med samme hovedstol kan gøre en sikring ineffektiv, hvis 
ændringerne er meget små.  

Der er flere forskellige metoder til at teste den prospektive og den retrospektive 
effektivitetstest, disse berøres dog ikke yderligere.  

 

5.5 Ophør med indregning af sikringsforhold 
Ophør med indregning sker, hvis: 

1. sikringsinstrumentet udløber, bliver solgt eller bliver udnyttet 
2. sikringsforholdet ikke længere er effektivt 
3. sikringsforholdet trækkes tilbage (EY 2014b: 3419). 

Derudover ophører indregning af et sikringsforhold for en pengestrømssikring, hvis en fremtidig 
sikret transaktion ikke længere er højst sandsynlig (EY 2014b: 3428).  

En virksomhed har således under IAS 39 ifølge punkt 3 ovenfor mulighed for at trække et 
sikringsforhold tilbage frivilligt. Vælger en virksomhed at gøre dette, er der restriktioner på, 
hvornår virksomheden kan optage en lignende sikring igen. Derudover bliver den gevinst eller 
det tab, der ligger på egenkapitalen (hvis det er en cashflowsikring) fortsat på egenkapitalen, 
hvis den underliggende transaktion er sandsynlig, til den oprindelige transaktion finder sted.  

 

5.6 Opsummerende på IAS 39 
I dette kapitel er den internationale regnskabsstandard IAS 39 gennemgået, med henblik på 
råvaresikring. Generelt er det vigtigt at huske, at udgangspunktet for regnskabsmæssig sikring 
er, at det skal være med til at minimerer en virksomheds risiko. Hvis ikke sikringsinstrumentet 
er risikominimerende, kan det ikke benyttes til regnskabsmæssig sikring.  

Ud fra teorien er stabilitet (hvilket hænger tæt sammen med risikominimering) med til at give 
omgivelserne et bedre billede af den interne styring af virksomheden. Kan en virksomheden 
derfor gennem en årrække vise stabilitet, så vil regnskabsmæssig sikring kunne give en ekstra 
signalværdi for virksomheden.  
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Regelsættet giver virksomheder mulighed for at udligne regnskabsmæssige 
uoverensstemmelser og kan i den henseende hjælpe virksomheder til at levere mere stabile 
regnskaber. De skrappe dokumentationskrav ved indgåelse er med til at give omgivelserne 
mulighed for at holde virksomheden op på de mål, virksomheden forfølger gennem den 
regnskabsmæssige sikring.  
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Kapitel 6: Forskellene mellem IAS 39 og IFRS 9 
I dette kapitel gennemgås forskellene mellem de to internationale standarder for 
regnskabsmæssig sikring, IAS 39 og IFRS 9.  

IASBs mål med at opdatere IAS 39 til IFRS 9 er at reducere kompleksiteten af den 
regnskabsmæssige behandling af finansielle instrumenter (EY 2014b: 3477). Nedenstående 
figur illustrerer de områder, der er blevet behandlet i forbindelse med opdateringen.  

 

 

 
De første fire punkter hører til designations fasen, derefter kommer et punkt til hver af de 
andre tre faser: sikringsforløbet, ophør og regnskab.  

Størstedelen af områderne er ovenfor gennemgået for IAS 39. Under hvert afsnit gennemgås 
IFRS 9, og hvordan denne standard skiller sig ud fra IAS 39. Hele gennemgangen er lavet med 
henblik på råvaresikring.  

Efter hvert afsnit opsummeres på forskellene mellem de to internationale regnskabsstandarder.  

IFRS 9 tager på mange punkter udgangspunkt i IAS 39. Eksempelvis er det stadig de samme tre 
typer af sikringsforhold, der kan indgås (pengestrømssikring, dagsværdisikring og sikring af 
nettoinvesteringer). Derudover er alle sikringsforhold stadig frivillige at indgå.  
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Figur 11: Forandringer i forbindelse med opdateringen af IAS 39 
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6.1 Klassifikation: Dagsværdioption  
Under IAS 39 er der en såkaldt own use exemption, se afsnit 5.1. Denne undtagelse holder 
råvarekontrakter uden for IAS 39, således at de ikke behandles som afledte finansielle 
instrumenter men som gensidigt bebyrdende aftaler. Denne undtagelse er bragt over i IFRS 9.  

Alligevel er det værd at undersøge IFRS 9, hvis en virksomhed, der sikrer råvarer, ønsker at 
benytte regnskabsmæssigsikring. Under IFRS 9 er det muligt at klassificere sig ud af problemet 
uden at benytte regnskabsmæssig sikring til at korrigere det regnskabsmæssige mis-match. 
Under IFRS 9 er der for ikke finansielle instrumenter indbygget en mulighed for at indregne 
selve salgs- eller købskontrakten til dagsværdi over resultatopgørelsen, kaldet fair value option 
eller dagsværdioption.  

Disse kontrakter kan under IFRS 9 ved benyttelse af dagsværdioptionen indregnes til dagsværdi 
over resultatopgørelsen, hvis det fjerner et regnskabsmæssigt mismatch i indregningen. Hvis 
eksempelvis en fastpris-købs eller salgskontrakt ved indgåelse designeres til dagsværdi over 
resultatopgørelsen, fordi der samtidig indgås et modsatrettet afledt finansielt instrument, så vil 
klassifikationen løse en regnskabsmæssig uoverensstemmelse, der ellers ville være opstået 
uden at benytte regnskabsmæssig sikring.  

Den regnskabsmæssige behandling af kontrakten ændrer sig altså fra at være en gensidig 
bebyrdende aftale, der ikke indregnes, til at blive indregnet til dagsværdi over 
resultatopgørelsen.   

Denne mulighed er særlig relevant for energiselskaber eller storforbrugere af energi. Altså 
virksomheder, der køber eller sælger el, gas, olie eller kul.  

Den klare fordel ved denne løsning er for virksomheden, at denne kan opnå en 
regnskabsmæssig behandling svarende til regnskabsmæssig sikring (dagsværdisikring) uden 
hele dokumentationsapparatet aktiveres. Det er altså en administrativ let løsning, der løser et 
problem som IAS 39 kun nødtvungent kan løse.  

 IFRS 9 er således fordelagtig for virksomheder, der sikrer råvarekontrakter, da det bliver muligt 
at sende et mere retvisende billede til stakeholdere gennem regnskabet. Derudover er det ikke 
administrativt krævende og koster derfor ikke virksomheden meget i form af intern tid. 

 

6.2 Risikopolitik 
Alle virksomheder er eksponeret overfor forskellige risici i forbindelse med virksomhedens drift. 
Risici der kan føre til udsving i virksomhedens værdi og resultat. Den interne styring i 
virksomheder sker blandt andet ved hjælp af retningslinjer. Ledelsen fremlægger retningslinjer 
eller politikker for bestyrelsen, der derigennem har mulighed for at styre,  hvilke mål 
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virksomheden forfølger. De fleste større virksomheder har en nedskrevet risikopolitik til at styre 
efter.  

Regnskabsmæssig sikring er et instrument der kan benyttes af ledelsen eller bestyrelsen, når 
virksomheden manøvrerer i risikolandskabet. Risikopolitikken er en materialisering af den 
risikoramme virksomheden ønsker at bevæge sig inden for.  

I de fleste tilfælde er det under IAS 39 muligt benytte regnskabsmæssig sikring. Kritikken af IAS 
39 er, at den er for regelbaseret og kompleks, og der derfor mangler et link til det sikring 
egentligt handler om, nemlig risikostyring.  

Under udarbejdelsen af IFRS 9 lå fokus derfor på virksomhedens formål med sikringen; 
risikostyring. Under IFRS 9 skal alle sikringer være forbundet til virksomhedens 
risikostyringspolitik, så virksomhedens risikopolitik bliver afspejlet i regnskabet. 
Udgangspunktet vedrørende regnskabsmæssig sikring under IFRS 9 er altså, at sikringen 
stemmer overens med virksomhedens interne risikostyring.  

Først og fremmest forsøger IFRS 9 at koble virksomhedens risikoprofil med dens 
regnskabsmæssige behandling. I formålet med IFRS 9 står følgende: 

”The objective of hedge accounting is to represent, in the financial statements, the 
effect of an entity’s risk management activities that use financial instruments to 
manage exposures arising from particular risks that could affect profit or loss.” 
(IFRS 9.6.1.1) 

Formålet med IFRS 9 standarden er altså, at virksomhedens regnskabsrapportering kommer til 
at afspejle virksomhedens risikostyring. Herved åbnes der op for et mindre rigidt regelsæt, der 
giver virksomhederne mulighed for at tage udgangspunkt i den enkelte virksomheds 
risikostyring. 

Ifølge EY indebærer dette følgende:  

“This includes replacing some of the arbitrary rules by more principle-based 
requirements and allowing more hedging instruments and hedged items to qualify 
for hedge accounting.” (EY 2014a: 3). 

I IAS 39 er formålet inden for måling og indregning, der er således ikke et selvstændigt formål 
med regnskabsmæssig sikring. Helt præcist lyder formålet som følger (i versionen gældende 
frem til 2014):  

”The objective of this Standard is to establish principles for recognising and 
measuring financial assets, financial liabilities and some contracts to buy or sell 
non-financial items.“ (IAS 39.1) 
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Fokus her er altså ikke på virksomhedens formål med at benytte regelsættet. Hvis IFRS 9 lever 
op til standardens formål, er det en klar fordel for virksomheder, der ifølge teorien ønsker at 
vise et så korrekt billede af virksomhedens aktiviteter som muligt til shareholders eller 
stakeholders. 

Der skelnes I IFRS 9 – i modsætning til IAS 39 – mellem sikringsformål og risikostrategi13. 
Risikopolitikken er udtryk for virksomhedens risikostrategi og indeholder virksomhedens 
overordnede retningslinjer og mandater inden for hvilke, al handel skal ligge. Sikringsformålet 
er formålet med den enkelte sikring. Se eksempel i tabel nedenfor. 

 

Tabel 5: Illustration af forskel mellem risikostrategi og sikringsformål 
 Risikostrategi Sikringsformål (risiko objektiv) 
Definition Dokument der definerer 

mandater, rammer og 
håndtering af risici.  
Dokumentet er oftest godkendt 
af bestyrelse 

Formålet med den enkelte sikring der er 
indgået. Sammenhæng mellem sikring og 
overordnet risikopolitik. 

Eksempel 
Olie 

Afdækning af prisrisikoen på 
70% af det forventede års 
forbrug 

Afdække risikoen på udsving i pris på de 
første 100 ton olie med levering i marts 2016. 

Eksempel 
Renter 

Virksomheden mål er at ligge 
med en renterisiko opgjort som 
en varighed på 4-5 år  

En pengestrømssikring af en gæld på 15 M 
DKK med variable renter til faste renter de 
næste 10 år, dette gøres for at øge 
varigheden af gældsporteføljen for at ligge 
inden for den af bestyrelsen udstukne 
ramme. 

 

Når en virksomhed aflægger regnskab for at give shareholdere eller stakeholdere 
informationer, er det vigtigt for virksomheden, at de informationer, der gives, stemmer overens 
med den politik bestyrelsen har valgt, at virksomheden skal følge. Ideen om at koble 
regelsættet til virksomhedens risikopolitik giver derfor god mening i forhold til 
virksomhedernes formål med regnskabsaflæggelsen.  

Ud fra et ledelsesmæssigt perspektiv sørger IFRS 9 således for, at den information, der bliver 
leveret gennem regnskabet, i højere grad stemmer overens med den risiko, virksomheden 
ønsker at påtage sig. Fra et shareholder perspektiv, vil der således være et stærkere signal, i de 
aktiviteter virksomheden foretager sig under IFRS 9 end IAS 39, da aktiviteterne er knyttet 
tættere til virksomhedens ønskede driftsmæssige risiko.  

                                                      
13 På engelsk hedder det risk objective og risk management strategy. 
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6.3 Det sikrede  
Ifølge IFRS 9 skal det instrument, der sikres, designeres ved indgåelse (ligesom det var tilfældet 
med IAS 39). Derudover er det de samme elementer, der kan sikres (se afsnit 5.3.2).  

Af forskelle mellem de to standarder er det værd at påpege to: risikokomponenter og 
aggregerede eksponeringer.  Nedenfor gennemgås de to ændringer i sikrede instrumenter.  

 

6.3.1 Risikokomponent 
For virksomheder, der sikrer råvarer, ligger den største ændring i den nye standard i 
designeringen af det sikrede instrument. En virksomhed, der sikrer kul til brug i deres 
produktion, kan som beskrevet ovenfor ifølge IAS 39 kun sikre kulprisen i sin helhed, eksklusiv 
valutaelementet eller kun valutaelementet se afsnit 5.3.2.2.  

Men hvad indgår rent faktisk i prisen på kul der handles på de finansielle markeder?  

 
 
Når man handler råvare på de finansielle markeder, handler man dem til en destination. Derfor 
er der et transporttillæg indregnet i prisen, som dækker udgifterne til at transporteret varerne 
fra A til B. 

Derudover handles råvarerne oftest i en standardiseret kvalitet (se afsnit 1.4), der er 
specificeret i kontrakten.  

Da råvarerne først leveres ved leveringsdatoen, indgår også en omkostning for opbevaring på 
lager til leverancen forekommer. I Figur 12 ovenfor er illustreret, hvilke elementer, der indgår i 
virksomhedens omkostning til kul i produktionen og forward kontrakten, der samlet set giver 
virksomhedens omkostning efter sikring. 

Figur 12:Råvaresikring 
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Der er fra virksomhedens side mange grunde til kun at sikre det aktive stof. Eksempelvis er 
virksomhedens omkostning til kul i produktionen ikke et standardiseret produkt, og det er 
derfor meget dyrt at sikre. Derudover kan virksomheden have en naturlig sikring af eksempelvis 
transportelementet. Alternativt, kan risikopolitikken, virksomheden arbejder ud fra, definere 
sikringen af det aktive stof og ikke hele omkostningen.  

I Figur 13 er illustreret, hvordan regnskabsmæssig sikring af det aktive stof minimerer udsving i 
værdien af kontrakten (antaget at der kun er små udsving i transport, lager og andre spreads). 

IFRS 9 åbner op for at virksomheder kan sikre et enkelt element, eksempelvis kul-prisen, hvis 
elementet kan:  

• identificeres separat (separately identifiable) 
• måles pålideligt (reliably measurable). (EY 2014b: 3485) 

Det er dog ikke i sig selv nok, at en risikokomponent kan identificeres separat og måles 
pålideligt. Det sikrede element skal stadig leve op til de generelle regler for regnskabsmæssig 
sikring, der eksempelvis kræver, at værdiændringer i det sikrede og sikringsinstrumentet skal 
korrelerer. Generelt er det lettere at sikre en risikokomponent, hvis den ikke skal igennem 
mange forskellige processer inden den sælges videre. Jo flere trin den skal igennem desto 
mindre er sandsynligheden for, at der fortsat er et økonomisk forhold mellem ændringerne i 
prisen på det sikrede og sikringsinstrumentet.  

Derudover, er det vigtigt at være opmærksom på, at det ikke er muligt at sikre en dyrere 
kvalitet med en billigere kvalitet. Dette er kaldet ”sub-libor”-problemet, da det primært er et 
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Figur 13: Illustration af værdisvingninger med eller uden sikring. 
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problem for eksempelvis banker, der kan finansiere sig billigere end LIBOR14. Problemet ligger i, 
at en virksomhed ikke kan sikre en eksponering med et sikringselement, der er mere værd end 
eksponeringen. Ønsker virksomheden alligevel at sikre, skal designeringen være eksempelvis 
70% af sikringsinstrumentet, da dette skaber en indbygget ineffektivitet i sikringsforholdet.   

For at samle op på risikokomponenter, indarbejder IFRS 9 konkrete muligheder for at sikre 
elementer, der før ikke kunne sikres. Dette er med til at gøre det muligt for virksomheder at 
forfølge flere interne risikostrategier. Igen kan det klonkluderes, at regelsættet gør det lettere 
for virksomheder at afspejle deres faktiske aktiviteter og risikopolitik i deres eksterne regnskab 
til stakeholderne.  

 

6.3.2 Proxysikringer 
Sikring af risikokomponenter leder videre til proxysikringer. En proxysikring er en sikring af en 
risiko med et sikringsinstrument, der korrelerer denne risiko, men lægger sig op af en anden 
risiko. Ændringerne i sikringsinstrumentet agerer som proxy for ændringerne i det sikrede 
instrument og den herigennem den sikrede risiko.  

Et illustrativt eksempel på en proxysikring er, hvis en valutasikring af Kinesiske Yen sikres med 
USD. Dette er muligt, da Yen gennem en fastkurspolitik er bundet til den amerikanske dollar. 
Historisk er der altså en tæt sammenhæng mellem hvordan ændringer i USD og ændringer i 
CNY.  

Dette fænomen er meget populært inden for råvaresikring. Eksempelvis sikres flybrændstof (jet 
fuel) med andre typer af olie, da lige akkurat denne forfining af olien, ikke handles finansielt. 
Der benyttes altså en proxy. Proxyer benyttes også til at få adgang til mere likvide markeder. 
Eksempelvis så er crude oli det mest handlede, hvorfor både Gasolie og jet fuel af og til sikres 
med dette og et spread. 

Ligeledes kan nogle typer basisrisiko anses for en proxysikring, hvis forskellen bliver så stor, at 
det ikke længere er samme underliggende risiko, men en korreleret risiko.  

Proxysikringer er under IAS 39 meget påvirkede af effektiviteten, da der vil være et ineffektivt 
element. Effektivitetselementet behandles yderligere under effektivitetstest i afsnit 6.5. Under 
IFRS 9 er der mulighed for at rebalancere en proxysikring i løbet af sikringsforholdet, og derved 
op nå en bedre effektivitet end uden rebalancering. Rebalancering behandles i afsnit 6.6. 

 

 

                                                      
14 LIBOR står for London Inter-Bank Offered Rate og er et udtryk for en markedsrente i England. I Danmark hedder 
renten CIBOR. 
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6.3.3 Aggregated exposures  
En anden form for sikringsforhold er aggregeret eksponering. I en aggregeret eksponering er 
det sikrede instrument en kombination af en eksponering og et derivat.  

Et eksempel på dette kunne være en virksomhed, der ved indgåelse af eksempelvis en 
købskontrakt på kul vælger at sikre ændringer i værdien af kul. Nogle måneder efter 
virksomheden har indgået en række tilsvarende sikringer, beslutter virksomheden at indgå en 
valutasikring af alle kulkontrakterne.  Denne sikring vil under IAS 39 kræve, at alle eksisterende 
kul-sikringer ophører, og derefter skal sikringsforholdet redesigneres på ny, hvor kul og 
valutaderivaterne designeres under en samlet sikring. 

Under IFRS 9 er det muligt at forsætte det oprindelige sikringsforhold og designere hele det 
eksisterende forhold, altså kulkontrakter og sikringsinstrumenter, som det sikrede i et nyt 
sikringsforhold, hvor valutakursrisikoen sikres (EY 2014b: 3482). Dette er illustreret i Figur 14, 
hvor de to sorte kasser er første sikringsforhold og de to mørkegrå kasser er andet 
sikringsforhold.  

 

IFRS 9 gør det således lettere styre en virksomheds risici løbende. Hvis risikopolitikken ændrer 
sig, er det ikke længere nødvendigt, at alle eksisterende sikringsforhold ophører for derefter at 
blive designeret på ny. Dette er en fordel for virksomheder, der benytter regnskabsmæssig 
sikring af råvare, men det er et særtilfælde og derfor ikke det mest tungtvejende. Det er i 
højere grad interessant for virksomheder, der løbende håndterer låneporteføljer med variabel 
og fast rente i forskellige valutaer, de kan have behov for at justerer forholdet mellem fast og 
variabel rente for at leve op til risikopolitikken. Hvis lånene i forvejen er underlagt sikring, er 
dette ikke muligt under IAS 39. 

Hvis en virksomhed vælger at benytte aggregerede sikringsforhold, er det vigtigt at være 
opmærksom på, at ineffektivitet i det første sikringsforhold fører til ineffektivitet i det andet 

Figur 14: Aggregeret sikring 
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sikringsforhold. Det er altså ikke optimalt at designere et sikringsforhold med stor basisrisiko i 
første forhold, da det leder til ineffektivitet i det andet forhold. 

 

6.3.4 Sikring af grupper  
Under IAS 39 er det som beskrevet i afsnit 5.3.2.3 muligt at sikre grupper, hvis de indeholder 
instrumenter med samme risiko, hvor værdien af det enkelte bevæger sig proportionalt med 
værdien af den samlede gruppe. Kriteriet om proportionalitet er i praksis svært at leve op til. 
Særligt hvis en råvareportefølje sikres af et råvareindeks bestående af flere aktier, der er 
knyttet op på ændringen i råvarens pris. I dette tilfælde er der stor sandsynlighed for, at en 
aktie ikke ændrer sig proportionalt med hele porteføljen.  

Det nye regelsæt har derfor to andre kriterier til opfyldelse af sikring af grupper: 

• Gruppen skal bestå af elementer der hver især lever op til kravene for regnskabsmæssig 
sikring.  

• Risikopolitik skal have til formål at behandle gruppen samlet i stedet for separat. 

Igen er ændringen i IFRS 9 lavet med fokus på risikopolitikken og altså styringen af 
virksomheden.  

 

6.4 Sikringsinstrumentet 
For sikring af råvarer er der ikke de store ændringer i sikringsinstrumenter. Der er dog åbnet op 
for, at man kan benytte ikke afledte finansielle kontrakter til sikring.  

Dette er relevant, da en råvarekontrakt måske er for omfattende en sikring, så virksomheden i 
stedet ønsker at købe nogle aktier i et aktieindeks, der er knyttet op på udviklingen i 
råvareprisen.  

Det vurderes at ændringerne i sikringsinstrumentet er mindre interessant inden for 
råvaresikring. Disse berøres derfor ikke yderligere.  

 

6.5 Effektivitet 
Effektivitetstest under IFRS 9 er baseret på en tre trins raket, hvor den meget hårde 80-125% 
grænse, som var kendetegnet under IAS 39, er fjernet, mod at der i stedet er en mere løs 
definition, og så nogle elementer man skal tage højde for:  
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1. Først og fremmest skal der være et økonomisk forhold mellem det sikrede og sikrings 
instrumentet. Dette kan dokumenteres både kvantitativt og kvalitativt. En statistisk 
sammenhæng er i sig selv ikke nok.  

2. Udover selve testen skal modparten og ens egen kreditværdihed vurderes. 
Kreditrisikoen og ændringer i kreditrisikoen må ikke være den overvejende faktor i 
ændringerne i dagsværdien på det sikrede eller sikringsinstrumentet. Det understreges 
dog, at der, hvis der er tale om små værdier, skal ses bort fra kreditrisikoen, selvom 
denne er den overvejende faktor. Altså ses bort fra de små tals lov, der gør, at 
uvæsentlig ineffektivitet kan fælde et sikringsforhold. Dette er et af de store problemer 
ved effektivitetstesten under IAS 39. 

3. Sidst skal sikringsratioen bestemmes og denne skal rebalanceres, når det er nødvendigt.  

Den retrospektive effektivitetstest er fjernet, og det er nu kun et krav at lave en fremadrettet 
effektivitetstest. Til trods for dette, skal virksomheden stadig dokumentere og ompostere 
ineffektivitet. Altså er virksomheden nødsaget til at lave en retrospektiv dollar off-set15 analyse. 
Det er altså mere på papiret, at virksomheden er fritaget fra en obligatorisk retrospektiv 
effektivitetstest.  

Derudover kan effektivitetstesten under IFRS 9 både være kvalitativ og kvantitativ. Selve 
effektivitetstesten under IAS 39 er let forståelig. At en klart defineret værdi skal ligge inden for 
et interval på 80 til 125% er meget operationelt. Den nye effektivitetstest har fjernet det meget 
firkantede interval. Dette er en klar fordel for sikringsforhold, der ligger med meget små 
værdier, da den relative forskel (som beskrevet i afsnit 5.4) let kan blive ineffektiv, hvis der ikke 
tages højde for de små tals lov.  

IFRS 9 siger, at hvis et sikringsforhold fejler på grund af kreditrisikoen, så skal det vurderes 
hvorvidt den absolutte værdi er signifikant, og alternativt skal der ses bort fra den kvantitative 
test, der fejlede.   

Mange råvaresikringer er proxysikringer, og det er derfor relevant at knytte et par ord til dette. 
Når det kommer til effektivitet af proxysikringer, er det under IFRS 9 lettere at foretage sikring, 
da et sikringsforhold ikke automatisk ophører, hvis effektiviteten kommer under 80% eller over 
125%. Er det stadig sandsynligt, at sikringsforholdet kan forblive effektivt, er det muligt at 
rebalancere sikringen og fortsætte sikringsforholdet. Det kræver dog, at det ikke er kreditrisiko, 
der er skyld i ineffektiviteten.  

Der er tilfælde, hvor det er muligt at lave en kvalitativ effektivitetstest i stedet for en kvantitativ 
test. 

                                                      
15 Dollar off-set er en metode til beregning af ineffektivitet. Metoden går ud på at sammenligne ændringerne i 
dagsværdi på sikringsinstrumentet med ændringerne i dagsværdi på det sikrede.  
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Et centralt element i ændringerne i effektivitetstesten er rebalanceringen af forholdet. 
Rebalanceringen gør det muligt at minimere ineffektivitet i sikringsforhold. Herved er der større 
mulighed for, at sikringsforholdet forsat er effektivt og rent faktisk lever op til forventningen 
om at minimere risici for virksomheden. 

 

6.6 Rebalancering  
Under IFRS 9 er der åbnet op for, at en sikring kan rebalanceres. Er et sikringsforhold 
eksempelvis indgået som en proxysikring, hvor en råvare sikres med en råvare af en anden 
kvalitet, så er der en indbygget risiko for at korrelationen mellem sikringsinstrument og det 
sikrede instrument udvikler sig således, at der skal bruges mere af det ene instrument eller 
mindre af det andet for at justere forholdet til, så det stemmer overens med den nye 
korrelation.  

Under IAS 39 er der ikke mulighed for at ændre på sikringsforholdet efter indgåelse. Sker der 
derfor et skred i korrelationen vil dette føre til ineffektivitet i sikringsforholdet indtil udløb (eller 
til at sikringsforholdet bryder den kritiske 80%-125%-grænse og sikringsforholdet derfor 
ophører). 

IFRS 9 har fokus på virksomhedens drift og giver derfor virksomhederne mulighed for at 
forsætte sikringsforholdet, med eller uden rebalancering. Rebalanceres et forhold, med 
forventningen om, at den nye korrelation holder til udløb, vil rebalanceringen føre til mindre 
ineffektivitet i sikringsforholdet i tiden efter rebalanceringen. Rebalanceres virksomheden ikke 
sikringsforholdet vil der være en større risiko for at sikringsforholdet ophører grundet 
ineffektivitet.  

Rebalancering hjælper altså virksomhederne til at opretholde deres sikringsstrategier, men den 
tager ikke højde for omkostningerne ved rebalancering. Hvis der i løbet af et sikringsforhold er 
flere reblanceringer bliver omkostningen ved sikringen uigennemskuelig, da der hver gang, der 
indgås nye derivater, er omkostninger til modparterne. Jo flere transaktioner desto sværere 
bliver det at overskue, hvad den faktiske omkostning har været ved rebalanceringen. 
Risikostrategier har som udgangspunkt til formål at afdække, hvor store omkostninger en 
virksomhed vil betale for at minimere en risiko. Hvis omkostningen ved risikominimeringen er 
uklar, bliver det sværere for virksomheden ved indgåelse af sikringen at vurdere, hvorvidt det 
er en god ide eller ej.  

Der er ingen eksempler på omkostningerne på balancering, da standarden ikke er ratificeret 
endeligt i EU, og der derfor ikke er mange eksempler på virksomheder, der har implementeret 
den ud over i Canada. 
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6.7 Ophør med indregning 
Reglerne for ophør med indregning under IFRS 9 lægger sig tæt op af reglerne under IAS 39. To 
forskelle er værd at påpege: 

1. Under IAS 39 er det muligt, at ophøre frivilligt med indregning af et sikringsforhold. 
Denne mulighed er fjernet under IFRS 9.  

2. Under IFRS 9 er det derimod blevet muligt at ophøre med indregning, hvis 
virksomhedens risikopolitik ændrer sig (EY 2014a: 30). 

Derudover, er reglerne de samme for ophør med indregning. For pengestrømssikringer bliver 
det akkumulerede beløb stående på egenkapitalen under anden total indkomst indtil den 
underliggende transaktion rammer resultatopgørelsen. Er forholdet ophørt grundet, at 
transaktionen ikke længere er sandsynlig, så bliver også det akkumulerede beløb under anden 
total indkomst resultatført.  

For dagsværdisikring bliver det akkumulerede beløb på det sikrede afskrevet fra balancen til 
resultatopgørelsen i takt med, at det sikrede rammer resultatopgørelsen.   

 

6.8 Præsentation og oplysning 
Præsentationen af tallene er stort set uændrede under IAS 39 og IFRS 9. I IFRS 9 er det på 
råvarer blevet obligatorisk at præsentere resultatet som en basis-ændring. Dette betyder, at 
sikringsreserven, når transaktionen er gennemført, bliver flyttet til varelageret sammen med 
varen. Dette er valgfrit under IAS 39. 

Oplysningsreglerne derimod er ændret markant. Reglerne er således, at vælger man, at 
implementerer IFRS 9, så følger reglerne om oplysning under IFRS 716 automatisk med. Her 
gennemgås de oplysningskrav, der har relevans for virksomheders implementering af IFRS 9 for 
at sikre råvarer.  

Kravene, der er tilføjet under den nye standard, er følgende: 

• Risikopolitik 
o Sikringsinstrumenterne og hvordan de benyttes til sikring 
o Det økonomiske forhold mellem det sikrede og sikringsinstrumenterne 
o Sikringsratio 
o Mulige kilder til ineffektivitet (EY 2014a: 30, 62) 

• Beløb, tidspunkt og sikkerhed af fremtidige pengestrømme 
o En profil over den tidsmæssige placering af betalinger på sikrings instrument og 

beløb 

                                                      
16 Se liste over regnskabsstandarder i afsnit 0. 



 

48 af 62 
 

o Gennemsnitspriser eller sikringspriser, eksempelvis strike på optioner 
o Beskrivelse af forventede kilder til ineffektivitet i hele sikringsforløbet 
o Ændringer i sikringsforhold såsom ophør (EY 2014a: 64) 

• Effekten af den regnskabsmæssige sikring i regnskabet. 
(EY 2014a: 62). 

Risikopolitikken skal som minimum indeholde information, om de forskellige typer af risici 
virksomheden er udsat for, hvordan de opstår, og i hvilken grad de bliver håndteret af 
virksomheden. Oplysningerne skal kategoriseres på risikotype (valuta, olie, råvare, etc.) fremfor 
sikringstype (pengestrømssikring eller dagsværdisikring). 

Ovenfor er oplysningskravene illustreret for at vise, hvor stor en ændring der på dette punkt er 
til IAS 39.  

Oplysningskravene er på sin side med til at skabe gennemsigtighed, samtidig med at det er en 
administrativ byrde for virksomheden. Som kritik af oplysningskravene under IFRS 9 er altså, at 
de er administrativt tunge. Derudover pointere teorien, at relevansen af information falder hvis 
mængder af information bliver for stor. Dette er en indirekte kritik af mængden af oplysninger. 
Kommer der for mange oplysninger, er det ikke muligt at skelne de vigtige fra de mindre vigtige.  

 

6.9 Opsummering 
Et gennemgående emne i IFRS 9 er det interne management værktøj, risk management 
strategien, der benyttes til at styre virksomheden internt. 

Det er lykkes IASB at indarbejde risk management strategien som et centralt omdrejningspunkt 
for virksomheders regnskabsmæssige sikring. Dette er i udgangspunktet et favorabelt tiltag for 
virksomheder, der ønsker at levere et regnskab, der stemmer overens med virksomhedens 
interne strategi. Set fra regnskabsbrugerens synsvinkel er det også fornuftigt, at de 
informationer, der leveres, stemmer overens med den politik ejerne af virksomheden ønsker at 
gennemføre.  
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Kapitel 7: Diskussion  
Det er igennem opgaven illustreret, hvordan IFRS 9 på en række områder, er med til at skabe en 
sammenhæng mellem styringen af virksomheden og den eksterne rapportering. Eftersom et af 
de udtalte formål med regnskabsopdateringen fra IAS 39 til IFRS 9 var at skabe en bedre 
sammenhæng mellem risikopolitikken og regnskabsaflæggelsen, er det ikke overraskende at se, 
at det rent faktisk er sket.  

Nedenfor diskuteres den teoretiske begrebsramme, og hvilke dele af den, der har ændret sig 
mellem IAS 39 og IFRS 9, og hvordan dette er med til at skabe muligheder eller begrænsninger 
for virksomhederne.  

 

7.1 Ændring i begrebsrammen 
Nærværende opgaver undersøger forskellene mellem IAS 39 og IFRS 9. Disse to 
regnskabsstandarder kan ud fra ovenstående teori i kapitel 0 anses som værende to normative 
begrebsrammer, der stilles op overfor hinanden og på forskellige punkter sammenholdes for at 
vurdere muligheder og begrænsninger i de to begrebsrammer.  

Nedenfor diskuteres først niveau 1 ud fra en overordnet betragtning. Derefter diskuteres 
niveau 2 ud fra de 4 faser af regnskabsmæssig sikring som er beskrevet i kapitel 0 i denne 
opgave. Sidste diskuteres niveau 3-5 samlet.   

 

Efter den normative regnskabsteoris begrebsramme er diskuteret, diskuteres verifikation af 
den, inden diskussionen afsluttes med en kildekritik af opgaven.  

 

1.  Brugernes informationsbehov 

2. Kvalitative egenskaber 

3. Definition af elementer 

4. Indregning og måling 

5. Klassifikation og præsentation 

Grundlæggende forudsætninger 
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Figur 15: Normativ regnskabsteori (inspireret af Elling 2012:197). 
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7.2 Niveau 1: Brugernes informationsbehov 
Formålet med det eksterne regnskab er ifølge teorien at opfylde regnskabsbrugernes 
informationsbehov. Regnskabsbrugernes informationsbehov må anses som værende de samme 
uanset hvilken regnskabsmæssig standard, der benyttes. Spørgsmålet er således om 
regnskabsbrugernes informationsbehov har ændret sig, som følge af ændringer i samfundet, og 
om dette har påvirket udarbejdelsen af IFRS 9 i modsætning til IAS 39.  

IAS 39 blev implementeret første gang i 1998 (IAS 3917), og har derfor levet gennem en række 
op og nedture på det finansielle marked. Beslutningen om at opdatere IAS 39 var allerede 
truffet i 2005 og selve processen blev presset frem efter finanskrisen i 2008 (IFRS 2014a: 4). 

Udover finanskrisen har der også været en række eksempler på tilfælde af virksomheder, der 
har misbrugt reglerne, ved at se regnskabsmæssig sikring som et valgfrit regelsæt fremfor et 
tilvalgt regelsæt. Eksempelvis GE: 

“Specifically, GE was charged with violating accounting rules when it changed its 
original hedge documentation to avoid recording fluctuations in the fair value of 
interest rates swaps, which would have dragged down the company’s reported 
earnings-per-share estimates.” (CFO 2009) 

Alligevel kan det diskuteres, hvorvidt der samfundsmæssigt ligger et pres fra 
regnskabsbrugerne på at ændre begrebsrammen. Der kan argumenteres for regnskabsbrugerne 
har en interesse i flere oplysninger om blandt andet hvad der sikres, hvorfor det sikres, og 
hvordan det sikres, da virksomhederne således har sværere ved at flytte beløb fra en 
regnskabsmæssig behandling til en anden, uden at investorerne lægger mærke til det. Modsat 
vil virksomheder altid kunne snyde, og kvaliteten af data risikere at falde, hvis mængden af data 
blot stiger.  

Elling er i teoriafsnittet citeret for at sætte fokus på oplysning af ”beløbstørrelse og tidsmæssig 
fordeling samt usikkerhed” (Elling 2012: 200). Disse tre punkter er alle blandt de nye krav til 
oplysning under IFRS 9. Dette taler for, at enten har IAS 39 ikke leveret de rigtige data ellers har 
der fra samfundets side været et pres henimod øgede oplysninger for at tilgodese 
regnskabsbrugernes informationsbehov.  

 

7.2.1 Prognoseopgaven, kontrolopgaven og fordelingsopgaven 
På niveau 1 deles regnskabsbrugernes informationsbehov op i tre formål: prognoseopgaven, 
kontrolopgaven og fordelingsopgaven. Regnskaber aflagt fra et shareholder perspektiv tager 
ifølge teorien højde for prognoseopgaven, da de andre opgaver vil være opfyldt, hvis denne er 
opfyldt.  
                                                      
17 Beskrivelse af udviklingen af IAS 39 findes først i standarden før §1. 
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Har disse opgaver ændret sig i forbindelse med opdateringen fra IAS 39 til IFRS 9? 
Prognoseopgaven har ikke ændret sig, da formålet stadig er at prognosticere virksomheders 
fremtidige indtjeninger for at kunne vurderer værdien af virksomheden i dag. Om data er blevet 
bedre og derfor leder til en bedre prognose diskuteres nedenfor under niveau 2, som 
omhandler de kvalitative egenskaber. 

Kontrolopgaven har ændret sig. Fra 1998 hvor den oprindelige IAS 39 blev udviklet til 2014 
hvor IFRS blev færdig, er der kommet et markant større fokus på social og miljømæssig 
ansvarlighed (corporate social responsibility). Virksomheder udarbejder derfor i højere grad 
mere omfattende regnskaber med informationer om alt fra arbejdsmiljø til information om 
kontrakter med underleverandører i Afrika.  

Til trods for at denne opgave ligger under shareholder-perspektivet, tyder opdatering på, at der 
har været fokus på kontrol under udarbejdelsen af IFRS 9. Teoretisk forklares dette med, at 
kontrolopgaven er indarbejdet i prognoseopgaven. Regnskabsbrugere der prognosticerer en 
virksomhedes fremtidige indtjening vil altså have interesse i at undersøge om virksomhederne 
rent faktisk gør det, de skriver. Altså kontrollere om virksomheden historisk har holdt deres ord. 
Det meget snævre fokus på shareholderes bliver kritiseret i afsnit 7.6. 

Under alle omstændigheder gør de øgede oplysningskrav i forbindelse med regnskabet, at det 
bliver lettere for regnskabsbrugere at få overblik over hvad, virksomheden har for finansielle 
instrumenter. Under IAS 39 er der krav om noteoplysninger. Det har derfor hele tiden været 
muligt at få overblik over virksomhedens aktiviteter inden for finansielle instrumenter. Kritikken 
er derfor, at for store mængder information medfører, at informationen, der rapporteres, 
risikerer at blive irrelevant.  

Den generelle udvikling inden for regnskabsrapportering, går mod mere information. 
Virksomheders årsrapporter bliver længere og længere og ligner efterhånden mere 
markedsføringsmateriale. Om mængden af oplysninger med IFRS 9 stiger så data begynder at 
blive mindre relevante er ikke vurderet i denne opgave.  

Fordelingsopgaven er ikke berørt i IAS 39 eller IFRS 9, da formålet med disse to standarder er 
håndteringen af finansielle instrumenter. Umiddelbart påvirker de ikke fordelingen af overskud 
blandt ressource ejere.  

Hvis der opsummeres på niveau 1 tyder det på, at regnskabsbrugernes informationsbehov har 
ændret sig lidt i forbindelse med finanskrisen og virksomheders snyd med indregning af 
regnskabsmæssig sikring. Dette taler for de øgede oplysningskrav under IFRS 9. 
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7.3 Niveau 2: De kvalitative egenskaber 
De kvalitative egenskaber er delt op på to niveauer som det blev beskrevet i afsnit 2.3.2. Først 
er der generalklausulen, der siger, at et regnskab skal vise et retvisende billede. Et retvisende 
billede deles op i fire egenskaber: forståeligt, relevant, validt og sammenligneligt. Derudover er 
der de kvalitative egenskaber ved hver enkel post i regnskabet. Disse poster skal ud over 
ovenstående også være konsistent, væsentlige og verificerbare.  

I stedet for at gennemgå hver enkelt kvalitativ egenskab, tages udgangspunkt i ændringerne i 
regelsættet beskrevet i kapitel 0. Neden for diskuteres ændringerne inden for de fire faser af 
regelsættet som illustreret i Figur 3.  

 

7.3.1 Designeringsfasen  
Dagsværdioptionen er under IFRS 9 en mulighed for at undgå designeringsfasen, ved at ændre 
indregningen. Denne bliver behandlet her, da den tidsmæssig kommer før de resterende faser. 
I designeringsfasen defineres alle de elementer, der indgår i sikringsforholdet. Under det 
sikrede er følgende værd at nævne følgende tre elementer: sikring af andele, sikring af ikke 
finansielle aktiv eller forpligtelse (der gør det muligt at sikre en udvalgt risikokomponent også 
inden for ikke finansielle kontrakter) og aggregerede sikringer (der gør det muligt at styre en 
virksomheds risici enkeltvis).   

Dagsværdioptionen er under IFRS 9 udvidet til at indeholde råvarekontrakter der ellers ifølge 
IAS 39 er undtaget fra regelsættet. Dagsværdioptionen er en mulighed for at ændre 
indregningen af en råvarekontrakt fra balancen til resultatopgørelsen. Uanset hvor 
råvarekontrakten indregnes, lever den op til kravene for de enkelte regnskabsposter. 
Dagsværdioptionen skaber således ingen forskelle mellem de to standarder på dette niveau.  

Trædes et skridt tilbage for at se på regnskabet som helhed, så er der et krav om, at regnskabet 
skal være retvisende. Her argumenteres for, at dagsværdioptionen er med til at skabe et mere 
retvisende billede, da dagsværdioptionen gør det lettere for råvare-tunge virksomheder at 
bruge regnskabsmæssigsikring. Herigennem bliver det muligt for virksomheden at vise den 
risikostrategi virksomheden benytter i regnskabet.  

Hvorfor så ikke gå hele vejen og afskaffe own use exemption? Et af de punkter hvor 
regnskabsmæssig sikring ikke har ændret sig er, at det stadig er frivilligt at implementere. 
Fjernes own use exemption flyttes indregningen af alle råvare kontrakter til dagsværdi over 
resultatopgørelsen og alle de virksomheder, der ikke benytter regnskabsmæssigsikring vil så 
opleve udsving i deres resultatopgørelse.  

På samme måde som dagsværdioptionen kan eksempelvis sikring af andele, aggregerede 
sikringsforhold eller sikring af ikke finansielle aktiver eller forpligtelser, siges at give 
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virksomheder en større sammenhæng mellem risikoen, der rapporteres i regnskabet og 
risikoen virksomheden arbejder inden for ifølge deres risikopolitik.  

Det er altså ikke de kvalitative egenskaber ved den enkelte regnskabspost, men 
sammenhængen med virksomhedens risikostyring, der er den største fordel eller mulighed ved 
IFRS 9. 

 

7.3.2 Sikringsforløb  
Undersikringsforløbet er effektivitetstest blevet ændret mærkbart og derudover er der kommet 
en mulighed for at rebalancere sikringsforhold. 

Effektivitetstesten påvirker ikke direkte regnskabet og det kan derfor diskuteres hvorvidt den er 
en del af begrebsrammen. Faktum er dog at den ineffektive del påvirker resultatet (denne er 
den samme under IAS 39 og IFRS 9, da målemetoderne ikke er ændret). Derudover bliver 
regnskabet også påvirket når en effektivitetstest fejler og ændringen (for pengestrømssikringer) 
siden sidste effektive test posteres i resultatopgørelsen. Den meget klare 80-125% grænse er 
fjernet fra IAS 39 og erstattet af en mere kvalitativ tilgang, hvor der tages højde for 
væsentligheden af beløbene.  

Under IAS 39 er der en reel risiko for at et sikringsforhold fejler, når ændringerne i dagsværdi af 
det sikrede og sikringsinstrumentet er lave, da det er den relative ændring, der afgør om et 
sikringsforhold tester effektivt eller ineffektivt. IFRS 9 har erstattet denne tilgang med en mere 
kvalitativ tilgang, hvor der ikke er nogen hård linje, der definerer om forholdet virker eller ej.  

Derudover skal virksomhederne nu medtage kreditrisiko i deres opgørelser, så hvis der ikke 
stilles sikkerhed skal dagsværdiændringerne korrigeres for kreditrisiko. Dette er et direkte svar 
på finanskrisen, hvor konkurser gjorde finansielle instrumenters værdi afhængig af modpartens 
(og virksomhedens egen) kreditrisiko18.   

I lyset af finanskrisen, hvor kreditrisiko pludseligt udgjorde en stor andel af værdiændringen på 
derivater, giver det god mening, at der nu direkte tages højde for kreditrisiko. Et spørgsmål er 
dog om de kreditvurderinger, der nu skal indarbejdes kommer til at gøre en forskel under en ny 
finanskrise, eller om det er en unødig komplicering af en proces for at vise, at den nye standard 
har taget aktivt stilling til problemstillingen belyst under finanskrisen 2008.  

Rebalancering derimod giver virksomhederne større mulighed for at fortsætte sikringsforhold 
selv hvis der sker skred på de finansielle markeder. Et eksempel er hvis proxy forholdet mellem 
crude olie og fuel olie går fra 1:0,95 til et forhold på 1:0,8. I så fald ville virksomhederne ifølge 
IAS 39 – hvis et sikringsforhold var defineret med en proxy på 1:0,95 – skulle fortsætte med 

                                                      
18 CVA og DVA justeringer er et krav ifølge IFRS 13. 
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denne proxy til forholdet slutter. Under IFRS 9 er det muligt at gå ind og købe eller sælge det 
sikrede eller sikringsinstrumentet for at rette sikringsforholdet til, så proxyen passer, og 
ineffektiviteten derfor bliver lavere over sikringsforholdet løbetid.  

For at opsummere på sikringsforholdet er den kvalitative tilgang til effektivitetstesten og 
mulighed for rebalancering begge med til at gøre det lettere for virksomheder at benytte 
regnskabsmæssig sikring på råvarer.  

 

7.3.3 Ophør med indregning 
Den største ændring for reglerne for ophør med indregning er afskaffelsen af den frivillige 
mulighed for at ophøre. Denne er erstattet af en mulighed for ophør, hvis risikopolitikken 
ændrer sig.  

Her er det værd at nævne den kvalitative egenskab konsistens. Hvis en virksomhed under IAS 39 
uden videre benytter den frivillige mulighed for at ophøre med indregning, kan virksomheden 
kritiseres for ikke at være konsistent. Hvis det derimod er som følge af ændringer i 
risikopolitikken som påkrævet under IFRS 9, er det lettere at argumentere for konsistensen i 
virksomhedens regnskab. Hvis virksomheden ændrer risikopolitik ofte, kan konsistensen i 
virksomheden betvivles.  

I praksis kan det dog diskuteres, hvorvidt denne ændring rent faktisk kommer til at gøre en 
forskel. For faktum er, at hvis en virksomhed ønsker at ophøre med at indregne et 
sikringsforhold, kan virksomheden determinere forholdet ved at sælge sikringsinstrumentet. 
Det er altså ikke muligt at tvinge virksomheder til at være konsistente. Men det nye regelsæt 
opsætter nogle rammer, der gør det lettere for virksomhederne.    

 

7.3.4 Regnskabsaflæggelse 
Præsentationen af data har ikke ændret sig mærkbart for sikring af råvarer. Der er derimod 
kommet en del flere oplysningskrav.  

Oplysningskravene beskæftiger sig ikke med de enkelte regnskabsposter, men i højere grad 
med kriteriet om et retvisende billede af regnskabet. De øgede oplysningskrav kan anses som 
både en forbedring af gennemsigtigheden, da fokus under udarbejdelsen har været på 
gennemsigtighed mellem virksomhedens risikopolitik og virksomhedens faktiske handlinger.  

Ovenstående gennemsigtighed leder til en forbedring af relevansen. Samtidig kan der 
argumenteres for, at oplysningskravene er så omfattende, at væsentligheden falder. 
Umiddelbart vejer det dog højere, at der er gennemsigtighed til virksomhedens risikopolitik. Da 
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dette både er med til at modarbejde, at der kommer sager med snyd, samtidig med at det på 
længere sigt holder virksomhedens handlinger op mod deres egen politik.  

Risikoen for at det hele bliver uvæsentligt, stammer fra mængden af data, der oplyses i 
regnskabet. Kommer der for mange data, bliver det sværere for regnskabsbrugerne at skelne 
mellem hvilke data, der er relevante, og hvilke der ikke er relevante.  

For at samle op på de forskellige niveauer er der en tendens mod at data er blevet mere 
konsistent og har en større sammenhæng til virksomhedens risikopolitik. Dette fører tilbage til 
prognoseopgaven, og kan siges at lede til en bedre prognose.  

 

7.4 Niveau 3-5: Målesystemer 
Målesystemerne som sådan har ikke været udsat for de store ændringer mellem IAS 39 og IFRS 
9.  

Niveau 3 definerer de forskellige poster på balancen. Definitionen af disse er den samme under 
IAS 39 og IFRS 9.  

Den største ændring her er hvornår noget indregnes i de forskellige poster. Eksempelvis giver 
dagsværdioptionen på råvarekontrakter virksomheder mulighed for at indregne kontrakterne til 
dagsværdi gennem resultatopgørelsen fra indgåelse i stedet for at blive indregnet som gensidigt 
bebyrdende aftaler. Dette er dog ikke en ændring til de eksisterende definitioner, men blot en 
udvidelse af anvendelsen.  

Ligeledes er indregning og målingskategorierne ikke ændret, men der er nogle eksempler på 
aktiver eller passiver nu kan indregnes anderledes. Eksempelvis, hvis der benyttes 
regnskabsmæssig sikring af aggregerede instrumenter. Dette adskiller sig fra IAS 39, hvor det 
ikke er muligt at benytte regnskabsmæssig sikring på aggregerede instrumenter.  

Nærværende opgave lægger ikke hovedvægten på målesystemerne, men på reglerne om 
regnskabsmæssig sikring. IAS 39 bestod som beskrevet i Figur 1 af nedskrivninger, indregning og 
måling og regnskabsmæssig sikring. Niveau 3-5 beskæftiger sig i højere grad med de ændringer 
der ligger under indregning og måling end under regnskabsmæssig sikring.  

 

7.5 Verifikation af regnskabsteorien  
Verifikationen af regnskabsteorien består som beskrevet i afsnit 2.4 af det syntaktiske niveau, 
det semantiske niveau og det pragmatiske niveau.  

Det syntaktiske niveau kræver, at et regnskab hænger sammen ud fra matematiske og 
regnskabstekniske teorier (et dobbelte bogholderi). Dette niveau er ikke ændret mellem IAS 39 
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og IFRS 9. Det semantiske niveau, der verificerer data er heller ikke ændret mellem de to. Det 
pragmatiske niveau er dog blevet opdateret.  

Formålet med det pragmatiske niveau er at hjælpe omgivelserne til at træffe bedre 
beslutninger. Det pragmatiske niveau antager altså et mere overordnet perspektiv og ser på 
hvorvidt den ene begrebsramme eller den anden begrebsramme er med til at skabe regnskaber 
med størst nytteværdi for regnskabsbrugerne.  

Det pragmatiske niveau kan således bruges til at besvare hjælpespørgsmålet: 

Hvilken af de to internationale regnskabsstandarder IAS 39 og IFRS 9 giver 
regnskabsbrugerne den største nytte? 

Som en samlet betragtning ud fra de berørte ændringer i begrebsrammen, er svaret klart. IFRS 
9 skaber størst nytte blandt regnskabsbrugere, idet IFRS 9 skaber en sammenhæng mellem 
virksomhedens risikostyring og dens regnskabsaflæggelse.  

For at besvare selve problemformuleringen, kan det siges at IFRS 9 skaber en række muligheder 
for sikring af råvarer, der ikke var der under IAS 39. Særligt muligheden for at sikre en del af en 
råvarekontrakt, hvis den kan måles pålideligt og identificeres separat, men også muligheden for 
at sikre på aggregeret niveau og derigennem styre sine risici separat.  

Den største udfordring for IFRS 9 i forhold til IAS 39, er de mere omfattende oplysningskrav. 
Samtidig med at oplysningskravene for virksomheden er en udfordring, argumentere teorien 
for at oplysningskravene er en konsekvens regnskabsbrugernes informationsbehov.  

 

7.6 Kritik af teorien 
Opgaven er udarbejdet ud fra en forudsætning om at teorien holder. I dette afsnit sættes 
spørgsmålstegn ved nogle af grundforudsætningerne i teorien. Det gøres ved at stille følgende 
spørgsmål: Hvorfor efterspørger rationelle ressourceejere ikke den rette information, når det 
ifølge teorien både er i virksomhedens og i ressourceejerens interesse? 

Umiddelbart er der tre mulige forklaringer: 

1. Optimering af den enkelte ressourceejers nytte leder ikke til en optimering af den 
samfundsmæssige nytte (markedsbaserede løsninger versus regulering).  

2. Ressourceejere er ikke 100% rationelle og indregner derfor ikke miljø og socialt ansvar 
når de placerer deres penge (antagelse om rationelle ressourceejere).  

3. Det er ikke i virksomhedernes interesse at oplyse den efterspurgte information 
(Informations asymmetri). 

De tre kritikker uddybes neden for. 
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7.6.1 Markedsbaserede løsninger versus regulering 
Opgaven tager udgangspunkt i den normative regnskabsteori, der ligger forankret i en verden 
hvor regnskaber reguleres. Teorien opstiller en begrebsramme inden for hvilken, regnskaber 
udarbejdes. Rammen er således ensbetydende med regulering.  

Fortalerne for markedsbaserede løsninger mener at markedskræfterne er med til at 
efterspørge den rette information fra virksomhederne og derved minimeres overproduktion af 
information i form af ligegyldige regnskaber. Dette er med til at maksimere den 
samfundsmæssige nytte.  

En ændring mod flere oplysninger kan således fortolkes på to måder: 

• Hvis brugernes informationsbehov ændrer sig, er det markedskræfter, der forsøger at 
trække nye informationer ud af virksomhederne.  

• Modsat kan den øgede regulering på baggrund af en finanskrise siges at være 
reguleringens måde at løse brugernes informationsbehov. 

IASB skriver i forbindelse med IFRS 9, at der er taget højde for finanskrisen. De lægger altså op 
til en verden, hvor markedskræfterne ikke dominerer.  

Fortalerne for markedsløsninger bruger regnskaberne og revisionen af disse fra inden der kom 
regulering som et eksempel på, at reguleringen er overflødig.  

Antages det, at kritikerne har ret, vil oplysningskravene under IFRS 9 være et eksempel på 
overregulering. Ændringerne i begrebsrammen kan i højere grad ses som en udvikling af et 
regnskabssprog og kan derfor i højere grad acceptable.   

 

7.6.2 Antagelse om rationelle ressourceejere 
Den benyttede regnskabsteori er baseret på en antagelse om, at regnskabsbrugerne er 
rationelle og maksimerer deres egen nytte. Dette leder ifølge teorien til en maksimering af den 
samfundsmæssige nytte, da virksomheder, der er mere rentable, vil overleve og de mindre 
rentable forsvinder. 

Ideen om, at hvis individer nyttemaksimerer, når de træffer beslutninger, leder til en 
maksimeret samfundsmæssig nytte er kritisabel og svær at finde i bevis for i samfundet.  

Men hvordan defineres den samfundsmæssige nytte? I teoriafsnittet er den samfundsmæssige 
nytte defineret som overlevelsen af de mest rentable virksomheder. Men er det de mest 
rentable virksomheder, der sørger for miljø eller social ansvar? 

Ud fra en nyttemaksimerende tilgang vil socialt ansvar blive indregnet i nytten, når den enkelte 
ressourceejer placerer sine penge hos en virksomhed fremfor en anden. Og derigennem vil 
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sociale og miljø aspekter bliver indarbejdet i den samfundsmæssige nytte gennem individernes 
nytte.  

Der er dog intet belæg for, at dette holder i virkeligheden, og derfor kan IASB kritiseres for at 
have en snæversynet tilgang til regnskaber, da det kun er shareholdere og ikke alle 
stakeholdere, der er i centrum, når regnskaber udarbejdes.  

Tages opgavens indhold i betragtning er spørgsmålet dog, hvor vidtrækkende konsekvenser 
kritikken har. Eftersom opgaven ser på regnskabsmæssig sikring, og ikke miljø eller andre 
sociale aspekter, bevæger den sig inden for det økonomiske område. Konklusionen på denne 
del af opgaven vil derfor ikke ændre sig, men kritikken har berettigelse for regnskabet som 
helhed.  

 

7.6.3 Informations asymmetri 
Den sidste kritik, der rettes mod teorien er, at der ikke er perfekt information. Dette leder til 
informations asymmetri. Denne asymmetri er hele grundlaget for at regnskaber udarbejdes 
årligt.  

Hele teorien om principaler og agenter bygger på at agenterne ved mere end principalen og at 
principalen derfor aktivt er nødt til at kontrollere agentens handlinger. Under perfekt 
information, hvor principalen gennem sine kontroller får de svar, der efterspørges, vil en 
markedsbaseret løsning fungere. Men da der ikke er perfekt information, har agenterne 
mulighed for at dreje regnskabet i en retning, der optimerer deres nytte uden, at det altid vil 
være muligt for principalen eller andre ressourceejere at gennemskue. 

Dette taler for regulering, da regulering indskrænker agenternes mulighed for at dreje 
oplysningerne i regnskabet til deres fordel. Opdateringen af IAS 39 til IFRS 9 har medført øgede 
oplysningskrav, hvilket ud fra denne teori kan ses som en kontrol af agenterne fra principalens 
side.  

Denne kritik er primært rettet mod det markedsbaserede regnskabsregime, hvor 
regnskabsomkostninger for agentens side skal minimeres, hvorfor agenten altid ønsker oplyse 
om virksomhedens aktiviteter. På samme måde kan kritikken rettes mod regulerede 
regnskabsregimer, her er agentens manøvrerum dog indsnævret til ligge inden for de 
regulerede rammer. Kritikken leder til en accept af en højere grad af regulering. Denne kritik 
retfærdiggør således øgede oplysningskrav mv.  
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Kapitel 8: Konklusion og perspektivering 
Denne opgave sammenligner den internationale regnskabsstandard IAS 39 med opdateringen 
af samme standard, IFRS 9. Opgavens problemstilling bliver belyst ud fra en normativ 
regnskabsteoretisk tilgang. Sammenligningen af de to standarder operationaliseres som 
sammenligningen af to normative begrebsrammer. Herudfra undersøges hvilke muligheder og 
begrænsninger IFRS 9 har i forhold til IAS 39, når virksomheder ønsker at sikre råvarer.  

I opgaven gennemgås den eksisterende strandard (IAS 39), hvorefter ændringerne i IFRS i 
forhold til denne analyseres. Herefter diskuteres forskellene mellem de to standarder med 
udgangspunkt i ændringer i begrebsrammerne.  

IFRS 9 ændrer ikke ved regnskabsbrugernes efterspørgsel på informationer. Derimod kan der 
argumenteres for, at finanskrisen har ledt til større krav om oplysning i forbindelse med 
regnskabsmæssig sikring.  

Målingen og klassifikation af instrumenterne ændres heller ikke i forbindelse med IFRS 9. Der er 
dog kommet en mulighed, kaldet own-use exemption, der giver virksomheder mulighed for at 
indregne råvarekontrakter, der ellers var dømt ude af IAS 39. Denne mulighed gør det 
nemmere for virksomheder, der har denne type råvarekontrakter at opnå en behandling 
svarende til regnskabsmæssig sikring.  

Sidst er der ændringer i de kvalitative egenskaber mellem de to standarder. Ved brug af IFRS 9 
opnår virksomheder, der sikrer råvarer, et regnskab der afspejler virksomhedens risikopolitik i 
højere grad, end tilfældet er med IAS 39. Dette er med til at skabe en bedre gennemsigtighed 
for regnskabsbrugeren. Derudover er der flere eksempler på sikringsmuligheder under IFRS 9, 
som ikke var mulige under IAS 39. Eksempelvis kan virksomheder under IFRS 9 sikre dele af ikke 
finansielle kontrakter, hvis de kan identificeres separat og måles pålideligt. Ligeledes får 
virksomheder mulighed for at styre deres risici individuelt uden at skulle ophøre med 
indregning og redesignere sikringsforholdene, hvis det i forvejen er sikret i forhold til en risiko. 
Dette gør ligeledes at regnskabet i højere grad afspejler virksomhedens faktiske påtagede risiko 
er.  

Konklusionen af analysen og diskussionen ud fra en normativ regnskabsteoretisk vinkel er, at 
IFRS 9 er med til at give regnskabsbrugerne en større nytte. Den største forbedring i 
begrebsrammen er koblingen til virksomhedens risikopolitik. Denne kobling er med til at skabe 
større nytte hos regnskabsbrugerne, ved at dække deres informationsbehov bedre. Selv 
oplysningskravene kan ud fra teorien forklares som en konsekvens af ændringer i samfundet og 
er med til at øge regnskabsbrugernes nytte. Dog kan for store mængder oplysning føre til en 
faldende nytte, da relevansen af informationen falder.  
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Overført til den oprindelige problemstilling skaber IFRS 9 en række muligheder for 
virksomheder, der ønsker at sikre råvare regnskabsmæssigt. Begrænsningerne var sværere at 
finde, kun oplysningskravene kan trække ned, hvis de bliver for omfattende.  

Projektet undersøgte virksomheders fordele og ulemper ved at overgå til IFRS 9 fra IAS 39 ud 
fra at shareholder og regnskabsaflægningsperspektiv. En anden ting der kunne være interessant 
at undersøge er om virksomhederne likviditetsmæssigt oplever forskelle mellem de to 
standarder. Her kunne eksempelvis skatteeffekter af indregning af råvarekontrakter ved brug af 
dagsværdioptionen være interessant at undersøge. Bliver råvarekontrakterne ved brug af 
denne mulighed til derivater og der skal lagerbeskattes, hvis ja, hvordan vil dette påvirke en 
virksomhed? 
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Liste over regnskabsstandarder 
• IAS 32 Financial Instruments: Presentation 
• IAS 39 Financial Instruments: Recognition and Measurement 
• IFRS 7 Financial Instruments: Disclosure  
• IFRS 9 Financial Instruments 
• IFRS 13 Fair value measurement 
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