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Executive Summary  

During the past 20 years the market for financial securities, consisting of both debt and equity securities, 

has changed significantly. Firstly, a range of new innovative securities have been developed and introduced 

to the marketplace, and, secondly, the market has witnessed a heavy growth. 

This trend challenges the traditional split of the liabilities side of the balance sheet as many of these new 

financial securities can be described as hybrids, containing characteristics of both liabilities and equity. It 

also affects the application of the accounting standard IAS 32 regarding classification of financial instru-

ments. This standard has been widely criticized by experts for containing inadequacies. In practice, alterna-

tive ways of handling the classification problems of these ‘mixed’ securities have therefore been used, for 

instance demonstrated by the financial rating bureaus. 

Based on these changes in the financial markets and the above-mentioned criticism of the existing regula-

tion of the area, the development of new standards has been initiated. This is happening as part of the 

Convergence Project, which is a working relationship established by IASB and FASB. In result, a range of 

alternative approaches to classifying the new set of securities have been presented. Some of these are only 

developed as basic concepts. However, this is not a major concern as the main idea with our thesis is to 

provide the reader with insight in the possibilities for developing a new standard that replaces IAS 32. 

From a comparison of the different approaches, we first identify a number of elements, which are common 

to most of the suggestions put forward. We subsequently place our identified elements in a ‘stage model’ 

that covers the decision-making process when developing an approach for classification of financial instru-

ments. The model is based on four steps containing one or two elements each. The seven elements are as 

follows:  

 Rules versus principles based approach 

 The role of the standard decision makers  

 The basic perspective in the financial reports 

 Prioritization of the users of the financial reports 

 Split of the liabilities side of the balance sheet 

 Criteria for the split 

 Definition of equity and/or liabilities 

In the last part of the thesis we interpret the developed ‘stage model’, resulting in our suggestion for form-

ing the basis of the classification of financial instruments. It has to be emphasized that this does not ex-

clude the possibility of applying the model in alternative ways and thus generating a completely different 

outcome. This depends on the subjective choices made during the application. 
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1. Indledning og problemstilling 

1.1 Indledning 

De seneste årtiers udvikling har resulteret i skabelsen af en lang række nye instrumenter på de 

finansielle markeder i blandt andet Europa og USA. Disse kaldes under en samlet betegnelse hy-

bride værdipapirer eller hybride finansielle instrumenter1, da de er karakteriseret ved at have lig-

heder med såvel forpligtelser som egenkapital.  

Det hævdes, at struktureringen af hybride finansielle instrumenter i høj grad er styret af virksom-

hedens (udstederens) mål om at balancere mellem henholdsvis skatte-, regnskabs- og kreditvur-

deringsregler.2 De nye finansielle instrumenter kan på den baggrund hævdes at have skabt udfor-

dringer i regnskabsmæssige sammenhænge, da udstedere netop har struktureret instrumenter 

med henblik på at få dem til at fremstå på en bestemt måde.  

 

 

 

 

 

 

Kilde: Egen tilvirkning med udgangspunkt i Day (2005) 

I denne afhandling har vi særligt fokus på den regnskabsmæssige behandling af hybride finansielle 

instrumenter. Klassifikation af finansielle instrumenter er på passivsiden traditionelt opdelt i hen-

holdsvis egenkapital og forpligtelser. De nye finansielle instrumenter udfordrer denne opdeling, 

idet de udvisker de traditionelle grænser for henholdsvis forpligtelses- og egenkapitalkarakteristi-

ka. Dette resulterer i, at en væsentlig del af passivsidens elementer, trods indhold af visse egenka-

pitalelementer, er klassificeret som forpligtelser, eller trods indhold af visse forpligtelseselemen-

ter, er klassificeret som egenkapital. De to grupper, forpligtelser og egenkapital, fremstår som føl-

ge heraf heterogene og fordelingen af instrumenter herimellem til tider arbitrær.   

                                                           
1
 Hos Elton et al (2007) defineres et finansielt instrument eller værdipapir bredt som ”… a legal contract representing 

the right to receive future benefits under a stated set of conditions.” For uddybelse af indeholdte instrumenter i grup-
pen hybride finansielle instrumenter se afsnit 2.2 
2
 Day (2005) 

Skatteregler 

Figur 1. Trekant til illustration af udsteders balancering imellem tre centrale reguleringsområder 

Kredit- 
vurdering 

Regnskabs-
regulering 

Skatteregler 
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Udstedelsen af regnskabsstandarder i Europa varetages generelt af den globale standardudste-

dende organisation International Accounting Standards Board, IASB. Denne organisation har sam-

men med det amerikanske Financial Accounting Standards Board, FASB, etableret et samarbejde, 

der betegnes Konvergensprojektet og omhandler udviklingen af et fælles regelsæt på regnskabs-

området. Regnskabsstandardsætterne i såvel IASB som FASB er opmærksomme på problemstillin-

gerne knyttet til klassifikation af finansielle instrumenter. 

Vores behandling af problemstillingerne tager udgangspunkt i den internationale regnskabsstan-

dard på området, IAS 32 Finansielle instrumenter: Præsentation, der i forbindelse Konvergenspro-

jektet er taget op til revision. Som led heri er der fremkommet en række forslag til, hvorledes re-

guleringen i IAS 32 bør ændres.  

I den første del af afhandlingen vil der fra et europæisk regnskabsmæssigt perspektiv blive belyst, 

hvilke udfordringer hybride finansielle instrumenter skaber for klassifikationen af forpligtelser og 

egenkapital. I forlængelse heraf vurderes det efterfølgende, hvorvidt de foreslåede tiltag af IASB 

og FASB i Konvergensprojektet samt relevante forslag udformet af øvrige fageksperter synes at 

afhjælpe disse udfordringer. På baggrund heraf behandles det til sidst, hvorledes udviklingen på 

området bør ske med hensyn til at skabe brugbar og konsistent regulering af klassifikation af fi-

nansielle instrumenter.  

Det er målet med afhandlingen, at den simultant behandler samme problemstillinger, som debat-

teres i IASB og FASB. Formålet hermed er ikke at efterligne projektudviklingen, men at behandle 

problemstillingerne ud fra en normativ betragtning uden at tilgodese bestemte repræsenterede 

holdninger.   

En af de tilgangsvinkler, der behandles som alternativ til IAS 32, er udfærdiget af CE/ASA, som er 

en amerikansk forskergruppe etableret under Columbia University, New York. I forbindelse med 

afholdelse af en konference angående afhandlingens emneområde blev det udtalt:  

“…There are some processes in public life that simply defy the political 

process. One is closing military bases—you can't possibly get Congress 

to vote on closing down a base. And the other is the establishment of 

accounting standards.” 

   - Arthur Levitt Jr., formand for CE/ASA Advisory Board 
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Arthur Levitt Jr.3 henviser i det citerede til den amerikanske beslutningsproces for indførelse af 

regnskabsstandarder. Processen må antages at være endnu mere kompliceret i forbindelse med 

Konvergensprojektet, hvor flere nationer skal opnå enighed om et approach til behandling af fi-

nansielle instrumenter. Da vi under behandlingen af emnet ikke er nødsaget til at anlægge be-

tragtninger med henblik på at opnå enighed med andre, finder vi, at afhandlingen dækker et aktu-

elt og relevant behov for at bearbejde emnet fagligt.  

Det er vores mål med afhandlingen at give læseren indblik i problematikker og løsningsforslag ved-

rørende klassifikation af finansielle instrumenter samt at fremkomme med retningslinjer for, hvor-

ledes den regnskabsmæssige udvikling på området bør forme sig.  

1.2 Problemformulering 

Afhandlingen har til formål ud fra en normativ synsvinkel at behandle, hvorledes udviklingen inden-

for regnskabsregulering af finansielle instrumenter bør ske med henblik på at skabe en praktisk 

brugbar og konsistent regulering på området.  

Besvarelsen sker med udgangspunkt i standardsætternes og fageksperters udførte arbejde samt 

debat angående IAS 32. Behandlingen af emneområdet er koncentreret om følgende hoved-

spørgsmål: 

 Hvad er baggrunden for problemstillingens aktualitet?  

 Hvilke problemer kan påpeges i forhold til brugen af den nuværende IAS 32? 

 Hvorledes kan der ud fra den alternative håndtering af klassifikation af finansielle instru-

menter under fagområdet ”rating” hentes inspiration til den regnskabsmæssige udvikling?  

 Hvilke centrale approaches for regulering af finansielle instrumenter er udviklet som æn-

dringsforslag til den gældende regulering i IAS 32? 

 På hvilke områder skal der træffes beslutninger med henblik på at skabe en sammenhæn-

gende regnskabsmæssig regulering for klassifikation af finansielle instrumenter? 

 Hvorledes kan der på baggrund af væsentlige udledte elementer sammensættes en række 

valg, der ud fra en normativ betragtning skaber grundlag for et meningsfyldt og umiddel-

bart praktisk brugbart approach? 

                                                           
3
 Arthur Levitt Junior er formand for CE/ASA Advisory Board og forhenværende formand for United States Securities 

and Exchange Commission (1993-2001). Citatet stammer fra en CE/ASA konference afholdt den 11. april 2005 angå-
ende gæld versus egenkapital set i forhold til performanceafhængige krav. 
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1.3 Afgrænsninger 

Afhandlingens emneområde indeholder brede dimensioner, hvorfor det er nødvendigt at opstille 

klare retningslinjer for afgrænsning af undersøgelsesfeltet. Dette gøres med henblik på at frem-

bringe en tilstrækkelig dybde i behandlingen af de berørte problemstillinger. 

Som en væsentlig afgrænsning behandles emnet klassifikation af finansielle instrumenter primært 

ud fra et europæisk regnskabsmæssigt perspektiv. Indførelsen af EU’s 8. direktiv har medført, at 

IFRS siden 2005 har været gældende regnskabsregulering for de børsnotede selskaber i medlems-

landene. I afhandlingen tages på baggrund heraf udgangspunkt i den gældende internationale 

regnskabsstandard IAS 32 Finansielle instrumenter: Præsentation. 

Det nuværende amerikanske grundlag for regulering af området behandles derimod ikke. Årsagen 

hertil er, at det allerede fra Konvergensprojektets begyndelse stod klart, at den nye regulering 

skulle ligge tættere op ad IFRS end den amerikanske regulering US GAAP.  

Da størstedelen af børsnotede selskaber udgøres af aktieselskaber, vil afhandlingens emne hoved-

sageligt blive belyst med udgangspunkt heri. Udstedelse af hybride finansielle instrumenter er 

desuden relativt udbredt for virksomheder med denne juridiske form. 

Med henvisning til Figur 1, side 6, skal det yderligere bemærkes, at det valgte emne betinger et 

naturligt fokus på den regnskabsmæssige regulering, der udgør størstedelen af opgaven. Afhand-

lingens emne er især specifikt relateret til passivsiden af regnskabets balance. Som supplement 

hertil vil regulering udfærdiget af kreditvurderingsbureauer blive berørt, da det har en relevans for 

diskussionen af den forestående ændring af den regnskabsmæssige regulering. Derimod behand-

les det skattemæssige perspektiv ikke nærmere, idet den skattemæssige regulering varierer fra 

land til land. 

Vores fremstilling er normativ og med fokus på de overordnede retningslinjer. Vi afgrænser os 

derved fra at være detaljeorienterede, hvilket især gælder i relation til praksis. De behandlede 

tilgangsvinkler relateres til praksis, men det er ikke afhandlingens mål at foretage detaljerede gen-

nemgange eller opstille oversigter for behandlingen af hele spektret af finansielle instrumenter. 

Afhandlingens emne indbefatter en diskussion af nogle af regnskabets mest basale elementer og 

har dermed reference til andre af Konvergensprojektets projektemner såsom Begrebsrammen. 
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Samtidig er brugen af reglerne i IAS 32 tæt forbundet med andre internationale regnskabsstandar-

der, herunder især IAS 39.  

I den forbindelse afgrænser vi os fra at inddrage reguleringen i IAS 39, der omhandler indregning 

og måling af finansielle instrumenter. Vi er naturligvis opmærksomme på, at klassifikationen af 

finansielle instrumenter er afgørende for indregningen og målingen heraf, men har valgt alene at 

behandle denne problemstilling på overordnet plan i forbindelse med sammenhængen mellem 

indregning over resultatopgørelsen og klassifikation på balancen.  

I forlængelse heraf skal det ligeledes nævnes, at konsolideringsbestemmelser ikke vil blive be-

handlet i denne afhandling. Det gælder i relation til såvel den nuværende regulering som de præ-

senterede nyudviklede tilgangsvinkler. 

Vi har valgt i et vist omfang at inddrage Begrebsrammen, der er udarbejdet af IASB. Denne repræ-

senterer en konceptuel referenceramme, som udgør det teoretiske fundament til at fremme et 

konsistent og veldefineret teknisk regelsæt (standarder) på konkrete områder. Inddragelsen af 

Begrebsrammen skyldes især, at der heri findes overordnede definitioner af forpligtelser og egen-

kapital, som har grundlæggende betydning for klassifikation. Der arbejdes som led i Konvergens-

projektet på udvikling af en ny fælles Begrebsramme, som behandles kort i afhandlingen. 

Angående ændringsforslag i forhold til IAS 32 har vi udvalgt to approaches, som behandles dybde-

gående, imens øvrige relevante approaches omtales kortfattet. De behandlede tilgangsvinkler har 

relation til Konvergensprojektet.  

De to approaches, der behandles dybdegående i afhandlingen, Basic Ownership Approach og Loss 

Absorption Approach, er udvalgt af to grunde. Dels repræsenterer de to forsøg på markant æn-

dring af den nuværende tilgangsvinkel til klassifikation af finansielle instrumenter, dels kan de be-

tegnes som de foreløbigt mest udviklede og gennemarbejdede tilgangsvinkler. De to approaches 

har ikke stor tilslutning blandt medlemmerne i IASB/FASB, og i vores udvælgelse har vi således 

valgt at se bort fra den politiske beslutningsproces i de to organisationer. Dette gør sig også gæl-

dende i forhold til valget af de øvrige omtalte approaches.  

I afhandlingen behandles yderligere to approaches, Claims Approach og Mezzzanine Approach, 

som ikke har været behandlet som relevante erstatningsforslag i forbindelse med Konvergenspro-
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jektet. Formålet med at inddrage disse er at etablere det bredest mulige grundlag for vores nor-

mative analyser og vurderinger. 

Afhandlingens vurderingsafsnit er baseret på foretagne analyser af de forskellige approaches. Der 

er på baggrund af de udførte analyser udvalgt de mest centrale grundlæggende elementer i for-

hold til regnskabsmæssig regulering af klassifikation af finansielle instrumenter. Disse er opstillet i 

en model bestående af fire trin.  

I forlængelse af standardsætternes og fageksperters approaches er det ikke målet med afhandlin-

gen at opstille endnu en tilgangsvinkel som vores løsning på klassifikationsproblemerne. Derimod 

er det målet at fremkomme med relevante retningslinjer i forhold til den fremtidige regnskabs-

mæssige udvikling på klassifikationsområdet.  

1.4 Målgruppe 

Afhandlingens primære målgruppe er revisorer og andre regnskabskyndige, herunder studerende 

og undervisere, med interesse for det regnskabsmæssige fagområde. Disse kan i afhandlingen sø-

ge viden om relevante problematikker angående regnskabsmæssig klassifikation på balancens 

passivside. Endvidere kan der i afhandlingen findes information om udviklingen indenfor Konver-

gensprojektet mellem IASB og FASB vedrørende specifikt klassifikation af finansielle instrumenter.  

Afhandlingen er skrevet som afslutning på henholdsvis cand.merc.aud og cand.merc.fir studiet, 

hvorfor læseren forudsættes at have et vist kendskab til økonomi og regnskabsvæsen på dette 

niveau. 

1.5 Metode og kildekritik 

I dette afsnit redegøres der for vores tilgangsvinkel til afhandlingens problemstilling, det anvendte 

kildemateriale og sammensætningen heraf.  

Metode defineres af Ib Andersen, forhenværende direktør for CBS Learning Lab ved Copenhagen 

Business School, som ”… den eller de undersøgelsesmåder, man vælger at anvende undervejs i en 

undersøgelsesproces”.4 Valg af undersøgelsesmetode og -design bør ske ud fra undersøgelsens 

formål, målgruppe og ressourcer.5  

                                                           
4
 Andersen (2005), side 17 

5
 Andersen (2005), side 41-43 
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Med udgangspunkt i den definerede målgruppe i forrige afsnit har vi valgt at gennemføre et om-

fattende ”desk reseach”, hvor vi ud fra Konvergensprojektets underliggende projekt angående 

”Financial Instruments with Characteristics of Equity” opstiller en række anbefalinger til brug for 

den videre udvikling af regnskabsregulering for klassifikation af finansielle instrumenter.  

I afhandlingen anlægges en normativ tilgang til emneområdets problemstillinger. Den normative 

tilgang har til formål at anvise, hvorledes den ”bedste” rapportering bør udformes i forhold til en 

given målsætning. Anvendes regnskabsbrugernes informationsbehov som målsætning, er den op-

timale rapportering den, der maksimerer nytteværdien for regnskabsbrugerne.6  

Afhandlingen indeholder såvel induktive som deduktive ræsonnementer. I forhold til kritik af den 

nuværende opdeling af balancens passivside, herunder reguleringen i IAS 32, anlægges der en in-

duktiv tilgangsvinkel. Vi går fra det specifikke til det generelle og slutter os til positive udsagn om, 

hvordan virkeligheden er indrettet.  

Ved opstilling af model for beslutningsprocessen og anvendelse heraf er vi derimod deduktive og 

danner logiske følgeslutninger på grundlag af givne præmisser. Vi tager udgangspunkt i en mål-

sætning om at maksimere nytteværdien for regnskabsbrugerne og baserer os på udledte postula-

ter om omgivelserne. På den baggrund opstilles retningslinjer for regnskabsmæssige modeller, 

begreber og teknikker.    

Afhandlingen er i væsentlig udstrækning baseret på anvendelse af sekundære data i form af kvali-

tative data. Vi forholder os således til andre eksperters og organisationers redegørelser angående 

emnet klassifikation af finansielle instrumenter. I afhandlingen fokuseres der på at sammenholde 

de forskellige tilgængelige kilder på området og på den baggrund foretage selvstændige analyser 

samt vurderinger.  

Som supplement er der gjort brug af primære data i form af interviews af danske fageksperter på 

området. Vi har rådspurgt og interviewet Jan Fedders, statsautoriseret revisor og partner i PwC, 

København, samt Stig Enevoldsen, statsautoriseret revisor og partner i Deloitte, København. Sidst-

                                                           
6
 Denne argumentation bygger på omtalen af normative regnskabsteorier i Elling (2002), side 45 

http://www.iasb.org/Current+Projects/IASB+Projects/Liabilities+and+Equity/
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nævnte har været formand for EFRAG7 Technical Expert Group frem til foråret 2010 og på nærme-

ste hold fulgt projektet angående ”Financial Instruments with Characteristics of Equity”.  

Om den anvendte litteratur skal oplyses, at en væsentlig del af kildematerialet er udfærdiget af 

henholdsvis IASB og FASB, idet afhandlingens emneområde tager afsæt i Konvergensprojektets 

behandling af ”Financial Instruments with Characteristics of Equity”. 

For at opnå viden om projektets forløb og de emner, som har været debatteret på de forskellige 

møder imellem IASB og FASB, har vi gennemlæst det materiale, som har været tilgængeligt på 

IASBs hjemmeside. Der er her adgang til en række dokumenter benævnt meeting updates og ob-

server notes.  

Møderne i IASB/FASB er offentligt tilgængelige, og dokumenterne er bestemt til brug for mødedel-

tagere, som ikke er medlemmer af IASB/FASB. Oplagte eksempler på deltagere er repræsentanter 

fra store revisionsvirksomheder, der løbende skal holde sig opdateret om udviklingen indenfor 

regnskabsregulering.8  

Derudover har vi gjort brug af de relevante diskussionsoplæg, som er udgivet i forbindelse med 

projektet. Der er her tale om FASBs preliminary views “Financial Instruments with Characteristics 

of Equity” samt IASBs discussion paper “Financial Instruments with Characteristics of Equity”. Lige-

ledes har vi anvendt materiale udarbejdet af FASB i forbindelse med debat om klassifikationspro-

blemer før Konvergensprojektets gennemførelse. 

Opgavens øvrige litteratur består hovedsageligt af artikler og dokumenter udarbejdet af fageks-

perter. Eksempler herpå er artikler fra det danske fagblad Revision & Regnskab samt det ameri-

kanske fagblad Accounting Horizons og desuden et discussion paper udarbejet af PAAinE9. 

I relation til kildekritik kan den omfattende anvendelse af materiale udarbejdet af IASB og FASB 

hævdes at indebære en risiko for, at vores afhandling farves af de politiske holdninger, som vi øn-

sker at undgå. Vi er opmærksomme på denne risiko, men ser ingen grund til at anfægte pålidelig-

heden i anvendelsen af materialet. 

                                                           
7
 EFRAG står for European Financial Reporting Advisory Group og har til formål at støtte Europa Kommissionen i udvik-

lingen af IFRS ved at yde rådgivning om den tekniske kvalitet heraf til IASB. (Se www.efrag.org) 
8
 Se eksempelvis meeting notes taget af Deloitte på http://www.iasplus.com/agenda/iasbpast.htm 

9
 PAAinE står for Proactive Accounting Activities in Europe og er en sammenslutning baseret på ressourcer fra EFRAG 

samt de nationale standardsættere. PAAinE har til formål at stimulere debatten angående vigtige emner på IASBs 
agenda før sidstnævnte formelt udsteder dets forslag jf. Barchow & Schmidt (2008).    

http://www.iasb.org/Current+Projects/IASB+Projects/Liabilities+and+Equity/
http://www.iasb.org/Current+Projects/IASB+Projects/Liabilities+and+Equity/
http://www.iasb.org/NR/rdonlyres/AE2FC463-BB40-4835-8805-13E44BBFE96F/0/dp_financial_instrumentsfeb2008_186.pdf
http://www.efrag.org/
http://www.iasplus.com/agenda/iasbpast.htm
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3. Teoretisk fundament for regnskabsstandarder

7. Opstilling og anvendelse af trinmodel for 
udvikling af approach

2. Udfordringer for klassifikation af forpligtelser og 
egenkapital

8. Konklusion

5. Kreditvurderingsbureauernes behandling af hybride 
værdipapirer

6. Approaches til erstatning af IAS 32 

1. Indledning og problemformulering

4. IAS 32 – Indhold og kritik

For det første anvender vi som supplement til disse kilder anden litteratur, hvilket blandt andet 

indbefatter mødereferater af Deloitte, der er tilgængelige på hjemmesiden for IAS Plus10. For det 

andet elimineres en del af risikoen ved, at der anvendes materiale udfærdiget af såvel FASB som 

IASB, der i fagpolitisk henseende kan siges at repræsentere modpoler og derfor må anses for at 

dække et bredt spektrum af synspunkter. For det tredje kræver argumenter i forbindelse med et 

regnskabsfagligt projekt generelt fyldestgørende begrundelser, som vi derfor i et vist omfang er i 

stand til at vurdere.  

1.6 Afhandlingens struktur 

Afhandlingen er overordnet struktureret i 8 hovedafsnit, der er vist grafisk i Figur 2.  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Kilde: Egen tilvirkning 

De i figuren anførte linjer med pile viser den successive bearbejdning af hovedemnet og den ind-

byrdes sammenhæng imellem de 8 afsnit. Hovedindholdet af de 8 afsnit er følgende:  

1. Indledning og problemformulering  

I det indledende afsnit introduceres læseren for afhandlingens problemfelt, afgrænsning, mål-

gruppe samt metode og kildekritik. Afsnittet afgrænser rammerne for resten af afhandlingen. 

 

                                                           
10

 http://www.iasplus.com/agenda/iasbpast.htm 

Figur 2. Afhandlingens struktur 

http://www.iasplus.com/agenda/iasbpast.htm
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2. Udfordringer for klassifikation af forpligtelser og egenkapital  

De behandlede udfordringer inkluderer blandt andet de seneste års udvikling i udvalgte finan-

sielle instrumenter samt den fundamentale problemstilling angående grænsen mellem for-

pligtelser og egenkapital. Gennem dette afsnit tydeliggøres afhandlingens problematisering. 

3. Teoretisk fundament for regnskabsstandarder 

I dette afsnit gennemgås overordnet regnskabets funktion og brugere. Desuden omtales hvil-

ke kvalitative krav, der stilles til regnskabsstandarderne, og den udvikling, som kravene på nu-

værende tidspunkt gennemgår. 

4. IAS 32 - Indhold og kritik 

Regnskabsstandarden IAS 32 vedrørende præsentation af finansielle instrumenter gennemgås 

i hovedtræk. Desuden præsenteres relevant kritik af IAS 32, der relaterer sig til de tidligere 

nævnte udfordringer ved klassifikation og det underliggende regnskabsteoretiske fundament.  

5. Kreditvurderingsbureauernes behandling af hybride værdipapirer 

Ud fra den formulerede kritik af IAS 32 præsenteres der i dette afsnit en eksisterende alterna-

tiv tilgangsvinkel til håndtering af klassifikationsproblematikken. Dette sker i form af en intro-

duktion til kreditvurderingsbureauernes metodikker.  

6. Approaches til erstatning af IAS 32 

I dette afsnit præsenteres og vurderes de alternative regnskabsmæssige approaches, som 

standardsætterne har debatteret i relation til erstatning af den nuværende klassifikationsre-

gulering vedrørende finansielle instrumenter. 

7. Opstilling og anvendelse af trinmodel for udvikling af approach  

På baggrund af den fremsatte kritik af IAS 32, kreditvurderingsbureauernes tilgangsvinkel til 

klassifikation samt forslagene til alternative regnskabsmæssige approaches opstilles der i det-

te afsnit en trinmodel for den grundlæggende beslutningsproces ved udarbejdelse af et ap-

proach til regnskabsmæssig klassifikation. Efterfølgende anvender vi trinmodellen til at frem-

sætte et idegrundlag for, hvordan en alternativ tilgangsvinkel til klassifikation af finansielle in-

strumenter bør udvikles.  

8. Konklusion 

Konklusionen svarer på afhandlingens problemformulering, som er præsenteret i afsnit 1.2. 

I hvert af de nævnte afsnit 2 til 7 er der til sidst foretaget en sammenfatning af de væsentligste 

behandlede problemstillinger med tilhørende delkonklusioner.  

1.  Opstilling of 

anvendelse af 

trinmodel for 

approachudvik-

ling 
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2. Udfordringer for klassifikation af forpligtelser og egenkapital  

For at belyse, hvilke udfordringer der er i forbindelse med klassifikationen af henholdsvis forplig-

telser og egenkapital, er der i det følgende omtalt markedsudviklingen for hybride finansielle in-

strumenter. Ydermere behandles spektret for gæld og egenkapital samt grænsen mellem de regn-

skabsmæssige kategorier forpligtelser og egenkapital. 

2.1 Markedsudviklingen for udvalgte hybride finansielle instrumenter 

Der har de seneste år været en markant udvikling på markedet for hybride finansielle instrumen-

ter. Udviklingen er karakteriseret ved en generel forøgelse i markedets volumen, hvor der som 

underliggende faktorer har været vækst i såvel antallet af velkendte som nye hybride instrument-

typer. Væksten anses af eksperter for primært at været drevet af en historisk højkonjunktur, der 

igangsatte udviklingen af virksomhedernes finansielle redskaber i forbindelse med kapitalfrem-

skaffelse.11  

Forøgelsen i antal hybride udstedelser er illustreret i Figur 3, som indeholder et uddrag af visse af 

de mest almindelige eksempler herpå i form af konvertible obligationer, konvertible præference-

aktier og almindelige præferenceaktier.  

Figur 3. Antal udstedelser pr. år af hybride finansielle instrumenter i Europa 1990-2010  

- konvertible obligationer, konvertible præferenceaktier samt alm. præferenceaktier 

 

 

Kilde: Datastream, CBS 

 

 

 

 

                       

                  Kilde: Datastream, CBS. (Udtræk hentet 20.03.2010) 

                                                           
11

 Ozeki (2007) 
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Såvel indenfor som udenfor disse kategorier er der som nævnt opstået instrumenter med nye 

sammensætninger af karakteristika. Problemstillingen angående indplacering i regnskabet indbe-

fatter således en lang række hybride finansielle instrumenter. 

Som det ses af Figur 3, er antallet af udstedelser faldet efter indtrædelse af finanskrisen 2007-

2008 og den opståede lavkonjunktur.  

Trods fald i antallet af udstedelser de seneste år er klassifikationsproblemet ikke reduceret væ-

sentligt, idet der er konstateret begrænsninger i den nuværende regulering af området. Det er 

desuden forventeligt, at markedets volumen atter stiger, når konjunkturerne vender.  

Problemstillingen angående klassifikation i regnskabet indbefatter således en række hybride finan-

sielle instrumenter. Det er fortsat en udfordring for standardsætterne at få vedtaget en ny regule-

ring af området. 

2.2 Spektret for gæld og egenkapital  

En virksomheds kapitalstruktur kan defineres på forskellige måder. Indenfor fagområdet finansie-

ring beskrives en virksomheds kapitalstruktur overordnet ved sammensætningen af dens egenka-

pital og gæld, det vil sige, hvordan den pågældende virksomhed har finansieret sig. 

Virksomhedens kapitalstruktur kan underinddeles i en række finansieringsformer/instrumenter. 

Som element heri indgår de såkaldte hybride finansielle instrumenter.  

Der eksisterer sammenhæng mellem de valgte finansieringsformer og virksomhedens kapitalom-

kostninger, hvilket har relation til risikoen forbundet med finansieringsformerne. Indenfor fagom-

rådet finansiering er der således en gammel antagelse om, at tilpasning af kapitalstrukturen for et 

selskab kan skabe værdi for aktionærerne.12 

Fagområdet regnskab beskæftiger sig med at rapportere om virksomheders finansielle stilling, 

hvilket inkluderer måling af elementerne aktiver, forpligtelser og egenkapital. De to sidstnævnte 

kategorier viser, hvorledes en virksomheds aktivbesiddelser er finansierede. 

 

                                                           
12

 Møller & Parum (2004), side 4 
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Hos IASB defineres henholdsvis aktiver, forpligtelser og egenkapital som følgende: 13 

”Et aktiv er en af virksomheden kontrolleret ressource som følge af tid-

ligere begivenheder, og hvorfra fremtidige økonomiske fordele forven-

tes at tilgå virksomheden” 

”En forpligtelse er en aktuel forpligtelse, der hidrører fra tidligere begi-

venheder, hvis indfrielse forventes at medføre et træk på virksomhe-

dens ressourcer.” 

”Egenkapital er den forskelsværdi, der fremkommer, når man fra alle 

virksomhedens aktiver trækker alle dens forpligtelser.” 

Set ud fra en regnskabsmæssig synsvinkel er en virksomheds kapitalstruktur illustreret på balan-

cens passivside. De forskellige finansieringsformer, der i den finansielle litteratur bredt betegnes 

som egenkapital og gæld, skal alt andet lige regnskabsmæssigt klassificeres under enten egenkapi-

tal eller forpligtelser. I relation hertil skaber kapitalstrukturelementer i form af hybride finansielle 

instrumenter udfordringer i klassifikationsmæssige sammenhænge. 

I det følgende præsenteres kort visse af de almindeligt forekommende poster i en virksomheds 

kapitalstruktur. Disse placeres i forhold til hinanden på spektret for gæld og egenkapital, hvor der 

vises en sammenhæng mellem risiko og afkastkrav. 

Almindelig gæld14 

Den almindelige gæld afgrænses normalt ved den kapital, som virksomheden fremskaffer via lån i 

banker.  

Gæld kan i en konkurs være almindelig, sikret eller efterstillet, hvilket beskriver kravets placering i 

konkursrækkefølgen. Således er sikret gæld det sikreste for långiver, mens den efterstillede gæld 

vil være tilknyttet den største risiko af de tre nævnte grupper.  

Alt andet lige vil gæld falde ind under definitionen for en forpligtelse.  

 

 

                                                           
13

 Begrebsramme (2009), afsnit 49 
14

 Brealey, Myers & Allen (2008), side 396 
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Erhvervsobligationer15 

Der synes ikke at foreligge nogen fast definition på, hvad en erhvervsobligation er. På Investe-

ringsForeningsRådets hjemmeside er der for eksempelvis angivet følgende: 

”Erhvervsobligationer er typisk udstedt af store virksomheder, som ud-

steder obligationerne for at låne kapital.  

Den effektive rente – det forventede afkast – på disse obligationer er ty-

pisk højere end på traditionelle statsobligationer, da risikoen er høje-

re.”16 

I lighed med aktier, realkreditobligationer og statsobligationer handles erhvervsobligationer typisk 

på børser, men markedet er ofte mindre likvidt. Erhvervsobligationer kan have forskellig løbetid og 

mange forskellige konstruktioner fastlagt efter virksomhedens behov. Eksempelvis kan der tilknyt-

tes optioner, hvorved obligationen vil blive kaldt for en hybrid obligation.  

I afhandlingen benævnes almindelige erhvervsobligationer efterfølgende som obligationer.  

Konvertible obligationer (konvertobligationer)17 

Denne gruppe er en variation af de almindelige obligationer, hvor der til obligationen er knyttet en 

konverteringsret, så obligationen kan konverteres til aktier i det udstedende selskab på et nærme-

re fastlagt tidspunkt. Almindeligvis vil denne konverteringsret tilfalde indehaveren af obligationen, 

hvilket fremadrettet i afhandlingen vil være underforstået i omtale af konvertible obligationer.  

”Konverteringskursen angiver det antal konvertobligationer, man skal 

være i besiddelse af for at erhverve en aktie. Konverteringsforholdet an-

giver det antal aktier, man får for hver obligation. Endelig er konverte-

ringsperioden det tidsrum, hvori konvert-obligationsindehaveren kan 

konvertere sin obligation til en aktie.”18 

Konvertible obligationer indeholder såvel et egenkapital- som et forpligtelseselement, idet de 

principielt er sammensat af en fordring og en tegningsret. Indehaveren vil typisk kun udnytte kon-

                                                           
15

 Brealey, Myers & Allen (2008), side 399 og Elton et al. (2007), side 14-16 
16

 Se InvesteringsForeningsRådets hjemmeside: http://www.ifr.dk/composite-528.htm 
17

 Brealey, Myers & Allen (2008), side 399 og Elton et al. (2007), side 15-16 
18

 Hildebrandt & Waldstrøm (2001), side 210 
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verteringsretten, såfremt det er fordelagtigt for denne, hvorfor udfaldet af obligationen kan være 

enten konvertering til aktier eller kontant indfrielse. 

Præferenceaktier og konvertible præferenceaktier19 

Grundlæggende er en præferenceaktie en aktie, som har tilknyttet flere rettigheder end en almin-

delig aktie. Disse yderligere rettigheder vil generelt være: 

 Rettigheden til udbetaling af dividender før dividender bliver udbetalt til de almindelige ak-

tionærer. Disse dividender kan dels være faste eller variable, dels være kumulative, hvilket 

for sidstnævnte tilfælde vil sige, at virksomheden skal udbetale alle de tidligere fastsatte 

dividender, før der kan udbetales dividender til de resterende aktionærer.  

 I tilfælde af likvidation af virksomheden vil indehavere af præferenceaktien have et foran-

stillet krav mod virksomheden set i forhold til de almindelige aktionærer.  

I en konkurssituation udfylder præferenceaktier en del af spændet mellem obligationer og almin-

delige aktier.  

Præferenceaktier indeholder dels et egenkapitalelement, da præferenceaktionærerne ejer en del 

af virksomheden, dels et forpligtelseselement, da denne aktietype i lighed med obligationer kan 

kræve faste betalinger til ejerne.  

Udover det ovenstående kan præferenceaktier kombineres med yderligere rettigheder såsom en 

konverteringsrettighed til almindelige aktier. 

Almindelige aktier20 

Aktier repræsenterer aktionærers ejerskabskrav på aktiver og fremtidig indtjening i virksomheden. 

Efter opgørelsen af årets resultat kan virksomheden vælge at udbetale udbytte til aktionærerne 

eller geninvestere et overskud i virksomheden (overført overskud). Aktionærerne er således ikke 

sikret et løbende udbytte på deres investering, ligesom afkastet kan være negativt i tilfælde af 

underskud. 

Almindelige aktier udgør alt andet lige de mest residuelle krav i tilfælde af konkurs. Dermed er 

aktier generelt mere risikobetonede i forhold til andre finansielle instrumenter. Til gengæld er ak-

                                                           
19

 Standard and Poor’s (2007) 
20

 Brealey, Myers & Allen (2008), side 390 og Elton et al. (2007), side 17 
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tiemarkedet som tidligere nævnt typisk mere likvidt, hvorfor en aktionær med børsnoterede aktier 

relativt nemt kan komme ud af sin investering.  

Plottes de omtalte instrumenter ind i en graf grupperet i forhold til risiko og afkast fremkommer 

billedet vist i Figur 4. Figuren illustrerer ikke en specifik placering, men et overblik over instrumen-

ternes generelle karakteristika. Som det fremgår af figuren, er der sammenhæng mellem afkast og 

den tilhørende risiko, der i høj grad er udtrykt ved instrumentets kravstatus ved konkurs.  

Figur 4. Spektret for egenkapital og gæld 

       

       

       

       

        

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

Kilde: Egen tilvirkning med inspiration fra Westergaard (2007), side 17 

Figur 4 viser, at den almindelige gæld er mindst risikofyldt grundet den høje kravstatus, men også 

den investering med mindst afkast. De almindelige obligationer har næsten udelukkende tilknyttet 

forpligtelseselementer, hvorfor de efter almindelig gæld udgør den mest sikre investering.  

De hybride obligationer kan som tidligere nævnt have mange forskellige egenskaber. Dermed vil 

denne gruppe indeholde stor spredning i kombinationen af afkast og risiko. En af de mest alminde-

lige hybride obligationer er den konvertible obligation. 

De hybride obligationer udgør en væsentlig del af det hybride spektrum, som er alle de finansielle 

værdipapirer, der besidder karakteristika i lighed med både gæld og egenkapital. De rene gælds-

former samt egenkapital er nogle af de instrumenter, som ikke er inkluderet i det hybride spek-

trum. Da præferenceaktier, som tidligere nævnt besidder elementer fra både egenkapital og gæld, 

Hybride obligationer 

Det hybride spektrum Risikofri rente 

Forventet afkast 

Almindelig gæld 

Risiko/ kravstatus ved konkurs 

Almindelige aktier Præferenceaktier 

Konvertible obligationer 

Obligationer 
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er disse også en del af det hybride spektrum på trods af, at visse præferenceaktier kan betragtes 

som værende meget lig almindelige aktier. 

Der vil ofte opstå problemstillinger, når værdipapirer fra det hybride spektrum skal klassificeres. 

Disse vil som regel lægge op til en diskussion om, hvorvidt de er mest lig forpligtelser eller egenka-

pital. 

2.3 Grænsen mellem forpligtelser og egenkapital 

Efter i forrige afsnit at have redegjort for spektret af finansielle instrumenter mellem yderpunkter-

ne gæld og egenkapital, skal instrumenterne på de finansielle markeder i dette afsnit sammenkæ-

des med fremstillingen heraf på balancen i regnskabet. Dette sker ved at belyse de konkrete ken-

detegn ved henholdsvis forpligtelser og egenkapital samt ræsonnementerne bag passivsidens to-

deling.   

Overordnet set repræsenterer alle passivposter krav på den rapporterende enheds aktiver. Groft 

sagt består passivsiden af balancen således udelukkende af forskellige krav. 

Visse passivposter såsom overført overskud og justeringer ved valutaoverførsel kan betegnes 

”regnskabsfigurer”, som ikke er baseret på reelle kontrakter, men eksisterer på grund af vedtagne 

regnskabskonventioner. På trods af, at disse poster ikke er kapitalinstrumenter, findes der i hvert 

fald ved konkurs fordringshavere til disse poster.21  

Til de forskellige krav på enhedens aktiver er knyttet kombinationer af diverse kendetegn. Inden 

for regnskabsvæsen arbejdes der i dag med en universel forståelse af, at aktiver – forpligtelser = 

egenkapital, hvorved kravene på passivsiden er transformeret til to hovedgrupper. Derved kan det 

konstateres, at den nuværende regnskabskonvention påtvinger det i afsnit 2.2 præsenterede 

spektrum af finansielle instrumenter en indsnævring i form af opdeling på kun ren egenkapital 

eller rene forpligtelser.  

Opdelingen i de to grupper forpligtelser og egenkapital er generelt associeret med en række ken-

detegn, der i samspil afgør, hvad der opfattes som henholdsvis forpligtelser og egenkapital. Rele-

vante kendetegn er vist i Figur 5. 
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Figur 5. Kendetegn for forpligtelser og egenkapital 

 

Kilde: Egen tilvirkning med inspiration fra Barchow & Schmidt (2008), Section 1  

Klassifikationsproblemer opstår, når nye finansielle instrumenter består af en blanding af kende-

tegnene for forpligtelser og egenkapital. Dette er eksempelvis tilfældet med et finansielt instru-

ment, hvor der er en fast løbetid, men samtidig varierende betalinger til instrumentet på baggrund 

af deltagelse i løbende tab og gevinster.  

Såfremt der ønskes en todeling af passivsiden på baggrund af relevante kendetegn, er det nød-

vendigt at prioritere mellem de forskellige kendetegn. Det betyder reelt, at visse kendetegn igno-

reres i klassifikationsøjemed, mens andre anvendes som adskillende faktorer. De adskillende ken-

detegn bør være udvalgt efter deres evne til at sikre beslutningsrelevant information.  

Det kan imidlertid diskuteres, hvorvidt passivsiden kun bør være todelt. Faktum er, at virksomhe-

ders kapitalstrukturer i dag er multidimensionelle.22 På den baggrund kan det hævdes, at adskillel-

sen af forpligtelser og egenkapital har udviklet sig til ikke at udgøre en troværdig repræsentation 

af empiriske kapitalstrukturer, men snarere en kunstigt konstrueret opdeling.  

2.4 Sammenfatning 

Gennem de seneste 20 år er der sket en markant udvikling på markedet for finansielle instrumen-

ter, hvor der som vist i Figur 3 er sket en markant stigning i antal udstedelser af konvertible obliga-

tioner, konvertible præferenceaktier samt almindelige præferenceaktier. Hertil kommer fremkom-

sten af en række øvrige innovative udstedelser. Vi har i Figur 4, der illustrerer spektret for forplig-

telser og egenkapital, indplaceret relevante eksempler på grupper af finansielle instrumenter.  
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Denne udvikling udfordrer den traditionelle opdeling af balancens passivside i henholdsvis forplig-

telser og egenkapital. De hybride værdipapirer udgør en mellemting heraf, idet de besidder karak-

teristika fra begge grupper. Kapitalstrukturer kan derfor i dag siges at være multidimentionelle.   
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3. Teoretisk fundament for regnskabsstandarder 

I det teoretiske fundament for regnskabet behandles regnskabets funktion og brugere. Yderligere 

præsenteres Konvergensprojektet, der er udgangspunktet for den nuværende standardudvikling i 

IASB og FASB. I den forbindelse omtales kort projektet vedrørende Begrebsrammen. Sidstnævnte 

indeholder de grundlæggende rammer for regnskabsaflæggelsen. 

3.1 Regnskabets funktion og brugere 

Regnskabets rolle består ud fra betragtningen af en virksomhed som en koalition i at formidle in-

formation til virksomhedens primære og sekundære interessegrupper. Mere konkret beskæftiger 

regnskabet sig med ”… måling og kommunikation af finansiel og anden information om udnyttel-

sen af knappe ressourcer til beslutningsformål.”23 

Regnskabets samfundsmæssige opgave er således at præsentere information, så virksomhedens 

primære interessenter, ressourceejerne, kan foretage beslutninger vedrørende allokering af deres 

ressourcer. Derudover skal der leveres relevant information til de sekundære interessenter, som 

indirekte påvirkes af virksomhedens ressourceallokering. Overordnet betegnes disse interessenter 

som regnskabsbrugerne.24 

På baggrund af regnskabet skal gruppen af regnskabsbrugere kunne udføre følgende tre opga-

ver:25 

 Prognoseopgaven  

 Kontrolopgaven 

 Fordelingsopgaven 

Prognoseopgaven drejer sig om, at det på grundlag af regnskabet skal være muligt for regnskabs-

brugerne at udforme en prognose for, hvorledes virksomheden forventes at udvikle sig.26 Kontrol-

opgaven er modsat prognoseopgaven bagudrettet og indebærer, at regnskabsbrugere skal kunne 

vurdere, hvorvidt virksomhedens ledelse har handlet ansvarligt i forvaltningen af ressourcerne.27 

Fordelingsopgaven drejer sig om, at regnskabsbrugerne skal kunne aflæse, hvorledes ressourcerne 
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bliver fordelt internt i virksomheden. Det gælder eksempelvis løn til ledelse og bestyrelse, udbeta-

ling af udbytte til aktionærer og bonusordninger.28 

IASB anser ikke kontrol- og fordelingsopgaven for selvstændige opgaver, men anser disse for at 

være dækket af prognoseopgaven.29 

Regnskabsbrugerne kan overordnet betragtes som alle i samfundet, der kan have interesse i den 

enkelte virksomhed. I IASBs Begrebsramme omtales regnskabsbrugerne således: 

”Regnskabsbrugerne omfatter aktuelle og potentielle investorer, ansat-

te, långivere, leverandører og andre varekreditorer, kunder, offentlige 

myndigheder samt offentligheden.” 30 

Ifølge IASBs materiale31 består gruppen af investorer af aktionærer og andre ejerskabsinteresser, 

mens långivere udgøres af blandt andet pengeinstitutter, kreditinstitutter samt indehavere af 

handlede gældsinstrumenter. Indholdet af grupperne ansatte, leverandører og andre varekredito-

rer, kunder og offentlige myndigheder fremgår specifikt af betegnelserne. Offentligheden består af 

blandt andet politiske partier og miljøgrupper, der kan være interesseret i at følge udviklingen i 

virksomheders økonomi. Informationsbehovet hos de nævnte grupper af regnskabsbrugere er 

uddybet i Bilag 1.     

Der findes imidlertid i vores kildemateriale eksempler på, at visse af de nævnte brugergrupper 

tillægges at have et andet indhold. I afhandlingen betegner investorer således bredt gruppen af 

personer, virksomheder og øvrige institutioner, der stiller risikovillig kapital til rådighed for en virk-

somhed. Kreditorer betegner bredt gruppen af en virksomheds fordringshavere. Almindeligvis vil 

aktionærer og andre ejerskabsinteresser ikke indgå i gruppen af kreditorer, idet disse som ud-

gangspunkt ikke har et krav mod virksomheden.  

Tillægges begreberne anden betydning i afhandlingen, vil det eksplicit fremgå af teksten.  

Regnskabsbrugerne kan samlet set beskrives som en gruppe med heterogene informationsbehov. 

Trods heterogenitet i informationsbehovene formodes der at være et vist sammenfald i brugernes 

ønskede oplysninger, hvilket danner grundlag for en samlet regnskabsrapportering. Desuden har 
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visse regnskabsbrugere mulighed for selv at få udleveret den nødvendige information af virksom-

heden i tilfælde af, at regnskabet ikke dækker informationsbehovet. Det gælder eksempelvis of-

fentlige myndigheder.  

3.2 Konvergensprojektet 

IASB og FASB har med den såkaldte Norwalk Agreement i 2002 indledt et konvergensprojekt. I 

denne aftale tilsluttede standardsætterne sig et fælles projekt, der har til hensigt at udvikle ”…high 

quality, compatible accounting standards that could be used for both domestic and cross-border 

financial reporting”.
32

  Denne aftale blev genbekræftet i 2006, hvor IASB og FASB underskrev Me-

moradum of Understanding. For begge boards er det langsigtede strategiske projekt et fælles sæt 

globale standarder af høj kvalitet.  

Som udgangspunkt er IASBs regnskabsstandarder i høj grad principbaserede, mens FASBs beteg-

nes som regelbaserede. Der findes dog undtagelser hos begge parter. I Konvergensprojektet er der 

lagt op til, at en principbaseret tilgang vil blive fulgt.33 

Med de indgåede aftaler følger der en forpligtelse til at bearbejde de eksisterende to sæt standar-

der, så de hurtigst muligt er fuldt ud i overensstemmelse med hinanden. Desuden skal de to 

boards koordinere deres fremtidige arbejdsprogrammer.34
 Udarbejdelsen af den fælles regnskabs-

regulering sker med udgangspunkt i eksisterende standarder, hvor udviklingsarbejdet vedrørende 

IAS 32 har stået på siden 2007 og forventes afsluttet i løbet af 2011.35  

Projektet om udarbejdelse af kompatible standarder har udviklet sig i takt arbejdets udførelse og 

omfatter efter 2004 også udviklingen af en fælles begrebsramme, som må antages at få betydning 

for udviklingen af IAS 32.36  

På nuværende tidspunkt findes IASBs Begrebsramme samt en pendant hertil udgivet af FASB, kal-

det Concept Statements. Der skal med udgangspunkt heri udvikles en fælles begrebsramme. I det 

følgende omtales kortfattet IASBs Begrebsramme samt de forventede ændringer i forbindelse med 

Konvergensprojektet. 
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3.3 Begrebsrammeprojektet 

Ved aflæggelse af rapportering efter IFRS skal virksomheder som udgangspunkt benytte de gæl-

dende standarder på området. Der kan dog forekomme situationer, hvor disse ikke er tilstrækkelig 

specifikke, og der opstår tvivlsspørgsmål. I så fald bør regnskabsudarbejderne benytte IASBs Be-

grebsramme.  

Begrebsrammen opstiller de overordnede retningslinjer for, hvorledes IASB betragter virksomhe-

den og dens aktiviteter. Hensigten med denne Begrebsramme er at skabe konsistens i rapporte-

ringerne på tværs af årsrapportens elementer.  

Den nuværende Begrebsramme kan jævnfør Elling (2008) inddeles i følgende fem overordnede 

niveauer:  

 Niveau 1 – Brugernes informationsbehov 

 Niveau 2 – Kvalitative egenskaber 

 Niveau 3 – Definition af elementer 

 Niveau 4 – Indregning og måling 

 Niveau 5 – Klassifikation 

Indholdet af disse fem niveauer er uddybet i Bilag 2. 

Som oplæg til Begrebsrammeprojektet er det blevet fremhævet, at der findes tilfælde, hvor der er 

inkonsistens mellem IASBs Begrebsramme og standarderne. Dette skaber problemer i praksis, 

hvilket forsøges afhjulpet som led i Konvergensprojektet.37 Begrebsrammeprojektet omtales kort-

fattet i det følgende. 

Den nye Begrebsramme vil blive udarbejdet i otte faser. Disse faser dækker overordnet de fem 

niveauer, som ifølge Elling (2008) udgør Begrebsrammen.38 Sammenhængen mellem niveauer og 

faser er illustreret i Figur 6. 
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Figur 6. Den nuværende Begrebsramme versus den nye Begrebsrammes udviklingsfaser  

Den eksisterende Begrebsrammes niveauer Den nye Begrebsrammes udviklingsfaser 
Niveau 1  Brugernes informationsbehov Fase A Objectives and qualitative charac-

teristics. Niveau 2     Kvalitative egenskaber 

Niveau 3 
Niveau 4 

Definition af elementer 
Indregning og måling 

Fase B 
 

Definitions of elements, recogni-
tion and derecognition 

Fase C Measurement 

 Eksisterer ikke i nuværende Begrebs-
ramme 

Fase D Reporting entity concept 

Niveau 5 Klassifikation Fase E Boundaries of financial reporting, 
and Presentation and Disclosure 

 Er ikke specificeret i nuværende Be-
grebsramme 

Fase F Purpose and status of the frame-
work 

Fase G Application of the framework to 
not-for-profit entities  

Fase H Remaining Issues, if any   

Kilde: Egen tilvirkning på baggrund af Elling (2008) og www.fasb.org   

På nuværende tidspunkt er standardsætterne nået til fase D, mens fase A, B og C stadig er aktive.  

Der er ikke sat nogen deadline for Begrebsramme-projektet. Samtidig er der ikke truffet endelige 

beslutninger i nogle af faserne, hvorfor der kan ske ændringer inden for alle emneområder i den 

nye Begrebsramme. Det er imidlertid tanken, at de enkelte faser skal implementeres i takt med, at 

de færdiggøres.39 

Af hensyn til begrænsede ressourcer er IASB og FASB blevet enige om kun at foretage en gennem-

gribende revision af de aspekter, hvor IASBs Begrebsramme og FASBs pendant hertil i form af Con-

cept Statements umiddelbart ikke er konsistente.  

Generelt bygger den nye Begrebsramme i høj grad på tankerne og opstillingen i IASBs nuværende, 

men med enkelte justeringer i forhold hertil. I relation til Fase A er der eksempelvis indført en ny 

struktur for det såkaldte kvalitetshierarki, der består af en række kvalitative egenskaber, som skal 

sikre, at årsrapporten har en nytteværdi for regnskabsbrugerne.  

I Begrebsrammeprojektet er der indarbejdet en mere konkret prioritering af begrebernes betyd-

ning ved opdeling i primære og sekundære kvalitative egenskaber. For at kunne drage sammenlig-

ninger er den nuværende og nye struktur vist i henholdsvis Figur 15 og Figur 16 i Bilag 2. 
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I IASBs nuværende begrebsramme er regnskabsbrugerne defineret som angivet under afsnit 3.1. 

Der omtales heri ikke en specifik primær brugergruppe, men det fremgår, at såfremt regnskabet 

dækker investorernes informationsbehov, vil det i de fleste tilfælde også dække andre interessen-

ters informationsbehov. Dette begrundes med investorernes risikodeltagelse.40  

I exposure draft for fase A defineres en ny gruppe primære regnskabsbrugere i form af nuværende 

og potentielle egenkapitalinvestorer i virksomheden, långivere41 til virksomheden samt andre kre-

ditorer42. Disse primære brugere betegnes under et som kapitalleverandører (capital providers).43 

Regnskabets brugergruppe er derfor relativ uændret i forhold til den nuværende Begrebsramme, 

men det fremgår, at kapitalleverandørernes og ikke alene investorernes informationsbehov er af 

central betydning for rapporteringen. 

Blandt de mest markante oplæg til ændringer, som har konkret relevans til IAS 32, kan nævnes 

valget af grundlæggende rapporteringssynsvinkel, der ikke omtales i den nuværende Begrebs-

ramme. Der er som udgangspunkt følgende to teoretiske retninger, der er oplagte som basis for 

regnskabet og Begrebsrammen: 

 Enhedsteorien (entity theory)44 

 Ejerskabsteorien (proprietary theory) 

Enhedsteoriens grundlæggende idé er, at virksomheden betragtes som en enhed for sig, der er 

afskåret fra ejerne. Dette bevirker, at alle indskud betragtes som tilhørende virksomheden, om 

end de i realiteten repræsenterer investorernes krav mod virksomheden. Til gengæld for disse 

indskud får investorerne tildelt forskellige rettigheder i forhold til virksomhedens økonomiske res-

sourcer såsom dividendeudbetaling, renter eller anden finansiel kompensation.  

Enhedsteorien resulterer således i, at der skal rapporteres på baggrund af virksomhedens økono-

miske ressourcer og eksisterende krav på disse ressourcer, hvor aktionærernes indskud betragtes 

som en del af disse krav. Ifølge IASB og FASB repræsenterer teorien et relativt moderne syn på 

virksomheden, der er i overensstemmelse med kapitalmarkedet, som det ser ud i dag.45  
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Ejerskabsteorien bygger derimod på en mere traditionel virksomhedsbetragtning, som stammer 

fra den tid, hvor de fleste virksomheder kun havde én ejer. Virksomheden betragtes ikke som en 

selvstændig enhed, men som værende et med ejeren.  

Når långivere yder lån til virksomheden, vil den tilhørende økonomiske kompensation ifølge ejer-

skabsteorien fragå de ressourcer, der ellers tilfalder ejerne. Der vil således ifølge ejerskabsteorien 

blive rapporteret om ejernes aktiver, fremmedkapitalen, som tilhører långivere og øvrige kredito-

rer, samt residualen, der er ejernes egenkapital.46 

I gældende regnskabsstandarder kan der ses eksempler på brug af såvel enheds- som ejer-

synsvinklen, hvilket af kritikere hævdes at være et problem.  

Det har i forbindelse med Konvergensprojektet været hensigten at træffe et valg angående syns-

vinkel. I den nye Begrebsramme er der som udgangspunkt valgt enhedsteorien med den begrun-

delse, at denne teori umiddelbart passer bedst på nutidens virksomheder og kapitalmarked. Sam-

tidig er der lagt op til, at det skal være muligt at formulere standarder, som følger ejerskabsteori-

en: 

”The boards observe that adopting the entity perspective does not prec-

lude deciding in future standards also to include in financial statements 

information that might be viewed as consistent with a proprietary per-

spective.”47  

Der er risiko for, at det oprindelige mål angående valg af konsistent synsvinkel i Begrebsrammen 

ikke vil blive nået.  

Senest er der i forbindelse med discussion paper vedrørende Fase D, Reporting entity concept, 

blevet lagt op til et mere konkret valg af enhedssynsvinklen, men det er efterfølgende fjernet i 

exposure draft. Tilbagetrækningen må antages at skyldes kritik fra regnskabsmiljøet, hvor der her-

sker uenighed om, hvilken synsvinkel der bør indføres.48 
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Som sidste punkt skal det nævnes, at der endnu ikke er klarhed om, hvorvidt den nye Begrebs-

ramme skal have samme autoritet, som IASBs Begrebsramme har i dag.49 Dette skyldes, at FASBs 

pendant hertil, Concepts Statements, i dag kun har samme autoritære status som tekstbøger og 

artikler på området. Der lægges imidlertid op til, at den nye Begrebsramme skal have samme auto-

ritære status som IASBs nuværende Begrebsramme.50 

3.4 Sammenfatning 

I dette afsnit er der overordnet blevet gennemgået forskellige aspekter i relation til det teoretiske 

grundlag for regnskabet.  

I afsnittet er blandt andet behandlet formålet med regnskabsaflæggelsen i form af kontrol-, prog-

nose- og fordelingsopgaven samt de primære tiltænkte regnskabsbrugere. Dette bør have indfly-

delse på den teoretiske synsvinkel, som lægges til grund for regnskabsudarbejdelsen. I teoretisk 

henseende er der grundlæggende to muligheder i form af henholdsvis enheds- og ejerskabsteori-

en, hvor der i gældende regnskabsregulering er indeholdt en kombination heraf. 

I afsnittet er der desuden foretaget en introduktion til det mellem IASB og FASB etablerede Kon-

vergensprojekt. Dette projekt er på flere måder relevant for afhandlingens emneområde, da stan-

darden for klassifikation af finansielle instrumenter er under udvikling.  

Som led i Konvergensprojektet arbejdes der ligeledes simultant på et projekt omhandlende Be-

grebsrammen, der kan betragtes som fundament for afhandlingens emneområde. Der er i afsnit-

tet uddybet relevante planlagte ændringer i forbindelse med indførelse af en ny Begrebsramme.   
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4. IAS 32 – Indhold og kritik 

I dette afsnit gennemgås indholdet i IAS 32 overordnet, hvorefter der i relation hertil præsenteres 

relevante fremsatte kritikpunkter. 

4.1 Hovedtræk i IAS 32 Finansielle instrumenter: Præsentation 

Formålet med IAS 32 er at etablere principper for præsentation af finansielle instrumenter som 

henholdsvis forpligtelser eller egenkapital samt for modregning af finansielle aktiver og passiver. 

Vores fokus angår især den første del angående klassifikationsbestemmelserne. 

Klassifikationen af et finansielt instrument har indflydelse på, hvorledes det behandles i årsrappor-

ten. Et egenkapitalinstrument påvirker ikke resultatopgørelsen, hverken i form af værdiregulerin-

ger eller betalinger relateret til instrumentets afkast. Modsætningsvis påvirker en finansiel forplig-

telse resultatopgørelsen på grund af renteomkostninger og værdireguleringer.51  

IAS 32 finder jf. afsnit 4 anvendelse på alle finansielle instrumenter med undtagelse af investerin-

ger i kapitalandele i datterselskaber, associerede virksomheder og jointventures, pensionsordnin-

ger, aktiebaserede vedlæggelsesordninger samt forsikringskontrakter. 

Standarden IAS 32 skal læses i sammenhæng med IAS 39, der omhandler indregning og måling af 

finansielle instrumenter, samt IFRS 7, der regulerer fremlæggelse af oplysninger om de finansielle 

aktiver og finansielle forpligtelser. Der vil således være grænsetilfælde i forhold til disse to stan-

darder, men dette er udenfor denne afhandlings emneområde og behandles ikke yderligere. 

4.1.1 Klassifikationens grundlæggende principper 

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

finansiel forpligtelse eller et egenkapitalinstrument i en anden virksomhed.  

I IAS 32 defineres henholdsvis et finansielt aktiv, en finansiel forpligtelse og et egenkapitalinstru-

ment. I relation til problemstillingerne angående klassifikation af hybride værdipapirer er det pri-

mært de to sidstnævnte instrumenter, som er interessante, da de vedrører passivsiden. Definitio-

nerne lyder således: 

”En finansiel forpligtelse er enhver forpligtelse, der består af: 

(a) en kontraktlig forpligtelse til at: 
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i. overdrage likvide beholdninger eller andre finansielle aktiver 

til en anden virksomhed eller 

ii. udveksle finansielle aktiver eller finansielle forpligtelser med 

en anden virksomhed på potentielt ugunstige betingelser for 

virksomheden eller  

(b) En kontrakt som skal eller kan afregnes i virksomhedens egne 

egenkapitalinstrumenter, og som er: 

i. et ikke-afledt finansielt instrument, for hvilket virksomheden 

er eller kan blive forpligtet til at overdrage et variabelt antal 

af virksomhedens egne egenkapitalinstrumenter, eller 

ii. et afledt finansielt instrument, som skal eller kan afregnes på 

anden måde end ved udveksling af et fast beløb i likvide be-

holdninger eller andre finansielle aktiver med et bestemt an-

tal af virksomhedens egne egenkapitalinstrumenter. I denne 

forbindelse udgør rettigheder, optioner eller warrants til er-

hvervelse af et fast antal af virksomhedens egne egenkapi-

talinstrumenter for et fast beløb i en hvilken som helst valuta 

egenkapitalinstrumenter, hvis virksomheden tilbyder rettig-

hederne, optionerne eller warrantene på pro rata-basis til al-

le sine eksisterende ejere af sammen kategori af ikke-afledte 

egenkapitalinstrumenter. I samme forbindelse omfatter virk-

somhedens egne egenkapitalinstrumenter ikke indløselige fi-

nansielle instrumenter, som klassificeres som egenkapitalin-

strumenter i overensstemmelse med afsnit 16A og 16B, in-

strumenter, som forpligter virksomheden til at overdrage en 

pro rata-andel af virksomhedens nettoaktiver til en anden 

part i tilfælde af likvidation, og som klassificeres som egen-

kapitalinstrumenter i overensstemmelse med afsnit 16C og 

16D, eller instrumenter, som udgør kontrakter vedrørende 
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fremtidig modtagelse eller overdragelse af virksomhedens 

egne egenkapitalinstrumenter.”52 

”Et egenkapitalinstrument er enhver kontrakt, som repræsenterer en 

andel af den forskelsværdi, der fremkommer, når man fra alle virksom-

hedens aktiver fratrækker alle dens forpligtelser.”53 

Det fremgår således, at egenkapitalinstrumenter som udtrykt i Begrebsrammen54 er en residual, 

der matematisk set får ligevægtsligningen aktiver = forpligtelser + (residual) til at balancere.  

Definitionen af en finansiel forpligtelse dominerer og afgrænser derved definitionen af et egenka-

pitalinstrument. Selv hvis en kontrakt udgør en residualinteresse, skal den ifølge IAS 32 ikke nød-

vendigvis klassificeres som et egenkapitalinstrument. Dette gør sig gældende, såfremt kontrakten 

repræsenterer et krav fra en modpart og dermed en finansiel forpligtelse for virksomheden.  

Yderligere definerer IAS 32 visse afledte instrumenter som egenkapitalinstrumenter på trods af, at 

disse ikke altid udgør en residualinteresse. IAS 32 anfører eksempelvis, at en kontrakt, som opfyl-

des ved, at enheden (virksomheden) modtager eller leverer et fastsat antal af sine egenkapitalin-

strumenter for et fastsat pengebeløb eller et andet finansielt aktiv, er et egenkapitalinstrument.  

Klassifikationen af et finansielt instrument skal baseres på instrumentets kontraktlige vilkår, det vil 

sige den kontraktlige substans og ikke den juridiske form. Dette er centralt ved vurdering af, om 

det finansielle instrument opfylder definitionen på en finansiel forpligtelse eller et egenkapitalin-

strument i henhold til IAS 32. Fokus på den formelle kontraktlige substans medfører, at det under-

liggende økonomiske indhold som udgangspunkt ikke er relevant i forbindelse med klassifikation.55  

Det primære kriterium ved klassifikation af et finansielt instrument er, om udstederen har en kon-

traktlig forpligtelse til at betale et kontant beløb eller levere et andet finansielt aktiv (hovedstol, 

renter/udbytte eller begge) til instrumentets indehaver. Reglen i forhold til klassifikation som for-

pligtelse versus egenkapital er sammenfattende, at et instrument klassificeres som forpligtelse, 
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med mindre udstederen har en ubetinget ret til at undgå at aflevere likvider eller et andet finan-

sielt aktiv.56 

4.1.2 Instrumenter med mulighed for afregningsalternativer 

Visse finansielle instrumenter giver enten udsteder eller investor mulighed for at vælge afreg-

ningsform. Ifølge afsnit 26 skal et sådant instrument klassificeres som enten et finansielt aktiv eller 

en finansiel forpligtelse, medmindre alle afregningsalternativer medfører, at instrumentet skal 

klassificeres som egenkapital.    

4.1.3 Betingede betalinger 

Der findes finansielle instrumenter, hvor udsteders betaling eller indløsning af instrumentet er 

afhængig af en eller flere usikre fremtidige begivenheder, som hverken udsteder eller investor har 

kontrol over. Eksempler herpå kan være ændringer i aktieindeks eller udsteders fremtidige indtje-

ning.57  

Sandsynligheden for, at en fremtidig begivenhed finder sted, er ikke relevant for klassifikationen. 

Ifølge IAS 32 skal en betinget betaling klassificeres som en finansiel forpligtelse, såfremt udstede-

ren ikke har en ubetinget ret til at undgå betaling eller indfrielse. Dette skal dog ikke ske, når: 

 betingelsen, der potentielt indebærer betaling eller indfrielse, er uden reel substans, eller 

 betaling eller indfrielse kun kræves af udsteder i forbindelse med likvidation af virksomhe-

den, eller 

 instrumentet falder ind under betingelserne i afsnit 16A og 16B angående indløselige in-

strumenter.  

Det første tilfælde er kun relevant, når den udløsende begivenhed er ekstremt sjælden. I praksis vil 

betingelsen kun være uden reel substans, såfremt den er uden økonomisk substans og kan fjernes 

fra de kontraktlige vilkår uden kompensation. 

En betingelse, der kun kræver indfrielse ved likvidation, klassificeres som egenkapital.58  
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4.1.4. Instrumenter der afvikles i egne aktier 

Virksomheder ses at udstede instrumenter, som kan afregnes i virksomhedens egne aktier. Da 

egne aktier ikke er finansielle aktiver, udgør en pligt til at udstede eller levere egne aktier ikke per 

definition en finansiel forpligtelse.  

IAS 32 stiller specifikke betingelser for, at sådanne instrumenter klassificeres som egenkapital efter 

standarden. Bestemmelserne søger at hindre egenkapitalklassifikation af et finansielt instrument, 

som ikke repræsenterer en investorinteresse i residualværdien.59 

Klassifikationsbestemmelserne for instrumenter, der kan afregnes i egne aktier, er opdelt i hen-

holdsvis ikke-afledte og afledte finansielle instrumenter. Sidstnævnte defineres ikke i IAS 32, men 

derimod i IAS 39. Et afledt finansielt instrument er karakteriseret ved at skulle afregnes på et frem-

tidigt tidspunkt og have en værdi, der ændres som følge af ændringer i ”en underliggende varia-

bel”. Ved indgåelsen kræves ikke eller kræves kun en begrænset nettoinvestering i forhold til an-

dre typer kontrakter, der påvirkes på en tilsvarende måde af ændrede markedsvilkår.60 Ikke-

afledte finansielle instrumenter udgøres af de finansielle instrumenter, som ikke opfylder definiti-

onen for afledte finansielle instrumenter.  

Et ikke-afledt finansielt instrument klassificeres som en forpligtelse, såfremt udsteder har en kon-

traktlig forpligtelse til at indfri et fastsat beløb med et variabelt antal egne aktier. Udstederen bæ-

rer risikoen for udsving i aktiekurs, hvorved aktierne blot anvendes som betalingsmiddel.61  

Et afledt finansielt instrument skal klassificeres om egenkapital, hvis det kun kan afregnes ved ud-

veksling af et fast antal aktier for et fast kontantbeløb eller et andet finansielt aktiv. Dette udgør 

det såkaldte fast for fast princip og skal fortolkes restriktivt, idet enhver form for variabilitet med-

fører, at betingelsen ikke er opfyldt. Dette gør sig blandt andet gældende ved variation som følge 

af valutakursudsving.62 

4.1.5. Sammensatte finansielle instrumenter 

Når et instrument er sammensat af såvel et egenkapitalinstrument som en finansiel forpligtelse, 

benævnes det et sammensat finansielt instrument. Ved sådanne instrumenter skal hver bestand-
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del klassificeres separat, jf. afsnit 28. Standarden omtaler alene regler for indregning og måling i 

relation til sammensatte finansielle instrumenter. 

Et typisk sammensat instrument er en konvertibel obligation, hvor indehaveren har retten til at 

konvertere til et fast antal aktier63. Forpligtelseselementet udgøres af en kontraktlig forpligtelse til 

at overdrage likvider eller andre finansielle aktiver, mens konverteringsretten udgør et egenkapi-

talinstrument.  

Første indregning skal ske på udstedelsesdagen, hvor dagsværdien af gældselementet først opgø-

res. Dette sker ved at anvende kursværdien på en tilsvarende forpligtelse for så vidt angår rente, 

løbetid og sikkerhed med videre. En resterende værdi i form af forskellen mellem det modtagne 

provenu og dagsværdien af forpligtelseselementet henføres til egenkapitalelementet.  

Ved den efterfølgende indregning måles forpligtelseselementet til amortiseret kostpris, mens æn-

dringer i dagsværdien af egenkapitalen ikke indregnes, før obligationen enten konverteres eller 

indløses.64  

Vælges der konvertering, overføres den regnskabsmæssige værdi til egenkapitalen. Såfremt der 

vælges indløsning ved udløb, vil den amortiserede kostpris/regnskabsmæssige værdi på dette 

tidspunkt svare til tilbagebetalingsbeløbet, og der opstår hverken tab eller gevinst.  

Tilbagekøber virksomheden obligationen før udløb, skal det betalte vederlag samt eventuelle 

transaktionsomkostninger, jf. AG 33, allokeres til forpligtelses- og egenkapitalelementerne. For-

skellen mellem den regnskabsmæssige værdi af gældselementet indregnes i resultatopgørelsen, 

mens det beløb, der henføres til egenkapitalelementet, fragår egenkapitalen.65   

4.1.6. Seneste ændringer af IAS 32 

På trods af det igangværende projekt angående ændring af IAS 32 som led i Konvergensprojektet 

er der i de seneste år set eksempler på tilpasning af standarden. Begrundelserne herfor har været, 

at disse tilpasninger var nødvendige og let gennemførlige på kort sigt. De indførte regler repræ-

senterer særregler i forhold til eksisterende regler og vedrører følgende: 
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 IAS 32 amended for Puttable Instruments and Obligations Arising on Liquidation, der ind-

førtes i februar 2008 med virkning fra 1. januar 2009. 

 Amendment to IAS 32 about Classification of Rights Issues, som gennemførtes i oktober 

2009 med virkning fra 1. februar 2010.66 

Med ændring af IAS 32 angående Puttable Instruments and Obligations Arising on Liquidation ind-

førtes det, at visse instrumenter, der tidligere skulle klassificeres som finansielle forpligtelser, nu 

skal klassificeres som egenkapital. Tilføjelserne i den forbindelse repræsenterer en undtagelse til 

standardens generelle hovedregel.67 

Ændringerne vedrører specifikke regler for instrumenter, der kan indløses, og instrumenter, hvor 

virksomheden kun er forpligtet til at overdrage en pro-rata andel af nettoaktiverne ved likvidation. 

Disse skal klassificeres som egenkapital, såfremt en række restriktive krav er opfyldt.68 

Amendment to IAS 32 about Classification of Rights Issues omhandler udstedelse af rettigheder, 

der tilbydes pro rata til alle en enheds eksisterende aktionærer. Såfremt det er fastlagt, at enhe-

den vil modtage et fast beløb for et fast antal af enhedens egne egenkapitalinstrumenter ved 

exercise, skal et sådant instrument klassificeres som et egenkapitalinstrument, uanset hvilken va-

luta exerciseprisen er angivet i.69 Denne ændring justerer tidligere praksis en smule, idet IFRIC og 

IASB flere gange tidligere har bekræftet, at betingelserne i IAS 32 skulle fortolkes restriktivt.70 

4.2 Kritik af den nuværende IAS 32 

I dette afsnit opridses en række kritikpunkter i forhold til gældende principper i IAS 32. Afsnittet er 

struktureret således, at der først omtales den overordnede kritik og efterfølgende de mere detal-

jerede kritikpunkter.  

4.2.1 Manglende valg af enhedsteori eller ejerskabsteori som tilgangsvinkel 

Der hersker forskellige synsvinkler, som kan lægges til grund for udarbejdelsen af rapporterings-

regler. De to synsvinkler, der har størst betydning for praksis, bygger på de to tidligere omtalte 

teorier, enheds- og ejerskabsteorien. Valg af underliggende synsvinkel har betydning for måden, 

hvorpå regnskabsregler bør udarbejdes og fortolkes. 
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Det fremgår hverken af Begrebsrammen eller af IAS 32, hvilket perspektiv der ligger til grund for 

gældende regnskabsregler. I det følgende ses der nærmere på, hvorvidt det ud fra gældende reg-

ler i IAS 32 kan aflæses, hvilken synsvinkel der bør anvendes i forhold til klassifikation af finansielle 

instrumenter.  

Et oplagt udgangspunkt for denne udledning af enheds- eller ejersynsvinklen er klassifikation af en 

enheds forpligtelse til at udstede egne aktier. Virksomhedens forpligtelse til at gennemføre udste-

delsen medfører ikke automatisk, at der er tale om en forpligtelse efter Begrebsrammens definiti-

on. Eksistensen af en reel forpligtelse afhænger derimod af, hvorvidt udstedelsen involverer afgi-

velse af fremtidige økonomiske fordele.71     

Såfremt der anlægges en enhedssynsvinkel, kan der argumenteres for, at der ikke eksisterer en 

reel forpligtelse. Udstedelsen af nye egenkapitalinstrumenter involverer muligvis udvandingseffekt 

for de nuværende aktionærer. Deres eventuelle tab kommer imidlertid nye potentielle investorer 

til gode, hvorfor enheden som helhed ikke afgiver nogen fremtidig økonomisk fordel. Hvis det an-

tages, at der ikke modtages nogen form for afregning ved udstedelsen af de nye aktier, vil den 

eneste effekt heraf for enheden være, at nettoaktiverne skal fordeles på flere egenkapitalinstru-

menter sammenlignet med før udstedelsen. 

Anlægges derimod en ejersynsvinkel, bør regnskabet afspejle den økonomiske situation for de 

eksisterende investorer, hvorfor der i høj grad er tale om afgivelse af fremtidige økonomiske for-

dele. Dermed bør aktieudstedelsen klassificeres som en forpligtelse.  

Efter gældende regler i IAS 32 medfører forpligtelsen til at udstede aktier, at disse klassificeres 

som forpligtelser, medmindre der er tale om udstedelse af et fastsat antal aktier for et fastsat be-

løb. I så fald sker der klassifikation som egenkapitalinstrumenter. Det betyder, at klassifikation af 

udstedelse af egne aktier hovedsageligt følger ejersynsvinklen, om end der er en afvigelse i form af 

fast for fast princippet.  

Imidlertid er ejersynsvinklen ikke gældende i forhold til behandlingen af konvertible instrumenter, 

hvor der er risiko for udvandingseffekt. Sådanne instrumenter behandles som omtalt ved opdeling 

i et separat egenkapital- og forpligtelseselement, hvor egenkapitalelementet er en residual. Resul-
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tatet heraf er, at en eventuel udvandingseffekt ved udnyttelse af konverteringsretten ikke indreg-

nes, hvilket er i overensstemmelse med enhedssynsvinklen.  

Der kan således argumenteres for, at principperne i IAS 32 er baseret på en blanding af de to syns-

vinkler, hvilket set ud fra en syntaktisk betragtning er ensbetydende med inkonsistens.72  

Dette kan relateres til brugen af årsrapporten, hvor regnskabsbrugere er interesseret i at udlede 

forskellig information heraf og må antages at foretrække forskellige synsvinkler. Imidlertid vil 

samtlige regnskabsbrugere principielt skulle foretage korrektioner, når regnskabet er baseret på 

en blanding af forskellige synsvinkler. Et valg af enten ejer- eller enhedssynsvinklen vil således im-

plicit medføre, at visse regnskabsbrugere prioriteres og som udgangspunkt ikke skal foretage kor-

rektioner. 

4.2.2 Manglende begrundelse for adskillende faktor 

Det er tidligere omtalt, at skillelinjen mellem gæld og egenkapital ikke bygger på en naturlig opde-

ling, men er et valg om, hvilke kriterier der skal være afgørende herfor.  

Valget af tilstedeværelse eller fravær af en aktuel forpligtelse som det afgørende kriterium for ad-

skillelse af gæld og egenkapital er hverken underbygget i Begrebsrammen eller i IAS 32.73 Den nu-

værende opdeling af forpligtelser og egenkapital kan på den baggrund anses for at fremstå arbit-

rær. 

Det kan diskuteres, hvorvidt eksistensen af en kontraktuel forpligtelse skal være det afgørende 

kriterium. Ejerskab samt residualinteresse fremgår ligeledes som karakteriserende elementer i 

Begrebsrammen, hvorfor disse i princippet kunne være tillagt lige så afgørende betydning.74 Alter-

nativt kunne opdelingen baseres på visse af de kriterier, der jævnfør afsnit 2.3 karakteriserer hen-

holdsvis forpligtelser og egenkapital. Eksempler herpå er kravets stilling ved eventuel konkurs, 

deltagelse i løbende tab og gevinster samt løbetidens længde.  
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4.2.3 Individuelle versus kollektive krav 

Passivsiden af balancen kan overordnet udtrykkes at indeholde krav mod enhedens aktiver, hvor 

der skelnes mellem henholdsvis individuelle og kollektive krav.75 

Individuelle krav er de krav, som kan gøres gældende individuelt af instrumentindehaveren, mens 

kollektive krav kun kan gøres gældende i fællesskab med andre indehavere eller effektueres ved 

likvidation, når sidstnævnte er en kollektiv beslutning. 

I relation til termen kontraktuel forpligtelse kan det på den baggrund siges, at eksistensen af en 

sådan repræsenterer et individuelt krav. Individuelle krav anses som reelle krav, der ikke kan afvi-

ses af enheden, hvorfor de klassificeres som forpligtelser.  

Dette gælder ikke for kollektive krav. Et krav, der rejses som følge af aktionærers kollektive beslut-

ning om eksempelvis frigivelse af en del af overført overskud, vil ikke blive klassificeret som en 

forpligtelse. Selv om al overført overskud er besluttet udbetalt fastholdes posten således med at 

være klassificeret som egenkapital.76 

Den forskellige behandling af individuelle versus kollektive krav kan i visse situationer hævdes at 

være arbitrær. Det gælder eksempelvis, hvor der kun er en aktionær eller én familie, der besidder 

stemmemajoriteten. I så tilfælde virker det vanskeligt at vurdere, hvorvidt denne eller disse hand-

ler ud fra egne individuelle interesser eller ud fra et kollektivt perspektiv baseret på enheden som 

helhed.77 I sådanne situationer virker opdelingen i individuelle versus kollektive krav ikke som et 

robust kriterium. 

Desuden kan det hævdes, at udbetaling fra overført overskud er i modstrid med det basale princip 

om, at indehaveren af et residualinteresse-instrument ikke kan indløse sit krav, før alle andre krav 

er indløst. Da udbetaling af overført overskud i flere lande kan ske uden forudsætning om beløbets 

tilstedeværelse, kan det diskuteres, om residualinteresse-betingelsen er opfyldt. Det er derfor dis-

kutabelt, hvorvidt det efter reglerne i IAS 32 og Begrebsrammen er berettiget med egenkapital-

klassificering for reserver, der kan ske fordeling fra.78  
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4.2.4 Eksistensen af kontraktuel forpligtelse som afgørende faktor 

Det kan hævdes, at eksistensen af en kontraktuel forpligtelse ikke er et holdbart kriterium. Her-

med mener vi, at kriteriet ikke sikrer konsistente klassifikationer i forhold til den økonomiske sub-

stans af instrumenterne. Kritikken falder i to dele.  

For det første mener PAAinE, at betydningen af økonomisk fremtvungne incitamenter i forhold til 

eksistensen af en indirekte forpligtelse ikke er veldefineret. Ifølge IAS 32, afsnit 20, kan en forplig-

telse opstå indirekte ved, at betingelserne for instrumentet medfører et økonomisk fremtvunget 

incitament (economic compulsion). Der hersker uklarhed om, hvorledes denne formulering kon-

kret skal fortolkes. 

Såfremt alene eksistensen af en kontraktuel forpligtelse kan udgøre en finansiel forpligtelse vurde-

res kriteriet ifølge PAAinE robust, idet der er klare retningslinjer for, hvornår en sådan eksisterer. 

Den snævre fortolkning afføder imidlertid en anden problematik vedrørende konsistens med Be-

grebsrammen, hvilket er omtalt under afsnit 4.2.7. 

I tilfælde af, at en finansiel forpligtelse kan eksistere udelukkende på baggrund af økonomiske 

fremtvungne incitamenter, fremstår kriteriet angående eksistensen af en forpligtelse ikke robust. 

Dette skyldes, at det er vanskeligt at afgøre, hvorvidt et økonomisk fremtvunget incitament er 

stærkt nok til at fremkalde en forpligtelse. Det bliver således en vurderingssag, om eksempelvis en 

klausul om rentestigning tilknyttet et finansielt instrument vil resultere i udsteders indløsning af 

instrumentet, hvorved instrumentet bør klassificeres som en forpligtelse. Denne form for vurde-

ringer synes at resultere i en arbitrær beslutningsregel.79    

For det andet kan der argumenteres for, at det gældende kriterium resulterer i, at to stort set 

økonomisk identiske instrumenter klassificeres som henholdsvis forpligtelser og egenkapital.  

Et værdipapir, som ikke indeholder en kontraktuel forpligtelse til at levere finansielle aktiver, klas-

sificeres som egenkapital. Et eksempel herpå kan være et instrument uden udløbsdato med dis-

krete periodiske betalinger til indehaveren. Klassifikationen er den samme, selvom instrumentets 

dividender stiger så meget, at enheden som resultat heraf vil vælge at tilbagekøbe instrumentet. 

Der eksisterer ingen kontraktuel forpligtelse, men overvejende sandsynlighed for, at udsteder ind-

løser instrumentet. 
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Et instrument klassificeres derimod som forpligtelse, såfremt det indeholder en ikke-finansiel be-

tingelse, som skal afvikles i tilfælde af, at udsteder ikke forinden gennemfører indløsning af in-

strumentet. Et eksempel herpå er et finansielt instrument, der kræver, at det udstedende selskab 

leverer en fastsat mængde korn på et bestemt tidspunkt, hvis instrumentet ikke indløses forinden. 

Såfremt værdien af kornleveringen overstiger indløsningssummen, må det forventes, at der vil ske 

indløsning, hvilket overordnet set svarer til situationen i det forrige eksempel. Dette instrument vil 

dog blive anset for at indeholde en indirekte forpligtelse til at levere betaling i likvider, hvorfor der 

sker klassifikation som forpligtelse efter IAS 32.80  

4.2.5 Enheder uden egenkapitalinstrumenter 

Der findes en række eksempler på, at virksomheder udelukkende udsteder instrumenter, der klas-

sificeres som forpligtelser. Dette mener kritikere resulterer i irrelevant og uforståelig information. 

Årsagen til dette fænomen skal blandt andet ses på baggrund af, at virksomheders udstedelse af 

andre ejerandele end aktier ofte er underlagt mindre likvide markedsvilkår. Som kompensation 

herfor knyttes der ofte en putoption (indløsningsret) til værdipapirerne.  

Såfremt instrumenter, der kan indløses, og instrumenter, hvor virksomheden kun er forpligtet til 

at overdrage aktiver ved likvidation, opfylder en række opstillede restriktive krav i IAS 32, sker 

klassifikation som egenkapital efter de nye regler i IAS 32 afsnit 16A og 16B af februar 2008. Dette 

betyder, at disse instrumenter i modsætning til tidligere nu klassificeres som egenkapital. Er de 

nævnte betingelser derimod ikke opfyldte, vil der ske klassifikation som forpligtelse.  

Indførelsen af de nye regler har delvist afhjulpet problemstillingen, men samtidig øget kompleksi-

teten af gældende regulering i IAS 32.81 

4.2.6 Manglende indregning af udvandingseffekt 

Denne problematik relaterer sig til diskussionen mellem enheds- og ejersynsvinklen, hvor vores 

kritik hidtil primært har fokuseret på et manglende valg mellem de to synsvinkler. I det følgende 

eksemplificeres betydningen af den valgte synsvinkel i form af kritik af IAS 32 ud fra ejerteorien.  
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Såfremt der anlægges en ejersynsvinkel, kan det hævdes, at reglerne i IAS 32 ikke sikrer indregning 

af alle de faktiske økonomiske omkostninger ved behandling af værdipapirer, hvis værdi er betin-

get af udviklingen i aktieprisen.82 Et oplagt eksempel herpå er brugen af konvertible instrumenter.   

Problemerne opstår, når konvertible obligationer eksempelvis falder ind under fast for fast prin-

cippet.83 Såfremt disse kan konverteres til et fastsat antal aktier til et fastsat beløb, opfattes disse 

som et sammensat finansielt instrument. Dette medfører som tidligere nævnt, at der skal ske op-

deling i et forpligtelses- og i et egenkapitalelement, der indregnes separat. Værdien af egenkapital-

instrumentet beregnes, jf. afsnit 4.1.5, som residual og udgør værdien af konverteringsretten.  

Da konverteringsretten tilhører obligationsindehaveren, vil der alt andet lige blive gennemført 

konvertering, når den fastsatte konverteringskurs er lavere end den nuværende aktiekurs. Ved 

konvertering overføres den bogførte værdi af den finansielle forpligtelse til egenkapitalen, mens 

der ikke indregnes noget tab på konverteringstidspunktet.84  

Årsagen til, at der ikke sker indregning af tab (eller gevinst) ved konvertering, skal søges i anlæg-

gelsen af en enhedssynsvinkel. Ved konvertering til underkurs overføres der værdier fra de nuvæ-

rende til de nye ejere, men enheden som helhed mister ingen værdi. Såfremt der i stedet anlæg-

ges en ejersynsvinkel, er betragtningen, at værdien til de nye ejere reducerer værdien af de nuvæ-

rende ejeres egenkapital. I så fald burde konvertible erhvervsobligationer som helhed behandles 

som en forpligtelse.85 

4.2.7 Inkonsistens mellem IAS 32 og Begrebsrammen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

I det følgende gives der eksempler på, at visse instrumenter bør klassificeres forskelligt efter hen-

holdsvis IAS 32 og IASBs Begrebsramme.86 Dette kan betegnes som kritisk i forhold til, at Begrebs-

rammen har status som referenceramme ved fortolkning af gældende regnskabsstandarder.  

Inkonsistensproblemerne mellem Begrebsrammen og IAS 32 er overordnet forårsaget af forskellig 

betydning af sandsynlighedsbetragtningen. Desuden fremhæves forskel i betragtningen af afledte 

finansielle instrumenter, der afregnes i udsteders egne egenkapitalinstrumenter. 
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Grundlæggende inddrages i Begrebsrammen en sandsynlighedsbetragtning ved afgørelsen af, om 

der skal ske indregning af en forpligtelse. Det fremgår af afsnit 91 heri, at der skal ske indregning, 

når det er sandsynligt, at indfrielsen af en aktuel forpligtelse vil medføre træk på virksomhedens 

økonomiske ressourcer.  

Vedrørende betingede betalinger inddrages ikke en sandsynlighedsbetragtning i IAS 32. Der skal 

derimod ske indregning, hvis udstederen ikke har en betinget ret til at undgå at indfri den. Det er 

altså i overensstemmelse med IAS 32 at indregne en betinget betaling, selvom sandsynligheden 

for afregning heraf er yderst begrænset.87 Det kan derfor hævdes, at der er inkonsistens imellem 

IAS 32 og Begrebsrammen, da Begrebsrammen i visse situationer modsætter sig indregning, mens 

IAS 32 kræver det.  

Der kan ligeledes fremhæves inkonsistens, hvor IAS 32 modsætter sig indregning, og det principielt 

kræves i Begrebsrammen. Fortolkes kriteriet om eksistens af en kontraktuel forpligtelse i IAS 32 

snævert, etablerer tilstedeværelsen af økonomisk fremtvungne incitamenter ikke i sig selv en for-

pligtelse. Dette er i modstrid med princippet om substans frem for formalia i Begrebsrammen.88  

Dette princip ses til gengæld gennemført i IAS 37 vedrørende ikke-finansielle forpligtelser. Heraf 

fremgår det, at ikke alene en juridisk, men også en faktisk forpligtelse bør medføre indregning af 

en forpligtelse.89 Der kan således konstateres inkonsistens mellem principperne i IAS 32 og prin-

cipperne i Begrebsrammen samt IAS 37.  

Fast for fast princippet i IAS 32 medfører, at forpligtelsen til at udstede et fast antal aktier til en 

fast pris klassificeres som egenkapital på trods af, at dette indebærer en kontraktuel forpligtelse til 

at afgive egne egenkapitalinstrumenter. Derimod klassificeres forpligtelsen til at udstede et fast 

antal aktier til en variabel pris som en forpligtelse. Det kan diskuteres, hvorvidt forpligtelsen til at 

levere egne aktier falder indenfor Begrebsrammens definition af en forpligtelse.  

Trods forpligtelsen til at agere på en bestemt måde kan levering af egne aktier ikke sidestilles med 

afgivelse af fremtidige økonomiske fordele, såfremt der anlægges en enhedssynsvinkel. Dette er 

                                                           
87 Før 2003 eksisterede en tidligere version af IAS 32, hvor der i tilknytning var udgivet SIC-5. Sidstnævnte indeholdt en 

regel, der må anses for sammenfaldende med nuværende ”sandsynlighedsbetingelse” i Begrebsrammen (2009). Reg-
len blev fjernet, idet IASB jf. IAS 32. BC 17 ikke anså denne regel for at være i overensstemmelse med definitionerne af 
forpligtelser og egenkapitalinstrumenter.  
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imidlertid tilfældet, såfremt der anlægges en ejersynsvinkel. Hvorvidt der er tale om inkonsistens 

afhænger således af valget mellem enheds- og ejerskabsteori. 

4.2.8 Problematikker ved praktisk anvendelse af principperne i IAS 32 

Indtil nu har omtalte kritikpunkter for standarden udelukkende vedrørt manglende teoretisk 

sammenhæng og begrundelse, hvilket udspringer af afhandlingens normative tilgangsvinkel.  

Dette kritikpunkt relaterer sig konkret til problemer i forbindelse med den praktiske anvendelse af 

standarden. Dette findes ligeledes relevant ud fra en normativ betragtning, idet princippers be-

grænsninger i praksis kan forårsage arbitrær anvendelse heraf. Dette vil alt andet lige reducere 

regnskabsbrugernes nytteværdi.  

Ifølge IASB har især tre af standardens emneområder affødt usikkerheder og spørgsmål i forbin-

delse med den praktiske anvendelse. Disse er følgende:90 

 Eksistensen af en kontraktuel forpligtelse 

 Fast for fast princippet 

 Betingede betalinger 

Den praktiske problematik vedrørende stillingtagen til eksistensen af kontraktuel forpligtelse ligger 

i tråd med kritikken af opdelingen mellem individuelle og kollektive rettigheder. Problemet angår, 

at indehaveren af et finansielt instrument til tider også kan varetage andre roller i forhold til en-

heden, eksempelvis som leder eller ejer. I visse tilfælde kan det medføre, at der kan sættes 

spørgsmålstegn ved, hvorvidt enheden i realiteten har en ubetinget ret til at undgå at levere et 

finansielt aktiv til den anden part. 

Fast for fast princippet kan skabe udfordringer i forbindelse med praksis, idet den egentlige betyd-

ning af begrebet ”fast” kan diskuteres. Eksempelvis har dette været diskuteret i relation til et fast 

beløb i fremmed valuta, der som tidligere omtalt har fremprovokeret en konkret fortolkning fra 

IFRIC i 200691, med en snæver fortolkning af begrebet ”fast for fast”. Der er dog med de nye regler 

for klassifikation af udstedelsesrettigheder sket en lempelse heraf. 

Med hensyn til betingede betalinger gælder det som nævnt, at de som udgangspunkt klassificeres 

som en finansiel forpligtelse, såfremt udstederen ikke har en ubetinget ret til at undgå betaling 
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eller indfrielse. Dette gælder dog blandt andet ikke, hvis betingelsen, der potentielt indebærer 

betaling eller indfrielse, er uden reel substans. Anvendelsen af sidstnævnte begreb lægger op til 

vurdering af sandsynligheden for, at den fremtidige begivenhed indtræffer, hvilket i praksis har 

affødt vanskeligheder.92  

4.3 Sammenfatning 

I afsnittet er der gennemgået den gældende regulering for klassifikation af finansielle instrumen-

ter præsenteret i IAS 32. 

Der er først omtalt det grundlæggende princip for klassifikation, hvor eksistensen af en kontraktu-

el forpligtelse er den afgørende faktor. Der sker således en positiv afgræsning af kategorien for-

pligtelser, mens kategorien egenkapital er residual.  

I afsnittet er endvidere angivet retningslinjer for klassifikation af finansielle instrumenter, hvor der 

er usikkerhed om, hvorvidt der eksisterer en kontraktuel forpligtelse. Derudover omtales retnings-

linjer for klassifikation af sammensatte finansielle instrumenter, som indeholder såvel et forplig-

telses- som et egenkapitalelement. Det kan konstateres, at afregningsformen har betydning for 

klassifikation, hvilket er uddybet ved omtale af afregning i egne aktier samt mulighed for afreg-

ningsalternativer.  

Efterfølgende er der givet en struktureret fremstilling af en række relevante kritikpunkter. De to 

første kritikpunkter omtales i afsnit 4.2.1-4.2.2 og omhandler manglende stillingtagen til og be-

grundelse for valg i standarden IAS 32. Efterfølgende rettes der i afsnit 4.2.3-4.2.6 kritik mod 

uhensigtsmæssig eller arbitrær regnskabsmæssig behandling som følge af principperne i IAS 32. 

Den sidste del af kritikpunkterne behandlet i afsnit 4.2.7-4.2.8 indeholder mere konkret kritik i 

form af eksempler på inkonsistens imellem IAS 32 og Begrebsrammen samt problemer ved anven-

delse af standarden i praksis.  
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5. Kreditvurderingsbureauernes behandling af hybride værdipapirer 

I dette afsnit gennemgås kreditvurderingsbureauernes behandling af hybride værdipapirer med 

henblik på at få inspiration til alternative tilgangsvinkler ved regnskabsmæssig klassifikation heraf. 

Således omtales først kortfattet kreditvurderingsbureauernes rolle, hvorefter deres metoder til 

rating og de underliggende kriterier herfor behandles. 

5.1 Kreditvurderingsbureauernes rolle 

”There are two superpowers in the world today in my opinion. There’s 

the United States and there’s Moody’s Bond Rating Service. The United 

States can destroy you by dropping bombs, and Moody’s can destroy 

you by downgrading your bonds. And believe me; it’s not clear some-

times who’s more powerful.”93   

- Thomas L. Friedman, finansjournalist ved The New York Times 

Dette citat illustrerer, at kreditvurderingsbureauer i dag indtager en central rolle på de globale 

kapitalmarkeder. Bureauerne forestår ratings af for eksempel private personer, virksomheder, 

finansielle instrumenter og hele landes økonomier.   

Begrebet rating dækker over en proces, hvor blandt andet finansielle instrumenter klassificeres i 

forskellige risikokategorier på baggrund af en vurdering af deres kreditværdighed. Vurderingen 

foretages ved brug af såvel kvalitative som kvantitative data.94 Begrebet kreditværdighed refererer 

til, hvorvidt et finansielt instrument vil blive betalt i overensstemmelse med de kontraktlige betin-

gelser.95  

Som følge af den høje vækst i udstedelser af komplekse finansieringsinstrumenter har kreditvur-

deringsbureauerne i nyere tid for alvor befæstet deres eksistensberettigelse globalt.96 Markedet 

for ratings er domineret af de tre store aktører, Moody’s, Standard & Poor’s og Fitch Ratings. De-

res relative markedsandele er vist i Bilag 3.  
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I de følgende afsnit bliver metoderne for ratings omtalt nærmere. Da kreditvurderingsbureauernes 

forretning bygger på disse metoder, findes der begrænsede oplysninger herom, men det er ud fra 

deres hjemmesider muligt at opnå et vist indtryk af de grundlæggende kriterier for udstedelse af 

ratings. 

5.2 Retningslinjer for ratingprocessen 

Kreditvurderingsbureauerne foretager ratings ved brug af en fast defineret klassifikationsskala, 

hvis betegnelser varierer hos de enkelte kreditvurderingsbureauer. De enkelte ratingkategorier er 

sædvanligvis benævnt med bogstaver og kan overordnet inddeles i henholdsvis investment grade 

og speculative grade. Førstnævnte gruppe anses for at være sikre investeringer og indeholder ka-

tegorierne AAA til BBB-, hvor AAA anses for mest sikre. Sidstnævnte gruppe indeholder BB+ og 

nedefter, hvilket anses for at være væsentlig mere spekulative investeringer.97  

Ifølge Moody’s er det hensigten med ratings, at to værdipapirer med samme rating skal have 

samme forventede tabsrate. Et værdipapirs tabsrate bestemmes som produktet af sandsynlighe-

den for misligholdelse og det forventede omfang af tab i tilfælde af misligholdelse. Generelt anta-

ges det i forbindelse med kreditvurderingsbureauernes arbejde, at sandsynligheden for mislighol-

delse er knyttet til den enkelte udsteder, mens det forventede omfang af tab i tilfælde af mislig-

holdelse kan henføres til de enkelte værdipapirers karakteristika.98   

Når der skal foretages rating af en enheds eller tæt forbundne enheders udstedte værdipapirer, 

anvendes der et koncept benævnt notching.99 Ved dette koncept ses der bort fra forskelle i sand-

synligheden for misligholdelse, idet værdipapirerne har samme udsteder.  

For den enkelte udsteder beregnes estimater for den procentvise forskel i gennemsnitligt tabsom-

fang for forskellige gældsklasser på baggrund af historiske data i forhold til udstederens almindeli-

ge gæld (senior unsecured debt).100 På baggrund heraf bestemmes det, hvor mange ”notches” de 

enkelte gældsklasser adskiller sig fra den almindelige gæld, og hermed hvor mange bogstavkatego-
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rier højere eller lavere de bør ligge i forhold hertil. Der kan desuden justeres på grund af særlige 

karakteristika, som eksempelvis hybride finansielle instrumenter besidder.101   

Forestående forklarer, hvorledes rating af forskellige værdipapirer af samme udsteder håndteres. 

Denne form for rating udføres relativt i forhold til den almindelige gæld, hvilket forudsætter, at 

ratingkategorien for denne gældsklasse er fastsat. Dette kræver inddragelse af faktoren sandsyn-

lighed for misligholdelse baseret på en mere fundamental kreditanalyse af udstederen.  

Som led i den fundamentale kreditanalyse anvender kreditvurderingsbureauerne den såkaldte 

equity credit analyse med henblik på at udfærdige en risikojusteret vurdering af udstederens kapi-

talstruktur.102  

Den risikojusterede kapitalstruktur er udgangspunkt for den IDR (Issuer Default Rating), som tilde-

les den udstedende virksomhed. IDR udtrykker kreditvurderingsbureauets relative vurdering af, 

hvor sandsynligt det er, at udstederen vil misligholde sine forpligtelser.103 Virksomhedens IDR 

danner udgangspunkt for den referencerating, udstederens øvrige værdipapirer notches ud fra.  

Det er behandlingen af hybride finansielle instrumenter i relation til denne equity credit analyse, 

der især er interessant i forhold til afhandlingens emne. Dette uddybes yderligere i det følgende 

afsnit. 

5.3 Kreditvurderingbureauernes håndtering af forpligtelser og egenkapital  

5.3.1 Betydningen af equity credits 

Tildeling af equity credits er et analytisk koncept, der udtrykker, i hvilken grad kreditvurderingbu-

reauet anser det hybride instruments karakteristika for at være henholdsvis forpligtelses- og egen-

kapitallignende.104 Ved udstedelse af nye finansielle instrumenter vil der ske rating af disse, mens 

udstedelsen samtidig kan påvirke øvrige allerede foretagne ratings gennem dens indvirkning på 

kapitalstrukturen.  

Tildeling af equity credits til hybride finansielle instrumenter sker ved brug af det såkaldte debt-

equity-continium. Der opstilles fem forskellige kategorier for forpligtelse/egenkapital-indhold, som 
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de enkelte hybride værdipapirer kan falde ind under. Hos Moody’s benævnes disse Basket A-

Basket E og er vist i Figur 7.    

Figur 7. Baskets on the debt-equity continuum 

 

Kilde: Egen tilvirkning på baggrund af figur i Moody’s (2003), side 1  

Henføres en udstedelse af hybride værdipapirer eksempelvis til Basket D, betyder det, at de ind-

regnes i den risikojusterede balance med 25 % af værdien som forpligtelser og de resterende 75 % 

som egenkapital. Der ses således helt bort fra, hvorledes klassifikationen bør være efter gældende 

regnskabsstandarder.  

Med hensyn til den risikojusterede vurdering af udstederens kapitalstruktur vil det alt andet lige 

være fordelagtigt for en virksomhed at udstede værdipapirer, der opnår mange equity credits. 

Dette skyldes blandt andet, at de finansielle nøgletal for soliditet forbedres herved, da egenkapi-

talfinansiering anses for mere sikker end gældsfinansiering. Dette får en positiv effekt på udstede-

rens IDR, hvorfor dennes udstedelser generelt vil opnå højere ratings.  

Det konkrete værdipapir, der opnår en høj tildeling af equity credits, vil derimod fremstå mere 

risikofyldt. Som følge heraf vil investorer kræve højere afkast. 

Generelt har virksomhederne tilstræbt en høj tildeling af equity credits, hvorfor den positive effekt 

herved på ratings samlet set må overstige omkostningerne ved det merafkast, som investorer har 

krævet på værdipapirer med høj tildeling af equity credits. Dette understøttes af følgende citat: 

“The essence of the new financing vehicle’s success is achieving simulta-

neous treatment as equity for credit-rating purposes, and treatment as 

debt for the issuer’s tax purposes.”105 
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 Standard & Poor’s (2009), side 80 

Basket A

•100% gæld

Basket B

•75% gæld

•25% egenkapital

Basket C

•50% gæld

•50% egenkapital

Basket D

•25% gæld

•75% egenkapital

Basket E

•100% 
egenkapital
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Det skal kort nævnes, at der hos kreditvurderingsbureauerne er indført begrænsning for, hvor stor 

en del af den samlede egenkapital i den justerede kapitalstruktur, der kan udgøres af equity cre-

dits fra hybrid kapital. Udstedelser, der overstiger dette beløb, behandles som 100 % forpligtelser. 

Grænsen for equity credits udtrykkes hos Moody’s som:106 

Hybrid equity credits 
≤ 25 % Equity + Hybrid equity credits 

5.3.2 Underliggende kriterier for tildeling af equity credits 

Det er for afhandlingens emne relevant at undersøge, på hvilken baggrund equity credits tildeles.  

I det følgende gennemgås de tre største kreditvurderingsbureauers kriterier for tildelingen. Gen-

nemgangen er ud fra tilgængelige oplysninger med varierende detaljeringsgrad, men udtrykker 

fælles kreditvurderingsbureauernes konkrete syn på, hvad der må anses som de mest afgørende 

egenkapitalsærpræg.  

Det første sæt kriterier behandles mest omfattende for at belyse, hvorledes hybride finansielle 

instrumenters forskellige særpræg må forventes at påvirke tildelingen af equity credits. De to øvri-

ge kreditvurderingsbureauers kriterier gennemgås mere kortfattet.     

Fitch Ratings 

Hos Fitch Ratings fremgår det, at der er to hovedkriterier for tildelingen af equity credits:107 

 Tabsabsorbering 

 Finansiel fleksibilitet 

I forhold til evnen til tabsabsorbering vurderes det, hvorvidt kravene relateret til værdipapirerne 

er efterstillet henholdsvis før og efter konkurs. Tabsabsorbering efter konkurs angår, hvorvidt 

værdipapiret er efterstillet, så det i tilfælde af konkurs tager et tab, før øvrige værdipapirer berø-

res. Tabsabsorbering før konkurs kan eksempelvis forekomme ved, at værdipapiret konverterer til 

et mere efterstillet instrument, hvis en for virksomheden økonomisk stressende hændelse ind-

træffer (contingent conversion).108 Ved tilstedeværelsen af nogle af disse særpræg tildeles equity 

credits.  
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Finansiel fleksibilitet bestemmes ved følgende sekundære særpræg: 

 Udsættelse af betaling af kuponrenter 

 Varighed/lang løbetid 

 Fravær af kreditorbeskyttende betingelser (eksempelvis i form af covenants) 

Virksomhedens ret til udsættelse af betaling af kuponrenter kan være kumuleret eller ikke-

kumuleret. I førstnævnte tilfælde har virksomheden ret til at udskyde betalingen af kuponrenterne 

til et senere tidspunkt, mens det andet tilfælde rummer en ret til at eliminere forpligtelsen til at 

betale kuponrenterne. Retten til ikke-kumuleret udsættelse giver ifølge Fitch Ratings højere equity 

credits end ret til kumulativ udsættelse.  

Løbetiden knytter sig til begrebet indløsning, der kan være enten obligatorisk eller efter virksom-

hedens ønske. Der gives equity credits alt efter, hvor fordelagtig virksomhedens ret fremstår.109  

Kreditorbeskyttende betingelser kan forekomme i mange afskygninger, eksempelvis ved, at kredi-

tor har krav på udbetaling, hvis et finansielt nøgletal udvikler sig tilstrækkeligt negativt. Dette kan 

reducere eller eliminere potentialet for equity credits. 

Moody’s 

Hos Moody’s anvendes en lignende tilgang ved tildeling af equity credits til hybride finansielle in-

strumenter. Der gennemføres en analyse af det pågældende hybride værdipapir, hvor det nedbry-

des til dets basale karakteristika såsom løbetid, indløsningsmekanismer, konverteringsmuligheder 

og kravets placering i konkursrækkefølgen. På baggrund heraf analyseres det, i hvilken grad in-

strumentet indeholder følgende egenkapitallignende særpræg:110    

 Ingen løbetid 

 Ingen løbende betalinger, hvis manglende opfyldelse vil medføre mislighold 

 Tabsabsorbering for alle kreditorer 

For hvert af de tre egenkapitalsærpræg vurderes det, i hvor høj grad det hybride finansielle in-

strument er egenkapitallignende. På baggrund heraf fastsættes der en samlet placering for det 

hybride finansielle instrument i Basket A - Basket E.  
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Standard & Poor’s 

Den sidste store aktør i kreditvurderingsbranchen er Standard & Poor’s, der ligeledes tildeler equi-

ty credits til hybride finansielle instrumenter på baggrund af indholdet af egenkapitallignende 

særpræg. Der anlægges en betragtning om, at egenkapital ikke er et homogent koncept, hvilket 

fremgår af følgende citat: 

”What constitutes equity in the first place? Traditional common stock—

the paradigm equity—sets the standard. But equity is not a monolithic 

concept; rather, it has several dimensions.”111 

 

I forlængelse heraf udvælges de konkrete relevante karakteristika, som ud fra Standard & Poor’s 

synspunkt bør ligge til grund for tildelingen af equity credits. Disse er i punktform følgende:112 

 Intet krav om løbende betalinger, der kunne medføre mislighold 

 Ingen løbetid eller krav om tilbagebetaling 

 Fungerer som ”buffer” for kreditorer i tilfælde af konkurs  

 Forventes at forblive en permanent del af virksomhedens kapitalstruktur  

Det kan sammenfattende konkluderes, at alle tre kreditvurderingsbureauers egenkapitalsærpræg 

er forskellige, men dog ligger tæt op ad hinanden. Dette omtales yderligere i det følgende afsnit.   

5.4 Relevansen af kreditvurderingsbureauernes metodik i forhold til IAS 32 

Gældende regnskabsstandarder bygger på Begrebsrammens indhold og er således udviklet ud fra 

et grundlæggende teoretisk fundament, der medvirker til dels at skabe sammenhæng imellem de 

enkelte standarder, dels at sikre konsistens ved anvendelse af de enkelte standarder. I regnskabet 

klassificeres instrumenter således baseret på en given teoretisk overbevisning om, hvorledes regn-

skabet bør afspejle udviklingen i virksomheders økonomi. 

Kreditvurderingsbureauernes metode baseret på tildeling af equity credits indeholder en høj grad 

af fleksibilitet sammenlignet med regnskabsstandardernes klassifikationsmønster, hvor et finan-

sielt instrument på passivsiden klassificeres under enten forpligtelser eller egenkapital.  
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Sammenlignet med tilgangsvinklen i regnskabet kan tildeling af equity credits beskrives som en 

væsentlig mere pragmatisk tilgang, der til tider resulterer i arbitrære allokeringer baseret på sub-

jektive vurderinger. Kreditvurderingsbureauerne har dog som mål at præsentere konsistente ra-

tings, da hensigten med disse er at etablere et sammenligningsgrundlag.  

Ratings og regnskaber har klare fælletræk, idet de eksempelvis medvirker til at påvirke prisdannel-

sen for værdipapirer på de finansielle markeder. Der kan samtidig fremhæves afgørende forskelle. 

Som en forskel hersker der en vis uklarhed vedrørende kreditvurderingsbureauernes opgaver og 

roller, mens regnskabsaflæggere og revisorer har kendskab til klart definerede målsætninger for 

den rolle, regnskaberne bør udfylde.113 Regnskabsaflæggelsen baseres på standarder og anden 

regnskabsregulering, som er offentlig tilgængelig.  

I relation hertil bør det tilføjes, at gennemsigtighed af IASB omtales som et underliggende krav til 

regnskabsaflæggelsen.114 Modsætningsvis har ganske få indgående viden om kreditvurderingsbu-

reauernes metoder og virke.115 

Yderligere kan udstedelsen af ratings ses som relativ specifik informationsafgivelse. Ratings er ba-

seret på analyse og vurdering foretaget af eksperter på området, der har givne hjælpemidler til 

rådighed i form af deres metodik og leverer ganske specifik information. I forhold til dette har 

regnskaber et langt bredere fokus og bør præsentere relevant information til en række heteroge-

ne regnskabsbrugere.  

Dette kræver, at informationen er neutral, hvilket forudsætter, at den er fri for tendentiøse på-

virkninger.116 Der er således et andet fokus på præsentation i forbindelse med regnskabsaflæggel-

se, idet regnskabsbrugere anvender den præsenterede regnskabsinformation på forskellig vis og til 

forskellige formål. Eksempelvis består en del af inputtet til ratings af data fra regnskabet. 

Vi anser ikke kreditvurderingsbureauernes metodik som relevant kandidat til erstatning af regule-

ringen i IAS 32. Metoden egner sig ikke som grundlag for regnskabsmæssig klassifikation, da der er 

behov for det underliggende teoretiske fundament til sikring af konsistens i præsentationen af et 

bredt informationsgrundlag. 
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Alligevel er det vores opfattelse, at kreditvurderingsbureauernes metodik er kvalificeret til at give 

inspiration til udviklingen af regnskabsregler. Både ratings og regnskaber har trods forskellig bred-

de i deres fokus som formål at bibringe brugere relevant og pålidelig information på baggrund af 

virksomheders økonomiske udvikling. Dette nødvendiggør, at begge parter forholder sig til, hvor-

ledes krav mod virksomheden præsenteret på passivsiden skal fremstilles.  

Ved sammenligning af de tre kreditvurderingsbureauers kriterier kan det konkluderes, at afgøren-

de karakteristika for equity credits typisk er uendelig løbetid, evne til tabsabsorbering, samt at 

misligholdelse af kravene ikke kan medføre konkurs. Der er små nuancer i de specifikke valgte kri-

terier, men i alle tre tilfælde medvirker de til positivt at omkranse kategorien egenkapital. Dette 

står i modsætning til gældende regnskabsregulering, hvor kategorien egenkapital bestemmes ud 

fra manglende eksistens af en kontraktuel forpligtelse. Alle eksempler på kriterier stemmer desu-

den rimelig overens med de i afsnit 2.3 omtalte karakteristika ved egenkapital. 

5.5 Sammenfatning 

I afsnittet er der opstillet et sammenligningsgrundlag til den regnskabsmæssige klassifikation af 

finansielle instrumenter i form af kreditvurderingsbureauernes mere tekniske og pragmatiske til-

gangsvinkel til hybride finansielle instrumenter, der er baseret på tildelingen af equity credits. 

Vi mener ikke, at den fremstillede metode kan erstatte den regnskabsmæssige mere fundamenta-

le teoretiske klassifikationsteknik, idet formålet med henholdsvis ratings og regnskabsoplysninger 

er forskellige, ligesom kravene til informationen indeholdt heri er forskelligartet.  

Det forhindrer dog ikke, at der kan hentes inspiration blandt kreditvurderingsbureauernes meto-

dikker til fremstilling af ny klassifikationsregulering i regnskabet. Det kan eksempelvis konstateres, 

at kreditvurderingsbureauer afgrænser egenkapital positivt i modsætning til gældende regnskabs-

regulering, hvor kategorien bestemmes som residual af forpligtelser. Ligeledes har kreditvurde-

ringsbureauerne taget konkret stilling til en prioritering af egenkapitalkarakteristika, hvor der 

blandt andet fokuseres på tabsabsorbering. Sidstnævnte udgør det centrale punkt i et af de alter-

native approaches til IAS 32, som præsenteres i afsnit 6.2. 
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6. Ændringsforslag til erstatning af IAS 32 

Standardsættere oplever i stigende grad udfordringer ved klassifikation af hybride finansielle in-

strumenter, hvilket henfører til det overordnede kritikpunkt vedrørende selve definitionen af hen-

holdsvis forpligtelser og egenkapital.  

Klassifikationsproblematikken omtales allerede officielt af FASB i et dokument fra 1990, hvilket er 

længe før, Konvergensprojektet blev indledt. FASB konstaterer, at de seneste års udvikling inden-

for markedet for hybride finansielle instrumenter har aktualiseret problemstillingen.117  

I november 2007 udsendte FASB et preliminary views angående “Financial Instruments with Cha-

racteristics of Equity”. I dette dokument fremstilles tre alternative metoder til at skelne mellem 

forpligtelser og egenkapital. Disse er henholdsvis Basic Ownership Approach, Ownership Settle-

ment Approach samt Reasssed Expected Outcomes Approach, hvor FASB giver udtryk for, at først-

nævnte er det foretrukne alternativ.118 Efterfølgende udsendte IASB i februar 2008 et discussion 

paper, indeholdende de tre alternativer foreslået af FASB, men afholdt sig fra at udtrykke en stil-

lingtagen hertil.  

IASB modtog kommentar-breve119 frem til den 5. september 2008, og de indeholdte holdninger og 

argumenter blev efterfølgende opsummeret i en analyse af IASB. Denne analyse viser, at Basic 

Ownership Approach er det foretrukne af de tre forslag, men at der generelt ikke er tilslutning til 

hertil som erstatning for IAS 32.120 IASB har valgt at søge efter andre tilgangsvinkler til en ny stan-

dard.121  

Af øvrige approaches, som efterfølgende diskuteres af standardsætterne, kan nævnes de tre ap-

proaches 4.0, 4.1 og 4.2, hvoraf ingen formår at opnå majoriteten af stemmer fra begge boards.122 

Da der ikke var konsensus om nogen af de foreslåede approaches, aftalte de to boards på et møde 

i januar 2010, at der skal udarbejdes en modificeret udgave af IAS 32.123 Dette er den seneste ud-

vikling inden for Konvergensprojektet vedrørende klassifikation af finansielle instrumenter. 
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Et yderligere approach, som ikke er omtalt nævneværdigt i materialet fra de to boards, er Loss 

Absorption Approach. Approachet er udarbejdet af tyske standardsættere på vegne af PAAinE, der 

er en sammenslutning af repræsentanter fra EFRAG og nationale europæiske standardsætter. Dis-

se har til hensigt at stimulere debatten om relevante emner på IASBs agenda og skabe europæisk 

indflydelse på den internationale standardudvikling.  

Loss Absorption Approach er sammen med Basic Ownership Approach langt mere udviklet end de 

fleste andre præsenterede approaches. Da disse to approaches samtidig bidrager med to væsent-

ligt forskellige indfaldsvinkler til diskussionen om forpligtelser og egenkapital, vil vi i det følgende 

gennemgå disse. Under gennemgangen vil Basic Ownership Approach og Loss Absorption Ap-

proach først blive præsenteret, dernæst sammenlignet med IAS 32 og efterfølgende vurderet ved 

afvejning af fordele og ulemper. 

Det er herudover valgt kortfattet at omtale følgende alternative approaches:  

 Ownership Settlement Approach og Reassessed Expected Outcomes Approach  

 Approach 4.0, 4.1 og 4.2  

 The Claims Approach  

 The Mezzanine Approach 

Samtlige af disse forslag har indgået i de seneste tyve års diskussioner om et alternativt approach 

til den nuværende opdeling af passivsiden, der har nået sin foreløbige kulmination i forbindelse 

med Konvergensprojektet. Det skal understreges, at disse øvrige approaches typisk ikke er udviklet 

videre end til et idégrundlag, hvorfor de her tilsvarende alene vil blive gennemgået på et overord-

net plan. Som følge heraf vil der kun i begrænset omfang ske sammenligning med IAS 32 samt 

vurdering af fordele og ulemper.  

6.1 Basic Ownership Approach 

Dette approach (herefter forkortet BOA) blev introduceret i FASBs preliminary views ”Financial 

Instruments with Characteristics of Equity” i november 2007. FASB udtrykker i heri, at deres fore-

trukne approach er BOA.  

Det samlede BOA hviler på en grundtanke om, at kun gruppen af finansielle instrumenter, som 

repræsenterer det absolutte residualkrav, kan klassificeres som egenkapital. Indehaverne af disse 

finansielle instrumenter anses regnskabsmæssigt for at være enhedens ejere. Alle andre grupper 



60 
 

at finansielle instrumenter, der reducerer (forøger) ejernes nettoaktiver, klassificeres som forplig-

telser (aktiver). 

Denne grundtanke inkorporeres i BOA ved at definere basic ownership instrumenter, som ifølge 

denne tilgang er de eneste instrumenter, der bør klassificeres som egenkapital. Der gælder føl-

gende to betingelser for, at et instrument er et basic ownership instrument: 

 Indehaveren heraf har et krav på en andel af enhedens aktiver, der er efterstillet alle andre 

krav i konkursrækkefølgen, såfremt enheden skulle likvideres på dagen for klassifikations-

beslutningen. 

 Indehaveren har ret til en procentandel af de af enhedens aktiver, der står tilbage efter, at 

alle andre krav med højere rang i konkursrækkefølgen er blevet opfyldt. Indehaverens an-

del afhænger af dennes andele af alle krav med lavest prioritet og har hverken en øvre eller 

nedre begrænsning bortset fra værdien af tilgængelige aktiver.124  

Dette betyder, at der indføres adskillelse af den juridiske ejerinteresse og ejerskab i regnskabs-

mæssig sammenhæng. Kun visse juridiske ejerinstrumenter vil blive klassificeret som egenkapi-

tal.125 Såfremt en virksomhed udsteder to aktieklasser med forskellig plads i konkursrækkefølgen, 

kan kun aktieklassen med den laveste prioritet opfylde definitionen for et basic ownership instru-

ment og dermed blive klassificeret som egenkapital. Den anden aktieklasse vil derimod skulle klas-

sificeres under forpligtelser. 

De fleste basic ownership instrumenter vil have uendelig løbetid, men der kan også forekomme 

eksempler på indløselige basic ownership instrumenter. Disse kan enten være obligatorisk indløse-

lige (mandatorily redeemable) eller være indløselige efter indehaverens ønske (puttable).  

For at indløselige instrumenter udgør basic ownership instrumenter, skal de have de førnævnte 

karakteristika, hvilket er gældende, såfremt følgende to betingelser er opfyldt: 

 Betaling ved indløsning svarer til indehaverens andel af nettoaktiverne, som indehaveren 

ville være berettiget til i tilfælde af likvidation på tidspunktet for indløsning. 
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 Det indløselige instruments underliggende betingelser forhindrer indløsning i tilfælde af, at 

indløsning ville svække kravene fra andre instrumenter med højere rang i konkursrække-

følgen.126 

Under BOA vil der forekomme enkelte tilfælde, hvor instrumenter bestående af et basic ownership 

element og et forpligtelseselement bør separeres i disse to og rapporteres som to individuelle in-

strumenter. 

Kriterierne for separation er for det første, at der kræves en betaling, som ikke følger de to betin-

gelser for basic ownership instrument-klassifikationen, hvilket udgør forpligtelseselementet. Der-

udover skal basic ownership instrumentet forblive udestående efter betalingen. Et eksempel herpå 

er en almindelig aktie med en putoption, der afregnes i likvider. Såfremt den nuværende aktiepris 

er lavere end exercise prisen, har udsteder en pligt til på indehaverens anmodning at betale diffe-

rencen herimellem samtidig med, at aktien forbliver i indehaverens varetægt.127 

Alle instrumenter, der hverken repræsenterer et basic ownership instrument eller et basic ow-

nership element, klassificeres som aktiver eller forpligtelser. Alle forward kontrakter samt optioner 

vil således blive klassificeret som aktiver eller forpligtelser. Dette er gældende, selvom disse in-

strumenter involverer afregning i enhedens egne basic ownership instrumenter.128  

I det følgende omtales kort reglerne for indregning, måling og fremstilling efter BOA. Angående 

præcisering af indregning, vil det fremgå, hvorvidt der skal ske indregning i resultatet eller på 

egenkapitalen.  

Efter ændringen af IAS 1 med virkning fra 2009 er der mulighed for at indregne resultatposter i to 

separate opgørelser, der tilsammen udgør totalindkomst (comprehensive income)129. Totalind-

komst består på engelsk af opgørelserne income statement samt other comprehensive income, 

som her benævnes nettoresultatet og anden totalindkomst. Såfremt det er udtrykt, at der sker 

indregning i resultatet, er det ikke i BOA præciseret, i hvilken af de to opgørelser der skal ske ind-

regning.   
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Første indregning sker under BOA til transaktionsprisen (dagsværdi), med mindre det fremgår an-

derledes i andre standarder. Dagsværdien inkluderer ikke transaktionsomkostninger, der fratræk-

kes direkte i resultatet. Instrumenter, der består af et forpligtelses- og basic ownership-element, 

måles ved først at finde dagsværdien for forpligtelseselementet. Differencen mellem transaktions-

prisen og dagsværdi af forpligtelseselementet udgør værdien for første indregning af basic ow-

nership elementet.   

Generelt skal der ikke ske efterfølgende måling af de fleste basic ownership instrumenter. En und-

tagelse herfra er, når et basic ownership instrument eller komponent indeholder en indløsnings-

ret. Disse skal ved hver rapportering måles til den nutidige indløsningsværdi. Ændringer i indløs-

ningsværdi rapporteres på en separat egenkapitalkonto. 

Der er endnu ikke taget stilling til, hvorledes instrumenter med uendelig løbetid, der ikke udgør 

basic ownership instrumenter, skal måles efter første indregning. Derimod fremgår det, at andre 

instrumenter med varierende eller usikkert afregningsbeløb skal måles til dagsværdi ved hver rap-

portering, med mindre øvrige standarder udtrykker andre retningslinjer. Ændringer i dagsværdien 

skal indregnes i resultatet. Aktiver og forpligtelser med fast løbetid og afregningsbeløb, der er fast 

eller kun ændres på grund af variable renter, kræves ikke målt til dagsværdi ved hver rapportering. 

Ifølge BOA bør der ved hver rapporteringsdag ske genovervejelse af klassifikationen for hvert in-

strument, og der skal om nødvendigt ske omklassifikation. Der skal ikke ske indregning af tab eller 

gevinst ved omklassifikation, idet enhver værdiforskel skal indregnes i egenkapitalen. Der er ingen 

begrænsninger for, hvor mange gange et instrument kan blive omklassificeret. 

Når et instrument ophører med at eksistere, skal indregningen også ophøre. Dette kan forekomme 

ved udløb eller på baggrund af afgivelse eller modtagelse af enten aktiver, basic ownership in-

strumenter eller andre instrumenter under forpligtelser.  

Det tidligere instrument skal ophøre med at være indregnet, mens et eventuelt nyt skal indregnes 

til dagsværdi. Hvis det gamle instrument var klassificeret som aktiv eller forpligtelse, skal værdifor-

skellen mellem de to instrumenter indregnes i resultatet. I tilfælde af, at det tidligere instrument 

var egenkapital, skal værdiforskellen registreres direkte på egenkapitalen.130 
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Der opstilles konkrete betingelser for sammenkædning af fritstående instrumenter, hvorved de 

klassificeres og måles som et samlet instrument. Målet hermed er at hindre muligheden for at 

vælge imellem forskellige regnskabsresultater på baggrund af ændring i en aftales indhold. Disse 

kriterier er følgende:131 

 De to instrumenter er en del af samme aftale132 og 

 Individuel rapportering af instrumenterne vil resultere i et andet resultat af nettoindkomst 

eller egenkapital i forhold til, hvis der rapporteres et samlet instrument med samme øko-

nomisk udfald.   

Substansen af hvert instrument eller en sammenkædet gruppe af instrumenter fremgår ikke altid 

af instrumentets betegnelse. Det nævnes specifikt, at betingelser, der kun har en lille sandsynlig-

hed for at påvirke instrumentets udfald, ikke bør påvirke klassifikation, sammenkædning eller se-

paration af instrumentet.133 

6.1.1 Baggrund for BOA (CE/ASAs materiale) 

I dette afsnit uddybes baggrunden for BOA, hvor der fokuseres på tankerne og argumenterne bag 

fremstillingsmåden. Belysningen heraf sker blandt andet ved at inddrage et white paper fra 2005, 

udarbejdet af Center for Excellence in Accounting and Security Analysis (CE/ASA) angående rap-

portering af krav, der er afhængige af udviklingen i virksomhedens aktiekurs. Disse krav omtales i 

det følgende som performanceafhængige krav (Performance Contingent Claims, forkortet PCC) og 

indeholder såvel forpligtelses- som egenkapitalkarakteristika.134  

I det omtalte white paper kritiseres gældende regnskabsregler i US GAAP for behandlingen af 

PCC’er. På baggrund heraf drages der paralleller til lignende problemstillinger indeholdt i IAS 32, 

der er en central del af IFRSs regnskabsregler på området.   

Der opstilles i CE/ASAs materiale et fundament for regnskabsmæssig behandling af disse perfor-

manceafhængige instrumenter, som bygger på en gennemført ejersynsvinkel i rapporteringsud-
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formningen samt en klar opdeling af relaterede resultatposter, der bør rapporteres under hen-

holdsvis nettoresultatet og anden totalindkomst.135   

Udgangspunktet for CE/ASAs kritik illustreres ved at anlægge en økonomisk synsvinkel på forskelli-

ge finansielle instrumenter. Der argumenteres for, at udstedelse af warrants, konvertible obligati-

oner, konvertible præferenceaktier samt put optioner set ud fra en økonomisk transaktionsmæs-

sig betragtning principielt har samme effekt som almindelige lån.136 Virksomheden modtager pen-

ge som et lån og betaler tilbage med likvider eller aktier. Dette er illustreret i Figur 8.  

 

 

 

Kilde: Egen tilvirkning på baggrund af Ohlson & Penman (2005) 

Da der anlægges en ejersynsvinkel, kan alle krav, der reducerer de nuværende aktionærers for-

mue, siges at være forpligtelser. Det gælder, hvad end de afregnes i likvider eller aktier. Afregning i 

aktier reducerer de nuværende aktionærers formue, hvis det involverer udstedelse af aktier til en 

lavere kurs end markedskursen eller tilbagekøb af egne aktier til en kurs, der er højere end mar-

kedskursen.  

I det følgende gennemgås CE/ASAs oplæg til, hvorledes performanceafhængige krav bør indreg-

nes.  

For at give mulighed for at se anvendelse af de tekniske forslag er der i Bilag 4 vist et eksempel 

med konvertible obligationer, hvor vi anvender CE/ASAs fremgangsmåde. Til at illustrere forskel-
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Initiering  Afregning

Warrants

• Modtagelse af likvider → Afståelse af aktier, modtagelse af likvider

Konvertible obligationer

• Modtagelse af likvider → Betaling af renter → Afståelse af aktier eller tilbagebetaling af hovedstol

Konvertible Præferenceaktier

• Modtagelse af likvider → Betaling af dividender → Afståelse af aktier

Put optioner

• Modtagelse af likvider → Betaling i likvider eller nettoafregning i aktier

Figur 8. Forløbet ved låntagning i form af performanceafhængige krav 
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ligheden fra den nuværende regulering i IAS 32 har vi desuden opstillet samme eksempel ud fra 

dette regelsæt. Tankerne bag den regnskabsmæssige behandling hos CE/ASA er forklaret neden-

for.  

Transaktionerne, der er illustreret i Figur 8, kan anses for effektivt at være lån, hvorfor alle PCCer 

bør klassificeres som forpligtelser. På balancen indregnes en PCC som forpligtelse og måles til 

dagsværdi. I resultatet har en PCC effekt i form af to indkomstkomponenter i henholdsvis nettore-

sultatet og anden totalindkomst.  

I nettoresultatet indregnes ”almindelige” omkostningskomponenter, som fremkommer, fordi der 

eksisterer en forpligtelse ved regnskabsperiodens begyndelse. I anden totalindkomst indregnes 

urealiserede tab og gevinster (forkortet UTG), som opstår ved ændringer i forpligtelsernes dags-

værdi.  

De løbende dagsværdireguleringer repræsenterer urealiserede gevinster og tab for de nuværende 

aktionærer og bør indregnes i anden totalindkomst for at tilvejebringe aktuel information om, 

hvorledes deres interesse i virksomheden berøres. De akkumulerede UTG overføres ved regn-

skabsårets afslutning til balancen som en separat reserve under egenkapital.  

For en periode kan værdiændringen af en PCC opgøres således: 

Udgift forårsaget af PCC i nettoresultat + tab eller gevinst pga. PCC i anden totalindkomst 

= ∆PCC fair value + Cash flow til ejerne af PCC 

Fordelen ved disse principper er, at der i nettoresultatet ikke inkluderes gevinster eller tab, der er 

fundamentalt uforudsigelige og ikke har nogen forbindelse med, hvad disse gevinster eller tab vil 

være i fremtiden. Målingen af nettoresultatet resulterer således i et brugbart udgangspunkt for 

forecasting af fremtidige nettoresultater. Dette ville ikke være tilfældet, hvis UTG var inkluderet.  

Samtidig sikrer en todeling af resultatkomponenterne, at disse akkumuleret over hele en PCCs 

levetid tilsammen giver den totale effekt på egenkapitalværdien. Der sker således under hele løbe-

tiden af en PCC en kontinuerlig opdatering af gevinster og tab, som aktionærerne påføres fra det 

fortsat udestående PCC-instrument. 

Det er ikke helt fastlagt, hvorvidt de akkumulerede UTG på balancen skal passere gennem resul-

tatopgørelsen via nettoresultatet. Når en PCC er afregnet, kan dette eventuelt ske ved at føre in-
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strumentets andel af akkumuleret UTG over nettoresultatet. Herved vil det have enten en positiv 

eller negativ indvirkning på det overførte overskud, som efter regnskabsårets afslutning kommer 

til at fremgå på balancen. Alternativet er at flytte instrumentets andel af UTG direkte på overført 

overskud under egenkapitalen.137    

CE/ASA foretrækker, at en PCC’s påvirkning føres over resultatopgørelsen. Dog kan det have uri-

melig stor indvirkning, hvis hele andelen af instrumentets akkumulerede UTG overføres på en 

gang. På baggrund heraf foreslås det, at UTG indregnes gradvist igennem instrumentets levetid.138   

BOA er tydeligvis inspireret af de tanker, som fremstilles af CE/ASA. Selvom FASB anlægger en 

bredere indgangsvinkel end CE/ASAs fokus på performance afhængige krav, bibeholdes ideerne 

om anlæggelse af en ejersynsvinkel. Desuden skal langt de fleste instrumenter klassificeres som 

forpligtelser.  

CE/ASA påpeger i deres oplæg, at visse problemer muligvis skyldes definitionen af forpligtelser i US 

GAAP. BOA rummer en mere udførlig behandling heraf, idet FASB mere konkret forsøger at sam-

menkæde reglerne for den regnskabsmæssige klassifikation fremstillet i BOA med en definition af 

henholdsvis forpligtelser og egenkapital. Dette gøres ved at indføre begrebet basic ownership in-

strument, som ikke er udviklet i CE/ASAs materiale.  

Derimod er FASBs BOA mindre udviklet med hensyn til indregning og måling af instrumenterne. 

CE/ASA har relativt stort fokus på, at visse resultatposter bør registreres i nettoresultatet, mens 

andre bør registreres i anden totalindkomst. FASB kommenterer typisk på indregning enten direk-

te på egenkapitalen eller på resultatopgørelsen, men undlader at specificere, hvorvidt der bør ske 

indregning i nettoresultatet eller i anden totalindkomst. Dette skal sandsynligvis ses i lyset af, at 

den nuværende IAS 32 indeholder langt færre retningslinjer angående indregning og måling. 

6.1.2 Sammenligning af BOA og IAS 32 

I den nuværende IAS 32 kan definitionen af et egenkapitalinstrument ikke stå alene, men afhæn-

ger som beskrevet i afsnit 4 af definitionerne på finansielle aktiver og forpligtelser. Der er således 
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tale om en negativ afgrænsning af begrebet, mens FASBs definition af et basic ownership instru-

ment resulterer i en positiv afgrænsning af egenkapital, der kan stå alene.139  

Ligeledes anlægges i BOA en ejersynsvinkel, hvilket står i kontrast til IAS 32, der rummer en blan-

ding af de to synsvinkler, om end enhedssynsvinklen er den mest prioriterede. Som resultat af dis-

se forskelle ses der væsentligt forskelligt på, hvorledes udstedelse af egne aktier påvirker virksom-

hedens regnskab. Dette får betydning for indregning af krav, der afhænger af udviklingen i virk-

somhedens aktiekurs, hvilket er det centrale i CE/ASAs materiale. 

Efter CE/ASAs opfattelse kan PCC’er ikke anses for at være en del af egenkapital. Efter gældende 

regler i IAS 32 sker der imidlertid forskellig klassifikation af de omtalte PCCer, hvilket er vist neden-

for i Figur 9.  

Figur 9. Illustration af klassifikationsforskelle for udvalgte eksempler på performanceafhængige krav 

 Klassifikation efter IAS 32 Afvigelse fra CE/ASA klassifikation 

Konvertibel obligation Forpligtelse og egenkapital Ja 

Konvertibel præferenceaktie Egenkapital140 Ja 

Warrant Egenkapital141 Ja 

Put option Forpligtelse Nej 

Kilde: Egen tilvirkning på baggrund af IAS 32 (2010) og opstillede principper af CE/ASA i Ohlson & Penman (2005) 

Af Figur 9 fremgår det, at de fire eksempler på PCCer resulterer i forskellig klassifikation efter IAS 

32 på trods af, at de ud fra en rent økonomisk betragtning efter ejersynsvinklen er eksempler på 

långivning. Dette hævdes af CE/ASA at medføre inkonsistens og ufuldstændighed i regnskabsrap-

porteringen, idet økonomisk identiske transaktioner bør tilstræbes indregnet ens i årsrapporten.  

Med dette in mente opstilles i BOA et approach, der forsøger at opfylde denne betingelse. Gene-

relt vil en langt mindre andel af finansielle instrumenter blive klassificeret som egenkapital efter 

BOA sammenlignet med under IAS 32. Eksempler herpå er:142 

a) Instrumenter med uendelig løbetid, der klassificeres som egenkapital under IAS 32, men vil 

blive klassificeret som forpligtelser efter BOA, når de ikke møder definitionen for et basic 

ownership instrument. Et eksempel herpå er en almindelig præferenceaktie. 
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b) Hvis en enhed udsteder to aktieklasser, der ikke vil have samme stilling ved likvidation, vil 

kun den mest efterstillede gruppe af instrumenter blive klassificeret som egenkapital. I 

modsætning hertil klassificerer IAS 32 flere klasser som egenkapital, så længe de ikke re-

præsenterer en kontraktuel forpligtelse.   

c) Intet afledt finansielt instrument klassificeres som egenkapital under Basic Ownership Ap-

proach, mens visse af disse gør det under IAS 32. 

I Bilag 5 er der for udvalgte finansielle instrumenter udarbejdet en skematisk oversigt indeholden-

de klassifikation efter henholdsvis IAS 32 og BOA. Med oversigten er det muligt at danne sig et 

indtryk af betydningen af en eventuel overgang fra IAS 32 til BOA. 

I forhold til IAS 32 medfører BOA ligeledes nye eller yderligere tiltag angående separation, sam-

menkædning af instrumenter samt substanskriteriet.  

Som følge af, at reglerne for klassifikation som egenkapital under BOA sammenlignet med IAS 32 

er langt mere begrænsende, vil dette resultere i færre situationer, hvor et instrument skal opdeles 

og klassificeres separat i et forpligtelses- og et egenkapitalelement.    

Den nuværende IAS 32 indeholder ingen deciderede sammenkædningsprincipper for instrumen-

ter. I stedet forefindes der regler, som i specifikke situationer sikrer, at to individuelle instrumen-

ter, der tilsammen har samme karakteristika som et enkelt instrument, klassificeres og måles på 

samme måde.143 BOA opstiller derimod konkrete sammenkædningskriterier, jævnfør ovenfor. 

Det er tidligere blevet kritiseret, at det gældende substanskriterium i IAS 37 og Begrebsrammen 

ikke er indarbejdet i IAS 32. Det forekommer kun delvist i form af reglerne angående betingede 

betalinger, hvor ”not genuine” kontrakter i klassificeringsøjemed skal ignoreres. Med BOA bliver 

substanskriteriet gældende for alle former for instrumenter, idet FASB fremfører: 

”…terms that have only at remote chance of affecting the instrument’s 

outcome in more than a minimal way are not substantive and should be 

ignored for the purpose of classification.”144 
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Genovervejelse af klassifikation bør ske langt hyppigere under BOA end under IAS 32, der med 

ganske få undtagelser kun kræver det, når der ændres ved betingelserne i et instrument. I mod-

sætning til BOA er der ligeledes i IAS 32 ingen vejledning om indregning af klassifikationsændrin-

ger. Det samme gælder ophør af indregning, hvor der i IAS 32 alene er kort omtale heraf vedrø-

rende konvertible instrumenter.145 

6.1.3 Fordele og ulemper ved BOA  

Hovedparten af respondenter til såvel IASB som FASB støtter generelt ikke indførelsen af BOA så-

ledes som dette approach er udlagt i FASBs preliminary views. Selvom der ikke er generel tilslut-

ning til indførelsen af BOA, indeholder approachet i forhold til den nuværende IAS 32 efter vores 

opfattelse en række fordele, som skal nævnes.  

Approachet trækker først og fremmest en klar og forståelig linie mellem egenkapitalinstrumenter 

og ikke-egenkapitalinstrumenter, hvilket sker ved indførelse af begrebet basic ownership instru-

ment. Der er således baggrund for en holdbar principbaseret regel, som systematisk opdeler pas-

sivsiden. 

De klart definerede kriterier for kategoriseringen samt den relativt uddybende beskrivelse medvir-

ker desuden til, at det er vanskeligt at ”bøje” den tiltænkte opdeling. Dette anerkendes af flere 

respondenter, hvoraf en del ikke er generel tilhænger af approachet. Dette får således den positi-

ve effekt, at struktureringsmulighederne reduceres.146  

Det fremhæves af tilhængere af BOA: 

“The basic ownership approach is likely to be sufficiently flexible to deal 

with financial innovations designed to try to circumvent clear, complete 

and transparent reporting of claims against assets… this will reduce 

gaming opportunities.”147
  

Begrænsningerne i struktureringsmuligheder kan derfor hævdes at medføre en tilgangsvinkel, som 

i højere grad end IAS 32 er forberedt til nutidens finansielle markeder. 
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En anden positiv effekt ved BOA er, at der sker indregning af udvandingseffekt ved performance-

afhængige krav (PPCs). Dette tilfører efter vores opfattelse yderligere information og gennemsig-

tighed til regnskabsbrugerne, hvilket især er af betydning for de nuværende aktionærer, som bæ-

rer risikoen for udvanding af deres aktieværdi. Dette er en af effekterne ved, at ejersynsvinklen 

følges i dette approach.  

Det skal tillige nævnes, at der i BOA ved valg af ejersynsvinklen opstilles et approach med koncep-

tuel konsistens. For IAS 32 er det derimod hævdet, at ”the principles in IAS 32 are more akin to a 

bolt-on set of principles focused on an outcome, rather than being a conceptually coherent set of 

principles.”148 Udviklerne af BOA skal således have ros for at have fremstillet et approach, hvor den 

valgte ejersynsvinkel synes så gennemført, at der ikke umiddelbart vil være samme behov for at 

opstille en række regler med henblik på at sikre konsistens i regnskabet.   

Fordi BOA fremstår rent i tilgangsvinklen til opdelingen, har kapitalmarkedsdeltagere et simpelt 

udgangspunkt for at foretage justeringer af regnskabstallene til blandt andet beregning af nøgle-

tal. Ligeledes afføder de stringente opdelingskriterier, at der er mindre behov for anvendelse af 

regler for separation og substans frem for formalia på tværs af forskellige instrumenter. Dette re-

ducerer problemerne såvel angående sikring af overensstemmelse som fortolkningskompleksi-

tet.149    

De væsentligste kritikpunkter vedrørende BOA kan opdeles i følgende tre hovedkategorier: 

 Kritik af den valgte tilgangsvinkel 

 Kritik af BOA’s resulterede opdeling i forpligtelser og egenkapital 

 Kritik af prioritering af simplificering  

Især blandt de europæiske respondenter er der ikke tilslutning til valget af ejersynsvinklen. Dette 

er ifølge Stig Enevoldsen helt i tråd med de herskende kulturforskelle, da de kontinentaleuropæi-

ske lande generelt er mest tilhængere af enhedssynsvinklen og USA af ejersynsvinklen. England 

virker i dette spørgsmål ubeslutsom. 

Det kan fremføres, at ejersynsvinklen synes inkonsistent i forhold til de hidtidige oplæg i Begrebs-

rammeprojektet. Det er i Konvergensprojektet vedtaget, at enhedssynsvinklen bør være den pri-
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mære. I tråd hermed kan det hævdes, at projektets udvikling ikke sker i en logisk rækkefølge, idet 

Begrebsrammen først bør færdigudvikles.150 Herved vil der før udviklingen af standarden vedrø-

rende klassifikation af finansielle instrumenter være fastlagt relevante definitioner, ligesom der vil 

være truffet valg angående det underliggende perspektiv. 

Yderligere kan BOA’s konsensus kritiseres i forhold til, at økonomisk identiske instrumenter ikke 

nødvendigvis klassificeres ens. Denne kritik omhandler for det første, at reglerne kun tillader 

egenkapitalklassifikation af det mest residuelle krav, hvorfor to identiske instrumenter vil blive 

klassificeret forskelligt, såfremt der er forskel i deres stilling ved likvidation.151   

I sammenhæng med denne kritik kan det diskuteres, hvorvidt instrumenter med forskellig prioritet 

kan siges at være økonomisk identiske. Det synes ikke at være FASBs holdning. Kritikken relaterer 

sig således nærmere bestemt til anvendelsen af stilling ved likvidation som den afgørende faktor 

for klassifikation. Det mener vi i nogen grad kan anfægtes, da det ikke umiddelbart er i tråd med 

det basale princip om at afbillede enheden på going concern basis.  

For det andet relaterer kritikken sig til, at der indledende i præsentationen af BOA anvendes et 

juridisk ejerskabsbegreb til afgrænsning af finansielle instrumenter, der er potentielle for at blive 

klassificeret som egenkapital. Det juridiske ejerskabsbegreb kan variere i et globalt perspektiv og 

dermed skabe inkonsistens.152 Anvendelsen af det juridiske ejerskabsbegreb får ligeledes den ef-

fekt, at BOA bliver mere snæver, da den i modsætning til IAS 32 kun tillader klassifikation som 

egenkapital for en lille del af de finansielle instrumenter.153 

I forhold til rækkevidden af BOAs anvendelse mener vi, at det generelt er vanskeligt at have en 

holdning hertil uden at kende til de øvrige standarder, som oplæget skal fungere i sammenhæng 

med. Der arbejdes som led i Konvergensprojektet på en række projekter, der ligeledes kan tænkes 

at skulle fungere i samspil med BOA, hvilket også bør indgå i vurderingen af approachets funktio-

nalitet.  

For at foretage en endelig vurdering af BOAs koncept er det desuden relevant at kende til håndte-

ringen af alle de nuværende egenkapitalkomponenter, dvs. såvel finansielle instrumenter som 
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overført overskud og eventuelt akkumuleret anden totalindkomst m.v.154 Det er således vanskeligt 

at give en samlet vurdering af BOAs anvendelsesmuligheder i praksis.  

Angående anfægtelserne af BOA’s resulterede opdeling i forpligtelser og egenkapital har vi valgt at 

fokusere på diskussionen angående ”perpetual instruments” såsom præferenceaktier, der synes at 

være et dominerende problem. ”Perpetual instruments”, der ikke udgør et basic ownership in-

strument, klassificeres som forpligtelser.    

Visse respondenter mener ikke, at præferenceaktier kan udgøre en finansiel forpligtelse, idet de 

ikke indebærer en forpligtelse til at levere likvider eller andre aktiver.155 Denne argumentation 

sker ud fra gældende regler i IAS 32, hvor det netop er en kontraktuel forpligtelse, der er den afgø-

rende faktor for klassifikation. Vi mener ikke, at kritikken bygger på det rette argumentations-

grundlag, da det ikke umiddelbart kan forudsættes, at eksistensen af en kontraktuel forpligtelse er 

den afgørende faktor. Dermed ikke sagt, at denne faktor ikke er relevant, men i så fald relaterer 

kritikken sig i stedet til ovenstående diskussion af stilling ved likvidation som adskillende faktor. 

Et mere validt argument vedrører, at kreditorer ikke opnår relevant information ved den opdeling, 

som BOA skaber.  

“As creditors look to using the financial statements, it would seem that 

perpetual instruments, such as preferred stock with a liquidation prefe-

rence that is legally subordinated to debt, are not relevant “liabilities” 

from their perspective given a going-concern notion and the lack of cred-

itor rights holders of such legal form equity instruments would possess 

in bankruptcy. Therefore, the associated disclosures would need to be 

evaluated to make sure the user understands the distinctions and poten-

tial future cash flows associated with such a liability.”156  

Citatet understøtter, at der også opstår problemer ved at lade forpligtelser være den residuelle 

kategori, idet heterogenitet fremkommer. Regnskabsbrugeren opnår derfor umiddelbart mindre 

gennemsigtighed i forhold til kategorien forpligtelser. Dette bør som minimum afhjælpes med op-
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lysninger, men mængden af oplysninger kan blive for omfattende til, at anvendelsen heraf er hen-

sigtsmæssig. 

Det sidste anvendelsesrelaterede kritikpunkt for BOA omhandler, at alle afledte finansielle instru-

menter klassificeres som forpligtelser og måles til dagsværdi, hvor værdiændringer indregnes som 

profit eller tab. Der er blandede meninger herom, og problemstillingen relaterer sig til en selv-

stændig diskussion om måling, som er udenfor denne afhandlings emneområde.  

Det skal nævnes, at ifølge Stig Enevoldsen har IASB forsøgt at få indført regler om dagsværdimå-

ling af såvel aktiver som forpligtelser, da det vil have den positive effekt, at residualen egenkapital 

ligeledes vil fremstå tilnærmelsesvist til dagsværdi. Det regnskabsmæssige miljø modsætter sig 

dog måling af dagsværdi for visse elementer på forpligtelsessiden. 

Som det sidste punkt skal nævnes diskussionerne angående simplificering, der af fortalere for BOA 

anses som værende et af approachets største fordele. Det afgørende må efter vores synspunkt 

være, hvorvidt denne simplificering bidrager til mere brugbar information til regnskabsbrugerne. 

Det er der blandt respondenterne delte meninger om. Vi anerkender som tidligere nævnt, at BOA 

udgør et rent og klart approach, men dette er ikke nødvendigvis ensbetydende med, at det giver 

den mest optimale præsentation af information til regnskabsbrugerne.  

6.2 Loss Absorption Approach 

Forslaget Loss Absorption Approach (herefter kaldet LAA) kan ses som modstykke til FASBs tre 

fremstillede approaches, herunder BOA, idet der anvendes en markant anderledes tilgangsvinkel 

til klassifikation af finansielle instrumenter. Forslagets relevans for udarbejdelsen af nye klassifika-

tionsbestemmelser er understreget ved, at der i IASBs discussion paper ”Financial Instruments 

with Characteristics of Equity” henvises til PAAinEs udgivelse om LAA som øvrig relevant informa-

tion.157 

Grundtanken bag LAA er, at der til at adskille forpligtelser og egenkapital bør vælges et kriterium 

eller en kombination af flere kriterier, der baseres på kapitalens karakteristika. Hermed menes, at 

der skal tages udgangspunkt i de karakteristika, som almindeligvis forbindes med henholdsvis for-

pligtelser og egenkapital. Vi har tidligere i afsnit 2.3 behandlet disse karakteristika.  
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I LAA er adskillelsen af egenkapital og forpligtelser valgt som en positiv afgrænsning af egenkapital, 

så forpligtelser modsat de nuværende regler defineres som en residual. 

Som kriterium for at udskille egenkapitalinstrumenter fra de resterende finansielle instrumenter 

anvendes kapitalens evne til at være regnskabsmæssigt ”tabsabsorberende”158. Dette kriterium 

rummer implicit en række af de tidligere nævnte karakteristika for egenkapital i form af eksempel-

vis status som efterstillet i konkursrækkefølgen samt deltagelse i løbende tab.159  

I forarbejderne til opstilling af LAA argumenteres der for, at valget mellem ejersynsvinkel og en-

hedssynsvinkel er en nødvendighed. PAAinE mener, at en adskillelse af forpligtelser og egenkapital 

baseret på kapitalens karakteristika umiddelbart virker mest i overensstemmelse med enheds-

synsvinklen, mens en adskillelse på baggrund af kapitalens kilder er i overensstemmelse med ejer-

synsvinklen. Det nævnes dog, at det ikke er udelukket, at LAA kunne udvikles på baggrund af ejer-

synsvinklen, men det ville i så fald medføre anderledes klassifikation for visse instrumenter.160    

Det fremgår tydeligt af den følgende definition af ”risk capital”, at enhedssynsvinklen er det under-

liggende perspektiv. Definitionen er baseret på tabsabsorbering som den adskillende faktor på 

passivsiden:  

”Capital is deemed risk capital and, thus, presented as equity if it is 

available for loss absorption from an entity’s perspective”161 

Det kan hævdes, at alle krav i princippet kan blive tabsabsorberende for en enhed, såfremt denne 

står i en konkurssituation og ikke kan opfylde alle krav. Der skelnes dog her imellem reduktion i 

selve kravet eller reduktion i værdien af kravet.  

Når der investeres i en enhed, vil det altid være forbundet med en vis kreditrisiko. Ved en stigning 

i en enheds kreditrisiko, vil der ske fald i værdien af kravet mod virksomheden, men det vil ikke 

påvirke selve kravet. Meningen med tabsabsorberende kapital er netop, at denne er til rådighed 
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for virksomheden til at absorbere tab, uden at der først skal gennemføres en kontraktuel aftale 

eller en juridisk accept, f.eks. i form af insolvensprocedurer.162   

Alle krav, der ikke opfylder definitionen af ”risk capital”, skal klassificeres som forpligtelser.163 

Krav bør klassificeres i overensstemmelse med betingelserne indeholdt i instrumentet, hvilket vid-

ner om klassifikation efter substans frem for formalia.  

Løbetidens længde hos et instrument har ikke indflydelse på, hvordan det klassificeres. Instrumen-

ter med begrænset løbetid er ikke udelukket fra at blive klassificeret som egenkapital, såfremt de 

er tabsabsorberende i hele løbetiden. PAAinE mener dog, at der i regnskabet bør oplyses om fi-

nansielle instrumenter med kort tilbageværende løbetid.164  

Et instruments klassifikation under LAA vil til tider afhænge af andre instrumenters løbetid og be-

tingelser, idet et instruments evne til at være tabsabsorberende for enheden kan afhænge af øvri-

ge instrumenters eksistens. Dette er illustreret i Eksempel 1: 

 

 

Kilde: Egen tilvirkning på baggrund af Barchow & Schmidt (2008) 

Instrumenter med samme kontraktlige udformning kan blive klassificeret forskelligt i forskellige 

regnskaber, fordi instrumenterne kan have forskellige evner til at absorbere tab, alt afhængig af 

øvrige instrumenters betingelser i de pågældende regnskaber. Det kan virke uhensigtsmæssigt, 
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Der findes to virksomheder, kaldet A og B, der hver især besidder visse instrumenter, som under givne betingel-

ser absorberer tab. Der er tale om tre forskellige instrumenter, hvis kriterier for tabsabsorbering er følgende: 

 Instrument 1 absorberer tab op til det faste beløb på 100 kr. 

 Instrument 2 absorberer tab op til det faste beløb på 200 kr. 

 Instrument 3 absorberer tab, som overstiger 200 kr. 

Virksomhed A har henholdsvis instrument 1 og 3, mens virksomhed B besidder instrument 2 og 3. I virksomhed 

As regnskab vil Instrument 1 blive klassificeret som egenkapital op til 100 kr og i virksomhed B vil instrument 2 

blive klassificeret som egenkapital op til 200 kr. En eventuel resterende del af instrumenterne vil blive klassifice-

ret som forpligtelse.  

I virksomhed Bs regnskab vil instrument 3 blive klassificeret som egenkapital, imens instrument 3 vil blive klassifi-

ceret som forpligtelse i regnskabet for virksomhed A. Dette skyldes, at der i virksomhed A er et gap for tabsab-

sorbering for tab mellem 100 kr. og 200 kr.  

 

Eksempel 1. Betydningen af absorberingsgap for klassifikation under LAA 
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men PAAinE mener dog, at instrumenterne i så fald ikke vil kunne opfattes som identiske, da de 

ikke har identiske tabsabsorberende evner.165     

Det skal nævnes, at der altid vil eksistere et sammenhængende tabsabsorberingsinterval, såfremt 

virksomheden har anden tabsabsorberende kapital, der automatisk udfylder udækkede intervaller. 

Dette vil være tilfældet, hvis der eksempelvis er udstedt aktier, da disse i modsætning til de i Ek-

sempel 1 præsenterede instrumenter dækker tab, som overstiger et variabelt beløb. Aktier absor-

berer tab, når enhedens øvrige reserver er opbrugt.166 

Sammenkædning af instrumenter omtales også under LAA, om end reglerne herfor ikke er fuldt 

udviklede.167 Retningslinjerne i Begrebsrammen om substans frem for formalia ønsker PAAinE in-

korporeret i LAA med henblik på at hindre, at to eller flere instrumenter adskilles, så en del heraf 

klassificeres som egenkapital i stedet for, at et samlet instrument klassificeres som forpligtelse.168    

Under LAA kunne det tænkes, at virksomheder i stedet for at konstruere et instrument som en 

obligation med fast afkast vælger at konstruere to instrumenter, hvoraf det ene er tabsabsorbe-

rende og det andet tabsaccelererende. Sidstnævnte betegnelse dækker over et instrument, der 

kun kræver betaling, hvis virksomheden pådrager sig tab. Som samlet instrument vil alt blive klas-

sificeret som forpligtelse, mens der ved separate instrumenter vil ske klassifikation af det tabsab-

sorberende instrument som egenkapital og det tabsaccelererende som forpligtelse.169   

Der skal samtidig indføres retningslinjer for separation af finansielle instrumenter. Det har været 

under overvejelse, hvorvidt dette skulle undgås ved at indføre en regel om, at kun 100 % tabsab-

sorberende instrumenter kan klassificeres som egenkapital. Det vurderes, at der er mere beslut-

ningsanvendelig information i at kende til den samlede sum af tabsabsorberende kapital frem for 

at kende til beløbet af summen af den 100 % tabsabsorberende kapital. Derfor er separation nød-

vendigt.170 
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Der kan forekomme situationer, hvor instrumenter først sammenkædes, og efterfølgende separe-

res. Det virker umiddelbart unødvendigt, men det er ikke de samme instrumenter, som henholds-

vis sammenkædes og separeres. Sammenkædning har til formål at afgøre, hvorvidt et instrument 

samlet set har et tabsabsorberende potentiale, mens separation afgør, hvor stort et instruments 

tabsabsorberende potentiale er.171 

I LAA er der ikke opstillet konkrete regler for indregning og måling, hvilket heller ikke forefindes i 

den nuværende IAS 32, men er inkluderet i BOA. I LAA omtales dog kortfattet reklassifikations-

bestemmelser i relation til, at et instruments klassifikation kan afhænge af øvrige instrumenters 

betingelser og løbetid.  

Er et instrument tilknyttet et betinget element, bør instrumentet ifølge LAA omklassificeres, så-

fremt der sker ændringer i dets evne til at være tabsabsorberende. Det skal i hver regnskabsperio-

de testes, om sådanne betingelser har ændret sig.172 

Som tidligere nævnt har vi afgrænset os fra at inddrage konsolideringsbestemmelser i afhandlin-

gen, men det skal kort nævnes, at denne del ikke er udviklet i LAA. Der er alene opridset to grund-

læggende konceptuelle retningslinjer for, hvorledes LAA eventuelt kan udvikles til anvendelse på 

koncernniveau.  

Det skal videre nævnes, at LAA ikke har til formål at give information om insolvens. En enhed kan 

ganske vist ikke gå konkurs på baggrund af tabsabsorberende kapital (”risk capital”) klassificeret 

som egenkapital, idet denne kapital ikke kan fremsætte krav om konkurs. Dette betyder imidlertid 

ikke, at virksomheden ikke kan tvinges under konkursbehandling.173 Mens tabsabsorberende kapi-

tal giver information om negative nettoaktiver (insufficiens/ underbalance), der i visse lande er 

den afgørende faktor for konkursbehandling, giver den ingen information om insolvens (illikvidi-

tet), der blandt andet i Danmark er den udløsende faktor for konkursbehandling.174 Med forslaget 

om oplysning vedrørende løbetid og udløb for de finansielle instrumenter vil der dog i en vis ud-

strækning blive præsenteret information i regnskabet om enhedens solvens- og likviditetsmæssige 

stilling. 
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6.2.1 Baggrunden for LAA 

I dette afsnit uddybes baggrunden for LAA.  

I modsætning til BOA, der med baggrund i CEASAs arbejde har markant fokus på resultaterne i 

praksis, kan LAA siges at være udviklet ud fra et mere analytisk og teoretisk fundament. I LAA de-

batteres, hvilke underliggende parametre opdelingen mellem forpligtelser og egenkapital bør ske 

efter. I det følgende forklares kriteriet ”tabsabsorberende” som den afgørende faktor for opdeling 

af passivsiden. 

Som udgangspunkt for tilgangsvinklen i LAA udtrykkes følgende: 

”There is no natural split and no natural criterion for “equity”. However 

there might be one more characteristic(s) that lead to a distinction that 

provides decision-useful information 

 in a number of different situations, 

 to capital providers in general, 

 across different legal forms.”175 

Det er indledende diskuteret i LAA, hvorvidt splittet mellem forpligtelser og egenkapital bør fjer-

nes. Tankegangen udbygges med, at der skal ske oplistning af krav mod virksomhedens aktiver 

efter et givent valgt kriterium, hvor alle specifikke oplysninger om kapitalen findes i noterne. Det 

besluttes at fastholde todelingen. 

Begrebet “risk capital” indføres som passende kriterium for at adskille egenkapital fra forpligtelser. 

Tydeligvis vil enhver investering i en enhed implicit medføre økonomiske fordele og risici, men 

betegnelsen risk capital kræver deltagelse i fordele og risici, hvilket stiller yderligere betingelser. 

Dette er alene opfyldt, såfremt indehaverens krav er performanceafhængigt. Det betyder, at inde-

haverens krav skal være sammenhængende med enhedens formue.176  

En del finansielle instrumenters værdi påvirkes positivt i takt med forøgelse i enhedens værdi, 

samtidig med at der eksempelvis garanteres et minimumafkast. På den baggrund forekommer der 

ofte deltagelse i økonomiske fordele uden deltagelse i økonomiske risici i form af tab. Derimod ses 

det yderst sjældent, at der er deltagelse i økonomiske risici uden, at der samtidig er deltagelse i 
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økonomiske fordele. Som følge heraf synes deltagelse i økonomiske risici, at være et mere oplagt 

kriterium for at udskille egenkapital (”risk capital”) fra andre finansielle instrumenter.  

Kriteriet forfines yderligere ved at anvende termen loss absorption (tabsabsorberende) om egen-

kapital i stedet for betegnelsen loss participation (deltagelse i tab). Herved fremgår det tydeligt, at 

det er kapitaludbydere af ”risk capital”, der må bære de negative konsekvenser i form af tab, hvis 

enhedens performance er dårlig. Det er således den indbyggede stødepudefunktion i ”risk capital”, 

der giver væsentlig beslutningsinformation til investorer og kreditorer.177   

Hidtil har den nærmere betydning af termen ”tabsabsorberende” ikke være diskuteret. Tab forstås 

generelt som fremkomsten af et negativt nettoresultat for en given periode. Der er imidlertid mu-

lighed for at anvende termen bredt i form af fald i en enheds værdi i en periode (økonomisk tab) 

eller mere snævert som et negativt nettoresultat for en virksomheds performance i en periode 

efter et givet sæt regnskabsprincipper178 (regnskabsmæssigt tab). 

Forskergruppen vælger at anvende det regnskabsmæssige tab med den begrundelse, at definition 

af tab som økonomiske tab er letforståelig, men medfører problemer i praksis. Anvendelsen af 

regnskabsmæssige tab som estimat for økonomiske tab indebærer imidlertid visse begrænsninger. 

De fleste økonomiske tab i en enheds værdi, der baseres på reduktion i enhedens evne til at gene-

re fremtidige cash flows, vil med tiden blive afspejlet i regnskabet. Indregnings- og målingskonven-

tioner medfører imidlertid, at de ikke altid reflekteres i den periode, hvor de egentlig opstår.179   

6.2.2 Sammenligning af LAA og IAS 32 

I den udstrækning, der findes eksempler fra LAA, er der i Bilag 5 opstillet klassifikation af, hvorle-

des udvalgte finansielle instrumenter klassificeres efter henholdsvis IAS 32 og LAA. Af bilaget 

fremgår endvidere den tidligere nævnte klassifikation af instrumenter efter BOA, der sammenlig-

net med LAA udviser markant anderledes klassifikationsresultater. 

For aktier vil klassifikationen være identisk under IAS 32 og LAA. Da aktionærer ikke har et indivi-

duelt krav på indløsning, eksisterer der ifølge IAS 32 ikke nogen forpligtelse hos enheden. Aktier 

klassificeres således som egenkapital under såvel IAS 32 som LAA.  
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Derimod kan ejerandele i enheder under andre former have klassifikation som forpligtelser under 

IAS 32. Dette skyldes, at der til disse instrumenter til tider vil være tilknyttet en indløsningsret, 

som repræsenterer et individuelt krav, hvorfor de udgør en forpligtelse for enheden. Antallet af 

tilfælde heraf er imidlertid blevet reduceret med ændringerne gældende fra januar 2009, som er 

omtalt under afsnit 4.1.6.  

Under LAA inddrages ikke betragtninger om individuelle og kollektive krav. Da ”risk capital” i andre 

juridiske enheder end aktieselskaber har samme stødepudefunktion, virker kapitalen lige tabsab-

sorberende og skal derfor i begge tilfælde klassificeres som egenkapital.180  

Derudover vil ingen afledte finansielle instrumenter blive klassificeret som egenkapital under LAA. 

Set fra en investors perspektiv vil værdien af disse instrumenter ganske vist være forbundet med 

udviklingen i virksomhedens performance, men de er ikke tabsabsorberende set fra enhedens 

synsvinkel, hvilket er den gældende synsvinkel under LAA.181  

6.2.3 Fordele og ulemper ved LAA 

Vurderingen af LAA svækkes ved det faktum, at dette approach til stadighed befinder sig på det 

konceptuelle udviklingsstadium. Dette fremhæves ligeledes i flere af de kommentar-breve, som er 

sendt til EFRAG. Sammenlignet med BOA er der derfor flere områder, hvor det er udelukket at 

bedømme approachets funktionalitet.  

At LAA ikke fremstår færdigudviklet, begrundes af Stig Enevoldsen med, at det var tiltænkt som et 

debatindlæg på området til diskussionerne under IASB/FASB-møderne. Det var derfor væsentligt 

at offentliggøre det, så den politiske proces kunne påvirkes, om end det skete på bekostning af 

udviklingsniveauet. 

På trods heraf mener såvel en række respondenter som vi, at der i selve tilgangen ligger en række 

fornuftige betragtninger. Det udarbejdede discussion paper skal således komplimenteres for det 

grundigt gennemførte analysegrundlag, som LAA bygger på. Der er dog blandt respondenter ikke 

generel tilslutning til tilgangsvinklen, hvilket efter vores opfattelse til dels kan skyldes den mang-

lende færdigudvikling. 
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Værdien af diskussionerne og analyserne i PAAinE’s diskussionsoplæg understreges blandt andet i 

KPMG’s kommentar-brev til IASB angående de af FASB fremstillede approaches. Heri fremhæves 

det, at fremstillingen af LAA indeholder en mere konceptuel diskussion, om formålet med at opde-

le egenkapital og forpligtelser, hvilket ligeledes anses som nyttig i forbindelse med fase B i Be-

grebsrammeprojektet. Dette vidner om dybde og kvalitet af forarbejdet til LAA, der inkluderer 

stillingtagen til grundlæggende forudsætninger for standardudviklingen, som burde fremgå på 

begrebsrammeniveau.   

Fordelen ved LAA er først og fremmest, at der opnås intern konsistens, samt at adskillelsen 

fremstilles klart på et principniveau. Der opnås på samme måde som i BOA et rent approach med 

klare retningslinjer. Dog er LAA betydeligt stærkere teoretisk funderet, hvilket imidlertid også øger 

kompleksiteten ved de bagvedliggede kriterier. Hermed mener vi, at det generelt er mere 

udfordrende at afgøre, hvorvidt et instrument er tabsabsorberende, end hvorvidt det er et basic 

ownership instrument.  

Der er hovedsageligt tre kritikpunkter ved approachet, som vi vil fremhæve i denne fremstilling. I 

forbindelse hermed berøres desuden helt grundlæggende diskussioner angående prioritering af 

regnskabsbrugerne samt standardsætternes rolle. De tre omtalte kritikpunkter er følgende: 

 Opdeling af passivsiden  

 Tabsabsorbering som underliggende kriterium 

 Begrebet regnskabsmæssige tab  

Helt overordnet er de fleste respondenter enige i, at opsplitningen mellem forpligtelser og egen-

kapital bør bibeholdes. Hovedargumentet for at udelade en opdeling er, at den i så fald kan ske ud 

fra regnskabsbrugernes individuelle behov. Efter vores opfattelse opnås der som oftest højere 

brugervenlighed, når det gøres muligt at tage hensyn til individuelle behov. Vi anser imidlertid 

opdelingen i forpligtelser og egenkapital som en hjælp til brugerne, da den medvirker til at dechi-

frere regnskabsinformationen.  

Regnskabsreglernes kriterier for, hvorledes denne opdeling generelt bør fremgå, løser en opgave 

for regnskabsbrugerne. At brugere efterfølgende tilpasser opdelingen til deres specifikke behov, 

mener vi ikke er et bevis for, at regnskabsreglernes opdeling ikke er meningsfyldt.  
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Et af de områder, hvor flere respondenter savner klarhed, er fravalg af deltagelse i overskud som 

underliggende kriterium. Vi mener ikke, at kritikken om uklarhed er berettiget. Valg af deltagelse i 

tab som kriterium begrundes konkret med, at mange instrumenter deltager i overskud, men ikke i 

tab. Udviklerne af LAA finder, at funktionen som stødepude er den væsentligste forskel på krav 

repræsenteret af henholdsvis forpligtelses- og egenkapitalinstrumenter.  

I LAA er den afgørende faktor for klassifikation udelukkende deltagelse i tab, der videreudviklet til 

betegnelsen tabsabsorbering,. Af et kommentar-brev fremgår det:  

“The focus on buffer function of equity serves primarily the information 

needs of creditors, but does not present a complete insight in claims on 

(future) profit. This may be a primary concern for investors, but may also 

be relevant for other users. The one-sided approach creates an unex-

plained bias towards conservatism”182.  

Kritikken af kriteriet tabsabsorbering kan ses som resultat af en anden holdning til, hvilken infor-

mation regnskabskategorien egenkapital skal indeholde. Såfremt kriteriet eksempelvis omdannes 

til at være deltagelse i enten tab eller overskud, vil der ske ændring i den information, som frem-

bringes ved opdelingen. Flere respondenter mener, at asymmetrien i kriteriet giver et konservativt 

præg. Dette kan muligvis forklares ud fra, at de finder andre af egenkapitalens karakteristika mere 

væsentlige end stødepudefunktionen.  

Mens BOA prioriterer de nuværende ejeres interesser, er LAA i højere grad i overensstemmelse 

med kreditorernes synsvinkel. Dette fremgår blandt andet af følgende omtale af PAAinE’s diskus-

sionsoplæg i et kommentar-brev fra Fitch Ratings til IASB: 

”This promotes a claims approach to the liabilities side of the balance 

sheet, which is closer to the way rating agencies and creditors look at 

the balance sheet and we urge the IASB to consider such an approach in 

developing its conceptual framework alongside the FASB.”183  

Det er især i kreditorernes interesse at kunne indhente information om, hvorvidt egenkapitalinde-

haveres krav umiddelbart udgør en stødepudefunktion.  
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Dette viser, at udformningen af et approach indirekte kan påvirke, hvilke regnskabsbrugeres inte-

resser, der prioriteres. Det er oplagt, at ejersynsvinklen prioriterer at udforme regnskabet ud fra 

de eksisterende ejeres synsvinkel, mens enhedssynsvinklen umiddelbart lægger op til at servicere 

en bredere kreds af regnskabsbrugere. Ikke desto mindre er der i LAA en tendens til prioritering af 

kreditorerne, hvilket er i overensstemmelse med kreditvurderingsbureauernes tilgangsvinkel.  

Det kan på den baggrund diskuteres, hvorvidt det er muligt at aflægge et regnskab, så alle regn-

skabsbrugere bliver tilgodeset, eller om det er nødvendigt med en prioritering af disse. Hos Fitch 

Ratings synes sidstnævnte holdning at være den gældende, hvilket fremgår af følgende citat:   

”However, the requirements of various users of accounts are different, 

and even among the group of credit analysts and investors, no single 

approach to presenting liabilities will be able to catch the perspectives 

of all. We emphasize again the importance of ensuring adequate disclo-

sure so that adjustments can be made.”184 

Det er næppe en tilfældighed, at denne holdning harmonerer med, at deres forretning er baseret 

på at give specifik information til hovedsageligt brugergruppen af kreditorer.  

Vi ser ikke nødvendigvis et problem i, at der sker en prioritering blandt gruppen af regnskabsbru-

gere. Mens dette umiddelbart er oplagt ved ejersynsvinklen, kræves der et mere aktivt valg ved 

enhedssynsvinklen. Dette skyldes, at der på grundlag heraf lettere kan opbygges approaches med 

forskelligartede brugerprioriteringer. Vi finder, at der er relevant sammenhæng mellem stødepu-

defunktionen som afgørende kriterium og kreditorer som den centrale brugergruppe, men savner 

at betragtningen om prioritering af regnskabsbrugerne indgår i analysen.  

I forbindelse med anvendelse af det asymmetriske begreb tabsabsorbering diskuteres desuden, 

hvorvidt opgørelse af regnskabsmæssige tab udgør den rette måling heraf. Mens eksempelvis 

KPMG fremhæver det fornuftige heri, påpeges det af andre, at adskillelsen af forpligtelser og 

egenkapital helt grundlæggende ikke bør ske som funktion af regnskabsmæssige principper, men i 

stedet for ud fra økonomisk indhold.   
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I PAAinE’s oplæg til besvarelser er der opført en række spørgsmål. Et af disse berører, hvorvidt LAA 

anses som værende et robust approach og i stand til at forhindre strukturering, der omgår de til-

tænkte rammer.  

I relation hertil fremhæver flere respondenter, at de ikke ser det som standardsætternes opgave 

at skulle forhindre struktureringsmuligheder. De bør i stedet udstede standarder, der er praktiske 

for regnskabsudstederne, forståelige for brugerne, og som kan håndhæves af regulerende myn-

digheder.185 Regnskaberne skal præsentere den økonomiske realitet, og så længe dette overhol-

des, bør der være frie muligheder for at ændre eller omarrangere finansielle instrumenter inden-

for de tiltænkte rammer for klassifikation.186  

En lignende holdning er fremført af Stig Enevoldsen.187  

Vi finder det essentielt, at der før fremstillingen af et approach fremsættes klare retningslinjer for 

helt grundlæggende spørgsmål såsom standardsætternes rolle. 

6.3 Øvrige relevante approaches 

I dette afsnit gennemgås kort de øvrige tilgange til problemstillingen vedrørende klassifikation af 

finansielle instrumenter med forpligtelses og egenkapitalkarakteristika. Formålet med dette er at 

etablere et bredt og relevant fagligt grundlag for vores senere vurderinger.   

Tilgangsvinklen i de første tre underafsnit bygger på passivsidens traditionelle opdeling i forpligtel-

ser og egenkapital. I de to følgende underafsnit er der ændret ved passivsidens opdeling.  

6.3.1 Ownership Settlement Approach og Reasessed Expected Outcomes Approach 

Ownership Settlement Approach (OSA) og Reasessed Expected Outcomes Approach (REO) er 

begge præsenteret sammen med BOA i FASBs preliminary views. De har fællestræk med BOA, idet 

de bygger på anvendelsen af den samme definition af et basic ownership instrument, jf. afsnit 

6.1.188  
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Begge approaches klassificerer således de mest residuelle krav som egenkapital. Mens BOA strin-

gent ikke tillader, at andre instrumenter klassificeres som egenkapital, vil det ske for følgende in-

strumenter under OSA:189 

 Instrumenter med uendelig løbetid, 

 Visse derivater, som er indekseret til og afregnes i enhedens basic ownership instrumenter 

og 

 Komponenter af instrumenter med flere mulige udfald, hvoraf et eller flere af disse resulte-

rer i et afkast, der har samme generelle profil som basic ownership instrumenterne.  

Angående klassifikation af instrumenter vil resultatet efter OSA i hovedtræk være sammenfalden-

de med klassifikation efter den nuværende IAS 32. Dog vil flere instrumenter blive opdelt i kom-

ponenter, mens færre derivatinstrumenter vil blive klassificeret som egenkapital.190 

REO tager ligeledes udgangspunkt i klassifikation af basic ownership instrumenter som egenkapi-

tal. Herudover tillades, at instrumenter, hvis værdi ændres i takt med basic ownership instrumen-

terne, klassificeres som egenkapital eller kontra-egenkapital191. Værdiændringen kan forekomme i 

såvel samme som modsatte retning i forhold til basic ownership instrumenternes værdiændring.192 

I forhold til BOA og OSA, vil REO overordnet klassificere flere instrumenter og instrumentkompo-

nenter som egenkapital. Dette skyldes primært, at REO i forhold til de øvrige approaches kræver 

opdeling af flest instrumenter. Disse komponenter skal som følge heraf indregnes separat, hvorfor 

der alt andet lige vil være flere egenkapitalkomponenter at indregne. Til gengæld vil eksempelvis 

instrumenter med uendelig løbetid, der under IAS 32 betragtes som egenkapital, blive klassificeret 

som forpligtelser under REO, med mindre der er tale om basic ownership instrumenter.193 

Angående målingen af instrumenter er der generelt lighed mellem OSA og BOA. Færre derivater vil 

blive klassificeret som egenkapital med det resultat, at flere instrumenter vil blive målt til dags-

værdi, og deres værdiændringer vil blive indregnet over resultatopgørelsen.  
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Som omtalt vil REO opdele mange instrumenter i komponenter. Alle komponenter inklusive egen-

kapitalkomponenter vil blive målt ved brug af dagsværditeknikker, og værdiændringer vil blive 

indregnet i resultatopgørelsen. Dette resulterer i mange flere elementer, som skal måles, samt 

flere værdiændringer, som skal opgøres og indregnes. REO vil således repræsentere en væsentlig 

ændring i forhold til den nuværende IAS 32.194 

Samtidig med, at der alt andet lige kræves mange målinger af REO, må der til forskel fra BOA og 

OSA ikke benyttes sammenkædning (indregning af flere instrumenter som ét). Dette skyldes, at 

formålet med REO netop er at hindre virksomheder i at benytte forskellige struktureringsmulighe-

der med henblik på at påvirke klassifikationen. Således skal ethvert instrument eller en instru-

mentkomponent som udgangspunkt måles og indregnes separat.195 

Overordnet betragtet er OSA mere komplekst end BOA, specielt hvad angår antallet af retningslin-

jer, som skal følges for at skabe konsistens.  

REO er i den henseende relativ enkel at benytte, da der er få, men gennemgribende retningslinjer. 

Dog rummer anvendelsen af REO en anden form for kompleksitet, idet dette approach indeholder 

en omfattende målings- og indregningsopgave.196 På den baggrund blev REO relativt hurtigt afvist 

som alternativ til IAS 32, da fageksperter spåede alt for store udfordringer i praksis. Dette er 

blandt andet kommet til udtryk i en række af de kommentar-breve, som IASB har modtaget.197    

6.3.2 Approach 4.0, 4.1 og 4.2  

Der er i FASBs preliminary views præsenteret tre delvist udviklede approaches, som er blevet 

navngivet henholdsvis 4.0, 4.1 og 4.2.  

Approach 4.0 

Approach 4.0 indledes med en introduktion af begrebet kravstatus, der henviser til rækkefølgen, 

hvorefter krav bliver opfyldt. Egenkapital er generelt den gruppe, hvor kravene sidst opfyldes. Ef-

ter dette approach skal forpligtelsers krav opfyldes ved afregning, mens egenkapitalinstrumenter-

nes krav opfyldes ved indløsning198. Det er ikke afgørende for klassifikationen, hvorvidt der afreg-
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nes i kontanter eller aktier. Det afgørende er derimod, hvorfor instrumentet indløses eller afreg-

nes.199  

For at der er tale om indløsning og dermed et egenkapitalinstrument, stilles der således krav til 

baggrunden for indløsningen. Eksempler herpå er udstederens konkurs, opløsning af virksomhe-

den eller tilbagekøb af aktier. Tilsvarende vil der være tale om afregning og dermed forpligtelser, 

hvis betalingsdatoen er fast eller bestemt af begivenheder, som udstederen ikke har mulighed for 

at kontrollere. Eksempelvis skal konvertible obligationer afregnes, hvorved disse alt andet lige vil 

blive betragtet som forpligtelser, uanset om der afregnes i aktier eller kontanter.200  

I forhold til BOA kan kravene til klassifikation som egenkapital efter 4.0 betragtes som mindre 

stringente. Eksempelvis kan der være flere aktieklasser, der kategoriseres som egenkapital, hvilket 

alt andet lige har betydning for klassifikationen af blandt andet præferenceaktier. Egenkapitalin-

strumenters kravstatus kan dog til stadighed ikke være højere rangeret end kravstatus for forplig-

telser.201  

I den foreslåede definition af forpligtelser og egenkapital under approach 4.0 vil såvel forpligtelser 

som egenkapital være individuelt definerede. Kategorien forpligtelser indeholder krav mod enhe-

den, som vil kræve afregning. Kategorien egenkapital indeholder krav mod enheden, som kræver 

indløsning, samt værdien af de nettoaktiver, der ikke er krav imod.202   

Approach 4.1 

Approach 4.1 har mange ligheder med 4.0. Den mest udtalte forskel mellem approachene er, at 

der differentieres imellem afregning i aktier og kontanter. Ved afregning i aktier betragtes enkelte 

instrumenter som egenkapital.203 Da al konvertibel gæld giver (valg)muligheden for at afregne i 

kontanter, vil disse stadig være klassificeret som forpligtelser. Til gengæld vil andre instrumenter, 

som ikke har denne mulighed, blive klassificeret som egenkapital. Formålet med denne ændring er 

at sikre, at alle instrumenter, som er udstedt med henblik på at køberen bliver (med)ejer af virk-

somheden, klassificeres som egenkapital.204  
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Approach 4.2 

Approach 4.2 tager udgangspunkt i approach 4.1, men sikrer, at færre instrumenter klassificeres 

som egenkapital. Ændringen vedrører blandt andet, at instrumenter, som kræver eller giver mu-

lighed for, at der udstedes aktier som betalingsmiddel, vil blive klassificeret som forpligtelser.205 

Baggrunden for denne ændring ligger i ønsket om at adressere udvandingseffekten.206 

Andre relevante ændringer i approach 4.2 er, at IAS 32’s fast for fast princip genindføres, dog med 

den modifikation, at det nu betegnes specificeret-for-specificeret.207 Denne ændring betyder en 

opblødning af fast for fast princippet, således at eksempelvis valutaforskelle ikke længere forårsa-

ger, at instrumentet ikke kan indregnes herefter.  

Derudover vil 4.2 i lighed med 4.0 og 4.1 ikke tillade adskillelse af egenkapitalelementet fra forplig-

telseselementet i konvertible obligationer, hvorfor det hele vil blive klassificeret som forpligtelse. 

Denne bestemmelse er tilføjet for at eliminere klassifikationsproblemer med konvertible obligati-

oner, blandt andet i forhold til fast for fast princippet, samt for at sikre indregning af udvandings-

effekten.208 

6.3.3 The Claims Approach  

Det ene af de to mere yderliggående approaches er The Claims Approach, hvor samtlige krav mod 

virksomheden bliver rangordnet på passivsiden efter kravets placering ved likvidation, og skillelin-

jen imellem forpligtelser og egenkapital elimineres. Resultatet fra resultatopgørelsen vil ligeledes 

blive indplaceret blandt de øvrige krav.209  

Tanken om at eliminere skellet imellem forpligtelser og egenkapital er langt fra ny. En teori af Wil-

liam A. Paton fra 1922 kaldet ”Entity Theory” bygger på samme idé. Paton præsenterede heri et 

forslag om at indføre Assets = Equities, hvor sidstnævnte indeholder det, som vi i dag forstår som 

egenkapital og forpligtelser.210  

Virksomhedens overskud opgøres efter denne teori før fradrag af både renter og dividender. Alle 

kapitaludbydere til enheden sidestilles ved, at såvel renteomkostninger, dividender som indkomst-

skatter behandles som fordeling af profit. Argumentet for denne behandling er, at det er for sim-
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pelt at trække en linje, der illustrerer, at forpligtelser har prioritet over egenkapital. Der findes 

også forskellige prioriteter indenfor de to kategorier, hvorfor det er mere meningsfyldt at illustrere 

dette som en glidende overgang.211    

Tilgangsvinklen får betydning for opstillingen af resultatopgørelse og balance. Det afgørende punkt 

i forhold til gældende terminologi er bestemmelsen af nettoindkomst. Der er grundlæggende to 

muligheder i forhold til The Claims Approach. Enten tildeles intet beløb betegnelsen nettoind-

komst, eller også opgøres beløbet nettoindkomst før fradrag af renter og dividender.212 Disse al-

ternativer er vist som eksempler i Figur 10. 

Figur 10. Claims Approach alternativer 
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         Kilde: Egen tilvirkning baseret på Claims Approach fra FASB (1990), side 44 
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Såfremt denne tilgangsvinkel skal anvendes i praksis, er betydningen af nettoindkomst ikke den 

eneste overvejelse. Det må ligeledes overvejes, hvorvidt samtlige eller kun en delmængde af for-

pligtelser bør udgøre ”equities”.  

Ovenstående eksempler følger Patons forslag om, at kun langfristede forpligtelser bør indgå i 

”equities”. Dette betyder, at adskillelsen af kort- og langfristede forpligtelser bliver mere betyd-

ningsfuld, end den er i dag. En anden mulighed er kun at behandle forpligtelser opstået i forbin-

delse med indtjening som en del af ”equities”.213      

Approachet er blevet kritiseret for at reducere mængden af information i forhold til det nuværen-

de præsentationsmønster. Den nuværende opdeling indeholder dels information om, hvilke krav 

der skal indregnes, dels hvorvidt indregningen heraf skal påvirke nettoresultatet. Den foreslåede 

opdeling besvarer kun det første spørgsmål, mens afgørelsen af det andet spørgsmål videreføres 

til de enkelte standarder.214 

Sammenfattende kan det konkluderes, at en passivside med kun én kategori medfører, at klassifi-

kationsproblematikken undgås, men derved ændres blot problemstillingens natur. Det løser ikke 

spørgsmålet om, hvorledes de forskellige krav og dertil relaterede betalinger bør måles og rappor-

teres. 

Approachet har været diskuteret af standardsættere i forbindelse med FASBs og IASBs projekt om 

Begrebsrammen. Det blev i den forbindelse overvejet at udskifte den traditionelle balanceligning, 

aktiver – forpligtelser = egenkapital med ligningen aktiver = krav.215 Forslaget blev forkastet med 

henvisning til visse af de nævnte kritikpunkter vedrørende Claims Approach.  

6.3.4 The Mezzanine Approach 

Dette approach har som grundidé, at den oprindelige todeling af passivsiden brydes ved at tilføje 

en tredje kategori. Denne kategori skal indeholde instrumenter, der hverken kan klassificeres som 

forpligtelser eller egenkapital. 

I relation til at tilføje et tredje element til passivsiden har FASB overvejet to muligheder. Enten kan 

kategorien defineres til at indeholde finansielle instrumenter, som udgør en mellemting mellem 
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forpligtelser og egenkapital, såsom konvertible obligationer. Alternativt kan den tredje kategori 

indeholde ”midlertidig” egenkapital såsom indløselige præferenceaktier.216  

Forslaget er blevet forkastet af FASB med argumentet om, at indførelsen af en tredje kategori på 

passivsiden blot vil danne præcedens med hensyn til at indføre nye kategorier, hver gang klassifi-

kationsproblematikker opstår. Desuden vil FASB stadig være nødsaget til at tage stilling til, hvor-

dan instrumenter i kategorien skal måles, samt hvorledes værdiændringer heri bør indregnes.217 

En lidt anderledes tilgang til The Mezzanine Approach er på vegne af Financial Accounting Stan-

dards Committee (FASC) fremstillet i det amerikanske tidsskrift Accounting Horizons i december 

2001. Heri fremføres det, at en snæver definition af egenkapital resulterer i en heterogen samling 

af forpligtelser, ligesom en snæver definition af forpligtelser medfører en heterogen gruppe af 

egenkapital. FASC hævder videre, at den nuværende definition af egenkapital som residual skaber 

problemer, men samtidig frygtes det, at en heterogen gruppe af forpligtelser vil forringe finansielle 

analyser.  

FASC konkluderer, at opdelingen af passivsiden i stedet for bør ske på baggrund af følgende to 

væsentlige aspekter218 af finansiel analyse: 

 The Solvency Perspective 

 The Valuation Perspectiv 

Førstnævnte perspektiv reflekterer, hvorvidt en ejer af et instrument har et krav på specifikke ak-

tiver og på den baggrund kan bringe den udstedende virksomhed i en konkurssituation. Denne 

egenskab besidder forpligtelser i modsætning til egenkapital. Det andet perspektiv reflekterer, 

hvorvidt ejeren har et fast eller et residuelt krav. Egenkapitalindehavere har et residuelt krav, 

imens forpligtelsesindehaveres krav har en prioritet.219 
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 Valget af netop disse to aspekter er baseret på en analyse foretaget af FASC i 1999. Begge perspektiver til klassifika-
tion af finansielle instrumenter er væsentlige i givne økonomiske beslutninger, og ingen af de to perspektiver er mest 
velegnet i samtlige situationer.    
219
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Ved at anvende to kriterier for klassifikation af instrumenter under henholdsvis forpligtelser og 

egenkapital opstår der fire kategorier af udfaldsmuligheder:220 

 Egenkapital ifølge begge perspektiver  

 Forpligtelse ifølge begge perspektiver 

 Egenkapital ifølge Solvency Perspective, men forpligtelse efter Valuation Perspective 

 Egenkapital ifølge Valuation Perspective, men forpligtelse efter Solvency Perspective  

Der er to valgmuligheder i forhold til, hvorledes det bør præsenteres i balancen. Enten bør det ene 

perspektiv vælges som det primære for forpligtelses- og egenkapitalklassifikation, mens det andet 

kriterium bidrager til opdeling i underkategorier. Alternativt kan der skabes tre kategorier, hvor 

forpligtelser og egenkapital består af de instrumenter, der efter begge perspektiver falder herun-

der, mens de resterende instrumenter klassificeres som mezzanine capital.221 Begge alternativer er 

vist som eksempler i Figur 11. 

Figur 11. Mezzanine Approach alternativer 

   

Alternativ 1  Alternativ 2 

Forpligtelser  Forpligtelser 
    Ifølge begge perspektiver      Ifølge begge perspektiver 
    Kun ifølge det primære perspektiv  Mezzanine-kapital 
Egenkapital        Egenkapital ifølge Solvency Perspective, men 
    Ifølge begge perspektiver     forpligtelse efter Valuation Perspective 
    Kun ifølge det primære perspektiv     Egenkapital ifølge Valuation Perspective, men 
     forpligtelse efter Solvency Perspective 
      Egenkapital 
      Ifølge begge perspektiver 
   

Kilde: Egen tilvirkning med afsæt i artiklen af Ryan & Schrand (2001), side 391 

FASC støtter alternativ 2, men tilføjer samtidig, at selv med tre kategorier vil heterogenitet fortsat 

eksistere inden for hver kategori. Dette kan efter FASCs opfattelse løses ved brug af oplysninger. 

Regler herfor bør udformes på baggrund af øvrige relevante karakteristika ved henholdsvis forplig-

telser og egenkapital.222 Det kommenteres ikke, hvorledes indregningsregler for kategorierne bør 

udformes. 
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6.4 Sammenfatning  

Fra gennemgangen i de foregående afsnit fremgår det tydeligt, at en række af de samme elemen-

ter går igen. I dette afsnit sammenfattes ligheder og forskelle mellem de behandlede approaches, 

ligesom der omtales væsentlige elementer, der ikke aktivt er taget stilling til i samtlige approaches, 

men som ikke desto mindre vurderes relevante ved opstilling af et approach. 

Der bør i de indledende overvejelser tages stilling til, hvorvidt der ønskes en regelbaseret eller 

principbaseret regnskabsstandard. Samtlige omtalte approaches uddyber ikke dette, men vælger 

indirekte at udarbejde en principbaseret standard, hvilket ud fra vores synspunkt er mest hold-

bart. 

At udviklingen af nye finansielle instrumenter har skabt klassifikationsmæssige udfordringer næv-

nes i flere forslag til nye approaches. Det ligger således implicit heri, at disse forslag er ment som 

relevante bidrag til løsning af disse problemer.  

I LAA rettes der konkret spørgsmål til respondenter vedrørende oplæggets relevans i forhold til 

begrænsning af strukturering. Som svar herpå fremhæves der i flere kommentar-breve en princi-

piel modstand mod at hindre strukturering af finansielle instrumenter. Dette lægger op til diskus-

sion vedrørende standardsætternes rolle. Valg heraf må antages at indgå i grundlaget for udvik-

lingen af nye konsistente klassifikationsbestemmelser.  

Af øvrige overordnede elementer, som ikke er konkret behandlet i de enkelte forslag, kan nævnes 

sammenhængen mellem approachet og Begrebsrammen. Her adskiller LAA sig ved at være det 

eneste approach, der aktivt og konsekvent refererer til Begrebsrammen og i relation hertil vurde-

rer konsekvenserne af de valg, som bliver foretaget ved udarbejdelsen af approachet. Det kan 

konstateres, at de fleste approaches i stedet bestræber sig på at opstille en række sammenhæn-

gende konkrete retningslinjer, men undlader at uddybe forbindelsen til Begrebsrammen eller øvrig 

regnskabsregulering. 

Der tages i enkelte approaches stilling til delelementer fra Begrebsrammen såsom regnskabets 

formål og prioritering af regnskabsbrugerne. Specielt i LAA tages der i forlængelse af valget mel-

lem de to synsvinkler stilling til netop regnskabets formål og en prioritering af regnskabsbrugerne. 

I BOA udtrykkes en klar prioritering af aktionærerne, hvilket også er i overensstemmelse med den 

valgte ejersynsvinkel. Derudover omtaler hverken BOA eller de øvrige approaches bevæggrundene 
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for deres valgte teoretiske fundament. En uddybende beskrivelse heraf ville muligvis give læseren 

dybere forståelse for de tilsigtede virkninger og desuden sikre mere konsistens i selve approache-

ne.   

Et af de mest overordnede elementer, som flere approaches beskæftiger sig med, er valget af 

grundlæggende synsvinkel, hvor afgørelsen hovedsageligt står mellem enheds- og ejer-

synsvinklen. Ikke alle approaches uddyber en direkte stillingtagen, men med afsæt i deres kriterie-

valg og opstillede forslag til definitioner af forpligtelser og egenkapital er det tydeligt, at der indi-

rekte er truffet et valg herom. 

BOA, OSA og REO er eksempeler på, at der er anlagt en klar ejersynsvinkel, hvilket harmonerer 

med disse forslags fokus på rapportering til ejerne. I LAA er der ligeledes foretaget et bevidst valg, 

men af enhedssynsvinklen med mulighed for at tilpasse approachet til ejersynsvinklen. I flere af de 

øvrige approaches ses en form for sammenblanding af de to synsvinkler, eksempelvis ses der i ud-

viklingsforløbet fra 4.0 til 4.1 en glidende overgang fra ejersynsvinklen mod enhedssynsvinklen, 

mens 4.2 repræsenterer en blandingsform. 

Hvis der fokuseres et trin lavere end niveauet for den anlagte synsvinkel, hvorved approachenes 

detaljeringsgrad forøges, rettes fremstillingerne mod de valgte kriterier for opdeling i forpligtelser 

og egenkapital. Forud for opstilling af definitioner bør der tages stilling til passivsidens struktur. 

Dette er yderligere et fælles element for approachene, som der i de fleste approaches blot er ta-

get indirekte stilling til gennem de valgte definitioner. Claims Approach og Mezzanine Appraoch er 

de eneste af de i opgaven præsenterede approaches, som vælger at afvige fra den nuværende 

struktur bestående af en todelt passivside med separation af forpligtelser og egenkapital.  

Med hensyn til kriterierne for de opstillede definitioner af forpligtelser og egenkapital kan der 

konstateres et klart sammenfald blandt indgående elementer, idet der i alle approaches fokuseres 

på begrebet krav.  

I BOA består egenkapital af basic ownership instruments, der repræsenterer det mest residuelle 

krav ved likvidation. Al anden kapital er forpligtelser. BOAs primære kriterium er således kravsta-

tus ved likvidation, hvilket også er centralt i de modificerede tilgangsvinkler OSA og REO. Dette 

kriterium er som omtalt blevet kritiseret for at være i modsætning til regnskabsaflæggelse på 

going concern basis.  
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I LAA består egenkapital af risk capital, som er kapital med evne til at være tabsabsorberende for 

enheden. Et instrument er tabsabsorberende, når selve kravet og ikke værdien heraf reduceres, 

såfremt virksomheden kommer i økonomiske vanskeligheder. Alle krav, der ikke opfylder risk capi-

tal-definitionen, er forpligtelser. LAA definerer således tabsabsorbering som den adskillende fak-

tor. 

I Approach 4.0-4.2 introduceres begrebet kravstatus, der omhandler rækkefølgen for opfyldelse af 

kravene, hvor egenkapital er de krav, som opfyldes sidst. I approach 4.0 skelnes der imellem ind-

løsning af egenkapitalinstrumenter og afregning af forpligtelser, hvilket i 4.1 modificeres med en 

sondring om, hvorvidt kravet afregnes i henholdsvis kontanter eller aktier. Approach 4.2 bevæger 

sig yderligere over mod IAS 32, da det skal vurderes, om kravet ved afregning opfylder specifice-

ret-for-specificeret som kriterium for adskillelsen.  

I Mezzanine Approach opdeles passivsiden på baggrund af to kriterier. Det ene perspektiv reflekte-

rer, hvorvidt en indehaver kan bringe den udstedende virksomhed i en konkurssituation på bag-

grund af et krav på specifikke aktiver. Denne egenskab besidder forpligtelser i modsætning til 

egenkapital. Det andet perspektiv fortæller, hvorvidt indehaveren har et fast eller et residuelt 

krav. Egenkapitalindehavere har et residuelt krav, mens forpligtelsesindehaveres krav har en prio-

ritet. 

Ovenstående viser sammenfattende, at kravet er centrum for adskillelseskriterierne. Selv i Claims 

Approach, hvor der ikke er adskillelse af de to kategorier, oplistes passivsiden efter instrumenter-

nes kravstatus.  

Før opstilling af definition af egenkapital og forpligtelser er et centralt punkt stillingtagen til, hvil-

ken instrumentgruppe der skal være den residuelle. Ved afgørelsen heraf ses der en del variation 

blandt de forskellige fremstillinger.  

I modsætning til IAS 32 vælger såvel BOA som LAA at udforme en positiv afgrænsning af egenkapi-

tal, hvorved forpligtelser bliver residualen. Dette skift mod en positiv afgrænsning af egenkapital 

ses også til en vis grad i arbejdspapirer vedrørende approachene 4.0, 4.1 og 4.2. Definitionerne er 

ikke fuldt udviklede, men der kan konstateres en tendens til, at standardsætterne forsøger at defi-

nere begge kategorier.  
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Mezzanine Approach etablerer en tredeling af passivsiden og anvender som omtalt flere kriterier 

til definition af såvel forpligtelser som egenkapital, hvorved mezzanine bliver residualen. 

Som en overordnet sammenfatning vedrørende de gennemgående elementer i approachene er 

der i Figur 12 vist en skematisk oversigt.  

Figur 12. Skematisk oversigt over elementer i de omtalte approaches 
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og/eller 
egenkapital 

IAS 32 - Princip Blanding Investo-
rer223  

Todelt  Kontraktuel  
forpligtelse 

Forpligtelser 

BOA - Princip Ejer Nuværen-
de ejere 

Todelt  Residuelt 
krav 

Egenkapital 

LAA - Princip Enhed Kreditorer Todelt  Tabs-
absorbering 

Egenkapital 

OSA - Princip Ejer Nuværen-
de ejere 

Todelt  Residuelt 
krav 

Egenkapital 

REO - Princip Ejer Nuværen-
de ejere 

Todelt  Residuelt 
krav 

Egenkapital 

Approach 
4.0 

- Princip Ejer - Todelt  Indløsning 
vs. afregning 

Begge 

Approach 
4.1 

- Princip Blanding 
(Enhed) 

- Todelt  Afregnings-
form 

Begge 

Approach 
4.2 

- Princip Blanding - Todelt  Afregnings-
form 

Begge 

Claims 
Approach 

- Princip Enhed - Ikke delt Kravstatus  - 

Mezzanine  
Approach 

- Princip Blanding - Tredelt  Stødepude-
funktion og 
residuelt 
krav 

Begge 

Kilde: Egen tilvirkning 

  

                                                           
223

 Jf. IASBs anvendelse af begrebet 



97 
 

7. Opstilling og anvendelse af trinmodel for approachudvikling 

I dette afsnit opstilles et forslag til strukturen for den indledende beslutningsproces ved udarbej-

delse af et approach for klassifikation af finansielle instrumenter. Forslaget vil blive præsenteret 

på grundlag af de syv fremhævede elementer i sammenfatningen i forrige afsnit.  

I afsnit 7.1 opstilles først de væsentlige elementer i en relevant integreret sammenhæng for at 

fremstille en model for beslutningsprocessens faser. I det efterfølgende afsnit 7.2 anvendes den 

opstillede model til at uddybe vores stillingtagen til de indgående elementer. Modellen kan an-

vendes på baggrund af såvel vores som andres betragtninger og skaber derved et sammenhæn-

gende oplæg til et approach for klassifikation af finansielle instrumenter.  

Før behandlingen af den indledende beslutningsproces bør der først ske klarlæggelse af niveauet 

for indeholdte beslutninger i modellen, idet detaljeringsgraden af beslutningerne afhænger af det 

anlagte niveau herfor. Standardsættere kan eksempelvis siges at befinde sig på to forskellige be-

slutningsniveauer ved henholdsvis fastlæggelse af målsætninger på begrebsrammeniveau og ved 

udarbejdelse af standarder.  

I relation til Begrebsrammen træffes der beslutninger, som vedrører rammerne for den mere spe-

cifikke regulering i standarderne:  

”Målsætningens funktion er at udpege retningen, ikke at foreskrive 

hvordan man skal nå dertil. Hvis målsætninger blev udtrykt i alt for præ-

cise vendinger, ville de ikke opfylde deres rolle.”224  

Det er således ikke hensigten med målsætninger, at de skal være udtrykt alt for præcist, idet dette 

resulterer i krav om flere og flere uddybninger.   

Beslutningsmæssigt vil vores modelbetragtninger tilnærmelsesvist være placeret på niveauet for 

fastlæggelse af de overordnede rammer i form af målsætninger. Dette har betydning for dels val-

get af indgående elementer i afsnit 7.1, dels de udtrykte anbefalinger i afsnit 7.2.  

Det er ikke hensigten at opstille et færdigudviklet approach som erstatning for den nugældende 

IAS 32 på området. Dertil er vores arbejdsgrundlag i den foreliggende form for snævert.  
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For det første kræver udviklingen af et approach på standardniveau dybdegående undersøgelser 

af, hvorvidt det vil fungere i praksis, samt hvilke konsekvenser det vil få. Blandt andet bør der ud-

føres konkrete tests af approachets håndtering af de forskellige instrumenttyper med henblik på 

at sikre holdbare og konsistente resultater.  

For det andet kræver et nyt approach, at der skabes sammenhæng med anden relevant regule-

ring, herunder måling og indregning af finansielle instrumenter, som i IFRS er reguleret af IAS 39. 

Selv om vi ikke opstiller en erstatning for den nuværende IAS 32, arbejdes der efter at korrigere for 

visse af de væsentlige kritikpunkter, som er udtrykt i relation hertil. Desuden hentes inspiration fra 

afsnit 5 om kreditvurderingsbureauernes metodikker samt de i afsnit 6 gennemgåede forslag til et 

nyt approach. 

7.1. Model for indledende beslutningsproces ved udvikling af approach 

Vi har opdelt beslutningsprocessen i fire trin, som er vist i Figur 13.  

Figur 13. Indledende beslutningsproces ved udarbejdelse af approach for klassifikation af finansielle instrumenter 

 

Kilde: Egen tilvirkning 

Beslutninger inden for de enkelte trin er tæt forbundne og bør træffes sammenhængende. Samti-

dig udgør beslutninger på tidligere trin forudsætninger for de efterfølgende valg.     

Vi er opmærksomme på, at et fuldt udviklet approach forudsætter beslutninger på flere trin end 

de fire viste. Vi afholder os imidlertid fra at omtale flere trin, da det som nævnt vil afkræve en væ-

sentlig højere detaljeringsgrad og involvere inddragelse af øvrig regulering, blandt andet vedrø-

rende indregning og måling. Vores model er således simplificeret og vi inddrager eksempelvis ikke 

diskussioner angående, hvorledes de enkelte specifikke instrumenter bør klassificeres.  
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Ud fra en normativ synsvinkel bør udviklingen påbegyndes ved trin 1 og videreudvikles i kronolo-

gisk rækkefølge. Der skal for hvert trin tages højde for, at der skabes funktionalitet i praksis. 

Vi har observeret, at standardsætterne i deres diskussioner angående alternative approaches ofte 

inddrager emner på forskellige trin i forskellig rækkefølge. Det er derfor ikke ualmindeligt, at be-

slutningsprocessen til tider går i den modsatte retning for at opsamle elementerne fra tidligere 

trin.  

Standardsætterne har desuden en tendens til i deres arbejde at få bestemte instrumenter til at 

fremgå af balancen som efter den hidtidige regulering.225 På den baggrund kan det hævdes, at der 

antageligvis efterfølgende vil forekomme forsøg på at indpasse beslutninger på overordnede ni-

veauer.  

Vores trinmæssige opdeling i Figur 13 skal ikke forstås som en endelig konklusion på, hvorledes 

beslutningsprocessen bør forløbe. Trininddelingen repræsenterer en normativ referenceramme, 

der kan medvirke til at skabe et konsistent approach.  

7.1.1. Trin 1 

Ved udviklingen af et approach bør der først overordnet tages stilling til, hvorledes reguleringen 

ønskes udformet. Der er generelt to muligheder; et regelbaseret eller et principbaseret approach. 

Førstnævnte betyder, at reguleringen udtrykkes som specifikke regler i forskellige konkrete tilfæl-

de, mens sidstnævnte lægger op til etablering af en rammestruktur med retningslinjer for behand-

lingen, hvor der er plads til individuelle vurderinger i konkrete situationer.  

Som nævnt tidligere siges det generelt om den amerikanske regnskabsregulering i form af US 

GAAP, at denne er relativt regelbaseret, mens den internationale regulering IFRS er mere princip-

baseret. Der findes dog undtagelser indenfor begge sæt af regnskabsstandarder.226   

Der er i Begrebsrammen opstillet anvisninger for, hvilken rolle regnskabsaflæggelsen bør udfylde. 

Heraf fremgår det, at der grundlæggende bør ske rapportering om virksomhedens finansielle stil-

ling, indtjening og ændringer i den finansielle stilling.227  
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Kritikere hævder, at de nuværende regler ikke er velegnede til at berette om de nyudviklede fi-

nansielle instrumenter, idet de mener, at visse egenkapitalinstrumenter burde klassificeres som 

forpligtelser og omvendt. Samtidig hævdes det af blandt andet FASB, at en del af de nyudviklede 

instrumenter er konstrueret med henblik på at fremstå fordelagtigt efter gældende regnskabsre-

gulering.228 Standardsætterne udfordres således til at opstille forbedrede klassifikationsprincipper.  

Spørgsmålet er i forlængelse heraf, om standardsætterne bør konstruere en ny regulering, der 

hindrer strukturering af finansielle instrumenter. I relation hertil kan der inddrages kommentarer 

fra vurderingen af LAA, hvor flere kommentarbreve påpeger, at reguleringen udelukkende bør 

berette om og ikke hindre strukturering. 

Vi har umiddelbart vanskeligt ved at se den klare adskillelse mellem rapportering og hindring af 

strukturering i denne sammenhæng.  

Det er ikke standardsætternes opgave at indføre regulering, der specifikt har til formål at hindre 

bestemte udstedelser. Modsat forudsætter en tilfredsstillende rapportering, at komplicerede fi-

nansielle instrumenter ikke fremstår som forpligtelser eller egenkapital, hvis ikke de besidder de 

relevante karakteristika.  

Standardsætterne står i en situation, hvor de må opstille gyldige kriterier for adskillelsen af forplig-

telser og egenkapital, som sikrer udskillelse af de instrumenter, der ikke indeholder de tiltænkte 

kendetegn. Det er således væsentligt, at der foretages en forventningsafstemning blandt stan-

dardsætterne angående hensigten med den nye regulering, herunder at det gøres klart, hvilken 

effekt den nye regulering vil få på struktureringen af finansielle instrumenter.   

7.1.2. Trin 2 

Efter fastlæggelse af standardsætternes rolle og under hvilke forudsætninger regnskabsregulerin-

gen indføres, bør der træffes valg angående, hvilken synsvinkel der lægges til grund. Dette inklu-

derer implicit en stillingtagen til prioritering af regnskabsbrugernes informationsbehov.  

De oplagte synsvinkler er som tidligere omtalt enheds- og ejersynsvinklen. Ved valg af sidstnævnte 

er det underforstået, at der sker en prioritering af de nuværende ejere. Modsat henvender en-

hedssynsvinklen sig umiddelbart til en bredere gruppe af regnskabsbrugere.  
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Valg af den bredere enhedssynsvinkel er imidlertid ikke garanti for, at der sker en ligelig priorite-

ring af samtlige regnskabsbrugere. Eksempelvis indregnes udvanding af de nuværende ejeres an-

dele ikke, hvilket kan ses som en nedprioritering af deres interesser. Med enhedssynsvinklen læg-

ges dog op til, at der er flere muligheder for, hvilke regnskabsbrugere der kan sættes i fokus. Som 

tidligere omtalt hævdes det eksempelvis, at LAA i høj grad tilgodeser kreditorernes interesser. 

Såfremt der ikke skabes tilslutning i regnskabsmiljøet på dette niveau, er det særdeles vanskeligt 

at opnå tilslutning i de efterfølgende trin. Denne antagelse baserer vi hovedsageligt på kommenta-

rerne til BOA. Det fremgår af kritikken til BOA, at mange anerkender de klare opstillede retnings-

linjer, men alligevel modsætter sig approachet, idet der er principiel modstand mod ejer-

synsvinklen. Dette harmonerer med udtalelser af Stig Enevoldsen, som fremhæver en tendens til 

generel kontinentaleuropæisk støtte til enhedssynsvinklen.229 

7.1.3. Trin 3 

Skillelinjen mellem forpligtelser og egenkapital bygger som nævnt ikke på en naturlig opdeling, 

men derimod på et valg om, hvilke kriterier der skal være afgørende herfor. På dette trin skal der 

træffes valg angående opdeling af passivsiden, hvor der overordnet findes tre oplagte løsninger: 

 Nuværende todeling i forpligtelser og egenkapital bibeholdes 

 Indførelse af flere kategorier  

 Eliminering af adskillelsen af passivsiden  

Det andet og tredje alternativ har vi tidligere omtalt under bestemte udformninger. Indførelsen af 

en yderligere kategori blev vist i Mezzanine Approach, og en uopdelt passivside blev vist i Claims 

Approach. 

I forlængelse af en valgt opdeling skal der tages stilling til, hvilket eller hvilke kriterier der skal læg-

ges til grund for inddelingen. Ved valg af det tredje alternativ er der ikke behov for et kriterium for 

inddeling, men der skal dog tages stilling til, efter hvilket princip rangeringen skal ske. 

Med hensyn til valg af et eller flere kriterier kan der tages udgangspunkt i de tidligere omtalte ka-

rakteristika for forpligtelser og egenkapital. En alternativ tilgangsvinkel er at opdele på baggrund 

af kapitalkilden, hvor egenkapital er kapital fra juridiske ejere, mens kapital fra eksterne parter er 

forpligtelser. Det kræver dog et robust princip til identifikation af ejere på tværs af forskellige lan-
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des lovgivning.230 Vi tager derfor umiddelbart udgangspunkt i kriterier baseret på forpligtelses- og 

egenkapitalkarakteristika. 

Almindeligvis bør en kombination af de i afsnit 2.3 oplistede karakteristika ved forpligtelser og 

egenkapital være opfyldt for, at der opstår en generel holdning om, at et instrument kvalificerer 

sig som henholdsvis egenkapital eller forpligtelse. Ud fra valget af en principbaseret tilgang mener 

vi, at så få kriterier som muligt er at foretrække. Dette skyldes, at jo flere kriterier, desto flere 

grupper af kapital. Der vil opstå nm klasser, hvor n betegner antallet af udfald (opfylder/opfylder 

ikke), mens m er antallet af anvendte kriterier.231  

At der eksempelvis vælges at anvende 3 kriterier, således at der opstår 23 = 8 kapitalgrupper, be-

tyder imidlertid ikke, at der nødvendigvis skal være 8 klasser ved præsentation. De otte grupper 

kan stadig blive klassificeret i to hovedkategorier. Det kan eksempelvis ske ved at indføre en ku-

mulativ definition, hvilket uddybes under trin 4.    

Det skal til sidst nævnes, at valget af kriterium eller kriterier ligeledes bør ske med hensyntagen til 

den tidligere valgte synsvinkel. Visse kriterier virker mere oplagte for den ene synsvinkel frem for 

den anden. Eksempelvis kan kapitalkilden og stemmerettigheder betegnes som mest relevante for 

ejersynsvinklen, mens eksempelvis residualafkast ikke refererer til nogen form for ejerskab, hvor-

for det er bedre i tråd med enhedssynsvinklen.232 

7.1.4. Trin 4 

Efter stillingtagen til, hvilket eller hvilke kriterier der skal ligge til grund for strukturen på passivsi-

den, skal dette indarbejdes i relevante definitioner.  

I IAS 32 defineres aktiver og forpligtelser ud fra givne kriterier, mens egenkapital fremkommer 

som residual. På baggrund af valgte kriterier er den afgørende faktor eksistensen af en kontraktuel 

forpligtelse.  

I såvel BOA som LAA er egenkapital definitionselementet, hvorfor forpligtelser bliver den residuel-

le kategori. Her er de afgørende faktorer henholdsvis de mest residuelle krav ved likvidation og 

stødepudefunktionen.   
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Både IAS 32, BOA og LAA bibeholder todelingen af passivsiden. BOA og LAA anvender såkaldte 

kumulative definitioner. Det betyder, at ved eksempelvis tre kriterier A, B og C skal de alle tre væ-

re opfyldt for, at instrumentet opfylder definitionen. Såfremt kun enten A, B eller C er opfyldt eller 

A+B, A+C eller B+C er opfyldt, falder instrumentet uden for definitionen og klassificeres i den an-

den kategori.233  

I LAA synes alene kriteriet tabsabsorbering at være afgørende, men heri ligger implicit en række 

betingelser, der alle skal være opfyldte for, at kapitalen kan dømmes tabsabsorberende.  

I IAS 32 er der tilføjet eller i stedet for og imellem flere af betingelserne i definitionen af en finan-

siel forpligtelse, hvorfor der ikke er en stringent kumulativ definition.  

En kumulativ definition har til følge, at den residuelle kategori kommer til at fremstå relativ hete-

rogen. Hvis der tages udgangspunkt i den tidligere omtalte beregning af otte kapitalkategorier 

baseret på tre kriterier, så udgør den definerede kapitalkategori, hvor A+B+C er opfyldt, den ene 

del af passivsiden, mens de resterende syv kapitalkategorier234 alle falder under den residuelle 

kategori.  

Såfremt todelingen på passivsiden ønskes bibeholdt, kan det ses som en fordel, at den ene katego-

ri defineres som residual. Herved opnås den bedste sikring af, at ingen instrumenter falder uden 

for begge kategorier,235 hvilket må betegnes som en forudsætning for at fremstille beslutningsre-

levant information.  

Da egenkapital er residual i BOA og LAA, betyder det, at kategorien af forpligtelser bliver hetero-

gen. Det modsatte er gældende i IAS 32.  

Da det alt andet lige er mest fordelagtigt for virksomheder, at deres kapital fremstår som egenka-

pital, virker det umiddelbart hensigtsmæssigt, at der opstilles en konkret definition for egenkapi-

tal. Herved kan standardsætterne sikre, at kapital, der ikke opfylder givne kriterier, ikke kommer til 

at fremstå som egenkapital. Hertil bemærkes det dog af Stig Enevoldsen, at han ikke anser det for 

                                                           
233

 Barchow & Schmidt (2008), side 21 
234

 De resterende syv kombinationer af kriterieopfyldelse: A, B, C, A+B, A+C, B+C, hverken A eller B eller C 
235

 Barchow & Schmidt (2008), side 23 



104 
 

at have den store betydning, idet det i praksis er enkelt at konstruere instrumenter, der falder 

udenfor såvel som indenfor givne kriterier.236       

Såfremt der inddrages en øvrig kategori til ”mezzanine capital” er der mulighed for mindre hetero-

genitet inden for de enkelte kategorier på passivsiden. Herved opnås mulighed for selvstændigt at 

definere såvel forpligtelser som egenkapital ud fra visse valgte kriterier, mens residualerne fra 

begge klassificeres under mezzanine. Som vist under tidligere omtale af Mezzanine Approach er 

der mulighed for yderligere underinddeling af kategorien for mezzanine på baggrund af de valgte 

kriterier. 

Efter gældende regnskabsregler har klassifikation som henholdsvis forpligtelse eller egenkapital 

ligeledes betydning for, hvorvidt der sker indregning i resultatet. Generelt får ændringer i egenka-

pitalposter ikke indvirkning på årets nettoresultat, hverken som følge af værdireguleringer eller 

betalinger relateret til instrumentets afkast, mens det er tilfældet for forpligtelser.237 Såfremt det 

vælges at indføre en yderligere kategori eller helt at eliminere opdelingen på passivsiden, kræves 

der nytænkning af sammenhængen mellem balance og resultat.  

Et valg herom vil få afgørende betydning i den videre beslutningsproces efter trin 4, da der vil op-

stå behov for et fokusskifte fra selve balancen til sammenhængen mellem balance og resultat. 

Efterfølgende kan den videre beslutningsproces for klassifikation af finansielle instrumenter gen-

nemføres, hvor udviklingen bliver mere detaljeorienteret med hensyn til klassifikation af specifikke 

finansielle instrumenter.  

Det skal understreges, at en ny sammenhæng mellem balance og resultat vil have væsentlig mere 

vidtrækkende konsekvenser end i relation til konkret klassifikation af finansielle instrumenter, 

blandt andet for regnskabets øvrige poster og transaktioner. Ved udformning af en ny sammen-

hæng mellem balance og resultat må der nødvendigvis tages højde for effekterne heraf. 

7.2 Anvendelse af trinmodel til udarbejdelse af approach 

I dette afsnit anvendes den i forrige afsnit opstillede 4-trinsmodel, hvor der for hver af de fire faser 

udtrykkes vores holdning til de forskellige valgmuligheder. Som resultat heraf fremsættes der hen-

stillinger angående valg af de i alt syv elementer, som er indeholdt i de fire faser. Herved frem-

                                                           
236

 Jf. Bilag 6 
237

 Sørensen & Søndergård (2008), side 44 



105 
 

kommer vort forslag til, hvordan et alternativt approach til klassifikation af finansielle instrumen-

ter bør udvikles.  

I Figur 14 er opstillet 4-trinsmodellen, hvor der er indsat vores bud på syv elementer, som behand-

les i den efterfølgende del af afsnit 7.2.   

Vi vil under gennemgangen inddrage de øvrige gennemgåede approaches, hvor overvejelser ved-

rørende fordele og ulemper vil indgå i vores argumentation for valgene angående de syv elemen-

ter. 

Figur 14. Udarbejdelse af idégrundlag til approach for klassifikation af finansielle instrumenter 

 

Kilde: Egen tilvirkning 

7.2.1 Trin 1 

Regnskaber er baseret på en konstrueret fremstillingsform af en enheds økonomi, der er præget af 

subjektive valg. Alle approaches vil derfor ved sammenligning med andre have såvel styrker som 

svagheder, hvorfor der må ske en afvejning af disse.  

Som indledende betragtninger til fremstillingen af et approach bør standardsættere gøre sig klart, 

hvad målet hermed skal være. Som udtrykt i Begrebsrammen skal der grundlæggende ske beret-

ning af ”…virksomhedens finansielle stilling, indtjening og ændringer i den finansielle stilling, som 

er til nytte for en bred kreds af regnskabsbrugere ved deres økonomiske beslutningstagen.”238 Må-

let forudsætter således inddragelse af informationsmodtageren. Som udgangspunkt for et nyt ap-

proach bør regnskabsbrugernes behov derfor være i fokus.  
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Et succesfuldt oplæg til et approach forudsætter efter vores opfattelse, at regnskabsbrugernes 

nytteværdi forøges i forhold til rapportering efter gældende retningslinjer. Dette kan forekomme 

ved at regnskabets gennemsigtighed forøges, principperne fremstår mere enkle, de rapporterende 

enheders økonomi er mere klart præsenteret, samt at der indarbejdes konsistente klassifikationer 

og præsentationer i de forskellige rapporterende enheders regnskaber. Et nyt approach bør mak-

simere regnskabsbrugernes nytteværdi ved at skabe et bedre grundlag for deres vurderinger med 

henblik på ressourceallokering.  

Med hensyn til standardsætternes rolle skal det primære formål med den fremstillede regulering 

være at sikre en meningsfyldt og fyldestgørende rapportering om virksomhedens finansielle stil-

ling. Dette kan efter vores opfattelse kun finde sted, såfremt de opstillede retningslinjer sikrer en 

kategorisering på passivsiden, så finansielle instrumenter ikke fremstår som forpligtelser eller 

egenkapital, med mindre at de besidder de relevante karakteristika. Vi mener således, at der im-

plicit i målet om at sikre brugbar information til regnskabsbrugerne ligger en forudsætning om, at 

struktureringsmuligheder motiveret af regnskabsregulering er yderst begrænsede.  

Det er endvidere vores opfattelse, at der bør udarbejdes et principbaseret approach, som fremstår 

sammenhængende og med et lille behov for situationsbestemte regler. Herved er det muligt at 

opstille et approach, som også fremadrettet sikrer konsistens. 

En regelbaseret tilgang har den umiddelbare fordel, at regler og retningslinjer ofte vil fremstå klare 

og enkle, og at der modsat en principbaseret tilgang ikke vil være belæg for subjektive vurderin-

ger. Det er derfor som udgangspunkt relativt vanskeligt at forvride de tilsigtede klassifikationer.  

Problemet med en regelbaseret tilgang er imidlertid, at den kræver konstant tilpasning til udviklin-

gen på markedet for finansielle instrumenter. Da hver instrumenttype skal tilknyttes en bestemt 

klassifikationsregel, vil der være behov for, at nye regler udvikles i takt med, at nye instrumenter 

opstår. Dette er ikke ønskværdigt, idet der hurtigt vil opstå et omfangsrigt reguleringsværktøj, som 

det eksempelvis er tilfældet under den amerikanske regnskabsregulering US GAAP.  

Sikring af konsistens er derfor en langt større udfordring under et ad hoc udviklet regelbaseret 

approach. Et principbaseret approach skaber grundlag for sammenlignelig regulering, da det på 

forhånd grundlæggende er fastlagt, efter hvilket mønster nye instrumenter skal klassificeres.  
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7.2.2 Trin 2 

På dette trin forholder vi os dels til valg af gennemgående synsvinkel i regnskabsreguleringen, dels 

til valg af de regnskabsbrugere, der bør være i fokus ved rapporteringen. Disse to emner er som 

udtrykt under opstillingen af trinmodellen tæt forbundne, idet valg af synsvinkel umiddelbart dan-

ner ramme om prioritering blandt gruppen af regnskabsbrugere.  

I IAS 32 sker der en sammenblanding af henholdsvis enheds- og ejersynsvinklen, hvilket også er 

tilfældet i eksempelvis approachet benævnt 4.2. Blandt flere af de øvrige approaches er der gjort 

forsøg på en mere gennemført synsvinkel, hvor der eksempelvis i BOA er anlagt en ejersynsvinkel, 

mens enhedssynsvinklen er den centrale for LAA.  

Det kan på den baggrund diskuteres, hvorvidt der er et behov for indarbejdelse af en enkelt syns-

vinkel. Som nævnt er det ikke fuldt ud gennemført i IAS 32, der har reguleret området over en 

længere årrække.  

Vi mener grundlæggende, at valg af en enkelt synsvinkel bør indføres i et nyt approach, da det i 

sammenhæng med et valg om principbaseret tilgang vil bidrage til sikring af konsistens. Det er 

især relevant ved nye instrumenters opståen, da der i færre tilfælde vil være behov for en regel. 

Virksomhederne og revisorerne kan med udgangspunkt i den valgte synsvinkel og de vedtagne 

principper selv slutte sig frem til, hvorledes instrumentet bør klassificeres. Der skabes således en 

referenceramme for den senere udvikling indenfor regnskabsmæssig klassifikation.  

Netop fordi disse valg fungerer som referenceramme, bør valget af synsvinklen efter vores opfat-

telse foretages på Begrebsrammeniveau. Herved er der fælles grundlag for udviklingen på stan-

dardniveau. 

Som det foretrukne grundlag for et approach finder vi enhedssynsvinklen mest anvendelig.  

Det skyldes for det første, at vi tilslutter os IASBs betragtninger om behov for tilpasning til nuti-

dens ejerstrukturer. Sandsynligheden for et approachs funktionalitet i praksis vil alt andet lige for-

øges ved, at den grundlæggende synsvinkel afspejler virkeligheden bedst muligt.  

Ejersynsvinklen harmonerer bedst med en ejerstruktur, hvor der er ganske få ejere. I dag har de 

fleste virksomheder, hvor der er fokus på deres regnskabsrapportering, en professionel ledelse, 

som er adskilt fra kapitalleverandørerne. Desuden har sidstnævnte begrænsede forpligtelser i rela-
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tion til virksomhedens gæld. Ejersynsvinklen kan på den baggrund siges at reflektere et mindre 

nutidigt syn på regnskabsrapportering. 

For det andet finder vi det fordelagtigt, at der vælges en synsvinkel, som kan tilgodese flere grup-

per af regnskabsbrugere. Imens der sker en klar prioritering af ejerne i ejersynsvinklen, giver en-

hedssynsvinklen mulighed for fokus på en mere bredtfavnende regnskabsbrugergruppe. 

Da regnskabet aflægges for en rapporterende enhed med mange interessenter, er det nærliggen-

de at sætte enheden i fokus, hvor regnskabsbrugeren løbende kan identificere til- og afgang af 

værdien for den konkrete enhed. Virksomhedens ejere tilhører er den gruppe, der på såvel going 

concern basis som ved likvidation sidst modtager værdi fra enheden, hvorfor ejerne som følge 

heraf også bærer den største tabsrisiko. Vi finder det dog ikke oplagt, at der udelukkende skal rap-

porteres efter ejernes synsvinkel, idet også øvrige indehavere af krav bærer en tabsrisiko, om end 

den er mindre end ejernes. 

Da vi ønsker at give regnskabsbrugerne det bedst mulige informationsgrundlag, er det væsentligt 

at være opmærksom på, om der ved valg af enhedssynsvinklen udelades væsentlig information. En 

af de mest afgørende forskelle mellem de to synsvinkler ses i forbindelse med afgivelse af egne 

aktier.  

Set ud fra en ejersynsvinkel sker der for eksisterende aktionærer et tab, når nye aktier udstedes til 

underkurs. Teknisk beskrevet skal de nuværende aktionærer dele det residuelle overskud af akti-

ver fratrukket forpligtelser med de nye aktionærer. Derimod sker der ingen afgivelse af værdi set 

fra enhedens synsvinkel, idet omkostningerne herved bæres af de nuværende aktionærer. Der 

sker således en udvanding af de nuværende aktionærers værdi, som der ikke umiddelbart rappor-

teres om ved anlæggelse af enhedssynsvinklen. Det samme er tilfældet i visse situationer under 

den nuværende IAS 32. 

Det skal nævnes, at nøgletallet EPS (udvandet), der er defineret i IAS 33, opstiller en værdi for ind-

tjening pr. aktie, under forudsætning af, at alle potentielle rettigheder til at tegne aktier udnyttes i 

det omfang, det er gunstigt for indehaveren.239 Heri indkapsles dog ikke den reelle effekt for de 

nuværende aktionærer, idet der i beregningen sker sammenblanding af disse og nye potentielle 

investorers ejerinteresser. Såfremt konvertering finder sted, vil de nye potentielle investorer få del 
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i den fremtidige indtjening, ikke den nuværende. Desuden vil konverteringen medføre, at de nye 

investorer vinder, mens de nuværende taber. Derfor er indtjeningen per aktie forskellig for de to 

grupper.240    

Trods den grundlæggende tilslutning til enhedssynsvinklen finder vi, at information om udvanding 

er yderst relevant for regnskabsbrugerne. Det gælder naturligvis især de nuværende aktionærer, 

men også for øvrige interessenter kan det være relevant at kende niveauet herfor. Alternativet til 

betaling med egne aktier vil almindeligvis være betaling med aktiver eller likvider og dermed afgi-

velse af værdi for enheden.  

Med henblik på at sikre konsistens bør enhedssynsvinklen overordnet holdes ren i balancen og 

resultatet. Samtidig anbefaler vi rapportering af udvandingseffekten for de nuværende aktionæ-

rer, hvor en oplagt mulighed er at rapportere herom i en separat opgørelse. 

Ved brug af IASBs betegnelser anerkender vi således, trods fravalg af ejersynsvinklen, gruppen af 

investorer som en central del af regnskabsbrugerne. Yderligere finder vi virksomhedens långivere 

relevante for rapporteringens fokus.  

Set i lyset af de moderne ejerstrukturer, hvor de fleste investorer har begrænset indflydelse på 

virksomhedens beslutninger samt begrænset hæftelse for virksomhedens gæld, er der markante 

fællestræk mellem gruppen af investorer og långivere. Yderligere er de to grupper af regnskabs-

brugere ikke direkte involveret i den daglige drift og kan derfor ikke følge virksomhedens udvikling 

på nært hold. Regnskabet udgør på den baggrund en væsentlig informationskilde.241  

Såvel investorer som långivere har placeret en del af deres midler i virksomheden og har derigen-

nem interesse i dennes økonomi. Mere konkret er de hovedsageligt interesseret i det afkast, de vil 

modtage fra en investering eller lån til en virksomhed.242 Der er derfor fokus på de forventede 

fremtidige betalingsstrømme.  

Tilgængelig information vil grundet basale usikkerheder aldrig kunne give eksakt information her-

om. Regnskaber kan imidlertid give relevant og nogenlunde pålidelig information om eksisterende 
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finansielle forhold, der kan hjælpe til med at foretage begrundede bedømmelser af værdien af 

virksomhedens fremtidige betalingsstrømme.243  

Såfremt regnskabet opfylder disse regnskabsbrugeres behov, vil det implicit opfylde de fleste af 

behovene hos de øvrige. Vi identificerer i overensstemmelse med den nye Begrebsramme ”kapi-

talleverandører” som de relevante regnskabsbrugere, dog med fokus på nuværende og fremtidige 

investorer og långivere. 

7.2.3 Trin 3 

Den nuværende opdeling i forpligtelser og egenkapital danner ikke klare rammer for, hvilke karak-

teristika instrumenterne i de to grupper indeholder. Det kan hævdes, at fremkomsten af de mange 

hybride værdipapirer har forårsaget, at den nuværende opdeling har spillet fallit. 

Problemet med kun to kategorier på passivsiden er, at der ved klassifikationen nødvendigvis må 

være en opsamlingskategori, som derved fremstår heterogen. Såfremt såvel egenkapital som for-

pligtelser ønskes grupperet med veldefinerede karakteristika, er en mulig løsning på problemet at 

anvende tredelingen fra Mezzanine Approach.  

Som omtalt har det også været debatteret helt at opgive en opdeling af passivsiden. Vi mener, at 

veldefinerede kategorier kan medvirke til at skabe overblik for regnskabsbrugeren og vurderer 

derfor, at en tredeling af passivsiden er et godt udgangspunkt for en tidssvarende balancestruktur. 

Den valgte tredeling af passivsiden åbner for en række mere detaljerede struktureringsmuligheder 

indenfor kategorierne, hvilket er omtalt under behandlingen af Mezzanine Approach.  

En væsentlig beslutning i forlængelse heraf er antallet af relevante definitionskriterier. Dette er 

afgørende for, hvor mange underopdelinger der kan opstå indenfor passivsidens tre kategorier. Vi 

mener som udgangspunkt ikke, at der bør være en længere række underinddelinger, da det fjerner 

effekten af en brugervenlig overordnet inddeling. Ved anvendelse af to eller flere grundlæggende 

kriterier vil det derfor være hensigtsmæssigt, at de indflettes i kumulative definitioner.  

Som alternativ til underinddelinger i de tre kategorier foreslår vi, at der gøres brug af den anvend-

te opstilling i Claims Approach, hvor der indenfor kategorierne sker oplistning af instrumenterne 
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efter disses kravstatus ved likvidation. Derved sikres en vis ensartet struktur indenfor kategorier-

ne, mens det undgås at fjerne fokus fra den overordnede kategorisering.  

Det kan ikke udelukkes, at der vil forekomme overlap i kravstatus mellem kategorierne, så visse 

instrumenter i mezzaninekategorien kan have samme eller lavere kravstatus end visse instrumen-

ter i egenkapitalkategorien. Det samme vil muligvis være gældende mellem forpligtelser og mez-

zanine, hvor visse mezzanineinstrumenter kan have højere eller samme kravstatus. Dog bør for-

pligtelsers kravstatus aldrig rangere lavere end kravene under egenkapital.  

Ved tilvalg af oplistningen fra Claims Approach har vi taget første skridt i valg af definitionskriteri-

er, da kravstatus ved likvidation som følge heraf bør indgå. Som omtalt i sammenfatningen i afsnit 

6.4 involveres begrebet krav på forskellig vis i samtlige oplagte forslag til approaches. Det er derfor 

et naturligt valg, at krav også skal spille en afgørende rolle i dette idéoplæg.  

Vi mener for det første, at indehaverens kravstatus ved likvidation, der er delvis sammenfaldende 

med opdelingen i faste og residuelle krav, har relevans. Desuden finder vi det afgørende, hvorvidt 

en indehaver har et krav på specifikke aktiver og kan bringe den udstedende virksomhed i en kon-

kurssituation. Disse to kriterier er i overensstemmelse med tankerne i det gennemgåede Mezzani-

ne Approach. 

7.2.4 Trin 4 

Vurderinger og beslutninger på trin 3 får afgørende betydning for de definitioner, som bør udfor-

mes. Som følge af den valgte tredeling er der mulighed for at definere både aktiver, forpligtelser 

og egenkapital. Fordelen herved er, at der dannes et bedre grundlag for at sikre, at hverken kate-

gorien af forpligtelser eller egenkapital fremstår heterogen.  

Mezzaninekategorien vælges derfor som residualkategorien, der ikke er defineret. Rent klassifika-

tionsmæssigt opstår der følgende ligning: 

Aktiver – forpligtelser – egenkapital = mezzanine 

Vi ønsker, jævnfør tidligere omtale, ikke at opstille specifikke definitioner for henholdsvis aktiver, 

forpligtelser og egenkapital. En holdbar definition bør testes på forskellige instrumenter og desu-

den afprøves i praksis, hvilket er udenfor emneområdet i afhandlingen.  
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Der er i ovenstående afsnit omtalt to kriterier, som bør indgå i de opstillede definitioner for for-

pligtelser og egenkapital. Det er vores opfattelse, at det bør være karakteristisk for kategoriserede 

egenkapitalinstrumenter, at disse ikke er i stand til at fremprovokere en konkurs og desuden re-

præsenterer et residuelt krav ved likvidation. Modsat bør det være gældende for forpligtelser, at 

de kan fremprovokere en konkurs, samt at kravet udgør et fast krav ved likvidation. 

Som en yderligere relevant betingelse for kategorisering i såvel forpligtelser som egenkapital bør 

der skelnes mellem, hvorvidt instrumenterne fremgår i deres ”endelige form”. Hermed menes, at 

det for egenkapital og forpligtelser ikke bør være muligt, at instrumenter ændrer karakter fra en 

instrumenttype til en anden. Eksempelvis bør det ikke være muligt at kategorisere konvertible 

obligationer som forpligtelser, da disse i deres levetid kan omdannes til egenkapital. Samtidig bør 

de ikke indgå som egenkapital, da de før konvertering blandt andet kan fremprovokere konkurs. 

Disse instrumenter bør derfor klassificeres som mezzanine.  

Efter vores opfattelse kunne det desuden være fordelagtigt at sikre at afledte finansielle instru-

menter, som potentielt kan afregnes i egenkapitalinstrumenter, udelades fra kategorierne forplig-

telser og egenkapital.  

Tanken hermed er at sikre ”stabile” instrumentformer indenfor de definerede kategorier, så regn-

skabsbrugeren kan rette særlig opmærksomhed mod instrumenter under mezzaninekategorien. 

Derudover ville det med henblik på rapportering om eventuel udvandingseffekt være fordelagtigt, 

at samtlige finansielle instrumenter, der kan medføre udvanding af de nuværende ejeres værdi, 

klassificeres som mezzanine. Herved dannes grundlag for, at der med afsæt i den kategori kan ud-

arbejdes en separat opgørelse heraf.  

I dag bestemmes forpligtelser klassifikationsmæssigt på baggrund af definitionen heraf, mens 

egenkapital er den klassifikationsmæssige residual. Ligeledes opgøres først værdien af forpligtel-

ser, mens værdien af egenkapital fremkommer som residual.  

Med indførelse af klassifikationsligningen, hvor i mezzanine indgår, er egenkapital ikke længere en 

klassifikationsmæssig residual. Det udelukker imidlertid ikke, at egenkapital fortsat kan være resi-

dual ved bestemmelse af værdierne af de tre balancekategorier. Af natur udgør egenkapital den 

andel, der er tilbage til ejerne, når alle andre krav er indfriet. Denne funktion fremgår af såvel må-
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den, hvorpå udbytte udloddes ud fra reserven overført overskud, som kravets status ved likvidati-

on af et selskab.   

Værdiallokeringen på balancen kan på baggrund heraf følge denne ligning:  

Aktiver – forpligtelser – mezzanine = egenkapital 

Egenkapitalen vil således vises i balancen med et beløb, der afhænger af målingen af henholdsvis 

aktiver, forpligtelser og mezzanine. Selvom egenkapitalen således kommer til at udgøre et for-

skelsbeløb, kan den være underklassificeret i balancen. Eksempelvis kan midler indbetalt af aktio-

nærer eller overført resultat vises separat.    

Den nyindførte tredeling medfører, at der er uklare områder for sammenhængen mellem balan-

cen og resultatet. I dag er hovedreglen, at forpligtelser har effekt på resultatopgørelsen, mens 

egenkapitalinstrumenter ikke påvirker denne.  

Som tidligere nævnt betragter vi vores arbejdsgrundlag som værende for snævert til at opstille et 

fuldstændigt approach, hvilket vi ligeledes anser for gældende i forhold til at gennemføre en op-

stilling af sammenhæng mellem balance og resultat. Dette kræver en selvstændig dybdegående 

behandling.  

Vi har i Bilag 8 valgt at opridse visse grundlæggende perspektiver for, hvorledes en sammenhæng 

mellem balance og resultat kunne udformes ud fra en tredelt passivside.  

Det skal bemærkes, at udredningerne har karakter af et eksperiment, der baseres på de i trinmo-

dellen udledte beslutninger vedrørende klassifikation af finansielle instrumenter. Der fremgår så-

ledes på den baggrund eksempler på og refleksioner vedrørende visse sammenhænge, mens an-

dre er helt udeladt.  

Bilagets indhold er ment som en perspektivering i forhold til afhandlingens emne. Hermed anskue-

liggøres det, hvorledes vores fremsatte teoretiske ideer muligvis kunne indgå i en nytænkning af 

den basale sammenhæng mellem balance og resultat i regnskabet.  

7.3 Sammenfatning 

I afsnit 7 er der opstillet en model inddelt i fire trin, som overordnet illustrerer en struktur for be-

slutningsprocessen ved udarbejdelse af et approach. Formålet med modellen er, at udvikle et 
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sammenhængende approach, hvor der er taget stilling til væsentlige elementer i en relevant ræk-

kefølge.  

På de fire trin indeholdes i alt følgende syv elementer, der skal træffes valg om:  

Trin 1 

 Regel- versus principbaseret approach 

 Standardsætternes rolle 

Trin 2 

 Grundlæggende synsvinkel 

 Prioritering af regnskabsbrugere 

Trin 3 

 Opdeling af passivsiden 

 Kriterium for opdeling 

Trin 4 

 Definition af forpligtelser og/eller egenkapital 

Sammenfattende antager vi et principbaseret approach, hvor de overordnede valg er truffet på 

Begrebsrammeniveau, så der sikres konsistens mellem de forskellige standarder. Herved opnås 

den bedste mulighed for opstilling af robuste klassifikationsbestemmelser, som ikke hastigt foræl-

des i takt med udviklingen af nye finansielle instrumenter. Standardsætternes rolle bør være at 

indføre regler, der sikrer, at givne kriterier er indeholdt i instrumenterne indenfor de valgte kate-

gorier. 

Som grundlæggende synsvinkel finder vi enhedssynsvinklen mest hensigtsmæssig, idet vi ønsker 

en synsvinkel med et bredere fokus end udelukkende ejerne og desuden finder enhedssynsvinklen 

mere i overensstemmelse med nutidens ejerstrukturer. De væsentligste regnskabsbrugere anser vi 

som værende kapitalleverandører, hvor der bør være fokus på informationsbehovet hos investo-

rer og långivere. Såfremt disse gruppers behov er dækket i regnskabet, vil det samme alt andet 

lige i store træk være gældende for øvrige regnskabsbrugere. 

Efter vores opfattelse er den væsentligste information, som udelades ved valg af enhedssynsvink-

len, rapportering om eventuel udvandingseffekt af de nuværende investorers værdi. Dette kan der 

kompenseres for ved indførelse af en særskilt rapportering herom.  
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Der kan med fordel indføres en tredeling af passivsiden, da det herved muliggøres at definere så-

vel forpligtelser som egenkapital. Samtidig kan det sikres, at visse instrumenter ikke falder udenfor 

begge kategoriers definitioner.  

Ved denne tilgang mindskes ligeledes risikoen for heterogenitet indenfor de definerede kategori-

er. Som relevante kriterier til definition af forpligtelser og egenkapital kan nævnes indehaverens 

kravstatus ved likvidation samt instrumentindehaverens mulighed for at forårsage konkurs af den 

udstedende virksomhed.  

Med tredelingen af passivsiden foreslås klassifikation ved anvendelse af følgende ligning:  

Aktiver – forpligtelser – egenkapital = mezzanine 

Værdiallokering på balancen foreslås ved brug af følgende:  

Aktiver – forpligtelser – mezzanine = egenkapital 

Der kræves desuden nytænkning af sammenhængen mellem resultat og balance.  

Opstillingen af 4-trinsmodellen udgør en model for den indledende beslutningsproces ved udar-

bejdelse af et approach for klassifikation af finansielle instrumenter. Den er tænkt som en norma-

tiv referenceramme til at skabe grundlag for et konsistent approach. Anvendelsen heraf i afsnit 7.2 

viser et ideoplæg til et alternativt approach. 
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8. Konklusion 

Gennem de seneste 20 år er der sket en markant udvikling på markedet for finansielle instrumen-

ter, hvor der dels er opstået en lang række nye innovative produkter, dels er markedets volumen 

kraftigt forøget. Denne udvikling udfordrer den traditionelle opdeling på balancens passivside i 

henholdsvis forpligtelser og egenkapital, da mange af de nye finansielle instrumenter kan karakte-

riseres som hybrider med karakteristika fra begge grupper.  

Denne udvikling får betydning for anvendelsen af den gældende regnskabsmæssige regulering 

vedrørende klassifikation af finansielle instrumenter, som er indeholdt i IAS 32. Denne regulering 

er overordnet baseret på at klassificere forpligtelser på baggrund af givne kriterier for eksistensen 

af en kontraktuel forpligtelse, mens kategorien egenkapital udgøres af de finansielle instrumenter, 

som ikke hører under definitionen af aktiver eller forpligtelser.  

Standarden IAS 32 kritiseres af eksperter for på visse områder at være mangelfuld. En del af kritik-

ken er rettet mod selve det teoretiske grundlag, hvor der især efterlyses en mere klar sammen-

hæng med Begrebsrammen samt stillingtagen til grundlæggende synsvinkel. Øvrige dele af kritik-

ken rettes mere specifikt mod uhensigtsmæssig eller arbitrær regnskabsmæssig behandling som 

følge af principperne i IAS 32 samt problemer ved praktisk anvendelse af standarden. 

I praksis ses der eksempler på andre tilgangsvinkler til klassifikation af finansielle instrumenter, 

som udgør en mellemting mellem forpligtelser og egenkapital. Dette er blandt andet tilfældet ved 

kreditvurderingsbureauernes metodikker, der håndterer de sammenblandede karakteristika ved 

tildeling af såkaldte equity credits. Ved en kombination af kvantitativ og kvalitativ vurdering opde-

les finansielle instrumenter procentuelt i en egenkapital- og forpligtelsesdel. Vi anser ikke deres 

metodikker som relevante for erstatning af gældende regulering, idet et regnskabsteoretisk fun-

dament medvirker til at sikre konsistens i regnskabsudarbejdelsen. Der kan imidlertid hentes inspi-

ration til brug for udvikling af ny regulering på området. 

På baggrund af udviklingen på de finansielle markeder samt fremsat kritik af gældende regulering 

på området er der som led i Konvergensprojektet påbegyndt udarbejdelse af en erstatning for IAS 

32. Projektet udgør et samarbejde mellem IASB og FASB vedrørende udvikling af fælles regnskabs-

regulering. Som led heri er der blevet fremstillet en række alternative approaches, hvor vi har 

valgt at fokusere på de to mest udviklede, benævnt Basic Ownership Approach samt Loss Absorp-
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tion Approach. Desuden omtales i mindre omfang øvrige relevante forslag i form af Ownership 

Settlement Approach, Reasessed Expected Outcomes Approach, Approach 4.0, 4.1 og 4.2, Claims 

Approach samt Mezzanine Approach.  

Samtlige forslag har indgået i de seneste tyve års debat om et alternativt approach til opdeling af 

passivsiden, men de fleste af disse er ikke blevet udviklet videre end til et idégrundlag. Hensigten 

med at gennemgå disse forslag er at give indblik i alternative tilgangsvinkler til problemstillingen 

og dermed opnå et overordnet indblik i mulighederne for udviklingen af en ny standard til erstat-

ning af den nuværende IAS 32. 

Det skal nævnes, at de forskellige approachforslag udgør et bredt spektrum af tilgangsvinkler, hvor 

der er forskelle på flere niveauer. Dette gælder blandt andet helt grundlæggende teoretiske be-

tragtninger såsom valg af synsvinkel, kriterium for opdeling af passivsiden samt definition af for-

pligtelser og/eller egenkapital. Ved sammenligning af de forskellige approaches har vi identificeret 

en række gennemgående elementer, som der mere eller mindre konkret tages stilling til i samtlige 

forslag. 

Efterfølgende har vi indplaceret de identificerede elementer i en trinmodel for beslutningsproces-

sen ved approachudvikling til klassifikation af finansielle instrumenter.  

Modellen består af fire trin og syv elementer, der indbyrdes er fordelt således: 

Trin 1 

 Regel- versus principbaseret approach 

 Standardsætternes rolle 

Trin 2 

 Grundlæggende synsvinkel 

 Prioritering af regnskabsbrugere 

Trin 3 

 Opdeling af passivsiden 

 Kriterium for opdeling 

Trin 4 

 Definition af forpligtelser og/eller egenkapital 

Et fuldt udviklet approach kræver beslutninger på flere trin end de i modellen viste. Modellen ud-

gør alene et oplæg til den indledende beslutningsproces ved udvikling af et approach til klassifika-

tion af finansielle instrumenter. 
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I afhandlingens sidste del har vi gjort brug af den opstillede trinmodel og opstillet vores bud på, 

hvorledes grundlaget for klassifikation af finansielle instrumenter bør konstrueres.  

På trin 1 har vi valgt et principbaseret approach, hvor de overordnede valg er truffet på Begrebs-

rammeniveau, så der sikres konsistens mellem de forskellige standarder. Standardsætternes rolle 

bør være at indføre regler, der sikrer, at givne kriterier er indeholdt i instrumenterne indenfor de 

valgte kategorier. 

Som grundlæggende synsvinkel vælges på trin 2 enhedssynsvinklen, idet vi ønsker en synsvinkel 

med et bredere fokus end udelukkende ejerne og desuden finder enhedssynsvinklen mere i over-

ensstemmelse med nutidens ejerstrukturer. De væsentligste regnskabsbrugere har vi identificeret 

som værende kapitalleverandører, hvor informationstilpasningen bør være centreret omkring in-

vestorer og långivere. Dækning af disses informationsbehov i regnskabet sikrer i store træk dæk-

ning af øvrige regnskabsbrugeres behov. 

Efter vores opfattelse er den væsentligste information, som udelades ved valg af enhedssynsvink-

len, rapportering om eventuel udvandingseffekt af de nuværende investorers (aktionærers) værdi. 

Dette kan der kompenseres for ved indførelse af en separat opgørelse, som rapporterer herom.  

På trin 3 anbefaler vi indførelse af en tredeling af passivsiden, da det herved muliggøres at define-

re såvel forpligtelser som egenkapital. Samtidig er det muligt at sikre, at visse instrumenter ikke 

falder udenfor samtlige kategorier. Yderligere mindskes herved risikoen for heterogenitet indenfor 

de definerede kategorier.  

Som eksempler på oplagte kriterier til definition af forpligtelser og egenkapital har vi udvalgt in-

strumentindehaverens kravstatus ved likvidation samt instrumentindehaverens mulighed for at 

forårsage konkurs af den udstedende virksomhed.  

Med indførelse af den tredelte passivside har vi på trin 4 valgt at definere såvel forpligtelser som 

egenkapital, mens mezzanine bliver den residuelle kategori.  

Der foreslås således klassifikation ved anvendelse af følgende ligning:  

Aktiver – forpligtelser – egenkapital = mezzanine 
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Værdiallokering på balancen foreslås håndteret ved brug af følgende:  

Aktiver – forpligtelser – mezzanine = egenkapital 

Tredelingen af passivsiden resulterer i, at der kræves nytænkning af sammenhængen mellem re-

sultat og balance. Dette er på detailniveau og udenfor afhandlingens emneområde, men vi har 

som tankeeksperiment anskueliggjort indledende betragtninger herom i Bilag 8. 

På baggrund af afhandlingen er der ud fra en normativ betragtning skabt et indledende og over-

ordnet grundlag for et meningsfyldt og brugbart approach, som fremstår robust i forhold til hånd-

tering af udviklingen på de finansielle markeder. 
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Bilag 1. Regnskabsbrugere 

Regnskabsbrugerne udgøres af undergrupper med heterogene informationsbehov. De forskellige 

brugergruppers behov er kort omtalt herunder. 

Investorerne, nærmere betegnet egenkapitalinvestorerne, er indskydere af risikovillig kapital og 

inkluderer almindelige aktionærer samt andre ejerskabsinteresser. Denne gruppe ønsker informa-

tion om hvilken risiko, der er forbundet med deres investeringer, og desuden virksomhedens evne 

til at genere et tilfredsstillende afkast og udbetale udbytte.  

De ansatte benytter regnskabet til at vurdere stabiliteten hos deres arbejdsgiver og dermed også 

risikoen for ikke at få udbetalt løn mv. 

Virksomhedens långivere søger at få afdække, hvorvidt renter og afdrag på lån vil blive betalt til 

tiden. Denne gruppe inkluderer blandt andet banker samt indehavere af handlede gældsinstru-

menter.  

Leverandører og andre kreditorer er interesserede i information, der kan hjælpe dem med at vur-

dere, om skyldige beløb kan betales til tiden. 

Kunderne vil benytte regnskabet til at vurdere risikoen for at indgå i et længerevarende engage-

ment med virksomheden. 

De offentlige myndigheder har behov for information, som kan beskrive ressourceallokeringen og 

bidrage til udfærdigelse af hensigtsmæssig lovgivning, herunder blandt andet skattelovgivningen. 

Offentligheden er brugere med vidt forskellige informationsbehov. Som eksempler på forskellige 

interesser i virksomheden kan nævnes lokalsamfundet, miljøgrupper og politiske partier. Eksem-

pelvis kan det tænkes, at en virksomhed dominerer et lokalsamfund og således har afgørende be-

tydning for dets beskæftigelse og økonomi.  
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Bilag 2. Begrebsrammen   

Ved aflæggelse af rapportering efter IFRS skal virksomheder som udgangspunkt benytte de gæl-

dende standarder på området. Der kan dog forekomme situationer, hvor disse ikke er tilstrækkelig 

specifikke, og der opstår tvivlsspørgsmål. I så fald bør regnskabsudarbejderne benytte IASBs Be-

grebsramme.  

Begrebsrammen opstiller de overordnede retningslinjer for, hvorledes IASB betragter virksomhe-

den og dens aktiviteter. Hensigten med denne Begrebsramme er at skabe konsistens i rapporte-

ringerne på tværs af årsrapportens elementer. Der er imidlertid problemer hermed, idet der findes 

tilfælde, hvor der er inkonsistens mellem IASBs Begrebsramme og standarderne.244 

Den nuværende Begrebsramme kan jævnfør Elling (2008) inddeles i fem overordnede niveauer, 

hvilket lægges til grund for den efterfølgende fremstilling. 

Niveau 1 - Brugernes informationsbehov 

I den nuværende Begrebsramme defineres gruppen af regnskabsbrugere som angivet under afsnit 

3.1. Der omtales ikke en specifik primær brugergruppe, men det fremgår, at såfremt regnskabet 

dækker investorernes informationsbehov, vil det i de fleste tilfælde også dække andre interessen-

ters informationsbehov. Dette begrundes med investorernes risikodeltagelse.245  

Niveau 2 – Kvalitative egenskaber 

De kvalitative egenskaber skal sikre, at årsrapporten har en nytteværdi for regnskabsbrugerne. I 

den nuværende Begrebsramme fremhæves følgende fire primære egenskaber:246  

 Relevans 

 Pålidelighed  

 Sammenlignelighed 

 Forståelighed 

De fire egenskaber kan sammenfattende indplaceres i det såkaldte kvalitetshierarki, som er vist 

herunder for den nuværende version af Begrebsrammen. Til egenskaberne Relevans og Pålidelig-

                                                           
244

 IASB (2008b), side 10 
245

 Begrebsramme (2009), afsnit 10 
246

 Begrebsramme (2009), afsnit 25 
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hed hører underliggende begreber, som ligeledes er illustreret i figuren. Indholdet af de primære 

og bidragende egenskaber er kort beskrevet efter figuren herunder. 

Figur 15. Kvalitetshierarkiet efter den eksisterende Begrebsramme 

          

Begrænsning Nytte > Omkostninger  

          

    Nytteværdi      

 
 

   
    

 

Primære  
egenskaber Relevans  Forståelighed   Pålidelighed  Sammenlignelighed  

 
    

    
 
Bidragende 
egenskaber Prognose, 

kontrol og 
fordeling 

 
Troværdig re-
præsentation 

 
Indhold 
frem for 
formalia 

 
Neutra-

litet 
 

Forsig-
tighed 

 
Fuldstæn-

dighed 

 

        

    

Begrænsning Væsentlighed                                                    Rettidighed   

          

 

Kilde: Egen tilvirkning på baggrund af figur af Elling (2002), side 169 

At informationen skal have Relevans betyder, at den skal kunne gøre en forskel for regnskabslæse-

rens beslutningsgrundlag. Den forskel vil være mulig, såfremt informationen har værdi i forbindel-

se med prognose-, kontrol-, og fordelingsopgaven. Disse karakteristika bidrager til den primære 

kvalitative egenskab, hvorfor de i afhandlingen betegnes som bidragende egenskaber. Derudover 

spiller begrebet Væsentlighed en rolle for relevansen af informationen, hvilket nærmere skal be-

tragtes som et niveau eller en nedre grænse frem for en egentlig kvalitativ egenskab.247  

Information er Forståelig, når data er klassificeret, karakteriseret og præsenteret på en klar og 

præcis måde. Forståelighed betyder imidlertid ikke, at alle skal kunne læse et regnskab. Det anta-

ges således, at læseren har en rimelig forståelse for erhverv og økonomisk aktivitet. Det skal frem-

hæves, at relevant kompleks information ikke bør udelades med henblik på overholdelse af forstå-

elighedskravet.248 

                                                           
247

 Begrebsramme (2009), afsnit 26-28 
248

 Begrebsramme (2009), afsnit 25 
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Pålidelighedskravet opfyldes, når informationen er ”fri for væsentlige fejl og tendentiøse påvirk-

ninger”249. Således må informationen ikke være misvisende for regnskabslæseren. Under pålide-

lighed gælder de bidragende egenskaber Troværdig repræsentation, Indhold frem for formalia, 

Neutralitet, Forsigtighed samt Fuldstændighed.  

Information er Sammenlignelig, når målingen og præsentationen af den økonomiske effekt af ens-

artede transaktioner og andre begivenheder foretages ensartet for hele virksomheden fra regn-

skabsår til regnskabsår samt ensartet for forskellige virksomheder. Behovet for sammenlignelighed 

skal ikke forveksles med ensretning og må ikke blive en hindring for indførelsen af forbedrede 

standarder. Det er uhensigtsmæssigt, at en virksomhed vedbliver at føre transaktioner på samme 

måde af hensyn til sammenligneligheden, hvis dens praksis ikke lever op til kvalitative egenskaber 

som Relevans og Pålidelighed.250 

Der vil i praksis altid ske en afvejning mellem de enkelte egenskaber. Eksempelvis kan brugere ac-

ceptere at give afkald på pålidelighed mod til gengæld at opnå højere grad af relevans eller om-

vendt.  

Modsætningsvis må et vist niveau af begge egenskaber eksistere for, at informationen kan være til 

nogen nytte, da komplet irrelevant eller upålidelig information ikke er brugbar. Desuden vil vurde-

ringen af oplysningernes relevans og pålidelighed blive begrænset af afvejningen mellem nytte-

værdi og omkostninger.251 

I den nuværende Begrebsramme er der yderligere opstillet en begrænsning, jævnfør Figur 15. Så-

ledes er Rettidighed også en begrænsning, som specielt knytter sig til Pålidelighed.252 

Der er i forbindelse med Begrebsrammeprojektet, som er omtalt under afsnit 3.3., side 28 ff., ind-

ført en ny struktur for kvalitetshierarkiet. Denne er vist i Figur 16. 
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Figur 16. Fundamentale, bidragende og supplerende egenskaber som beskrevet i den nye Begrebsramme 

          

Begrænsning Nytte > Omkostninger   

          

    Nytteværdi      

 
  

  
    

 

Fundamentale 
egenskaber   Relevans    Troværdig Repræsentation  

 
  

 
 

 
 

  

Bidragende egen-
skaber 

Prognoseværdi  Bekræftelsesværdi  Fuldstændig  Neutral  Fejlfri  

 
   

     

Supplerende egen-
skaber Sammenlignelighed  Verificerbarhed  Rettidighed  Forståelighed  

         
 

Begrænsning Væsentlighed  

          

Kilde: Egen tilvirkning på baggrund af figur af Elling (2008), side 187 samt IASB (2008b) 

Niveau 3 - Definition af elementer 

Målet med definitionerne er at kunne gruppere transaktioner og andre begivenheder efter deres 

egenskaber. Der er selvsagt en del hovedtyper og underklassificeringer af elementer i årsrappor-

ten, men dem, som er særlig relevante for denne opgave, findes på balancen i form af aktiver, for-

pligtelser og egenkapital.  

I den nuværende Begrebsramme defineres henholdsvis aktiver, forpligtelser og egenkapital som 

omtalt under afsnit 2.2. Til vurdering af, hvorvidt en post opfylder kriteriet for en forpligtelse eller 

egenkapital, er det afgørende ifølge Begrebsrammen ikke postens juridiske form, men dens under-

liggende indhold og økonomiske realitet.253 

At egenkapitalen beregnes som en residualværdi af aktiver og forpligtelser, udbygges med følgen-

de konstatering i Begrebsrammen: 

”Men normalt vil egenkapitalens samlede beløb kun ved et tilfælde 

stemme overens med den samlede markedsværdi af virksomhedens 

aktier eller det beløb, der vil kunne opnås enten ved afhændelse af net-
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 Begrebsramme (2009), afsnit 51 
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toaktiverne stykkevis eller ved afhændelse af virksomheden som hel-

hed på en going concern-basis”254 

Dette understreger, at regnskabsinformation i en vis udstrækning er baseret på estimater, vurde-

ringer og modeller for transaktioners eller andre hændelsers finansielle effekt på enheden, frem 

for eksakte beskrivelser af disse effekter.  

Niveau 4 – Indregning og måling 

For at der kan ske indregning af en begivenhed, er det et krav, at begivenheden opfylder definitio-

nen af et element på niveau 3. Såfremt dette er tilfældet, skal der grundlæggende ske indregning i 

balancen og/eller resultatopgørelsen, når følgende to krav yderligere er opfyldte:255 

 Det er sandsynligt, at en form for fremtidig økonomisk fordel forbundet med posten vil til-

gå eller fragå virksomheden, og 

 Posten har en kostpris eller en værdi, som kan måles pålideligt. 

Visse standarder stiller strengere krav, hvilket eksempelvis gælder i forbindelse med indregning af 

indtægter. Indregning og måling er udenfor afhandlingens emneområde og vil ikke blive yderligere 

uddybet.  

Niveau 5 – Klassifikation 

I den eksisterende Begrebsramme er niveau 5 endnu ikke udviklet. Klassifikationsniveauet bør be-

skrive, hvorledes informationen i regnskabet skal præsenteres og klassificeres. Det forventes, at 

der på niveau 5 blandt andet etableres principper for aggregering af data i homogene klasser samt 

retningslinjer for totaler og mellemtotaler i de forskellige opgørelser.256  
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Bilag 3. Figur over markedet for kreditvurdering 

Markedet for kreditvurdering er domineret af de tre store aktører, Moody’s, Standard & Poor’s og 

Fitch. Deres relative markedsandele i 2007 er fordelt som vist på figuren herunder: 

                                             Figur 17. Markedet for kreditvurdering 2007 

 

     Kilde: Andersen (2009), side 33 
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Bilag 4. Eksempel med konvertible obligationer 

Vi har i dette bilag konstrueret et eksempel med henblik på at vise, hvad CE/ASA foreslår som 

fremgangsmåde for sammenhæng mellem balance og resultatopgørelse. Vi anvender i eksemplet 

konvertible obligationer.  

For at læseren kan drage sammenligninger til den nuværende praksis efter IFRS gennemføres ek-

semplet først efter gældende regulering i IAS 32 og efterfølgende med CE/ASAs foreslåede meto-

de. I eksemplet inddrages to scenarier, hvor der i det første scenarie sker konvertering samt ind-

frielse, mens der i det andet scenarie sker konvertering samt tilbagekøb.  

I begge scenarier ses det, at der fremkommer forskellige resultater ved brug af henholdsvis IAS 32 

og CE/ASAs metode, idet CE/ASA indregner samtlige faktiske økonomiske omkostninger, hvilket 

ikke sker under IAS 32, såfremt fast for fast princippet er opfyldt. Forskellen består i, at CE/ASA 

inddrager indregning af eventuel udvandingseffekt af de nuværende aktionærers værdi. Dette sker 

ikke under IAS 32, idet den eventuelle udvandingseffekt er et udtryk for, at der sker værdioverfør-

sel fra de nuværende til de nye ejere, hvorfor enheden samlet set ikke mister værdi.  

I dette eksempel anvendes betegnelsen investorer for gruppen af personer/institutioner, der inve-

sterer i de konvertible obligationer. 

Vores fremgangsmåde er inspireret af Sørensen (2009). 

Eksemplet bygger på følgende generelle antagelser: 

Tabel 1. Generelle antagelser til begge scenarier 

    primo 2007 2007 2008 2009 

Antal udstedte obligationer 
 

   200.000  
  

  

Udstedelses værdi, kr./stk. 
 

10 
  

  

Investors afkastkrav i procent 
 

 
6,5% 7,0% 7,5% 

Markedsrente 
 

 
3,5% 3,5% 3,5% 

Kuponrenter 
 

  3% 3% 3% 

Kilde: Egen tilvirkning 

Som det kan ses, er obligationen 3-årig med en årlig kuponrente på 3 %. Obligationerne bliver ud-

stedt til 10 kr. pr. stk. 01.01.2007. De årlige renter betales bagud, første gang 31.12.2007 og sidste 

gang på udløbsdatoen. Investorerne har ret til at konvertere samtidig med, at virksomheden har 
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ret til tilbagekøb. Det antages, at alle transaktioner foregår ultimo hver periode, dvs. den 31. de-

cember. 

Obligationerne kan konverteres til 10 kr. pr. stk. svarende til dagskursen ved udstedelse samtidig 

med, at udstederen har ret til tilbagekøb til dagskurs. Indfrielse ved udløb vil ske til udstedelses-

kursen på 10 kr. pr. stk., hvilket svarer til, at lånets nominelle beløb vil blive tilbagebetalt. 

Vi vil nu beskrive to scenarier for forløbet og vise, hvorledes de vil blive behandlet efter henholds-

vis IAS 32 og CE/ASAs alternative metode, som er beskrevet i afsnit 6.1.1.  

Formålet med de to scenarier er at vise, at uanset om obligationerne konverteres, tilbagekøbes 

eller indfries, vil den alternative metode bedre illustrere den samlede værdi, som går til de nye 

investorer.  

For scenarie 2 vil vi yderligere illustrere de konkrete konteringer efter den alternative metode, 

hvor der gøres brug af den todelte resultatopgørelse, hvilket er yderligere omtalt i afsnit 6.1.1. 
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Scenarie 1 

Scenarie 1 har et forløb som vist nedenfor: 

Tabel 2. Tabel 2. Antagelser vedrørende mængder og pris, scenarie 1  

   
2007 2008 2009 

Antal udestående obligationer, primo             200.000  200.000       150.000  

    Antal konverterede obligationer 
   

     50.000       100.000  

    Antal tilbagekøbte obligationer 
     

    Antal indfriede obligationer ved udløb 
    

       50.000  

Antal udestående obligationer, ultimo             200.000     150.000                   -    

      
Dagsværdi pr. obligation, primo     10 11 12 

Dagsværdi pr. obligation, ultimo     11 12 12,5 

      

   
2007 2008 2009 

Dagsværdi af udestående obligationer, primo         2.000.000  2.200.000   1.800.000  

    Dagsværdi af konverterede obligationer 
   

   600.000   1.250.000  

    Dagsværdi af tilbagekøbte obligationer 
     

    Dagsværdi af indfriede obligationer 
    

     500.000  

Dagsværdi af udestående obligationer, ultimo         2.200.000  1.800.000                    -    

Kilde: Egen tilvirkning 

Det første år vil antallet af udestående obligationer ikke være forandret. I 2008 bliver en fjerdedel 

konverteret til dagskursen 12 kr. pr. stk. Ultimo 2009 vil yderligere 100.000 stk. blive konverteret 

til dagskurs samtidig med, at de resterende 50.000 obligationer bliver indfriet til udstedelseskur-

sen på 10 kr. pr. stk.  

Med udgangspunkt i ovenstående vil investorernes afkast se ud som følger: 

Tabel 3. Opgørelse af investorafkast, scenarie 1  

Opgørelse af investorafkast Primo 2007 2007 2008 2009 Samlet  

Initialinvestering    -2.000.000           -2.000.000  

      
    Modtagne kuponrenter 

 
      60.000           60.000           45.000          165.000  

    Modtaget værdi af aktier ved konvertering 
  

       600.000      1.250.000       1.850.000  

    Modtaget beløb ved udløb 
   

       500.000          500.000  

Payoff              2.515.000  

      
Samlet afkast                 515.000  

Kilde: Egen tilvirkning 

Investorerne tjener således 515.000 kr. på at investere i virksomheden, hvilket selvsagt vil være 

tilfældet, uanset om der sker regnskabsmæssig opgørelse efter IAS 32 eller den alternative meto-

de. 

Følges IAS 32 vil balancen og resultatopgørelsen i scenarie 1 se ud som vist i Tabel 4. 
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Tabel 4. Balance og Resultatopgørelse, scenarie 1 – IAS 32 

Balance   primo 2007 2007 2008 2009 Samlet effekt 

Likvider        2.000.000           -60.000           -60.000         -545.000       1.335.000  

       
Konvertibelt obligationslån 1.1 

 
     1.971.984       1.971.984       1.981.003       1.492.754  

 
    Kuponrenter 

  
         -60.000           -60.000           -45.000  

 
    Renteomkostning 

  
           69.019             69.335             52.246  

 
    Konvertering 

   
       -497.585      -1.000.000  

 
    Realiseret tab/gevinst 

      
    Urealiseret tab/gevinst 

      
    Tilbagekøb/indfrielse 

    
       -500.000  

 
Konvertibelt obligationslån 31.12          1.981.003       1.492.754                       0    

      
     1.335.000  

       
Resultatopgørelse   primo 2007 2007 2008 2009 Samlet effekt 

    Renteomkostning 
  

         -69.019           -69.335           -52.246         -190.601  

    Realiseret tab/gevinst 
      

Nettoresultat              -69.019           -69.335           -52.246         -190.601  

Anden totalindkomst: tab/gevinst 
      

Totalindkomst              -69.019           -69.335           -52.246         -190.601  

       
Aktiekapital (nom. 5 kr.)               250.000          500.000          750.000  

Reserver 
 

           28.016  
 

        247.585  500.000         775.601  

Overført overskud              -69.019           -69.335           -52.246         -190.601  

       
Samlet effekt på egenkapital   28.016           -69.019          428.249          947.754       1.335.000  

       
Kilde: Egen tilvirkning 

Primo 2007 sker den første indregning. Der føres således 2.000.000 kr. ind som likvider, mens der 

på selve lånet indregnes nutidsværdien af hovedstolen samt kuponrenterne. Beregningerne for 

nutidsværdien af obligationslånet ses i nedenstående tabel:  

Tabel 5. Beregning af nutidsværdien af obligationslånet pr. 1.1.2007, scenarie 1 – IAS 32 

Konvertibelt obligationslån 1.1.2007 2007 2008 2009 samlet  

Kuponrenter            60.000             60.000             60.000    

Nutidsværdi af kuponrenter            57.971             56.011             54.117           168.098  

Hovedstol          2.000.000    

Nutidsværdi af hovedstol 
  

     1.803.885       1.803.885  

Samlet nutidsværdi            1.971.984  

Kilde: Egen tilvirkning 

Den anvendte rente i Tabel 5 er markedsrenten, som gennem hele perioden er 3,5 %, hvilket er 

vist i Tabel 1. Forskelsværdien mellem de tilførte likvider på 2.000.000 og den bogførte værdi af 

obligationslånet føres over på reserver under egenkapital. 
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Som tidligere nævnt sker der i scenarie 1 en konvertering ultimo 2008. Konverteringens påvirkning 

af obligationslånet kan ses beregnet i nedenstående Tabel 6. 

Tabel 6. Beregning af nutidsværdien af konverteringen pr. 31.12.2008, scenarie 1 – IAS 32 

Konvertering 31.12.2008 2007 2008 2009 samlet  

Kuponrenter 
  

         -15.000    

Nutidsværdi af kuponrenter 
  

         -14.493           -14.493  

Hovedstol            -500.000    

Nutidsværdi af hovedstol 
  

       -483.092         -483.092  

Samlet nutidsværdi              -497.585  

Kilde: Egen tilvirkning 

Som ved beregningerne i Tabel 5 benyttes markedsrenten på 3,5 % til tilbagediskonteringen. Ku-

ponrenterne og hovedstolen er skaleret således, at kun den andel, som vedrører de konverterede 

obligationer, medregnes.  

Konverteringsbeløbet, som fremkommer i 2009, skal ikke tilbagediskonteres med henblik på at 

beregne nutidsværdien, da obligationslånet udløber samme år. De 1.000.000 er således, hvad der 

er tilbage af den oprindelige hovedstol, idet alle kuponrenter er betalt. De indfriede obligationer 

ultimo 2009 beregnes ligeledes ved brug af udstedelseskursen på 10 kr. pr. stk., og her sker heller 

ikke tilbagediskontering. 

Vi kan se af Tabel 4, at man ved brug af IAS 32 undervurderer omkostningerne i resultatopgørel-

sen, som kun viser en samlet omkostning på 190.601 kr. Dette er en del lavere end de 515.000, der 

jf. Tabel 3 viser beløbet, som investorerne samlet har modtaget over perioden.  

For den alternative tilgang vil påvirkningen på balancen og resultatopgørelsen i scenarie 1 se ud 

som vist i Tabel 7. 

  



139 
 

Tabel 7. Balance og Resultatopgørelse, scenarie 1 – alternativ metode 

Balance   primo 2007 2007 2008 2009 Samlet effekt 

Likvider        2.000.000           -60.000           -60.000         -545.000       1.335.000  

       
Konvertibelt obligationslån 1.1 

 
     2.000.000       2.000.000       2.200.000       1.800.000  

 
    Kuponrenter 

  
         -60.000           -60.000           -45.000  

 
    Renteomkostning 

  
        130.000          154.000          135.000  

 
    Konvertering 

   
       -600.000      -1.250.000  

 
    Realiseret tab/gevinst 

   
         -26.500  140.000 

 
    Urealiseret tab/gevinst 

  
       -130.000           -79.500  

  
    Tilbagekøb/indfrielse 

    
       -500.000  

 
Konvertibelt obligationslån 31.12          2.200.000       1.800.000  -    

      
     1.335.000  

       
Resultatopgørelse   primo 2007 2007 2008 2009 Samlet effekt 

   Renteomkostning 
  

       -130.000         -154.000         -135.000         -419.000  

   Realiseret tab/gevinst 
  

                    -             -26.500         140.000           113.500  

Nettoresultat            -130.000         -180.500         5.000         -305.500  

Anden totalindkomst: tab/gevinst 
  

       -130.000           -79.500  
 

-209.500  

Totalindkomst            -260.000         -260.000               5.000         -515.000  

       
Aktiekapital (nom. 5 kr.)               250.000          500.000          750.000  

Reserver 
   

        350.000          750.000       1.100.000  

Akk. urealiserede tab/gevinst  
  

       -130.000           -79.500  
 

       -209.500  

Overført overskud            -130.000         -180.500               5.000         -305.500  

       
Samlet effekt på egenkapital            -260.000          340.000       1.255.000       1.335.000  

       
Kilde: Egen tilvirkning 

For den alternative metode er det gældende, at de konvertible obligationer indregnes med en 

værdi svarende til provenuet. På hver balancedag måles værdien af de udestående konvertible 

obligationer til dagsværdi. Investorernes afkastkrav benyttes som rente ved rentetilskrivningen 

samt ved opgørelse af tab og gevinster. Værdierne af konverteringer, tilbagekøb og indfrielser er 

således de samme som vist i investorernes afkastopgørelse i Tabel 3.  

Ultimo 2007 konverteres eller tilbagekøbes ingen obligationer, hvorfor der heller ikke realiseres 

noget tab eller gevinst. Ultimo 2008 konverteres en fjerdedel af obligationerne, hvorfor også en 

fjerdedel af årets urealiserede tab/gevinst (UTG) realiseres. Da alle obligationerne i løbet af 2009 

enten er blevet konverteret eller indfries ved udløb ultimo 2009, realiseres hele UTG.  

Det samlede UTG for årene beregnes som vist nedenfor i Beregning 1, Beregning 2 og Beregning 3. 
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Beregning 1. UTG 31.12.2007, scenarie 1 - alternativ metode 

UTG 31.12.2007             

UTG = aktuel (DVt + CFt) - (1+ rt) * DVt-1 

130.000 = 2.260.000  - 1,065 * 2.000.000  

Kilde: Egen tilvirkning 

Beregning 2. UTG 31.12.2008, scenarie 1 - alternativ metode 

UTG 31.12.2008             

UTG = aktuel (DVt + CFt) - (1+ rt) * DVt-1 

106.000 = 2.460.000  - 1,07 * 2.200.000  

Kilde: Egen tilvirkning 

Beregning 3. UTG 31.12.2009, scenarie 1 - alternativ metode 

UTG 31.12.2009             

UTG = aktuel (DVt + CFt) - (1+rt) * DVt-1 

-15.000 = 1.920.000  - 1,075 * 1.800.000  

 Kilde: Egen tilvirkning 

DVt  : dagsværdi til tidspunkt t 

DVt-1  : dagsværdi til tidspunkt t-1 

CFt  : cashflow til tidspunkt t 

rt  : aktionærernes afkastkrav til tidspunkt t 

For samtlige år er beregningerne foretaget på baggrund af den samme formel.  

Overordnet beregner denne formel den aktuelle værdi af obligationslånet i forhold til den forven-

tede værdi af obligationslånet set ud fra investorernes synspunkt. Renten, som benyttes, er såle-

des investorernes afkastkrav for den givne periode. Cashflowene (CFt) er i vores tilfælde de udbe-

talte kuponrenter, som har nedsat værdien af obligationslånet tilsvarende. 

Det beregnede samlede UTG fordeles mellem indregnet UTG og realiseret gevinst og tab. Forde-

lingen sker proportionalt med antallet af obligationer, som konverteres, tilbagekøbes, indløses 

eller forbliver obligationer. I år 2007 sker ingen ændringer i antallet af de udstedte obligationer, 

hvorfor hele UTG indregnes under anden totalindkomst.  

Ultimo 2008 konverterer investorerne 50.000 stk. obligationer til aktier, hvilket er en fjerdel af den 

samlede obligationsbeholdning, hvorfor der også i perioden realiseres en fjerdedel af det bereg-

nede UTG.  
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Det sidste år af obligationernes løbetid bliver der yderligere konverteret 100.000 stk. hvilket er to 

tredjedele af de resterende obligationer. Der er således to tredjedele af det beregnede UTG, som 

bliver realiseret i perioden. Da de sidste 50.000 stk. obligationer bliver indfriet, bliver den reste-

rende tredjedel af UTG også realiseret og indregnet under nettoresultatet. I sidstnævnte indgår 

desuden den gevinst, som virksomheden tjener som følge af, at obligationerne indfries til 10 kr. pr. 

stk. i stedet for 12,5 kr., der er markedsværdien ultimo 2009.  

Beregning 4. Gevinst ved indfrielse 31.12.2009, scenarie 1 - alternativ metode 

Gevinst ved indfrielse 31.12.2009   

Besparelse, kr. pr. stk. (12,5-10)                 2,5  

Antal indfriede, stk. 
 

         50.000  

Gevinst grundet prisforskel          125.000  

Gevinst grundet investorforventninger             5.000  

   
Samlet realiseret gevinst grundet indfrielse         130.000  

 Kilde: Egen tilvirkning 

Som vist i Beregning 4 er den samlede indregnede realiserede gevinst som følge af indfrielse ulti-

mo 2009 sammensat af to beløb. Det første stammer fra prisforskellen mellem indfrielseskursen 

og dagsværdien (125.000 kr.), mens det andet består af andelen af den beregnede UTG (5.000 kr., 

se Beregning 3), som tilfalder de indfriede obligationer. Samlet indregnes 130.000 kr. som realise-

ret gevinst på nettoresultatet som følge af indfrielsen ved udløb.  

Den samlede realiserede gevinst på nettoresultatet på 140.000 kr., jf. Tabel 7, består således af 

130.000 kr. som følge af indfrielsen samt 10.000, som er de konverterede obligationers andel af 

årets UTG (se Beregning 3). 

Som det kan ses af de to balancer og resultatopgørelser i henholdsvis Tabel 4 og Tabel 7, så er den 

samlede effekt på 1.335.000 kr. ens for både IAS 32 og den alternative metode. Forskellen er, at 

man i den alternative metode får illustreret det beløb, som i perioden er tilfaldet investorerne i de 

konvertible obligationer. Således kan det ud fra resultatopgørelsen i den alternative metode i Ta-

bel 7 ses, at der over hele perioden tilføres 515.000 kr. til investorerne. Man kan dermed via den 

alternative metode bedre se de reelle økonomiske omkostninger ved obligationslånet. 
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Scenarie 2 

For Scenarie 2 antages det, at handlen vil have følgende karakteristika ud over de generelle anta-

gelser, som blev vist i Tabel 1: 

Tabel 8. Antagelser vedrørende mængder og pris, scenarie 2  

    2007 2008 2009 

Antal udestående obligationer, primo       200.000       200.000    

    Antal konverterede obligationer 
   

120.000  
 

    Antal tilbagekøbte obligationer 
   

            80.000  
 

    Antal indfriede obligationer ved udløb 
     

Antal udestående obligationer, ultimo          200.000  -                           -    

      
Dagsværdi pr. obligation, primo     10 11 12 

Dagsværdi pr. obligation, ultimo     11 12 12,5 

      

  
  2007 2008 2009 

Dagsværdi af udestående obligationer, primo     2.000.000  2.200.000    

    Dagsværdi af konverterede obligationer 
  

1.440.000 
 

    Dagsværdi af tilbagekøbte obligationer 
   

          960.000  
 

    Dagsværdi af indfriede obligationer 
    

 

Dagsværdi af udestående obligationer, ultimo    2.200.000                        -                           -    

Kilde: Egen tilvirkning 

Som det ses af Tabel 8, vil der ikke blive indfriet obligationer i scenarie 2, da de enten er tilbage-

købt eller konverteret ultimo 2008.  

Her anvendes samme forudsætninger som under scenarie 1, men grundet forskelligt hændelses-

forløb med hensyn til konvertering/tilbagekøb/indfrielse vil investorafkastet være højere. 

Tabel 9. Opgørelse af investorafkast, scenarie 2  

Opgørelse af investorafkast Primo 2007 2007 2008 2009 Samlet 

Initialinvestering     -2.000.000        -2.000.000  

      
    Modtagne kuponrenter 

 
60.000    60.000  

 
120.000  

    Modtaget værdi af aktier ved konvertering 
  

1.440.000  
 

1.440.000  

    Modtaget beløb ved tilbagekøb 
  

      960.000         
 

960.000  

Payoff         2.520.000  

      
Samlet afkast         520.000  

Kilde: Egen tilvirkning 

Investorerne får over perioden en samlet gevinst på 520.000 kr. ved at investere i obligationerne, 

hvilket er 5.000 kr. højere end i scenarie 1. 
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Benyttes den nuværende IAS 32, vil det resultere i følgende balance og resultatopgørelse: 

Tabel 10. Balance og Resultatopgørelse, scenarie 2 – IAS 32 

Balance   primo 2005 2007 2008 2009 Samlet effekt 

Likvider        2.000.000           -60.000      -1.020.000            920.000  

  
     

Konvertibelt obligationslån 1.1 
 

     1.971.984       1.971.984       1.981.003  
  

    Kuponrenter 
 

 
         -60.000           -60.000  

  
    Renteomkostning 

 
 

           69.019             69.335  
  

    Konvertering 
 

  
    -1.194.203  

  
    Realiseret tab/gevinst 

 
     

    Urealiseret tab/gevinst 
 

     
    Tilbagekøb/indfrielse 

 
  

       -796.135  
  

Konvertibelt obligationslån 31.12          1.981.003                      -      
 

  
    

        920.000  

  
     

Resultatopgørelse   primo 2005 2007 2008 2009 Samlet effekt 

    Renteomkostning 
 

 
         -69.019           -69.335  

 
       -138.355  

    Realiseret tab/gevinst 
 

  
         26.042  

 
26.042 

Nettoresultat              -69.019  -43.293           -112.313  

Anden totalindkomst: tab/gevinst 
 

     
Totalindkomst              -69.019           -43.293          -112.313 

  
     

Aktiekapital(nom. 5 kr.)               600.000            600.000  

Reserver 
 

           28.016  
 

        404.296  
 

432.313  

Overført overskud              -69.019           -43.293   -112.313 

  
     

Samlet effekt på egenkapital             28.016           -69.019          961.003            920.000  

  
     

Kilde: Egen tilvirkning 

Som de ses af Tabel 10, fremgår det ikke klart, at investorerne har modtaget et højere afkast i sce-

narie 2 i forhold til scenarie 1. Tværtimod kan man foranlediges til at tro, at scenarie 2 er billigere 

for virksomheden, da der nu står, at obligationerne samlet har kostet virksomheden 112.313 kr. 

mod de 190.601 kr., som blev rapporteret i scenarie 1. 

Værdien af obligationen ved indregning primo 2007 ses i  

Tabel 11. 

Tabel 11. Beregning af nutidsværdien af obligationslånet pr. 1.1.2007, scenarie 2 – IAS 32 

Konvertibelt obligationslån 1.1.2007 2007 2008 2009 samlet 

Kuponrenter           60.000            60.000            60.000    

Nutidsværdi af kuponrenter           57.971            56.011            54.117           168.098  

Hovedstol         2.000.000    

Nutidsværdi af hovedstol 
  

    1.803.885        1.803.885  

Samlet nutidsværdi             1.971.984  

Kilde: Egen tilvirkning 
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Ovenstående beregning har selvsagt ikke ændret sig i forhold til indregningen under scenarie 1, da 

samme grundlæggende antagelser er anvendt. Den anvendte rente er stadig markedsrenten på 

3,5 %, og ved indregning antages det, at alle obligationer først indfries ved udløb.  

Konverteringen ultimo 2008 nedbringer obligationslånet med 1.194.203 kr., hvilket er beregnet i 

Tabel 12. 

Tabel 12. Beregning af nutidsværdien af konverteringen pr. 31.12.2008, scenarie 2 – IAS 32 

Konvertering 31.12.2008 2007 2008 2009 samlet 

Kuponrenter 
  

         -36.000    

Nutidsværdi af kuponrenter 
  

         -34.783            -34.783  

Hovedstol        -1.200.000    

Nutidsværdi af hovedstol 
  

   -1.159.420       -1.159.420  

Samlet nutidsværdi            -1.194.203  

Kilde: Egen tilvirkning 

Kuponrenterne og hovedstolen er som tidligere vægtet med andelen, som konverteres, og deref-

ter tilbagediskonteret en periode.  

Tabel 13. Beregning af nutidsværdien af tilbagekøbet pr. 31.12.2008, scenarie 2 – IAS 32 

Tilbagekøb 31.12.2008 2007 2008 2009 samlet 

Kuponrenter 
  

         -24.000    

Nutidsværdi af kuponrenter 
  

         -23.188            -23.188  

Hovedstol           -800.000    

Nutidsværdi af hovedstol 
  

      -772.947          -772.947  

Samlet nutidsværdi               -796.135  

Kilde: Egen tilvirkning 

Ovenfor i Tabel 13 ses beregningen af værdien af de tilbagekøbte aktier, for hvilke fremgangsmå-

den er den samme som beskrevet for konverteringen. Samlet bliver lånet nedbragt med 796.135 

kr. som følge af tilbagekøbet af obligationerne til dagskurs. 

I modsætning til scenarie 1 bliver der ved brug af IAS 32 i scenarie 2 indregnet en realiseret gevinst 

i resultatopgørelsen som vist i Tabel 14. 
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Tabel 14. Beregning af den realiserede gevinst ultimo 2008, scenarie 2 – IAS 32 

Realiseret gevinst 31.12.2008 2007 2008 2009 samlet 

Kuponrenter 
 

          60.000  
 

  

Nutidsværdi af kuponrenter (r = 7%) 
 

56.075  
 

         56.075 

Hovedstol       2.000.000      

Nutidsværdi af hovedstol (r = 7%) 
 

    1.869.159  
 

      1.869.159  

Samlet nutidsværdi             1.925.234  

 
Bogført værdi  

1.990.338  
 

  

Dagsværdi 
 

  1.925.234 
 

  

Forskel            65.105      

Realiseret tab            26.042              26.042 

Kilde: Egen tilvirkning 

For at beregne den realiserede gevinst beregnes først dagsværdien af obligationslånet pr. 

31.12.2008. Denne dagsværdi er beregnet under antagelse af, at virksomheden på tidspunktet for 

fremsættelse af tilbud om tilbagekøb kunne have udstedt ikke-konvertible obligationer med en 

løbetid på 1 år og en kuponrente på 7 %. Således er dagsværdien beregnet ved brug af en rente på 

7 %, mens de resterende værdier er beregnet ved brug af markedsrenten på 3,5 %. Derefter fra-

trækkes den bogførte værdi ultimo 2008, som er værdien af obligationslånet primo sammenlagt 

med de tilførte renter og fratrukket de udbetalte kuponrenter. Restværdien på 65.105 kr. udgør 

gevinsten, hvoraf andelen på 26.042 kr. kan henføres til tilbagekøbet og som følge heraf indregnes 

i nettoresultatet. 

Benyttes den alternative metode til indregning i scenarie 2, vil balancen og resultatopgørelsen 

fremstå som vist i Tabel 15. 
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Tabel 15. Balance og Resultatopgørelse for IAS 32, scenarie 2 – alternativ metode 

Balance   primo 2005 2007 2008 2009 Samlet effekt 

Likvider      2.000.000           -60.000      -1.020.000            920.000  

 
 

     
Konvertibelt obligationslån 1.1 

 

   2.000.000       2.000.000       2.200.000  
  

    Kuponrenter 

 
 

         -60.000           -60.000  
  

    Renteomkostning 

 
 

        130.000          154.000  
  

    Konvertering 

 
  

    -1.440.000  
  

    Realiseret tab/gevinst 

 
  

       -106.000  
  

    Urealiseret tab/gevinst 

 
 

       -130.000  
   

    Tilbagekøb/indfrielse 

 
  

       -960.000  
  

Konvertibelt obligationslån 31.12          2.200.000                      -        

 
 

    
        920.000  

 
 

     
Resultatopgørelse   primo 2005 2007 2008 2009 Samlet effekt 

    Renteomkostning 

 
 

       -130.000         -154.000  
 

       -284.000  

    Realiseret tab/gevinst 

 
  

       -106.000  
 

-106.000 

Nettoresultat            -130.000         -260.000           -390.000  

Anden totalindkomst: tab/gevinst 

 
 

       -130.000            
 

       -130.000  

Totalindkomst            -260.000         -260.000           -520.000  

 
 

     
Aktiekapital (nom. 5 kr.)               600.000            600.000  

Reserver 

 
  

        840.000  
 

        840.000  

Akk. urealiserede tab/gevinst  

 
 

       -130.000  
  

       -130.000  

Overført overskud            -130.000         -260.000           -390.000  

 
 

     
Samlet effekt på egenkapital            -260.000       1.180.000            920.000  

 
 

     
Kilde: Egen tilvirkning 

Som det kan ses, vil den alternative metode endnu engang vise præcis den omkostning på 520.000 

kr., der som følge af obligationslånet er afgivet til investorerne i perioden.  

I scenarie 2 vil posteringerne for den alternative metode nu blive illustreret og gennemgået såle-

des, at teknikken fremstår tydeligere. Posteringerne i scenarie 2 for den alternative metode be-

gynder primo 2007. 

Figur 18. Posteringer primo 2007, scenarie 2  

Primo 2007 
 

  

  

  

   

 

Likvider   Konvertibelt obligationslån   

   

 

Debet Kredit   Debet Kredit   

   

 

            

   (A) 2.000.000       2.000.000 (A)  

   

 

2.000.000      2.000.000   

   Kilde: Egen tilvirkning 



147 
 

For primo 2007 kan vi se, at den eneste postering i regnskabet er de 2.000.000 kr., som stammer 

fra de nyudstedte konvertible obligationer. Således bliver likvider og konvertible obligationer på 

balancen henholdsvis debiteret og krediteret med 2.000.000 kr. 

Figur 19. Posteringer ultimo 2007, scenarie 2 

Ultimo 2007 

 

  

  

  

  

 

    Renteomkostning på resul-

tatopgørelsen (nettoind-

komst) 

  

 
  

      Overført overskud på 

egenkapitalen 

 

 Likvider (balancen)      

 Debet Kredit   Debet Kredit   Debet Kredit  

 2.000.000                

      (C) 130.000          

            60.000  (B)    130.000 (D) (D) 130.000    

 1.940.000 
 

  0    130.000 
 

 

            

 Konvertibelt obligationslån 

(balancen) 

  UTG på resultatopgørelsen 

(anden totalindkomst) 

  Akk. UTG på egenkapitalen 

(akk. anden totalindkomst) 

 

      

 Debet Kredit   Debet Kredit   Debet Kredit  

   2.000.000              

          260.000  (C+E)  (E)        130.000           

(B)         60.000              130.000   (F)  (F)       130.000     

   2.200.000   0 
 

  130.000 
 

 

Kilde: Egen tilvirkning 

Ultimo 2007 bliver kuponrenterne udbetalt af virksomheden, hvilket er en kreditpost på virksom-

hedens likvider (B) samtidig med, at det nedbringer værdien af den konvertible obligation. Også 

renteomkostningen påvirker den konvertible obligation (C), dog i negativ retning med 130.000 kr. 

Til forskel fra kuponrenterne bliver årets renteomkostninger i første omgang indregnet over resul-

tatopgørelsen, hvorefter de som en del af nettoresultatet bliver indregnet på egenkapitalen som 

overført overskud (D). 

Den sidste post, som påvirker det konvertible obligationslån i år 2007, er UTG (E), der skyldes 

kursændringer i obligationerne fra 10 kr. pr. stk. til 11 kr. pr. stk.  

Beregningen af UTG ultimo 2007 kan ses i Beregning 5. 
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Beregning 5. UTG 31.12.2007, scenarie 2 - alternativ metode 

UTG 31.12.2007             

UTG = aktuel (DVt + CFt) - (1+r) * DVt-1 

130.000  = 2.260.000  - 1,065 * 2.000.000  

 Kilde: Egen tilvirkning 

DVt  : dagsværdi til tidspunkt t 

DVt-1  : dagsværdi til tidspunkt t-1 

CFt  : cashflow til tidspunkt t 

rt  : aktionærernes afkastkrav til tidspunkt t 

 

Beregningen ovenfor viser, hvorledes UTG beregnes ultimo 2007. Dagsværdien til tidspunkt t på 

2.200.000 kr. lægges sammen med de udbetalte kuponrenter på 60.000 kr., som er periodens ene-

ste cashflow. De 2.260.000 kr. bliver fratrukket den værdi, som udgør, investorernes forventning 

til værdien af obligationerne. Som det antages i Tabel 1, er investorernes afkastkrav 6,5 %, mens 

initialværdien af obligationerne er 2.000.000 kr.. 

Da disse UTG endnu ikke er realiserede gevinster og tab, vil de ikke blive resultatført på normal vis, 

men indgå under anden totalindkomst. Ultimo perioden vil de 130.000 kr. således ikke indgå i det 

overførte overskud, men blive overført til den midlertidige konto Akkumulerede UTG på egenkapi-

talen (F). Denne konto eksisterer så længe, der er urealiserede tab og gevinster, men vil blive 

”tømt” løbende med, at obligationerne bliver konverteret, tilbagekøbt eller indfriet. 
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Figur 20. Posteringer ultimo 2008 

Ultimo 2008           

     Renteomkostning på  
resultatopgørelsen 

(nettoresultat) 

 
 

Realiserede tab/gevinster 
på resultatopgørelsen  

(nettoresultat ) 

 

         Likvider (balancen)    
 

 

 Debet Kredit 
  

Debet Kredit 
 

 Debet Kredit  

 1.940.000   
      

     

   1.020.000  (G) (H)         154.000     (J)       106.000     

                154.000  (I)        106.000  (K) 

          920.000  
 

  0 
 

    0  

 
 

 
        

 

 Konvertibelt obligationslån 
(balancen)   

Aktiekapital + Reserver (ba-
lancen)   

Akk. UTG på egenkapitalen 
(akk. anden totalindkomst) 

 

 Debet Kredit 
  

Debet Kredit 
  

Debet Kredit  

   2.200.000   
  

 
 

130.000    

(G)   1.020.000  
 

        1.440.000  (L) 
 

   130.000  (M) 

          106.000  (J)       
 

     

          154.000  (H)        1.440.000   
 

0   

(L)      1.440.000         
   

 

   0      
   

 

 

 
      Overført overskud på egen-

kapitalen 

 

   
  

 
 

 

 
 

 

  
 

 
 

 
Debet Kredit  

 
 

 

  
  

  130.000    

     
  

 (IA)         154.000     

  
 

  
  

 (KA)         106.000  
 

 

 
  

  
  

(MA)         130.000     
 

  
  

  
  520.000 

 
 

     
  

 
   

 

 

    Realiserede tab/gevinster på 
resultatopgørelse (nettore-

sultat) 

    
 

     

  

Overført overskud på egen-
kapitalen 

 

    
 

Debet Kredit 
  

Debet Kredit  
 

   
    

 130.000 
 

 

    (MB)         130.000     (IB)         154.000  
 

 

              130.000  (N) (KB)         106.000  
 

 

          (N)         130.000  
 

 

     0    520.000 
 

 

         
  

 

Kilde: Egen tilvirkning 

Ultimo 2008 bliver det konvertible obligationslån blandt andet påvirket af konverteringen af halv-

delen af obligationerne til en værdi af 1.440.000 kr. (L). Denne konvertering påvirker ligeledes ak-

tiereserven. Derudover påvirkes obligationslånet af tilbagekøbet af de resterende obligationer til 

 Mulighed A 

Mulighed B 
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et beløb af 960.000 kr. samt af de udbetalte kuponrenter til 60.000 kr. Samlet nedbringer disse to 

sidstnævnte beløb obligationslånet med 1.020.000 kr., som bliver taget fra likviderne (G). 

I denne periode er der ligeledes blevet tilført renter på obligationslånet. Disse beregnes på bag-

grund af investors afkastkrav i perioden på 7,0 %. Renterne går over nettoresultatet på resultatop-

gørelsen (H), hvorefter de ved regnskabets afslutning flyttes til overført overskud, som en del af 

nettoresultatet (I).  

Også i denne periode påvirkes obligationslånet af realiseret gevinst, som stammer fra periodens 

konvertering og indfrielse af obligationer. Disse er, som tidligere vist, baseret på beregningen af 

UTG, der fremgår herunder: 

Beregning 6. UTG 31.12.2008, scenarie 2 - alternativ metode 

UTG 31.12.2008             

UTG = aktuel (DVt + CFt) - (1+r) * DVt-1 

106.000  = 2.460.000  - 1,07 * 2.200.000  

Kilde: Egen tilvirkning 

DVt  : dagsværdi til tidspunkt t 

DVt-1  : dagsværdi til tidspunkt t-1 

CFt  : cashflow til tidspunkt t 

rt  : aktionærernes afkastkrav til tidspunkt t 

Fremgangsmåden er den samme som ved sidste periode. Obligationslånets værdi ultimo 2008 er 

på 2.400.000 kr., mens kuponrenterne stadig udgør 60.000 kr., da de bliver udbetalt, før investo-

rerne konverterer. I denne periode er investorernes afkastkrav 7 %, som multipliceres med de 

2.200.000 kr., der er obligationslånets værdi primo 2008. Samlet giver det et urealiseret tab på 

106.000 kr. hvoraf det hele realiseres i perioden. Tre femtedele af de 106.000 (63.600) kan henfø-

res de obligationer, som konverteres, mens to femtedele på 42.400 kr. (0,4 · 106.000) kan henfø-

res til tilbagekøbet. Hele beløbet på 106.000 kr. bliver ultimo perioden posteret på resultatopgø-

relsen under nettoresultatet (J). Ved regnskabets afslutning flyttes disse til overført overskud på 

balancen (K).  

Fra den forrige periode er der krediteret 130.000 kr. på den akkumulerede UTG. Da der ved regn-

skabets afslutning ikke eksisterer flere af de udstedte obligationer, vil hele denne konto blive tømt 

og realiseret. Ved realiseringen af de 130.000 kr. kan der som udgangspunkt vælges en af to mu-
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ligheder for posteringen. Ved brug af Mulighed A overføres det realiserede tab direkte på overført 

overskud (MA), så det ikke kommer til at påvirke resultatopgørelsen (populært kaldet ”dirty 

surplus”257). Benyttes Mulighed B, resultatføres de 130.000 kr. gennem nettoresultatet (MB) og 

overføres til overført overskud (N) ved regnskabets afslutning. 

For at de akkumulerede UTG ikke skal give store udsving i overført overskud, når de realiseres, er 

det også en mulighed at udligne beløbet af realiseringen over instrumentets løbetid. 

  

                                                           
257

 Ohlson & Penman (2005), side 18 
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Bilag 5. Skema over indregning i approaches 
 
Tabel 16. Skema over indregning af udvalgte instrumenter, efter IAS 32, BOA og LAA 

Kilde: Egen tilvirkning 

  

                                                           
258

 Indløselige instrumenter klassificeres under IAS 32 som forpligtelser med mindre de besidder specielle karakteristi-
ka. 
259

 Såfremt instrumentet er tabsabsorberende i hele løbetidens længde. 
260

 Indløselige instrumenter klassificeres under IAS 32 som forpligtelser med mindre de besidder specielle karakteristi-
ka. 
261

 Indløselige instrumenter klassificeres under IAS 32 som forpligtelser med mindre de besidder specielle karakteristi-
ka. 
262

 Det antages at præferenceaktien ikke indeholder andre kontraktuelle forpligtelser.  

Instrumentet  IAS 32 BOA LAA 

Aktier Egenkapital  Egenkapital Egenkapital 

Aktie, obligatorisk indløselig til en fast 
pris 

Forpligtelse eller 
Egenkapital258 

Forpligtelse Egenkapital259 

Aktie med put-feature til fast pris Forpligtelse eller 
Egenkapital260 

Forpligtelse - 

Aktie med put-feature til dagsværdi Forpligtelse eller 
Egenkapital261 

Egenkapital Egenkapital 

Aktie med call-feature til fast pris Egenkapital Egenkapital - 

Præferenceaktier Egenkapital Forpligtelse - 

Præferenceaktie med call-feature til fast 
pris 

Egenkapital Forpligtelse - 

Præferenceaktie, konvertibel til et fast 
antal basic ownership instrumenter 

Egenkapital262 Forpligtelse - 

Præferenceaktie, konvertibel og med 
put- samt call-feature 

Forpligtelse Forpligtelse - 

Instrument som konverteres obligatorisk 
til er variabelt antal af basic ownership 
instrumenter til et fast beløb (f.eks. ak-
tieafregnet gæld) 

Forpligtelse Forpligtelse - 

Konvertibel gæld for et fast antal aktier Forpligtelse og 
Egenkapital 

Forpligtelse Forpligtelse og 
Egenkapital 

Gæld indekseret til aktier (f.eks. konver-
tibel gæld, hvor hele konverteringsvær-
dien afregnes i likvider) 

Forpligtelse Forpligtelse - 

Putoption udstedt med afregning i likvi-
der eller aktier 

Forpligtelse Forpligtelse - 

Calloption udstedt med afregning i  
likvider 

Forpligtelse Forpligtelse - 
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Bilag 6. Interview med Stig Enevoldsen 

Deloitte, København, 18. april 2010 kl. 12.00-14.30 

Stig Enevoldsen er partner i Deloitte, København, og netop fratrådt formand for TEG, EFRAG.  

Vi forsøger at udarbejde vores afhandling ud fra en normativ betragtning. I hvor høj grad har 

politiske aspekter indflydelse på de reguleringsmæssige beslutninger, som træffes?  

Der er ingen tvivl om, at beslutningerne i IASB somme tider er stærkt præget af specifikke interes-

ser. Eksempelvis havde HSBC store problemer med, at fast-for-fast-princippet ikke gjaldt, når der 

forekom valutaændringer, og tilfældigvis er der blevet indført en ”lapperegel”, som afhjælper det-

te problem.   

At IASB ikke kommenterede på FASB Preliminary Views, men blot udsendte det som et discussion 

paper uden bemærkninger eller vurderinger, må antages at være et politisk træk. IASB ville aldrig 

godtage ejersynsvinklens indflydelse i samme omfang som FASB, og det ville tage alt for lang tid, 

hvis de på den baggrund skulle diskutere det i boarden og fremsætte deres eget approach. Den 

generelle europæiske holdning er meget lig IASBs, og forslaget blev derfor også stærkt kritiseret 

fra europæisk side. 

Man kan vist godt sige, at politiske aspekter ret ofte påvirker, hvilke emner der tages op, og hvilke 

konklusioner IASB træffer. Man kan vel også godt sige, at hele konvergensprogrammet er en poli-

tisk beslutning. Ligeledes kan nye standarder, der indeholder amerikansk praksis, siges at være 

politisk betonede. 

Hvad er EFRAG’s rolle i forbindelse med udviklingen af regnskabsstandarder? 

Det er EFRAG’s opgave at give konstruktiv, men kritisk input til IASB. EFRAG sender sine udkast til 

kommentar-breve til høring, før de endeligt afsendes til IASB. EFRAG’s breve og høringssvar læses 

af mange andre fageksperter, når de selv skal danne sig en mening om et forslag, og før de skal 

afgive svar. Derfor er det vigtigt, at EFRAG giver gode indspark til debatpunkter. Jeg vil dog sige, at 

EFRAG efter min mening ofte er lidt for kritisk overfor IASB, men det afspejler i høj grad den gene-

relt kritiske europæiske holdning til IASB. 
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Vi har observeret, at projektet om ”Characteristics of Equity” indledtes meget ambitiøst med en 

række markant anderledes tilgangsvinkler til reguleringen, men synes nu at fokusere på en mo-

dificeret IAS 32 som løsning. Hvad er din umiddelbare forklaring på den udvikling? 

MoU har en deadline i juni 2011, hvor det er meningen at de færdige standarder til samtlige pro-

jekter bør ligge færdige. I forhold til processen er det urealistisk at få gennemført så mange pro-

jekter i deres nuværende omfang. Derfor vælger IASB at skære i omfanget af flere af disse, hvor 

IAS 32 er et eksempel herpå. Man forsøger derfor at færdiggøre en modificeret IAS 32 i stedet for 

at indføre et helt nyt approach, netop for at overholde den fastsatte deadline 

Hvad tænker du om den fremførte kritik af IAS 32? 

Der er absolut elementer i gældende IAS 32, der kan kritiseres, og som ikke er konsistente med 

enhedssynsvinklen. Det kan udfordres, hvorfor udlodning af udbytte ikke betragtes som omkost-

ninger, når de i realiteten repræsenterer fragåelse af værdi fra enheden. Dermed ikke sagt at IFRS 

følger enhedsprincippet på nuværende tidspunkt. Der er også en række andre problemer med IAS 

32, og det kan således på ingen måde siges, at der ikke er problemer med IAS 32. I praksis skaber 

det blandt andet udfordringer, når finansielle instrumenter behandles som gæld, hvis de kan af-

regnes i et variabelt antal egenkapitalinstrumenter.  

Der er problemer for projektet i relation til den nye IFRS 9, der skal erstatte IAS 39. Dette skyldes, 

at man ikke kan blive enige om måling af gæld. Det er især et spørgsmål, hvordan ændringen i 

egen kreditrisiko skal indregnes. Residualen egenkapital vil nogenlunde fremstå til dagsværdi, hvis 

både aktiver og gæld gør det. I det regnskabsmæssige miljø kom IASB imidlertid ikke igennem med 

at få målt al gæld til dagsværdi.  

Vi har observeret at diskussionen om enheds- og ejersynsvinklen har spillet en vis rolle i Konver-

gensprojektet og også har indflydelse på ”Characteristics of Equity”. Hvad er din holdning til og 

forventning til brug af disse i reguleringen? 

Ejersynsvinklen er kun delvist indeholdt i IFRS i dag, men den vil næppe blive yderligere indarbej-

det i nye standarder, det vil de kontinentaleuropæiske lande næppe godtage. Det spændende er 

herefter, hvorvidt USA kan tilslutte sig regulering baseret på enhedssynsvinklen. Det er langt fra 

sikkert, at amerikanerne tilslutter sig IFRS, hvorimod Japan, Kina, Australien og Argentina så godt 

som har tilsluttet sig indførelsen heraf.  
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Bob Herz er den nuværende formand for FASB og har tidligere siddet som medlem i IASB. Det er 

ikke mindst hans indsats, som er skyld i, at USA muligvis tilslutter sig IFRS. FASB vil have ameri-

kansk praksis imod sig, hvis de forsøger at flytte sig ved at ville støtte enhedssynsvinklen. 

Enhedssynsvinklen volder især problemer i forhold til konsolidering. IASB har i discussion paper for 

Begrebsrammens fase D om reporting entity sagt, at de ønsker at følge enhedssynsvinklen ved 

konsolidering jf. afsnit 107. Det har bl.a. EFRAG udfordret, fordi IASB ikke havde beskrevet, hvilke 

konsekvenser det ville have for eksisterende standarder og tænkemåde. Kritikken har medført, at 

de har tilbagetrukket det udgangspunkt i det udsendte exposure draft. Der kan således ikke siges 

at være truffet et endegyldigt valg mellem enheds- og ejersynsvinklen.  

Hvad er de grundlæggende forskelle i den amerikanske og europæiske tilgang til standardudvik-

lingen i Konvergensprojektet? 

Generelt tror jeg, at interessenter udenfor USA er meget interesserede i at få USA til at kræve IFRS 

for deres hjemlige børsnoterede selskaber. De virker langt mere interesserede i at amerikanere 

skal opgive US GAAP til fordel for IFRS, end amerikanerne selv er. Desuden vil USA generelt gerne 

have mere detaljerede standarder, men IFRS har normalt udarbejdet kortere og mere principbase-

rede standarder. IFRS-standarder er dog generelt blevet længere og mere detaljerede i de senere 

år.  

Projektet om Begrebsrammen mener mange europæere, herunder EFRAG, bør færdigudvikles før 

de egentlige standarder. Det er dog imod USA’s tilgangsvinkel, og da IASB arbejder på at opnå de-

res tilslutning til IFRS, følges deres ønske. Der er derfor fokus på selve standardudviklingen. 

I USA tænkes grundlæggende ud fra ejersynsvinklen, hvilket i nogen grad også præger England, 

mens de kontinentaleuropæiske lande har tendens til at tænke ud fra enhedssynsvinklen. 

I USA er der ligeledes lidt anderledes tilgang i aktieselskabsloven. I Europa er aktier typisk det mest 

residuelle instrument, men i USA findes hyppig brug af præferenceaktier, der endda i visse tilfælde 

har lavere prioritet end aktier. Derfor passer BOA også umiddelbart godt i forhold til deres situati-

on, da de har behov for en effektiv afgrænsning af egenkapitalinstrumenter og samtidig støtter 

ejersynsvinklen.  

Der kan uden tvivl listes mange flere eksempler på væsentlige forskelle mellem US GAAP og IASB. 
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Det kan undre os, at Loss Absorption Approach ikke har været grundigere behandlet i IASB/FASB 

forum. Hvad er din holdning til approachet, som EFRAG bl.a. anbefalede i sit kommentar-breve 

til IASB? 

LAA hænger ikke fuldt ud sammen med resten af projekterne. Det var baseret på et tankeeksperi-

ment, hvilket også forklarer fremstillingsformen. EFRAG og den tyske standardsætter, som stod 

bag det fælles projekt, nåede imidlertid aldrig at færdiggøre det. Hvad skulle de eksempelvis gøre i 

resultatopgørelsen ved konsolidering? Andreas Barckow er en af de tyske standardsættere og må 

betegnes som hovedmanden bag LAA. 

IASBs holdning er, at LAA ikke er holdbart. Jeg må egentlig give dem ret i den betragtning. Model-

len holder ikke vand af den simple årsag, at den ikke er færdigudviklet. Jeg mener især, at de 

mangler at redegøre for sammenhængen i balancen. Prioriteringen var dog at få det udsendt hur-

tigst muligt for overhovedet at få mulighed for at påvirke processen.  

Dermed ikke sagt, at BOA er et bedre alternativ. Det forslag kommer faktisk ikke ud af det blå. Lig-

nende idé blev fremsat af australske Warren McGregor på et møde imellem forskellige standard-

sættere i San Diego i februar 1999. Allerede dengang var andre standardsættere skeptiske. 

Hvordan har udfordringerne med definition af gæld og egenkapital indflydelse på projektet 

”Characteristics of Equity”? 

Problemet med at udvikle definitionerne for gæld og egenkapital er, at der ofte tages afsæt i en 

følelse af, hvad der bør være henholdsvis gæld og egenkapital. Der er så forskelle i disse følelser – 

blandt andet imellem Kontinentaleuropa og USA, men ikke desto mindre arbejder alle ud fra et 

mål om, at få bestemte instrumenter til at fremgå af balancen ”som de plejer”. 

Jeg mener ikke, at det umiddelbart vil hjælpe at definere egenkapital og lade gæld være residual i 

stedet for modsat. Man vender blot problemet om. Det ændrer ikke på problemstillingen, da ud-

viklere af finansielle instrumenter således bare skal sørge for at få disse til at ramme indenfor de-

finitionen af egenkapital i stedet for udenfor definitionen af gæld.  

Det er efter min mening ikke nødvendigvis sikkert, at vi bør stræbe efter en skillelinje imellem 

gæld og egenkapital. I og for sig rummer balancen en gradvis ændring i risiko hele vejen. Skillelin-

jen er ”kunstigt” bestemt på den måde, at det er et valg fra standardsætteres side.   
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Hvad mener du er væsentligt, når der skal udvikles og vælges et nyt approach? 

Regnskaber skal ikke være adfærdsregulerende, men derimod deskriptive. Af samme grund er jeg 

ikke begejstret for reguleringen af aktiebaseret aflønning (share based payment), idet den i reali-

teten ikke er en omkostning for enheden efter gældende tilgangsvinkel, fordi der betales med eg-

ne aktier. Reguleringen kan siges at være blevet indført med tanken om, at den skulle adfærdsre-

gulere. Jeg er klar over, at regulering i flere henseender vil virke adfærdsregulerende – eksempel-

vis konstrueres finansielle instrumenter med udgangspunkt heri, men det skal ikke være hensig-

ten. 

Når I skal ind og vurdere, hvilket approach der er det mest fordelagtige, er I dybest set nødsaget til 

at opliste alle ulemper eller problemer ved de forskellige muligheder og på den baggrund afgøre, 

hvor disse er mindst. Jeg tror ikke på, at det fuldendte approach findes, for der findes ingen ende-

lig sandhed i det her. Det bedste approach må betegnes som det, der giver den bedst mulig løs-

ning på problemerne. 
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Bilag 7. Interview med Jan Fedders 

PwC, Hellerup, 12. maj 2010 kl. 16.00-17.00 

Jan Fedders er partner i PwC, Danmark, og arbejder i faglig afdeling med speciale i finansielle in-

strumenter. 

Hvad mener du om den fremsatte kritik af IAS 32? 

Der er ingen tvivl om, at man ud fra en teoretisk synsvinkel kan sige, at IAS 32 har visse mangler. 

Det gælder blandt andet vedrørende en sammenblanding af enheds- og ejersynsvinklen. De har nu 

forsøgt at indføre enhedssynsvinklen i forbindelse med Konvergensprojektet vedrørende Begrebs-

rammen, hvor de i discussion paper om reporting entity endeligt fremhæver enhedssynsvinklen 

som den primære. Det er dog fjernet i det netop udsendte exposure draft, hvilket man kan sige 

virker en smule mærkeligt. Jeg mener, at de bør tage stilling til det. 

Hvad mener du er den største udfordring ved klassifikation af forpligtelser og egenkapital? 

Problemet udspringer i, at der i dag eksisterer en lang række finansielle instrumenter, som rum-

mer karakteristika, der er forenelige med begge kategorier. Det er derfor svært at afgøre, hvor de 

hører til. Problemstillingen er blevet mere og mere aktuel i takt med, at virksomhederne under 

den seneste højkonjunktur har opfundet nye instrumenter, som investorer i jagten på højere af-

kast har været meget interesseret i at investere i. Faktum er således, at virksomhederne sjældent 

har en kombination af ren egenkapital og forpligtelser, men i stedet besidder en stor mængde af 

den såkaldte hybrid-kapital. Det er derfor udfordrende at afbillede kapitalen ved brug af kun to 

kategorier. 

Hvad mener du om udviklingen i konvergensprojektets behandling af klassifikation af finansielle 

instrumenter? 

Jeg mener generelt at udviklingen er alt for rodet og ustruktureret. De bør helt klart træffe nogle 

valg på begrebsrammeniveau, før de går videre til standardniveau på dette område. Her tænker 

jeg især på definitionerne, der nødvendigvis må matche imellem de to niveauer. 

Kan du give eksempler på, hvad der efter din mening skal besluttes først? 

Jeg synes helt klart, at man først skal tage stilling til valget af grundlæggende synsvinkel, før man 

kan begynde at koncentrere sig om, hvilke kriterier der skal lægge til grund for opdelingen, og 

hvordan definitioner for forpligtelser og egenkapital skal formuleres.  
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Samtidig skal man være opmærksom på, at det er umuligt at udvikle IAS 32 uden at inddrage 

sammenhængen med blandt andet IAS 39. Ligeledes har IAS 33 om earnings per share også en 

betydning. Begge disse standarder er forresten taget op til revision, men er endnu ikke afsluttet. 

Der må nødvendigvis være en sammenhæng mellem, hvilke områder de enkelte standarder regu-

lerer, så der hverken forekommer ”overlap” eller ”huller”. Eksempelvis kunne det tænkes, at jeres 

kritik af manglende rapportering af udvandingseffekt kunne håndteres gennem IAS 33. 

Hvorfor mener du, det er så vigtigt, at standarden er teoretisk sammenhængende? 

Hvis der ikke er teoretisk konsistens vil det også senere være umuligt at sikre konsistens i regn-

skabsaflæggelsen. Et teoretisk fundament udformet som principbaseret regulering udstikker ret-

ningslinjer for, hvordan der skal ske klassifikation i specifikke tilfælde, hvor der ikke findes en op-

lagt regel eller praksis på området. Det er altså væsentligt, at der ikke opstår instrumenter, som 

man ikke har en umiddelbar tilgang til at behandle.  

Vi har i afhandlingen inddraget kreditvurderingsbureauernes håndtering af hybride værdipapirer 

som inspiration til udviklingen af IAS 32. Hvordan vil du vurdere mulighederne for at inkludere 

deres tilgang i definitionerne i en ny IAS 32? 

Jeg tror det er begrænset, hvorledes man kan inddrage deres metoder. Man skal huske på, at de 

ikke er udarbejdet i relation til Begrebsrammen og altså ikke er funderet i en regnskabsmæssig 

teori. Samtidig mener jeg, at der – forståeligt nok – er en vis grad er subjektivitet i deres inddeling, 

hvilket ikke vil være muligt til brug i en definition. Men som udgangspunkt kan man vel godt blive 

udfordret i sin opfattelse af, at der normalt opdeles i to grupper. Så jeg er ikke afvisende overfor 

deres metode som en inspirationskilde, men den reelle funktionalitet i regnskabsmæssig sam-

menhæng tror jeg er begrænset.  
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Bilag 8. Oplæg til nytænkning af sammenhæng mellem balance og resultat 

Som anført i afsnit 7 er dette bilag tænkt som et eksperiment til inspiration på baggrund af afsnit-

tets konklusioner, idet vi opridser rammer for en eventuel sammenhæng mellem balance og resul-

tat ved indførelse af en tredelt passivside.  

Vi har i afhandlingen i afsnit 6.1.1 omtalt den todelte indkomstopgørelse, hvor totalindkomst = 

nettoresultat + anden totalindkomst. Denne opdeling anser vi for at kunne udgøre et relevant op-

læg til en sammenkobling med en tredelt passivside på balancen. 

I figuren herunder er vist en mulig inddeling af passivsiden efter valgene i afsnit 7.2, hvor der er 

givet eksempler på et uddrag af indgående finansielle instrumenter og øvrige balanceposter. Der 

er desuden fremsat et forslag til en overordnet sammenhæng med resultatføringen. I det efterføl-

gende uddybes det opridsede idégrundlag.  

Figur 21. Opstilling af forslag til struktur for balancens passivside og overordnet sammenhæng med resultatføring 

Balanceopstilling (passivsiden) Resultatføring af balanceposter 
 

Egenkapital: 
Aktier 
Alm. præferenceaktier* 
Indløselige ejerskabsinstrumenter 
Reserve NI 
Reserve anden totalindkomst 
 

 

Dagsværdiændringer indregnes ikke. 
Omkostningskomponenter (præferenceaktiedivi-
dender) indregnes som en omkostning over netto-
resultatet, men udbytte til ejerne er undtaget. 

 

Mezzanine: 
Konvertible præferenceaktier 
Warrents 
Konvertible obligationer 
Afledte finansielle instrumenter potentielt afregnet 
i egenkapitalinstrumenter 
 

 

Urealiserede dagsværdiændringer indregnes over 
anden totalindkomst. 
Omkostningskomponenter (dividender, renter, ind-
frielse/afregning i likvider eller aktiver) indregnes 
som en omkostning over nettoresultatet. 
Afregning i aktier føres ikke over nettoresultatet, 
men direkte på egenkapitalen. 
 

 

Forpligtelser: 
Alm. obligationer 
Alm. kreditorgæld 
Bankgæld  

 

Urealiserede dagsværdiændringer indregnes over 
nettoresultatet. 
Omkostningskomponenter (renter, indfriel-
se/afregning i likvider eller aktiver) indregnes som 
en omkostning over nettoresultatet. 
 

*Forudsætter at krav om dividende bortfalder, såfremt virksomheden kommer i en trængt økonomisk situation. Place-
ringen af almindelige præferenceaktier under egenkapital er umiddelbart sket med udgangspunkt i de valgte kriterier 
om ikke at kunne fremprovokere en konkurs og kravstatus ved likvidation, idet kravet om dividender bortfalder i så 
tilfælde. Det kan tænkes, at der indføres yderligere kriterier, så alm. præferenceaktier ikke bør indgå under egenkapi-
tal. 

Kilde: Egen tilvirkning 
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Som resultat af den valgte enhedssynsvinkel mener vi som udgangspunkt, at al afgivelse af værdi 

fra enheden som resultat af den operationelle drift bør gå over nettoresultatet. Dette gælder des-

uden de omkostninger, der er forårsaget af instrumenter under mezzanine eller forpligtelser.  

I forhold til egenkapital kan det ud fra en ren enhedssynsvinkel hævdes, at udlodning af udbytte til 

aktier samt dividender til præferenceaktier som følge heraf bør indregnes på lige fod med de øvri-

ge omkostninger, da det repræsenterer en afgivelse i værdi for enheden.  

Dog opstår der problemer herved med henblik på at sikre konsistens i relation til udbetaling af 

udbytte. Øvrige egenkapitaltransaktioner, såsom kapitaltilførsel og tilbagekøb af aktier, bør alt 

andet lige ikke påvirke nettoresultatet, idet det ikke repræsenterer en del af værditilvæksten.  

Fra en ren økonomisk betragtning kan der imidlertid argumenteres for, at transaktionen tilbage-

køb af aktier, hvor tilbagekøbet sker pro rata, minder om udbyttebetaling. Det kan desuden på-

stås, at det ikke er meningsfyldt at indregne et krav fra egenkapitalindehaverne, da de repræsen-

terer en residualinteresse. 

Det kan dog ikke afvises, at det på sin vis er rimeligt at indregne en omkostningskomponent i net-

toresultatet for at illustrere, at egenkapitalfinansiering ikke er gratis. Aktionærer mv. har et afkast-

krav, som virksomheden må opfylde for at bevare kapitalen i fremtiden.  

For at illustrere afkastkravet fra egenkapitalen kunne der i stedet indregnes en estimeret værdi 

heraf ved anvendelse af egenkapitalindehavernes alternativrente. Det er imidlertid stort set umu-

ligt i praksis at fremkomme med et rimeligt estimat, da egenkapitalindehaverne må forventes at 

have forskellige præferencer og som følge heraf forskellige alternativrenter. Vi foreslår derfor 

umiddelbart, at udbytte håndteres som på nuværende tidspunkt udenom nettoresultatet, mens 

dividender til præferenceaktier indregnes i nettoresultatet.   

Blandt de tre kategorier er der foreslået forskellig indregning af urealiserede dagsværdiændringer. 

Dette kan ske ved, at visse af disse føres over nettoresultatet og visse over anden totalindkomst.  

Ved hver regnskabsperiodes afslutning kan værdiændringerne, alt efter hvor de er ført i indkomst-

opgørelsen, føres på to separate reserver under egenkapital. Kun fra reserven for nettoresultat 

bør der udloddes udbytte, idet den anden reserve indeholder gevinster og tab, som enheden ikke 

har realiseret og dermed ikke kan disponere over. Værdierne heri er generelt forbundet med stør-

re usikkerhed. 
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Dagsværdiændringer af egenkapitalposter bør ikke indregnes, da egenkapitalværdien er en resi-

dual. For forpligtelser bør der ske indregning af dagsværdiændringer over nettoresultatet.  

Med hensyn til mezzanineinstrumenterne mener vi, at den todelte resultatopgørelse med fordel 

kan udnyttes. De urealiserede dagsværdiændringer bør føres over anden totalindkomst.  

For visse af instrumenterne under mezzaninekategorien såsom performanceafhængige krav kan 

der være en betydelig usikkerhed om det endelige udfald. Det kan hævdes fordelagtigt, at værdi-

ændringerne fra mezzanine ikke indregnes direkte i nettoresultatet, da det undgås, at volatilitet 

fra urealiserede værdiændringer får stor påvirkning herpå.  

Ved indfrielse af instrumenterne under mezzaninekategorien er der to mulige hændelsesudfald. 

Såfremt der sker afregning i egne egenkapitalinstrumenter, vil transaktionen ikke fremgå af netto-

resultatet, men ske direkte over egenkapitalen. Instrumentets tilhørende urealiserede værdiæn-

dringer føres fra reserven for anden totalindkomst. Effekten af transaktionen fordeles mellem eg-

ne egenkapitalinstrumenter og reserven for nettoresultat.   

Såfremt et instrument fra mezzanine afregnes i likvider eller konkrete aktiver, bør transaktionen 

føres over nettoresultatet, hvor urealiserede værdireguleringer fra anden totalindkomst ligeledes 

føres med over nettoresultatet, hvilket betyder, at der sker recycling. 

Fordelen ved at anvende denne todelte indkomstmåling for mezzanine-kategorien er, at der i net-

toindkomst fremgår ”almindelige” omkostningskomponenter. Urealiserede værdiændringer vises 

derimod i anden totalindkomst.  

Dette sikrer, at kombinationen af effekterne i nettoindkomst og anden totalindkomst akkumuleret 

gennem alle perioder i et instruments levetid viser den samlede værdi, som en instrumentindeha-

ver har modtaget gennem instrumentets levetid. Set fra de nuværende ejeres synsvinkel svarer 

det til den værdi, som er afgivet, mens det ikke altid er tilfældet set fra enhedens synsvinkel, idet 

der ikke afgives værdi ved udstedelse af egne aktier.  

Det kan således hævdes, at denne todelte indkomstindregning tilgodeser de nuværende ejere og 

dermed er i tråd med ejersynsvinklen.  

Vi anser imidlertid informationen som relevant også for øvrige regnskabsbrugere, idet alternativet 

til finansiering via udstedelse af egne aktier typisk vil være betaling i likvider eller andre aktiver. 
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Det er derfor relevant også for øvrige regnskabsbrugere at have kendskab til, i hvor høj grad virk-

somheden udsteder egne aktier som led i finansiering af sin drift.  

Desuden er tanken med, at disse dagsværdiændringer indregnes under anden totalindkomst, at 

brugerne netop kan inddrage disse i det omfang, de vurderer det relevant. 

 


