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Executive summary 

The area of financial instruments includes a high level of complexity. Therefore the International 

Accounting Standards Board (IASB) has been put into action to replace the existing standard apply-

ing to financial instruments, IAS 39. The new standard is named IFRS 9 – Financial Instruments 

and is expected to be effective as of January 1, 2013. The IASB have decided to divide the project 

into three phases. As the IASB completes each phase, it will delete the relevant part of IAS 39 and 

will end up replacing IAS 39. The first phase of the project is already completed and has resulted in 

IFRS 9 that will apply to all financial assets within the scope of IAS 39. 

Because of the high level of complexity surrounding financial instruments it is within the purpose 

of changing this standard, that the changes will simplify the existing rules in IAS 39. At the same 

time the new standard need to provide the users of financial statements with more useful informa-

tion. The objective of this thesis is to evaluate if these purposes are met in the new IFRS 9. The the-

sis expands on the following principal hypothesis: 

“The consequences of the changes from IAS 39 to IFRS 9 will result in a simplification of the re-

quirements for classification and measurement of financial assets regarding Danish entities and 

increased useful information for users of financial statements.” 

This thesis applies the IFRS Framework’s definition of the user of financial statements regarding 

the information these needs in accordance with making decisions. Thus, the new requirements of 

classifying and measuring financial assets are evaluated based upon the effect of the user’s value of 

these requirements. But the thesis also applies expert’s opinions to evaluate the use of the new re-

quirements with respect to preparers of financial statements. The expert opinions are illustrated in 

both the use of comment letters from relevant parties and in an interview with an expert of financial 

instruments. Furthermore we will prepare a comparative analysis of the classification and measure-

ment requirements of IAS 39 and IFRS 9 to assess the essential changes of these requirements.  

We conclude that the changes in requirements of classification and measurement from IAS 39 to 

IFRS 9 have simplified the areas of understanding, applying and interpreting the new requirements 

of IFRS 9. Furthermore we conclude that the changes in accordance with financial assets increases 

the amount of useful information provided the user of financial statements.  
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Forord 

Denne kandidatafhandling er udarbejdet som afslutning på cand.merc.aud-studiet på Copenhagen 

Business School i år 2010. 

Formålet med afhandlingen er at udarbejde en selvstændig behandling af et komplekst område som 

IAS 39 og IFRS 9. Afhandlingen har relevans for en statsautoriseret revisors virke, da revisorer ofte 

støder på området for finansielle instrumenter. Endvidere har emnet om finansielle instrumenter vist 

sig at være komplekst for både virksomheder at anvende og disses regnskabsaflæggere. Vi håber, at 

regnskabsinteresserede personer kan benytte afhandlingen som inspirationskilde til forståelse af 

ændringerne fra IAS 39 til IFRS 9 samt til at få et overblik over disses konsekvenser.  

Vi vil gerne takke de personer, der har bidraget til udarbejdelsen af kandidatafhandlingen, her-

iblandt Jan Fedders. 

 

Forfatterne ønsker god læselyst. 

 

Mariam Mani & Josephine Holm Henriksen 

København, august 2010 
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Definitionsliste  

 Subprime lån: Lånene er et finansbegreb, der stammer fra USA og bærer høje risici og derfor 

høje renter. Dette skyldes at subprime lån udbydes til lånere, der kaldes subprime lånere, som er 

en kategori af lånere, hvor sandsynligheden for at lånet tilbagebetales er mindre end ved katego-

rien af lånere, der betegnes som prime lånere
1
. 

 Collaterized Debt Obligation: Der på dansk kaldes sikrede gældsforpligtelser, er en form for 

forpligtelse der er båret på baggrund af sikkerhed i aktiver, hvis værdi og betalinger er afledt af 

en portefølje af fastforrentede underliggende aktiver. Værdipapirerne i en sådan forpligtelse er 

opdelt i klasser, eller trancher, hvor ”senior” tranchen anses for den mest sikre. Renter og afdrag 

fastlægges ud fra hvilken klasse tranchen befinder sig i
2
. 

 Trancher: I struktureret finansiering er en tranche en af en række beslægtede værdipapirer, som 

tilbydes som en del af den samlede transaktion således, at hver obligation udgør en forskellig 

del af en aftales risiko
3
. 

 International Accounting Standards Board: Er en uafhængig organisation, der arbejder i den 

private sektors interesse på at fastlægge et enkelt sæt af høj-kvalitets, forståelige og globalt ac-

ceptable standarder for finansiel rapportering
4
. 

 Financial Accounting Standards Board: Er en organisation udpeget af den private sektor til at 

fastlægge standarder (GAAP) for finansiel regnskabsaflæggelse, der regulerer udarbejdelsen af 

årsregnskabet i USA
5
. 

 Financial Crisis Advisory Group: Er en rådgivende grupper for organisationerne, IASB og 

FASB, bestående af højtstående ledere med bred international erfaring på internationale, finan-

sielle markeder. Gruppens primære funktion er at rådgive bestyrelserne om standardudstedende 

konsekvenser af den globale finanskrise samt mulige ændringer til de globale lovmæssige ram-

mer
6
.  

 G20: Er en gruppe bestående af tyve finansministre og centralbankchefer, der i daglig tale kal-

des G20, blev etableret i 1999 for at få de industrielle økonomier i verden til at overveje centrale 

spørgsmål i den globale økonomi. G20 forsøger, gennem styrkelse af den internationale finan-

                                                           
1
 http://da.wikipedia.org/wiki/Subprime-lån 

2
 http://en.wikipedia.org/wiki/Collateralized_debt_obligation 

3
 http://en.wikipedia.org/wiki/Tranche 

4
 http://www.iasb.org/The+organisation/IASCF+and+IASB.htm 

5
 http://www.fasb.org/jsp/FASB/Page/SectionPage&cid=1176154526495 

6
 http://www.fasb.org/jsp/FASB/Page/SectionPage&cid=1175801889213 
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sielle opbygning, at skabe mulighed for dialog om nationale politikker, internationalt samarbej-

de og internationale finansielle institutioner, at støtte vækst og udvikling i hele verden
7
.  

 Amortiseret kostpris: Er en indregnings- og målingsmetode for finansielle aktiver og finansielle 

forpligtelser, hvor formålet er at sætte fokus på de effektive renteindtægter og –omkostninger 

ved et lån frem for de nominelle renteindtægter og –omkostninger. Derfor gælder det for både 

finansielle aktiver og finansielle forpligtelser, at kurstab eller –gevinst på et fastforrentet lån i 

forhold til nominel værdi er udtryk for rente og derfor skal fordeles over løbetiden og indregnes 

i resultatopgørelsen som en finansiel indtægt eller – omkostning
8
. 

 Kostpris: Er en indregnings- og målingsmetode for finansielle aktiver, der ikke kan måle pålide-

ligt til dagsværdi. Kostprisen består af prisen for det finansielle aktiv tillagt transaktionsomkost-

ningerne for erhvervelse af aktivet. 

 Dagsværdi: Dagsværdien udgøres af det beløb, hvormed et aktiv kan sælges på et velfungerende 

marked
9
. 

 Indbygget afledt instrument: Er et instrument, hvis værdi er afledt af værdien på et underliggen-

de aktiv, for eksempel et værdipapir, en vare eller valuta
10

. Et indbyggede afledt er en del af en 

kombineret kontrakt, hvis vært er et ikke-afledt instrument. 

 Egenkapitalinstrument: Er enhver kontrakt, som repræsenterer en andel af den resterende værdi 

af aktiver efter fradrag af selskabets forpligtelser
11

. 

 Gældsinstrument: Er enhver form for dokumenteret finansiel forpligtelse, der beskriver en gæld, 

der er antaget af udstederen af dokumentet. Gældsinstrumentet forpligter udstederen til at tilba-

gebetale gæld i henhold til de vilkår, der er aftalt mellem køber og sælger
12

. 

 LIBOR: Renteindeks, der bruges til at lave justeringer på realkreditlån, hvor rentesatsen er ju-

sterbar
13

. 

 Chartered Financial Analyst: CFA er en international kvalifikationsbetegnelse, som gives til 

hovedsageligt fagfolk inden for finansieringsanalyse og investeringsforvaltning
14

.  

                                                           
7
 http://www.g20.org/about_what_is_g20.aspx 

8
 Publikation: DBO – Værd at vide om finansielle forpligtelser og aktiver – amortiseret kostpris, April 2004 

9
 http://www.banktorvet.dk/oekonomi/dagsvrdi/ 

10
 http://www.nationalbanken.dk/C1256BE2005737D3/side/Finansiel_stabilitet_2006/$file/kap09.htm 

11
 Jf. IAS 32 punkt 11, definitionen af egenkapitalinstrumenter under finansielle forpligtelser 

12
 http://www.wisegeek.com/what-is-a-debt-instrument.htm 

13
 http://www.bankrate.com/rates/interest-rates/libor.aspx 

14
 http://en.wikipedia.org/wiki/Chartered_Financial_Analyst 
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1 Indledning 

1.1 Kandidatafhandling 

Med udgangspunkt i International Accounting Standards Board’s (herefter IASB) valg om udarbej-

delse af en ny standard for finansielle instrumenter i form af en ændring af den nuværende standard 

for finansielle instrumenter, IAS 39, ønskes en gennemgang af, hvad grundlaget for dette er. Denne 

gennemgang skal blandt andet indeholde en behandling af de konkrete forslag forelagt af IASB, de 

udefrakommende anbefalinger, tilknytningen til øvrige internationale standarder samt holdningerne 

fra udvalgte interessenter af regnskabsstandarder, alle i forbindelse med en ændring af standarden 

for finansielle instrumenter. Denne gennemgang samt diskussion af, hvad IASB er kommet frem til 

og hertil forskellene i forhold til udgangspunktet, skal danne grundlag for at se på konsekvenserne 

af, at en sådan standard ændres, herunder indeholdende enkelte praktiske eksempler, der blandt an-

det tager udgangspunkt i en konkret dansk C20 virksomhed. 

1.2 Problemformulering 

Både internationalt og i Danmark har der i de seneste år været en voksende debat omkring kom-

pleksiteten ved de internationale regnskabsstandarder for indregning og måling af finansielle in-

strumenter. I forbindelse hermed har både revisorer, regnskabsaflæggere samt øvrige interessenter 

af regnskabsstandarderne fundet kravene til den finansielle rapportering for værende særdeles kom-

plekse, idet det menes, at kravene er svære at forstå, anvende og fortolke. IASB er derfor flere gan-

ge blevet opfordret til at udvikle nye regnskabsstandarder for finansielle instrumenter, der er mindre 

komplekse og mere principorienterede
15

, hvorfor IASB i 2008 tilføjede projektet om ændring af 

standarden for finansielle instrumenter, IAS 39 – Finansielle Instrumenter: Indregning og Måling 

(herefter IAS 39) til deres aktive dagsorden
16

. 

Projektet har hidtil omfattet IASB’s udgivelse af et diskussionsudspil – Discussion Paper: Redu-

cing Complexity in Reporting Financial Instruments (herefter diskussionsudspillet), der, som titlen 

anfører, omhandlede overordnede forslag til reducering af kompleksiteten i rapporteringen af finan-

sielle instrumenter. Endvidere er der af IASB udgivet to Exposure Drafts (herefter udkast) vedrø-

rende henholdsvis klassifikation og måling samt amortiseret kostpris og nedskrivninger
17

, hvor 

                                                           
15

 Discussion paper ”Reducing Complexity in Reporting Financial Instruments”, side 4  
16

 http://www.iasb.org/Current+Projects/IASB+Projects/Financial+Instruments+A+Replacement+of+IAS+39+Finan-

cial+Instruments+Recognitio/Financial+Instruments+Replacement+of+IAS+39.htm 
17

 Udkastene omfatter følgende: Exposure Draft – Financial Instruments: Classification and Measurement (juli 2009) 

samt Exposure Draft – Financial Instruments: Amortised Cost and Impairment (november 2009) 

http://www.iasb.org/Current+Projects/IASB+Projects/Financial+Instruments+A+Replacement+of+IAS+39+Finan-cial
http://www.iasb.org/Current+Projects/IASB+Projects/Financial+Instruments+A+Replacement+of+IAS+39+Finan-cial
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førstnævnte på nuværende tidspunkt har resulteret i en standard for finansielle aktiver, IFRS 9 – 

Finansielle Instrumenter (herefter IFRS 9).  

Den nye standard, IFRS 9, indeholder derfor på nuværende tidspunkt udelukkende krav omkring 

klassifikation og måling, hvor øvrige forhold omkring finansielle instrumenter endnu skal følge 

kravene i IAS 39, indtil de øvrige faser af projektet er gennemført. IASB mener, at kravene om 

klassifikation og måling i IFRS 9 er blevet simplificeret i forhold til de tilsvarende krav i IAS 39. 

Derved menes det, at brugerne af regnskabsstandardernes problemer med IAS 39 burde være løst 

ved IFRS 9 med hensyn til klassifikation og måling og på nuværende tidspunkt bør være lettere at 

forstå, anvende og fortolke. Problemer omkring inkonsistens bør endvidere være løst med den nye 

standard
18

. 

Denne afhandling vil derfor med udgangspunkt i udviklingen af denne nye standard for finansielle 

instrumenter undersøge, hvad der konkret ligger til grund for en ændring af standarden for finansiel-

le instrumenter samt, hvad der på nuværende tidspunkt foreligger af krav i IFRS 9, herunder ar-

bejdsplanen for projektet og derved undersøge, hvorvidt interessenter af regnskabsstandarder ind-

drages i processen. 

Afhandlingen vil på baggrund af en komparativ analyse af kravene i IAS 39 og IFRS 9, en kompa-

rativ analyse af udkastet til klassifikation og måling af finansielle instrumenter og den nuværende 

IFRS 9 samt praktiske eksempler munde ud i en fremstilling af konsekvenserne for ændringen af 

standarden herunder i forhold til formålet med ændringen af standarden.  

Sammenfattende er afhandlingen baseret på følgende hypotese: 

Konsekvenserne af ændringerne fra IAS 39 til IFRS 9 vil være en simplificering af kravene for klas-

sifikation og måling af finansielle aktiver for de danske virksomheder samt en øget nytte af informa-

tion for regnskabsbrugerne. 

Hypotesen vil blive undersøgt med udgangspunkt i det, der på nuværende tidspunkt er forelagt af 

IASB i forhold til projektet om en ændring af standarden for finansielle instrumenter. Til hypotesen 

kan opstilles følgende undersøgende spørgsmål:  

Baggrund for ændring af standarden for finansielle instrumenter 

Hvorfor er en ændring af standarden for finansielle instrumenter blevet aktuel? 

                                                           
18

 Kilde: IFRS 9 punkt IN11 
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 Hvilke anbefalinger har G20 fremlagt til en ændring af standarden? 

 I hvilket omfang har konvergensprogrammet haft en indflydelse for ændringerne? 

 Hvilke årsager og forslag har ligget til grund for ændringen af standarden i forhold til diskussi-

onsudspillet herunder hvilke holdninger er tilkendegivet af udvalgte interessenter af regnskabs-

standarder?  

Nuværende plan for IFRS 9  

Hvordan udarbejdes IFRS 9 og hvad er omfattet af IFRS 9 på nuværende tidspunkt? 

 Hvad er arbejdsplanen for projektet? 

 Hvilke forslag fra IASB fremgår af udkastet til første fase af IFRS 9, herunder hvilke holdninger 

er tilkendegivet af udvalgte interessenter af regnskabsstandarder?  

 Hvad omfatter den nuværende IFRS 9? 

Komparativ analyse 

Hvilke ændringer er der foretaget i forhold til IFRS 9? 

 Hvilke forskelle er der mellem IAS 39 og den endelige IFRS 9? 

 Hvilke forskelle er der mellem udkastet til IFRS 9 og den endelige IFRS 9 og er holdningerne 

fra udvalgte interessenter af regnskabsstandarder taget i betragtning?  

 Hvilke væsentlige mangler er der i forhold til udkastet og den endelige IFRS 9? 

Konsekvenserne af IFRS 9 

Hvilke konsekvenser får de væsentligste ændringer fra IAS 39 til IFRS 9? 

 Hvilke konsekvenser får de væsentligste ændringer af kravene for finansielle aktiver for hen-

holdsvis regnskabsaflægger og regnskabsbruger? 

 Hvilke praktiske konsekvenser får enkelte ændringer af kravene for klassifikation og måling fra 

IAS 39 til IFRS 9? 

Fremtidsudsigterne for IFRS 9 

Hvad er fremtidsperspektiverne for IFRS 9 standarden? 

 Hvilket tiltag har IASB foretaget sig for at færdiggøre IFRS 9? 
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1.3 Problemafgrænsning 

Målet med denne afhandling er at analysere konsekvenserne af den nye standard for finansielle in-

strumenter, IFRS 9, i forhold til danske virksomheder. Derfor afgrænses der fra at belyse, hvilke 

konsekvenser IFRS 9 får for udenlandske virksomheder. Ydermere afgrænses afhandlingen fra at 

anvende alle danske virksomheder, idet dette ikke anses for værende relevant. Derimod er der i af-

handlingen valgt at benytte Carlsberg A/S som repræsentant for danske virksomheder. Dermed vil 

eksempler fra virksomheder indenfor brancherne rederi, handel og service samt finansielle virk-

somheder såsom forsikrings- og bankvirksomheder ikke fremgå af afhandlingen, idet vi har valt at 

benytte industribranchen. 

Afhandlingen tager alene udgangspunkt i ændringen af standarden for finansielle instrumenter fra 

IAS 39 til IFRS 9, hvilket er grunden til, at der kun i et begrænset omfang nævnes hvilke formål og 

hensigter, der er med en ændring af nedskrivninger og sikringsinstrumenter, da disse ikke er omfat-

tet af IFRS 9 endnu. Der afgrænses endvidere fra regnskabsposter, som er omfattet af regnskabs-

standarder, der henviser til kravene i IAS 39, som eksempelvis regnskabsposter, der omfatter asso-

cierede virksomheder og dattervirksomheder.  

I lighed med ovenstående anses regnskabsstandarder udstedt af andre end IASB for at være uden for 

afhandlingens emneområde. Dog bliver konvergensprojektet mellem de to standardudstedende or-

ganisationer, IASB og FASB, der udsteder regnskabsstandarder i USA – US GAAP, behandlet i 

afhandlingen. 

Inden for afhandlingens rammer anses det for mest hensigtsmæssigt udelukkende at behandle de 

væsentligste ændringer fra IAS 39 til IFRS 9. Afhandlingen vil derfor som udgangspunkt fokusere 

på de overordnede hovedkategorier af finansielle aktiver. Som følge heraf vil konsekvenserne af 

eliminering af enkelte undtagelser i IAS 39 ikke bearbejdes. Desuden er det valgt ikke, at behandle 

kravene i IAS 39 særskilt, da denne standard anses som værende kendt for læseren. Når IAS 39 

omtales i afhandlingen henvises der i stedet for til specifikke punkter i standarden. 

Endelig er der i afhandlingen medtaget kommentarbreve i forhold til både diskussionsudspillet og 

udkastet fra udvalgte interessenter af regnskabsstandarder, hvor PricewaterhouseCoopers (herefter 

PwC), Foreningen af Statsautoriserede Revisorer (herefter FSR) samt Forsikring & Pension er valgt 

som repræsentanter for danske interessenter af regnskabsstandarder. PwC’s kommentarbreve er 

sendt fra hovedkontoret i London, men anses dog alligevel som dansk repræsentant, idet PwC har 

afdelinger i Danmark. Kommentarbrevene anses derfor at repræsentere de danske afdelingers hold-
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ninger til regnskabsstandarder. Der har været få kommentarbreve fra Danmark, hvorfor Forsikring 

& Pensions besvarelser ligeledes anvendt. Dog foreligger besvarelser fra Forsikring & Pension i et 

meget begrænset omfang, hvorfor disses holdninger ikke vil optræde i alle tilfælde, hvor kommen-

tarbreve inddrages. Herunder har danske produktionsvirksomheder ikke givet deres holdning til 

kende i form af kommentarbreve til IASB. Derfor har vi i analysen, hvor det har været nødvendigt, 

valgt at benytte kommentarbreve fra internationale produktionsvirksomheder med hovedsæde i ud-

landet. Som følge heraf vil Volkswagen AG og Nestlé S.A. medtages i analysen af konsekvenserne 

ved IFRS 9, hvor dette måtte være nødvendigt. 

1.3.1 Efterfølgende begivenheder  

IFRS 9 er et stadigt aktivt projekt, hvortil nye udkast stadig udgives af IASB og kommentarbreve 

fra relevante interessenter af regnskabsstandarder stadig tilløber projektet. Vi har derfor stoppet 

med indsamling af nye data fra februar 2010. Dette er på baggrund af udviklingen af standarden, der 

vil bestå sideløbende med vores afhandling. Vi har dog valgt at benytte nye relevante udkast, som er 

udgivet efter februar 2010, i vores perspektivering, således at relevante begivenheder bliver belyst i 

et mindre omfang.     

1.4 Opgavestruktur 

Som det fremgår af de opstillede problemstillinger i problemformuleringen er afhandlingen foruden 

problemformulering og hovedkonklusion opdelt i fem kapitler. Denne opdeling og disponering af 

afhandlingen er skitseret i figur 1.1 nedenfor. Numrene som er anført i figurens kasser henviser til 

afhandlingens kapitelnumre. 
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Figur 1.1 - Opgavens struktur. Kilde: Egen tilvirkning 
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1.5.1 Baggrund for ændring af standarden for finansielle instrumenter (kapitel 2) 

Kapitlet består af en redegørelse for baggrunden for en ændring af standarden for finansielle in-

strumenter, IAS 39. Der har været flere aspekter, som følger af en ændring af denne standard, hvil-

ket ligger til grund for at kapitlet gennemgår finanskrisen, konvergensprojektet mellem IASB og 

FASB, G20 samt diskussionsudspillet: Reducering af Kompleksiteten ved Rapportering af Finan-

sielle Instrumenter. 

Alle ovenstående gennemgange vil fremgå udelukkende i forhold til at belyse, hvorfor en ændring 

af standarden for finansielle instrumenter er blevet aktuel. Under gennemgangen af diskussionsud-

spillet, vil der i et begrænset omfang blive lagt vægt på nedskrivninger og sikringsinstrumenter, idet 

disse områder ikke er omfattet af den nuværende IFRS 9.   

Grundet ovenstående gennemgang besvarer dette kapitel, hvilke årsager der ligger til grund for at 

foretage en ændring af standarden for finansielle instrumenter, IAS 39. Formålet med kapitlet er at 

få fastlagt, hvilke emner, der har haft indflydelse på ændringen af rapportering af finansielle instru-

ment, for derigennem at danne en forståelse for formålet med denne. 

1.5.2 Nuværende plan for IFRS 9 (kapitel 3) 

Kapitlet indeholder en gennemgang af det, der på nuværende tidspunkt foreligger i IFRS 9, herun-

der en gennemgang af planen for projektet om udarbejdelsen af standarden for finansielle instru-

menter, IFRS 9 samt en gennemgang af det udkast, der har ligget til grund for den nuværende IFRS 

9. 

Baggrunden for at medtage arbejdsplanen for projektet er at få et overblik over, hvad der på nuvæ-

rende tidspunkt foreligger samt, hvornår standarden forventes at være færdiggjort. Endvidere giver 

det en indikation af, at den samlede endelige IFRS 9 ikke vil blive behandlet i denne afhandling, 

idet projektets forventede færdiggørelse foreligger på en dato efter afleveringen af denne afhand-

ling. Endvidere er formålet med en gennemgang af udkastet til første fase af projektet at beskrive 

det, der har ligget til grund for det indhold, der på nuværende tidspunkt foreligger i IFRS 9. Yder-

mere gives en indikation af hvorledes IASB behandler et sådan projekt, hvorfor der under behand-

lingen af udkastet vil fremgå holdninger fra udvalgte interessenter af regnskabsstandarder i form af 

kommentarbreve, som er blevet forelagt IASB efter udgivelsen af udkastet. 

Afslutningsvis gennemgår kapitlet den nuværende IFRS 9, der udelukkende omhandler klassifikati-

on og måling af finansielle aktiver. Herunder er angivet den vejledning, der foreligger i IFRS 9 ap-

pendiks B, når denne er fundet relevant i forhold til afhandlingen. Dette har til formål at afklare, 
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hvilke krav om klassifikation og måling af finansielle aktiver, der på nuværende tidspunkt forelig-

ger i IFRS 9. 

Kapitlets objektive gennemgang udgør grundlaget for den komparative analyse, der vil blive foreta-

get i det efterfølgende kapitel, hvor forskellene mellem IAS 39 og den nuværende IFRS 9 samt for-

skellene mellem udkastet og IFRS 9 vil blive vurderet. 

1.5.3 Komparativ analyse (kapitel 4) 

Kapitlet omfatter en komparativ analyse af henholdsvis forskellene mellem den eksisterende stan-

dard for finansielle instrumenter, IAS 39 og den endelige IFRS 9 i forhold til klassifikation og må-

ling af finansielle aktiver samt forskellene mellem udkastet om klassifikation og måling og den en-

delige IFRS 9. 

Formålet med denne komparative analyse er at vurdere og identificere de væsentligste forskelle 

mellem de klassifikations- og målingskrav, der forelå i IAS 39 i forhold til IFRS 9. Ligeledes er 

målet med kapitlet at vurdere om IASB har lavet nogle væsentlige ændringer i IFRS 9 i forhold til 

udkastet, herunder om udvalgte interessenter af regnskabsstandarders holdninger er taget i betragt-

ning ved udarbejdelse af de endelige krav for klassifikation og måling af finansielle aktiver. 

Den komparative analyse mellem IAS 39 og IFRS 9 med hensyn til klassifikations- og målingskrav 

er opbygget således, at hvert enkelt område indenfor IFRS 9 er behandlet separat. Indenfor disse 

områder, som blandt andet omfatter, klassifikation, måling og reklassifikation, vil analysen ske ud 

fra hvilke forskelle, der er indenfor det enkelte form for instrument, herunder gældsinstrumenter og 

egenkapitalinstrumenter. 

I forhold til den komparative analyse mellem udkastet og IFRS 9 vil de enkelte forskelle mellem 

udkastet og IFRS 9 blive vurderet. Dette vil forekomme med inddragelse af holdningerne fra ud-

valgte interessenter af regnskabsstandarder, hvilket vil belyse, hvorvidt IASB har taget hensyn til 

disse i udarbejdelsen af IFRS 9. 

Kapitlets komparative analyse udgør grundlaget for analysen af de konsekvenser, der er ved IFRS 9, 

der vil foreligge i et af de efterfølgende kapitler, hvor disse konsekvenser vil blive vurderet med 

hensyn til det, der har været formålet med ændringen af standarden for finansielle instrumenter. 

Yderligere vil dette kapitel bestå af en samlet vurdering af den komparative analyse. Hertil vil det 

blive analyseret, hvorvidt der er mangler i den forelagte IFRS 9 og hvilke konsekvenser disse mang-
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ler medfører.  Vurderingen vil blandt andet underbygges af udtalelser fra en fagekspert, som er ble-

vet interviewet af os. Nedenfor angives hvilke metode, der er anvendt ved interviewet. 

Interview metode 

Vi har valgt at anvende en kvalitativ interviewmetode med åbne spørgsmål, idet et kvantitativt in-

terview, vil bestå af spørgeskemaer med lukkede spørgsmål. Kvantitativt interview anses derfor 

ikke for værende dækkende i forhold til vores problemområde, da standarden for finansielle instru-

menter anses for værende et komplekst område, hvorfor lukkede spørgsmål ikke vil formå at give os 

de stærke besvarelser, som vi søger. Interviewet er foretaget med Jan Fedders, som anses for væ-

rende ekspert på området.  

Før mødet blev spørgsmålene jf. bilag 1 tilsendt således, at Jan Fedders havde en mulighed for at 

forberede sig. Interviewet blev udført ved en dialog, hvor vi stillede et spørgsmål, hvortil Jan Fed-

ders svarede, hvor det fandtes relevant blev yderligere spørgsmål stillet som følge af besvarelsen. 

Hele interviewet blev optaget ved brug af diktafon og på den måde har vi haft mulighed for at vende 

tilbage og lytte til alle besvarelserne og skrive dem korrekt ned. Det skal hertil nævnes, at Jan Fed-

ders har godkendt besvarelserne. 

Interview person  

Jan Fedders er uddannet statsautoriseret revisor og er på nuværende tidspunkt partner hos PwC. Jan 

Fedders har udgivet bøger om internationale regnskabsstandarder og skriver ofte artikler om rele-

vante emner indenfor revision. Et af hans speciale områder er blandt andet finansielle instrumenter, 

hvorfor Jan Fedders anses for værende en repræsentativ interviewperson.  

1.5.4 Konsekvenserne af IFRS 9 (kapitel 5) 

Kapitlet indeholder en analytisk vurdering af de generelle konsekvenser af IFRS 9, herunder de 

praktiske konsekvenser af IFRS 9 for danske virksomheder. Da IFRS 9 på nuværende tidspunkt 

udelukkende indeholder krav til klassifikation og måling af finansielle aktiver, vil der alene ses på 

konsekvenserne af dette.  

Metoden til at belyse konsekvenserne af IFRS 9 vil være at analysere de generelle konsekvenser for 

de væsentlige ændringer. Analysen vil derefter være underbygget med eksempler ved at tage ud-

gangspunkt i Carlsberg A/S årsrapport, så længe dette anses for muligt samt relevant. For at vi kan 

vurdere de reelle konsekvenser, findes det nødvendigt, at den teoretiske tilgang bliver bibeholdt. 
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Derfor vil analysen tage udgangspunkt i standarden, det vil sige, at der vil være eksempler, som i 

praksis ikke er benyttet af mange virksomheder, som er omfattet af vores afgrænsning. 

Formålet med analysen er at vurdere, hvad konsekvenserne ved den nye standard for finansielle 

instrumenter, IFRS 9, er på nuværende tidspunkt. Analysen indeholder derfor dels en vurdering af 

konsekvenserne generelt og dels en vurdering af konsekvenserne for konkrete danske virksomheder 

i form af eksempler på konsekvenserne med udgangspunkt i de udvalgte virksomheders årsrapporter 

fra 2009
19

. Da det ikke har været muligt at interviewe analytiker eller regnskabsaflægger, anvendes 

interviewet med Jan Fedders samt kommentarbreve fra PwC og FRS, således at vores vurdering, om 

hvorvidt brugere af årsrapporter har fået en øget nytte af information, underbygges af en fagekspert 

og revisorer.   

Nedenfor er angivet udvælgelseskriterierne for de virksomheder, hvis årsrapporter er valgt som ud-

gangspunkt for praktiske eksempler på konsekvenserne. 

Udvalgte virksomheder 

Til brug for analysen er det valgt at tage udgangspunkt i en virksomhed, der er optaget til notering 

på Københavns Fondsbørs samt blandt de virksomheder, der er på OMX Copenhagen 20 indekset 

(herefter C20).  

Kriteriet for udvælgelse af en virksomhed blandt C20 virksomhederne har været en branchebetragt-

ning, hvor der er valgt en virksomhed ud fra den branche, der er størst repræsenteret på C20 indek-

set. Hermed er Carlsberg A/S valgt, idet denne er en af de større danske virksomheder. Samtidig 

repræsenterer Carlsberg A/S en stor del af C20’s samlede børsværdi, idet Carlsberg A/S har den 

femte største børsværdi
20

. 

1.5.5 Fremtidsudsigterne for IFRS 9 (kapitel 6) 

Kapitlet består af en beskrivelse af, hvad fremtidsudsigterne er for den videre udarbejdelse samt 

færdiggørelse af den nye standard for finansielle instrumenter, IFRS 9. Disse fremtidsudsigter vur-

deres i forhold til de forslag der på nuværende tidspunkt foreligger fra IASB i form af udkast om 

finansielle forpligtelser samt den næste fase om nedskrivning af amortiseret kostpris. Der vil blive 

inddraget kommentarbreve fra udvalgte interessenter af regnskabsstandarder. 

                                                           
19

 Der tages udgangspunkt i virksomhedernes koncernregnskaber 
20

 Henvisning: Bilag 2 for information om virksomheder på C20 indekset 
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1.5.6 Hovedkonklusion (kapitel 7) 

Da hvert kapitel afsluttes med en delkonklusion, indeholder hovedkonklusionen en opsamling af de 

væsentligste elementer fra de enkelte delkonklusioner. Derved vil der blive konkluderet på afhand-

lingens hypotese. 

1.6 Litteratur og kildekritik 

Der er i afhandlingen både anvendt primær og sekundær litteratur. Vor gennemgang af baggrunden 

for ændring af standarden for finansielle instrumenter bygger på primære kilder i form af konferen-

ce- og kongresberetninger, tidsskriftartikler, publikationer mv. Afhandlingens øvrige kapitler byg-

ger ligeledes på primære kilder i form af publikationer samt regnskabsstandarder med tilhørende 

kommentarer fra udvalgte interessenter af regnskabsstandarder. Som sekundær litteratur er anvendt 

øvrig litteratur i form af bøger, fagartikler mv. 

Publikationer fra IASB om forslag til en ny standard, konference- og kongresberetninger samt stan-

darder er objektive i deres udformning. Dette begrundes blandt andet med, at IASB anses for væ-

rende pålidelig, idet de er en uafhængig organisation, der arbejder i den private sektors interesse. 

Kommentarer fra udvalgte interessenter af regnskabsstandarder samt den øvrige litteratur i form af 

bøger, fagartikler mv. er subjektive i sin udformning. Denne litteratur anses for subjektiv, idet den-

ne er udtryk for de enkelte personers og interessegruppers syn på de behandlede problemstillinger. 

Interviewet med Jan Fedders, anvendes som en fagekspert i vores afhandling. Der er dog taget hen-

syn til, at interviewet bygger på en subjektiv besvarelse, idet det er Jan Fedders holdninger til områ-

det. Vi anser dog besvarelserne for værende pålidelige, idet han har arbejdet som revisor, udgivet 

bøger, skrevet artikler og fordybet sig i finansielle instrumenter i mange år, og har derved en forstå-

else for og kendskab til området, hvilket forsvarer anvendelsen af Jan Fedders som fagekspert.   

Denne afhandling bygger på objektiv litteratur, der munder ud i en konklusion indeholdende en 

subjektiv vurdering af den nye standard for finansielle instrumenter, hvor enkelte dele på nuværen-

de tidspunkt er klar til implementering, med henblik på at undersøge konsekvenserne af de nye krav 

om klassifikation og måling generelt, samt for danske virksomheder. Afhandlingen bygger dermed 

på en undersøgende holdning til både IAS 39 og IFRS 9. Vi forholder os kritiske til begge standar-

der, for at vurdere konsekvenserne af de væsentlige ændringer. 
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2 Baggrund for IFRS 9  

Baggrunden for ændringen af IAS 39 omfatter flere aspekter. Det er derfor formålet med dette kapi-

tel at gennemgå de relevante emner, som har haft en indflydelse på ændringen af rapporteringen af 

finansielle instrumenter.  

Kapitlet omfatter dermed emnet finanskrisen, hvor der beskrives hvilke forhold, der har gjort sig 

gældende under denne samt, hvorledes finanskrisen har været årsag til en ændring af kravene for 

finansiel rapportering – IAS 39. Desuden gennemgås konvergensprojektet mellem IASB og FASB, 

med hensyn til en konvergens af den nye standard for finansielle instrumenter. Endvidere bearbej-

des en af de mange organisationer, der har givet holdninger til kende i forhold til de eksisterende 

standarder omkring finansielle instrumenter, G-20. Med hensyn til G-20 gennemgås det, hvorledes 

de mener, at de eksisterende standarder bør ændres.  

Afslutningsvis vil kapitlet omfatte en gennemgang af et diskussionsudspil, udgivet af IASB. Dis-

kussionsudspillet fastslår problemerne ved den eksisterende standard for finansielle instrumenter, 

IAS 39, og kommer med mellemlange og langsigtede forslag til ændring af denne. Hertil vil hold-

ningerne fra udvalgte interessenter af regnskabsstandarderne blive gennemgået i forbindelse med, 

de spørgsmål IASB stiller i diskussionsudspillet. 

2.1 Finanskrisen 

Finanskrisen har påvirket mange via den finansielle sektor, men det er vigtig at se nærmere på, hvad 

der er sket og derved få en forståelse for disse påvirkninger. 

Efter 11. september 2001 sænkede centralbanken i USA udlånsrenten i håb om at holde forbruget 

kørende på et fornuftigt niveau. Dette medførte dog i de efterfølgende år, at renten blev holdt kun-

stigt nede mens forbruget steg. Ikke mindst steg også priserne på faste ejendomme, og det er her, at 

investorer og udlånsinstitutioner melder deres ankomst.  

Spekulationer i investeringsstrategier fik kreditinstitutionerne i USA til at udstede lån til dårlige 

betalere, subprime låner, der ellers ikke ville være kreditværdige. Der blev givet lån til faste ejen-

domme, og desuden blev der ført en luksuriøs livsstil, der i princippet ikke var råd til og på den må-

de begyndte investeringsstrategierne at falme. Desuden begyndte bankerne at inddele og sprede 

risikoen og derefter sælge dem videre til hedgefonde og investeringsbanker. 

Bankerne og hedgefondene opdager dog hurtigt, at disse lån indebærer en højere risiko end først 

antaget, og reagerer på dette ved at oprette CDO'er (collaterized debt obligation). Her blev alle de 
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dårlige lån samlet og opdelt i tre puljer. På denne måde kunne kreditratingbureauerne give dem ka-

rakter, på forskellige ratings niveauer, og med en rating på AAA, blive attraktive på marked igen
21

. 

Da subprime lånerne på længere sigt, hverken kunne betale renter eller lån stod bankerne pludselig 

med flere og flere ejendomme, hvilket førte til faldende priser. Alt dette førte til et ugennemskueligt 

marked, hvor ingen vidste hvem og hvad, der blev handlet med. I løbet af 2007 ses de første tegn på 

en krise, hvor banker, hedgefonde og forsikringsvirksomheder lider store tab og senere går forsik-

ringsvirksomheder og investeringsbanker, som for eksempel Lehman Brothers, konkurs. 

Hele krisen har ført til makroøkonomiske mekanismer, som har bevirket, at denne krise har ramt 

alle, fra forbruger til producent, samt fra små - til store banker, der sidder tilbage med tab og store 

nedskrivninger. 

Regnskabsaflæggelse spiller en central rolle i det finansielle system ved at forsøge at give objektive, 

gennemskuelige og relevante oplysninger om økonomiske resultater. En effektiv regnskabsaflæg-

gelse kræver blandt andet høj kvalitet af regnskabsstandarder, stringente revisorer og regnskabsaf-

læggere, der følger disse standarder nøje. 

Som et svar på den finansielle krise opretter IASB og FASB i enighed en ny rådgivningsgruppe i 

2008, bestående af lovgivere, revisorer, regnskabsaflæggere og andre brugere af årsregnskabet. 

Denne gruppe, som kaldes Financial Crisis Advisory Group (herefter FCAG), skal sikre, at rappor-

teringsspørgsmål i forbindelse med den finansielle krise vil blive behandlet i et internationalt øje-

med
22

. Rådgivningsgruppen FCAG har desuden korresponderet med G20 lederne, om fremtidige 

tiltag til ændringer og forbedringer af rapporteringsstandarder set i lyset af den finansielle krise. 

Hertil mener FCAG, at de mere væsentlige, varige og globale forbedringer er dem, som vil stamme 

fra ændringen af rapportering af finansielle instrumenter. Desuden ser FCAG projektet for ændrin-

gen af rapporteringen af de finansielle instrumenter for værende en kompleks og stor udfordring for 

IASB og FASB, derfor kræver projektet ressourcer, koordinering og fokus
23

.  

2.2 G-20 

Gruppen bestående af tyve finansministre og centralbankchefer, der i daglig tale kaldes G-20, blev 

etableret i 1999 for at få de industrielle økonomier i verden til at overveje centrale spørgsmål i den 

globale økonomi
24

. G-20 forsøger, gennem styrkelse af den internationale finansielle opbygning, at 

                                                           
21

 http://www.erhvervsbladet.dk/erhvervsklima/saadan-startede-den-aktuelle-finanskrise 
22

 Press release “IASB and FASB create advisory group to review reporting issues related to credit crisis”, 16. oktober 

2008 
23

 FCAG letter to G20, 2. april 2009 
24

 http://www.g20.org/about_what_is_g20.aspx 
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skabe mulighed for dialog om nationale politikker, internationalt samarbejde og internationale fi-

nansielle institutioner, at støtte vækst og udvikling i hele verden.  

G-20 lederne har også været omkring diskussionen om ændringen af standarderne for finansielle 

instrumenter. I november 2008, hvor den finansielle krise for alvor slog igennem, angav G-20 le-

derne i en deklaration om finansielle markeder og verdensøkonomien
25

 alternative forslag til, hvor-

dan en finansiel krise, som den nærværende, kan afhjælpes samt forhindres i fremtiden. Heriblandt 

pålagde G-20, at verdenens finansministre skulle lave anbefalinger om en gennemgang samt tilpas-

ning af globale regnskabsstandarder, specielt med henblik på komplekse værdipapirer i tider med 

finansiel ustabilitet.  

Som det bemærkes ovenfor, kommer G-20’s engagement i en revidering af standarden for finansiel-

le instrumenter sig primært af den globale finanskrise
26

. I ovennævnte deklaration angiver G-20 fem 

principper for en reform af de finansielle markeder, som vil hjælpe til at undgå fremtidige kriser. 

Disse fem principper er følgende
27

: 

 Styrkelse af gennemsigtighed og ansvarlighed 

 Øgning af sund regulering 

 Fremning af integriteten på de finansielle markeder 

 Styrkelse af det internationale samarbejde 

 Reform af internationale finansielle institutioner 

Den 2. april 2009 afholdte G-20 møde angående opfølgning og gennemførsel af en reform på de 

finansielle markeder, på baggrund af de ovenstående fremsatte principper. På dette møde blev der 

udarbejdet en konkret handlingsplan. Følgende handlinger, som fremgår af tabel 2.1, anbefaler G-20 

i forhold til forbedring af internationale regnskabsstandarder: 

Handlingsplan Næste skridt 

Styrkelse af åbenhed og ansvarlighed 

Der bør arbejdes på at forbedre 

vejledning til værdiansættelse af 

værdipapirer, herunder tage hensyn 

til værdiansættelsen af komplekse, 

Der opfordres til at regnskabsstandardudstedere samar-

bejder med tilsynsmyndigheder for at forbedre regnskabs-

standarder for tilførsler, ikke-balanceførte poster samt 

usikkerhed ved værdiansættelse. 
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 Declaration Summit on Financial Markets and The World Economy, 15. november 2008, side 4 
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illikvide produkter, især i perioder 

med stress. 

Regnskabsstandardudstedere bør forbedre standarder for 

værdiansættelse af finansielle instrumenter baseret på 

deres likviditet samt investors hensigt med det finansielle 

instrument, samtidig bør rammerne for dagsværdi gen-

nemgås. 

Regnskabsstandardudstedere bør ved udgangen af 2009 

træffe foranstaltninger for at styrke indregning af hensæt-

telser til tab på lån ved at indarbejde et større omfang af 

kreditoplysninger. 

Arbejdet omkring afhjælpning af 

svaghederne ved oplysningskrav og 

regnskabspraksis for ikke-

balanceførte poster bør styrkes. 

Regnskabsstandardudstedere bør ved udgangen af 2009 

træffe foranstaltninger for at forbedre regnskabsstandar-

der for ikke-balanceførte poster. 

Det krævede oplysningskrav om-

kring komplekse finansielle instru-

menter bør forbedres. 

Fortsætte med gennemførsel samt overvågning af dette. 

Regnskabsstandardudstedere bør 

foretage en gennemgang af deres 

medlemmer, for at sikre gennemsig-

tighed, ansvarlighed samt et pas-

sende forhold mellem dette uaf-

hængige organ og de relevante 

myndigheder. 

Regnskabsstandardudstedere bør, inden for rammerne af 

den uafhængige proces for udstedelse af regnskabsstan-

darder, forbedre inddragelse af interessenter, herunder 

tilsynsmyndigheder og nye markeder, gennem IASB’s 

revision af forfatningen. 

De vigtigste regnskabsstandard-

udstedere bør arbejde mod målsæt-

ningen om at skabe en enkelt global 

høj-kvalitets standard. 

Regnskabsstandardudstedere opfordres til at arbejde in-

tenst med tilsynsmyndigheder og lovgivere mod at for-

bedre værdiansættelse og henlæggelser samt opnå et fæl-

les sæt af høj-kvalitets globale regnskabsstandarder. 

Regnskabsstandardudstedere bør iværksætte reducering af 

kompleksiteten af regnskabsstandarder for finansielle 

instrumenter. 

Øgning af sund regulering 

Regulerende myndigheder, tilsyns-

myndigheder samt regnskabsstan-

Regnskabsstandardudstedere bør ved udgangen af 2009 

træffe foranstaltninger for at opnå klarhed og konsekvens 
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dardudstedere bør samarbejde med 

hinanden og den private sektor for 

løbende at sikre en ensartet anven-

delse og håndhævelse af høj-

kvalitets regnskabsstandarder. 

i anvendelsen af værdiansættelsesstandarder på internati-

onalt plan, i samarbejde med tilsynsmyndigheder. 

Tabel 2.1 - G-20 anbefalinger. Kilde: Egen tilvirkning 
I september 2009 mødtes G-20 igen, og offentliggjorde den 25. september 2009 en ledelseserklæ-

ring om, hvordan det er gået siden sidste møde den 2. april 2009
28

. Igen opfordres der til, at regn-

skabsstandardudstedende organer skal forstærke deres bestræbelser på at opnå et enkelt sæt af glo-

bale høj-kvalitets regnskabsstandarder samt, at dette konvergensprojekt bør færdiggøres i juni 

2011
29

. Endvidere anbefaler G-20, at IASB yderligere bør forbedre inddragelsen af forskellige inte-

ressenter. 

2.3 Konvergensprojekt 

Konvergensprogrammet mellem IASB og FASB vil i dette afsnit blive behandlet således, at der vil 

dannes en grundforståelse for de to organisationers samarbejde og derigennem belyse tilknytningen 

til ændringen af IAS 39 til US GAAP. 

FASB er udpeget som organisation i den private sektor i USA for at etablere standarder for regn-

skab og rapportering.  Disse standarder skal være af høj kvalitet, og derved frembringe troværdige, 

gennemsigtige og sammenlignelige finansielle oplysninger
30

. Ligeledes er IASB forpligtet til at 

udvikle, i offentlighedens interesse, et fælles sæt af globale regnskabsstandarder af høj kvalitet, der 

kræver gennemskuelighed og sammenlignelige oplysninger
31

. 

Den nuværende globalisering, har medført en fremgang i virksomheder, der registrerer sig på tværs 

af landegrænser. Dette har ført til en bredere erkendelse fra henholdsvis FASB og IASB af, at det er 

nødvendigt at konvergere og benytte en mere ensartet finansiel rapportering
32

. På baggrund af vig-

tigheden af en mere ensartet global regnskabsaflæggelse anerkendte og vedtog IASB sammen med 

FASB i 2002 Norwalk aftalen.  

Norwalk aftalen omfatter en anerkendelse af deres engagement i udviklingen af høj-kvalitets - og 

forenelige regnskabsstandarder, der kan anvendes som finansiel rapportering i indlandet samt over 

landegrænserne. Desuden lovede IASB og FASB, at de vil gøre deres bedste for at gøre eksisteren-
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 Leaders’ Statement, The Pittsburgh Summit, 24.-25. september 2009 
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de regnskabsstandarder kompatible samt koordinere fremtidige projekter således, at sammenligne-

ligheden kan opretholdes
33

. 

Processen med at forsøge at eliminere og fjerne alle mulige forskelle mellem standarderne udgivet 

af IASB henholdsvis FASB, der kan opleves i praksis, ville være meget dyrt, hvis ikke umuligt. En 

mere effektiv tilgang fokuserer på at tilpasse generelle principper samt overordnede metoder. Ved 

mødet i 2006 udstedte IASB og FASB en fælles arbejdsplan, med fælles retningslinjer vedrørende 

arbejdsgangen i konvergensprogrammet, hvilket forlyder som følgende: 

 Konvergens af regnskabsstandarder kan bedst opnås gennem udvikling af fælles høj-kvalitets 

standarder over tiden. 

 Forsøg på at fjerne alle forskelle mellem de to standarder, er ikke den bedste udnyttelse af 

IASB's og FASB's midler. I stedet bør nye fælles standarder udvikles, der forbedrer de finansiel-

le oplysninger, som rapporteres til investorerne.  

 Betjening af investorernes behov betyder, at bestyrelserne
34

 bør forsøge at konvergere ved er-

statning af svagere standarder med stærkere standarder.  

I overensstemmelse med disse retningslinjer, består arbejdsplanen i, at arbejde hen mod fælles fo-

kusområder, som omfatter projekter på både kort - og lang sigt
35

. Et af fokusområderne består 

blandt andet af måling og indregning af finansielle instrumenter, der på daværende tidspunkt var et 

fremtidigt fælles projekt. Ved en opdatering af arbejdsplanen, i november 2009, udstedte IASB og 

FASB en offentlig erklæring, om blandt andet at opnå udstedelse af en samlet standard for finansiel-

le instrumenter med konvergens og mindre kompleksitet
36

. Denne standard forventes at blive ud-

stedt i udgangen af 2010.  

På nuværende tidspunkt er der en forskydning af projekternes arbejdsplan, idet IASB har opdelt 

projektet for finansielle instrumenter i tre faser og, i dag har godkendt principperne for klassifice-

ring og måling af finansielle aktiver. FASB offentliggør derimod først deres forslag i første kvartal 

af 2010, som udover klassificering og måling tillige omfatter værdiforringelse og regnskabssik-

ring
37

. Denne forskydning af arbejdsplanen foruroliger både IASB og FASB, idet der vil være en 

risiko for at udvikle forskellige standarder, som er i strid med de aftalte regler og principper for 
                                                           
33
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 A Roadmap for Convergence between IFRSs and US GAAP – 2006-2008, Memorandum of Understanding the FASB 

and the IASB, den 27. februar 2006 
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konvergensprogrammet. For at afdække eventuelle forskelle og brud på fælles principper, udarbej-

dede IASB og FASB sammen en tidsplan for arbejdsgangen af projektet. Af tabel 2.2 nedenfor 

fremgår konvergensprojektet for finansielle instrumenter
38

. 

Mål for finansielle instrumenter 

November 2009   IASB offentliggør et engagement udkast om værdiforringelse af finan-

sielle aktiver. 

 IASB offentliggør den første fase af den nye IFRS, håndtering af klassi-

ficering og måling af finansielle aktiver. 

1. Kvartal 2010   IASB offentliggør sit første forslag for sikring af finansielle aktiver og 

passiver, hvor tilhørende kommentarer skal gives senest ved udgangen 

af juni 2010. 

 IASB vil offentliggøre eventuelle ændringer til sit oprindelige forslag 

om klassificering og måling af finansielle forpligtelser med frist for 

kommentarer ved udgangen af juni 2010. 

 FASB vil offentliggøre sit omfattende forslag, der dækker klassifice-

ring og måling, værdiforringelse og regnskabssikring med frist for 

kommentarer ved udgangen af juni 2010. Som en del af dette forslag, 

vil FASB anmode om synspunkter på IASB's forslag til indregning og 

måling af både aktiver og passiver, værdiforringelse og regnskabssik-

ring. 

 IASB vil ligeledes anmode om syn på FASB's udkast
39

. 

2. Kvartal 2010  IASB vil gense reglerne for klassificering og måling af finansielle akti-

ver, såfremt det kræves af virksomheder, der har anvendt standarderne 

tidligere end påkrævet. 

4. Kvartal 2010   IASB og FASB forventer at offentliggøre de endelige standarder. 

Tabel 2.2 – Konvergens mål for finansielle instrumenter. Kilde: A Joint Statement of the FASB and IASB 

2.4 Diskussionsudspil - Reducering af kompleksiteten i finansiel rapportering  

I dette afsnit gennemgås diskussionsudspillet, som IASB udgav marts 2008. Indledningsvis præsen-

teres anvendelsesområdet, som diskussionsudspillet, IAS 39 og IFRS 9 omhandler. Diskussionsud-

spillet er opbygget ved blandt andet at fremvise, hvilke årsager der gør sig gældende i forbindelse 
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med kompleksiteten ved rapportering af finansielle instrumenter. Desuden diskuteres mellemlig-

gende og langsigtede tilgange til at mindske kompleksiteten samt til at forbedre den finansielle rap-

portering. Diskussionsudspillet indeholder tre sektioner samt appendiks A-E. Efter hver sektion er 

der af IASB stillet spørgsmål, til relevante interessenter af regnskabsstandarderne, der søger disses 

holdninger til det gennemgåede i den pågældende sektion. Hver af sektionerne 1-3 gennemgås hver 

for sig, med tilhørende kommentarer fra udvalgte interessenter af regnskabsstandarderne. 

2.4.1 Anvendelsesområde 

Diskussionsudspillet, IAS 39 og den endelige IFRS 9 om finansielle instrumenter, omfatter samme 

anvendelsesområde. Dette område gælder både finansielle aktiver og finansielle forpligtelser, som 

blandt andet omfatter afledte instrumenter, også kaldt derivater, såsom terminskontrakter, optioner, 

swaps og futures. Der er dog nogle få konkrete undtagelser, som er omfattet af andre standarder, 

eksempelvis IAS 27 om investeringer i dattervirksomheder og IAS 19 om personaleydelser. Der er 

ydermere specifikke undtagelser fra IAS 39 og IFRS 9, selvom kontrakterne er principielt finansiel-

le instrumenter, for eksempel forsikringskontrakter. For at illustrere anvendelsesområdet bedst mu-

ligt er nedenstående figur 2.1 udformet. 

 

2.4.2 Problemer med finansiel rapportering af finansielle instrumenter 

Kompleksiteten er et af de centrale problemer ved rapportering af finansielle instrumenter, idet der 

ønskes et tydeligt regnskab. Definitionen
40

 af kompleksitet omfatter et stadie, hvor det er svært 

                                                           
40

 Ifølge rådgivningsudvalget for Finansiel rapportering i USA 

Undtagelser fra IAS 39 (IFRS 9), som er omfattet af andre standarder 

Alle andre finansielle 

instrumenter omfattet 

af IAS 39 (IFRS 9)  

 Egenkapitalinstrumenter, der er udstedt af den regnskabsaflæggende virksomhed 

og klassificeret som egenkapital, som eksempelvis egne aktier (IAS 32) 

 Investeringer i dattervirksomheder (IAS 27) 

 Investeringer i associerede virksomheder (IAS 28) 

 Kapitalandele i Joint Ventures (IAS 31) 

 Leasingkontrakter (IAS 17) 

 Pensionsordninger (IAS 19) 

 Aktiebaseret vederlæggelse (IFRS 2) 

 Visse lånetilsagn (IAS 37) 

 Forsikringskontrakter samt visse finansielle 

garantier (IFRS 4) 

 Aftale om betinget købspris ved virksomhedssammenslutning mv. (IFRS 3) 

Figur 2.1 – Anvendelsesområde for IAS 39 (IFRS 9). Kilde: Egen tilvirkning med inspiration fra Deloitte 
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blandt andet at forstå og anvende bestanddele til revision samt analysere og regulere en virksom-

heds regnskabsaflæggelse
41

. Finansielle instrumenter er komplekse i sig selv, idet termen finansielle 

instrumenter indebærer en hel vifte af forskellige instrumenter, hvor nogle kan være svære at forstå 

på trods af fuld information om kontraktforhold med mere.  

En anden årsag til kompleksitet i standarden for finansielle instrumenter skyldes, at der findes en 

del målingsalternativer samt høje forventninger til gennemskuelige oplysninger, hvilket overskyg-

ger de grundlæggende principper. De mange måder finansielle instrumenter kan måles på, er en 

central grund til kompleksiteten i kravene for rapportering af finansielle instrumenter. I diskussi-

onsudspillet tager diskussionen overordnet udgangspunkt i de mange mulige målingsmetoder for 

finansielle instrumenter samt regnskabssikring
42

. 

2.4.3 Sektion 1 – Problemer relateret til måling  

Denne sektion omfatter kompleksiteten og problemerne, som skabes af de mange mulige måder 

finansielle instrumenter måles samt, hvordan urealiserede gevinster og tab indregnes. 

Problematikken i forhold til IAS 39 bygger på de mange og komplekse krav til måling af finansielle 

instrumenter. De mange muligheder dækker blandt andet over et forsøg på at skildre en løbende 

værdi, mens andre forsøger at skildre kostpris med justeringer og andre igen er en kombination af 

disse. Desuden kan den anvendte målingsmetode ændres i løbet af instrumentets løbetid. Nogle af 

de mange målingsmetoder er som følgende
43

: 

 Dagsværdi med regulering af gevinst eller tab via resultatopgørelsen 

 Dagsværdi med regulering af gevinst eller tab via anden totalindkomst indtil realisering, undta-

gen når anerkendelse af tab ved værdiforringelse er krævet, som indregnes straks i resultatopgø-

relsen 

 Dagsværdi med regulering af en del af gevinst eller tab via resultatopgørelsen mens en anden 

del henføres til anden totalindkomst, som sker ved pengestrømssikring 

Ændring af den anvendte målingsmetode forekommer desuden ved nedskrivning af det finansielle 

instrument. Denne nedskrivning rapporteres blandt andet ved følgende metoder
44

: 

 Dagsværdi med regulering af ændringer via resultatopgørelsen  
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 Dagsværdi med regulering af ændringer via anden totalindkomst på nær de nedskrivninger, der 

er påkrævet indregning via resultatopgørelsen 

De forskellige målingsmetoder for finansielle instrumenter og rapportering af urealiserede gevinster 

og tab resulterer i, at to ens instrumenter måles forskelligt af samme selskab, idet ledelsens hensigt 

med at realisere værdien af instrumentet afgør, hvordan det måles. Desuden har ledelsen mulighed 

for at måle mange typer af instrumenter til dagsværdi
45

. Der er i diskussionsudspillet desuden op-

stillet problematikker, der forekommer for regnskabsaflægger, revisor, regnskabsbruger og tilsyns-

fører. Disse problematikker skyldes til dels de mange målingsmuligheder og dertil relaterede krav 

og regler. Nogle af problemerne omfatter følgende
46

: 

 Kriterierne for fastsættelse af, hvilket instrument, der skal, eller kan blive målt på en bestemt 

måde, er i nogle tilfælde kompliceret og vanskelig at anvende. Kriterierne ændres eller anvendes 

forskelligt eftersom nye typer af instrumenter er skabt. Regnskabsaflægger og revisor har svært 

ved at holde trit med forandringerne og fastsættelsen af en passende metode. 

 Der er ingen klare krav til enkelte former for instrumenter.  

 Forskellige gevinster eller tab som følge af forskellige målingsmetoder, og to eller flere målin-

ger, der kan kombineres i samme linje i opgørelsen af anden totalindkomst.  

 Det er ikke altid let at afgøre, hvilke målinger, der er anvendt til hvilke instrumenter eller at 

forstå konsekvenserne af forskellene på målingerne. Dette skaber problemer i forbindelse med 

at sammenligne virksomheder, forskellige perioder for det samme selskab, og endda forskellige 

poster i et årsregnskab for et enkelt selskab i en enkelt rapporteringsperiode. 

 Vedligeholdelse og fortolkningen af disse mange og meget komplekse krav er vanskelige og 

tidskrævende for aflæggere af årsregnskabet og deres revisorer, samt for lovgivere. 

Eftersom problemerne er mange og kompleksiteten er stor, ønsker flere af IASB’s medlemmer en 

bæredygtig rapportering af finansielle instrumenter. En langsigtet løsning for dette vil være mulig-

heden for at måle alle instrumenter på samme måde uden skel mellem forskellige typer af instru-

menter.   

Til denne problemstilling udstedte IASB spørgsmålet
47

 om det menes, at der kræves betydelige æn-

dringer for de nuværende krav for rapportering af finansielle instrumenter, afledte instrumenter og 

lignende, for at imødekomme bekymringerne fra regnskabsaflægger, revisor og regnskabsbrugere. 
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Forsikring & Pension
48

 besvarede blandt andet dette med en glædelig modtagelse af forslag til æn-

dring af IAS 39, idet der ved ændring af standarden vil være en større overensstemmelse med den 

danske årsregnskabslov. FSR mener derimod, at de generelt finder IAS 39 for værende passende
49

. 

Der er dog muligheder for en ændring af dokumentationen, som FSR finder kompleks, herunder 

specielt området, som omfatter regnskabssikring. PwC anerkender problematikkerne, som opstilles 

af IASB, men mener, at dette ikke er hele kernen for kompleksiteten i IAS 39
50

. De mener desuden, 

at problematikken stammer fra, at IAS 39 opstod som en midlertidig standard baseret på en tilpas-

ning af regnskabskrav fra US GAAP. Dette tilsammen har medført, at standarden på nuværende 

tidspunkt indebærer mange regler og undtagelser med en kompleks struktur.  

2.4.4 Sektion 2 – Mellemliggende metoder til måling og relaterede problemer 

Ifølge diskussionsudspillet, vil den optimale langsigtede løsning være at have én målingsmetode, 

for at løse problematikken i forhold til kompleksitet i målingen af finansielle instrumenter. Der vil 

dog altid findes problemer ved alle former for målingsmetoder, når et givent finansielt instrument 

skal måles. Diskussionsudspillet opstiller flere former for mellemliggende løsninger, der kan bruges 

som en overgang til den endelige løsning om kun at have én målingsmetode. Disse løsninger bliver 

gennemgået i dette afsnit. 

I forbindelse med at opstille mulige forslag eller ændringer til rapporteringen af finansielle instru-

menter, er der ifølge diskussionsudspillet opstillet kriterier, der skal være opfyldt for, at et mellem-

liggende alternativ kan foreslås. De angivne kriterier er følgende
51

: 

A) Et forslag til ændring bør ideelt set give mere relevant information og mere forståelig informati-

on for brugerne af finansielle erklæringer. Hvis dette ikke er tilfældet, må ændringen i hvert fald 

ikke reducere mængden af tilgængelig relevant information eller gøre denne mere vanskelig at 

forstå. 

B) Et forslag til ændring bør være i overensstemmelse med det langsigtede mål om målingsmetode. 

Ideelt set bør en ændring øge antallet af finansielle instrumenter, der bliver målt til dagsværdi. 

Det må i hvert fald ikke foreslås, at finansielle instrumenter, der i dag bliver målt til dagsværdi, 

skal måles anderledes. 

C) Et forslag til ændring må ikke forøge kompleksiteten. Et forslag til ændring bør ideelt set resul-

tere i en simplificering for regnskabsaflægger, revisor og regnskabsbruger.  
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D) Fordelene ved en ændring, i forbindelse med simplificering og forbedring, bør være nok til at 

retfærdiggøre den omkostning, der vil være ved den pågældende ændring. Ændringer vil i alle 

tilfælde medføre øgede omkostninger, men hvis det kan ses, at en ændring senere vil blive æn-

dret på ny, må denne ikke gennemføres medmindre, der er en væsentlig forbedring og simplifi-

cering forbundet med den mellemliggende ændring. 

IASB har lagt spørgsmål ud, der angår, om der er flertal for, at der laves mellemliggende ændringer 

til den eksisterende standard, IAS 39, før en endelig ændring af standarden gennemføres. Til dette 

svarer f.eks. FSR, at de synes, det er en god ide at overveje kortsigtede metoder til at løse problemet 

med kompleksiteten forbundet med måling og regnskabssikring
52

. Dog bemærkes det fra FSR, at 

enhver ændring vil have en væsentlig betydning for både aflæggere af regnskabet som for brugere 

heraf. Derfor advarer FSR mod at lave de endelige ændringer kort efter de kortsigtede ændringer. 

Også PwC støtter forslagene i udkastet, herunder de i udkastet fremsatte forslag om simplificering 

af måling og regnskabssikring
53

. Til sidst opfordrer FSR til, at simplifikationer indføres inden 2011 

således, at den næste bølge af virksomheder, der skal indføre regnskabsstandarderne for første gang, 

kan få fordel af disse forenklinger. På samme måde mener også PwC, at det er vigtigt at indføre 

forbedringerne således, at de er effektive pr. 2011. 

Diskussionsudspillet omfatter tre tilgange til en mellemliggende ændring af målingen af de finan-

sielle instrumenter. Disse vil blive gennemgået løbende og består af følgende punkter
54

: 

1) Ændring af de eksisterende krav til måling 

2) Erstatte de eksisterende krav til måling med en målemetode, dagsværdi, dog med nogle valgfrie 

undtagelser 

3) Forenkle krav til regnskabssikring 

2.4.4.1 Tilgang 1: Ændring af de eksisterende krav til måling
55

 

I første tilgang anerkendes det igen, at målingen af finansielle instrumenter ifølge IAS 39 er for 

vanskeligt både for regnskabsaflæggere og regnskabsbrugere at forstå, både med hensyn til hvilken 

målingsmetode der skal bruges til et givent finansielt instrument, samt i hvilke situationer. Der op-

stilles to muligheder for en ændring af målingsmetoderne, med tilhørende tre og henholdsvis et 

konkret løsningsforslag: 

A) Reducere antallet af målingskategorier for finansielle instrumenter: 
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 Første forslag til denne mulighed er at fjerne muligheden for at kategorisere det finansielle 

instrument til hold-til-udløb, som er muligt ifølge IAS 39.  

 Andet forslag er at fjerne disponibel-for-salg kategorien, der optræder i IAS 39, og blot kræ-

ve måling til dagsværdi via resultatopgørelsen for ethvert finansielt instrument, der på nuvæ-

rende tidspunkt er klassificeret som disponibel-for-salg. 

 Tredje forslag til en reducering i antallet af målekategorier er, at alle finansielle instrumen-

ter, der handles i aktive markeder
56

, skal måles til dagsværdi.  

B) Forenkle eller fjerne de krav eller restriktioner der eksisterer for målingskategorier: 

 Et forslag til forenkling eller fjernelse af krav eller restriktioner for de eksisterende målings-

kategorier er at fjerne reglen i IAS 39 punkt 9 for hold-til-udløb kategorien. 

IASB har i forbindelse med ovennævnte forslag, spurgt til, hvordan andre forslag til en løsning af 

kompleksiteten kunne forlyde, herunder hvordan et eventuelt forslag er i overensstemmelse med 

kriterierne ovenfor (A-D). Hertil svarer FSR, at problemet ifølge regnskabsaflæggere kommer af 

stor kompleksitet i de kriterier, der skal afgøre, i hvilken kategori et givent finansielt instrument 

skal klassificeres
57

. FSR foreslår derfor, at de nuværende kategorier fastholdes med mulighed for 

ved første indregning at klassificere instrumenter til enten dagsværdi via resultatopgørelsen eller 

disponibel for salg. Efterfølgende reklassificering bør ikke være mulig. I modsætning til dette støt-

ter PwC forslaget om at reducere antallet af målingskategorier, og foreslår i den forbindelse, at 

hold-til-udløb kategorien bør fjernes
58

. PwC’s begrundelse for dette er, at det vil give mere relevant 

og letforståelig information til regnskabsbrugerne. FSR tager også stilling til kategorien hold-til-

udløb og foreslår, at der skal være en betegnelsesregel, der skal sikre, at der ikke vil være væsentlig 

risiko for misbrug af hold-til-udløb kategorien. Et forslag til en sådan betegnelsesregel foreslås at 

være et krav om at henvise til en finansiel risikostyringsstrategi. Holdningen fra Forsikring & Pen-

sion er, at hold-til-udløb kategorien ikke vil være aktuel for danske forsikringsvirksomheder, samt 

at eliminering af denne kategori vil være med til at reducere kompleksiteten i rapportering af finan-

sielle instrumenter. 

I forbindelse med kategorien disponibel-for-salg mener FSR, at denne giver unødig kompleksitet på 

grund af asymmetrisk behandling af værdiforringelser og foreslår derfor, at nedskrivninger skal 

tilbageføres gennem resultatopgørelsen. Her er PwC igen ikke enige. PwC mener i modsætning til 

FSR, at det vil være en fordel at beholde disponibel-for-salg kategorien. Ikke mindst for virksomhe-
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derne som på bedre vis kan afspejle sin forretningsmodel, herunder bedriften af deres investeringer, 

som omfatter både mellemlange – og langsigtede strategier, ved brug af disponibel-for-salg katego-

rien. Samtidig mener PwC, at det vil gøre regnskabet vanskeligt at forstå, når der kræves anerken-

delse af volatiliteten i resultatopgørelsen, som følge af bevægelser i investeringernes dagsværdi. 

2.4.4.2 Tilgang 2: Erstatte eksisterende målingskrav med en dagsværdi målemetode med nogle valgfrie 

undtagelser 

Ifølge diskussionsudspillet vil en anden tilgang til at reducere kompleksiteten i IAS 39 være at er-

statte de eksisterende målingskrav med en enkelt målingsmetode, dagsværdi. Dog foreslås det, at 

denne enkelte målingsmetode skal have visse valgfrie undtagelser således, at der vil være nogle 

kriterier, der skal opfyldes for, at det er muligt at måle de finansielle instrumenter ved brug af en 

kostpris-baseret metode. De finansielle instrumenter, der ikke opfylder disse kriterier, skal måles til 

dagsværdi. IASB mener, at denne tilgang vil reducere kompleksiteten i rapportering af finansielle 

instrumenter, idet det for eksempel vil være unødvendigt med visse definitioner, eksempelvis af et 

afledt instrument
59

. Betingelserne for at kunne måle finansielle instrumenter ved hjælp af kostpris-

baserede metoder kan afhænge af flere ting. Et af de forhold, der kan have betydning, er variabilite-

ten i et instruments pengestrømme. Instrumenter med meget variable pengestrømme skal således 

måles til dagsværdi, mens instrumenter med faste eller svagt variable pengestrømme kan være be-

rettiget til at blive målt med en kostpris-baseret metode. 

Til denne tilgang har IASB fremlagt spørgsmål til, hvorledes betingelserne for måling ved brug af 

kostpris-baseret metode kan lyde, herunder hvorledes de vil være i overensstemmelse med kriterier-

ne ovenfor. FSR er meget kritiske overfor dette forslag. De kommer ikke med forslag til betingelser, 

men mener derimod, at opbygningen af IAS 39 ikke bør ændres, medmindre der er meget stærke 

argumenter for dette
60

. Endvidere mener FSR, at undtagelser til hovedregler er med til at skabe 

kompleksitet, hvilket ligger til grund for deres kritiske holdning til dette forslag. Ligeledes støtter 

PwC heller ikke forslaget. PwC begrunder dette med, at de mener, det er for tidligt at gå over til 

dagsværdi målemetoden før en struktureret og omfattende debat om det langsigtede mål om måling 

til dagsværdi har fundet sted
61

. Desuden mener de i overensstemmelse med FSR, at etablering af 

undtagelser til en hovedregel ikke er i overensstemmelse med standarder af høj kvalitet, der er base-

ret på principper. I forhold til kriterium D) ovenfor mener PwC, at omkostningerne ved reklassifice-

ring af finansielle instrumenter efter dette forslag vil være for store, hvilket vil betyde, at kriteriet 
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derfor ikke vil blive opfyldt. Til sidst udtrykker PwC bekymring for, at ændringerne vil være så 

signifikante, at det ikke vil være muligt at have den nye standard klar til 2011. 

Endvidere spørger IASB efter forslag til, hvordan finansielle instrumenter bør måles, hvis de ikke 

måles til dagsværdi. Her mener FSR, at amortiseret kostpris med fradrag af værdiforringelse vil 

være den oplagte metode. I spørgsmålet om, hvornår et tab ved værdiforringelse bør indregnes, me-

ner FSR, at de eksisterende krav i IAS 39 er passende. Endvidere mener FSR i spørgsmålet om, 

hvordan denne indregning bør måles, at målingsmetoden af tab ved værdiforringelse bør være for-

skellig alt efter, om det finansielle instrument er målt til amortiseret kostpris eller dagsværdi, under 

disponibel-for-salg kategorien.  

Desuden bliver der spurgt om holdninger til, hvor urealiserede gevinster og tab på finansielle in-

strumenter målt til dagsværdi bør indregnes. Dette mener FSR, dog er for tidligt at svare på, idet de 

mener, at projektet om rapportering af finansielle resultater bør afsluttes først. Afslutningsvis stilles 

der spørgsmål til reklassifikation, hertil om disse bør være tilladt, hvilke typer af reklassificering, 

der bør være tilladt og, hvordan disse skal indregnes. Her er holdningen fra FSR, at krav eller mu-

lighed for reklassificering skaber kompleksitet. De mener, at hvis reglerne i IAS 39 punkt 9 samt de 

kvantitative effektivitetstests bliver fjernet, vil behovet for reklassificering ligeledes blive elimine-

ret. 

2.4.4.3 Tilgang 3: Forenkling af regnskabssikring 

Diskussionsudspillet fremlægger tredje tilgang til at reducere kompleksiteten i IAS 39, som består 

af at finde mulige forenklinger i sikring af dagsværdi og pengestrømme. Grundet afgrænsningen i 

afhandlingen er dette ikke videre behandlet
62

. 

2.4.5 Sektion 3 – En langsigtet løsning – en enkelt målingsmetode for alle typer af finansielle instru-

menter 

Diskussionsudspillet fremlægger desuden en langsigtet løsning om at reducere kompleksiteten i 

rapporteringen af finansielle instrumenter, som består af kun at bruge en enkelt målingsmetode for 

alle typer af finansielle instrumenter. Dette afsnit skildrer denne tilgang og omfatter tre dele, del A, 

B og C.  

 Del A forklarer, hvorfor dagsværdi synes at være den eneste målingsmetode, der er passende for 

alle typer af finansielle instrumenter.  

 Del B omhandler de bekymringer, der er omkring dagsværdimåling for finansielle instrumenter.  
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 Del C udpeger de problemer, der skal løses, før dagsværdimåling af finansielle instrumenter kan 

blive den generelle målingsmetode. 

IASB har derved stillet spørgsmål til holdningerne omkring forslaget om en enkelt målingsmetode 

for alle typer af finansielle instrumenter. Til dette pointerer FSR, at de ikke mener, at dagsværdimå-

ling for alle typer af finansielle instrumenter er den rigtige løsning
63

. FSR mener ikke, at kompleksi-

teten i IAS 39 opstår fra antallet af målingsmetoder. De mener derimod, at en enkelt målingsmetode 

vil skabe konflikt i forhold til behovet for at afspejle forskellige former for forretningsmodeller, der 

vil være nyttigt for regnskabsbrugere at kunne se gennem årsregnskabet. PwC mener ligeledes ikke, 

at løsningen vil være en enkelt målingsmetode for finansielle instrumenter
64

. De mener ikke, at 

standarden bør oversimplificeres, men derimod afspejle kompleksiteten af finansielle instrumenter i 

sig selv samt de forskellige måder en virksomhed bruger de finansielle instrumenter i forhold til 

virksomhedens forretningsmodel. 

2.4.5.1 Del A 

På trods af både fordele og ulemper for brug af såvel dagsværdi som kostpris-baserede metoder til 

måling af finansielle instrumenter fastslår IASB, at der kan være problemer ved brug af dagsværdi 

indenfor nogle former for finansielle instrumenter. Det er valgt at opdele finansielle instrumenter i 

to grupper, den med meget variable pengestrømme og dem med faste eller svagt variable penge-

strømme, for at belyse konkrete fordele og ulemper ved brug af dagsværdi inden for hver af disse 

grupper af finansielle instrumenter.  

Instrumenter med meget variable fremtidige pengestrømme 

Dette afsnit angiver de væsentligste fordele og ulemper for brug af henholdsvis dagsværdi og kost-

pris-baseret metode indenfor gruppen af finansielle instrumenter med meget variable fremtidige 

pengestrømme, herunder f.eks. afledte finansielle instrumenter. Desuden udledes et generelt princip, 

hvilket vil være betegnende for de finansielle instrumenter, der bør måles til dagsværdi. 

I forbindelse med afledte instrumenter er der brug for dagsværdi metoden. Grunden til dette er, at 

pengestrømmene ved indgåelsen er meget små, hvilket ikke har en sammenhæng til de ultimative 

pengestrømme
65

. Endvidere er det i forhold til afledte instrumenter ikke muligt at bruge amortiseret 

kostpris. Grunden til dette er, at amortiseret kostpris kræver faste beløb samt fast dato for betalin-

gen, hvilket mange afledte instrumenter ikke har. Derved kan et generelt princip udledes som føl-
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ger: Hvis de første pengestrømme for et bestemt instrument (f.eks. omkostninger til at erhverve in-

strumentet) ikke hænger stærkt sammen med de ultimative pengestrømme, har en kostpris-baseret 

metode kun ringe eller ingen værdi for vurderingen af fremtidige pengestrømsudsigter
66

.  

Ovenstående princip kan i visse tilfælde gælde for kombinerede finansielle instrumenter, også selv-

om de har form som gæld. Nogle vil mene, at de ultimative pengestrømme fra kombinerede instru-

menter kan være forudsigeligt fra den indledende pengestrøm og rentesatser. Disse pengestrømme 

kan dog adskilles fra andre afhængige pengestrømme, som er meget svingende og dermed ikke vil 

hænge sammen med den oprindelige pengestrøm. Andre typer af instrumenter som omfattes af dette 

princip er blandt andet ordinære aktier, mange partnerskabsinteresser, mange forsikringskontrakter 

og garantiforpligtelser. 

Instrumenter med faste eller svagt variable fremtidige pengestrømme 

Dette afsnit angiver de væsentligste fordele og ulemper for brug af henholdsvis dagsværdi som 

kostpris-baseret metode indenfor gruppen af finansielle instrumenter med faste eller svagt variable 

fremtidige pengestrømme. Eksempler på finansielle instrumenter, som er omfattet af dette afsnit, er 

rentebærende instrumenter, instrumenter udstedt til underkurs, der repræsenterer renter (nul-kupon 

rente) samt kortsigtede instrumenter, der ikke er forsynet med rente (leverandørgæld og tilgodeha-

vender). I modsætning til forrige punkt om finansielle instrumenter med meget variable penge-

strømme vil en kostpris-baseret metode være et realistisk alternativ til dagsværdimåling for denne 

type af finansielle instrumenter. Derfor vil en nærmere sammenligning af de to metoder være nød-

vendig for at finde den mest passende. Til dette vil finansielle aktiver og finansielle forpligtelser 

blive gennemgået separat.  

Finansielle aktiver 

Grundene til fortsættelse af brugen af en kostpris-baseret metode for finansielle aktiver med faste 

eller svagt variable fremtidige pengestrømme er blandt andet, at den kostpris-baserede metode er let 

at beregne. Den anses for værende mere i overensstemmelse med ledelsens plan for virksomheden, 

såfremt denne plan ikke involverer handel med aktiverne. Desuden er andre grunde, at den kostpris-

baserede metode afspejler de faktiske beløb, der bliver modtaget samt, at der ikke findes nogen spe-

cielle anbefalinger for, hvordan man adskiller renteindtægter og kredittab fra andre ændringer i 

dagsværdi for finansielle aktiver målt til dagsværdi.  
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I modsætning til ovenstående er grundene til at skifte til måling til dagsværdi grundlæggende, at en 

enkelt målingsmetode for alle typer af finansielle aktiver vil forenkle de eksisterende standarder 

betydeligt, ved at undgå definitionsspørgsmål
67

. Desuden vil en enkelt målingsmetode fjerne al for-

virring omkring hvilken målingsmetode, der skal bruges for hvilken type af finansielt aktiv. En an-

den grund til at bruge dagsværdimåling frem for en kostpris-baseret metode er, at der findes pro-

blemer omkring værdiforringelser af finansielle aktiver, hvor den ultimative løsning på disse pro-

blemer ser ud til at være måling til dagsværdi. Sidste umiddelbare grund til brug af dagsværdimå-

ling er, at finansielle aktiver, der er anskaffet til rabat eller væsentlig nedsat pris på grund af høj 

kreditrisiko, skaber problemer omkring afskrivninger på rabatter samt periodiserede renter.  

Samlet set vil dagsværdien på et finansielt aktiv bedre afspejle prisen på det givne aktiv. Selvom det 

ikke umiddelbart er virksomhedens intention at sælge aktivet, er det altid en nyttig information for 

regnskabsbrugerne at kende til de potentielle virkninger af sådanne transaktioner. Desuden giver 

dagsværdi en bedre målestok til brug for vurdering af effekten på fremtidige pengestrømme fra kre-

ditrisiko på finansielle aktiver, da dagsværdi indeholder informationer om forventede tab samt om 

forbedringer i kreditrisiko siden erhvervelse af aktivet.  

Finansielle forpligtelser 

Grundene til at skulle fortsætte brugen af en kostpris-baseret metode for finansielle forpligtelser 

med faste eller svagt variable fremtidige pengestrømme er også her, at den kostpris-baserede meto-

de er let at beregne og kendt blandt regnskabsaflæggere. Endvidere er det ikke nødvendigt at rap-

portere gevinster og tab på finansielle forpligtelser, hvis denne ikke har ændret sig, idet virksomhe-

der sjældent handler med forpligtelser på et aktivt marked. Kun i forbindelse med ændring af pen-

gestrømmene er det et krav i forhold til de nuværende regler i IAS 39, hvilket svarer overens med 

det nødvendige. Afslutningsvis, findes der ingen særlige krav for, hvordan man adskiller renteind-

tægter og kredittab fra andre ændringer i dagsværdi for finansielle forpligtelser målt til dagsværdi.  

I modsætning til de ovenfornævnte fordele ved den kostpris-baserede metode er fordelene ved at 

skifte til dagsværdimåling for disse former for forpligtelser for det første, at en enkelt målingsmeto-

de for alle typer af finansielle instrumenter vil reducere kompleksiteten af de eksisterende standar-

der, ved at undgå definitionsspørgsmål (for eksempel, hvornår er faste pengestrømme faste mv.). 

Endvidere vil virksomheder med sammenlignelige kreditvurderinger og forpligtelser kunne rappor-

tere forpligtelser til sammenlignelige beløb, også selvom lånene er optaget på forskellige tidspunk-
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ter og/eller til forskellige rentesatser. Afslutningsvis afspejler dagsværdi bedre de pengestrømme, 

der vil blive betalt, hvis forpligtelser bliver overført på ommålingsdatoen. Samlet set vil der være 

både fortalere og modstandere for måling af finansielle forpligtelser til dagsværdi. Nogle vil mene, 

at dagsværdi vil tilføre støj til resultatet, mens andre ikke vil mene, at dette vil fremstå som regn-

skabsmæssig fiktion, men derimod, at et sådan skifte til dagsværdimåling vil være af afgørende be-

tydning. 

Dertil udstedte IASB spørgsmål til holdninger om dagsværdi som målingsmetode samt hvilke andre 

målingsmetoder, der vil være passende. Hertil svarer FSR, at de mener en blandet målingsmodel, 

som den nuværende, vil være det mest passende i forhold til måling af finansielle instrumenter
68

. På 

samme måde mener PwC ligeledes ikke, at dagsværdi som eneste målingsmetode vil være passende 

for alle typer af finansielle instrumenter
69

. Til sidst mener både FSR og PwC, at det endnu ikke er 

muligt at lave en langsigtet løsning for rapportering af finansielle instrumenter. 

2.4.5.2 Del B 

Denne del omhandler tre bekymringer omkring dagsværdimåling af finansielle instrumenter. Disse 

tre bekymringer vil blive gennemgået enkeltvis nedenfor
70

. 

a) Relevansen af de indberettede ændringer i dagsværdien: En af de største bekymringer indenfor 

dette punkt er den volatilitet i resultatet som dagsværdi kan skabe. En anden, men mindre be-

kymring omkring dette punkt er kunstig stabilitet i resultatet. Denne kunstige stabilitet forårsa-

ges af brug af kostpris-baseret måling, der ikke ændres, når dagsværdien ændres.  

b) Hvorfor skal urealiserede gevinster og tab påvirke resultatet? Mange har bekymringer omkring, 

at urealiserede gevinster og tab i resultatet kan være vildledende. Spørgsmålene omkring be-

kymringerne er blandt andet, om oplysningerne er tilstrækkeligt objektive og pålidelige. Et an-

det spørgsmål er, om oplysninger om gevinster og tab, der aldrig bliver realiseret, nytter. Dette 

spørgsmål gælder eksempelvis instrumenter, der er umulige at sælge eller overføre og hvor dette 

kun sker ved virksomhedsoverdragelse.  

c) Vanskelighederne og usikkerheden ved estimering af dagsværdien for finansielle instrumenter, 

når der ikke er markedsbaserede oplysninger tilstede: Til dette er bekymringen, at et skøn over 

dagsværdien af en finansiel forpligtelse kræver brug af værdiansættelsesmodeller, som kan være 

svære at benytte, når markedsbaseret information ikke findes.  
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I forhold til ovenstående bekymringer omkring måling til dagsværdi for alle typer af finansielle in-

strumenter spørger IASB, om der er andre bekymringer omkring dette. FSR ytrer ikke yderligere 

bekymringer omkring måling til dagsværdi, men mener, at projektet bør lægge til grund for en bred 

diskussion af konsekvenserne af måling til dagsværdi for finansielle instrumenter
71

. PwC er enige 

med bekymringerne i dette afsnit, men mener ligesom FSR, at disse bekymringer bør ligge til grund 

for en struktureret debat
72

. 

2.4.5.3 Del C 

De fire følgende spørgsmål skal løses, før det vil være muligt at indføre en generel måling til dags-

værdi for finansielle instrumenter
73

: 

a) Præsentation: Hvordan bør virkningerne af ændringer i dagsværdier være præsenteret i resultat-

opgørelsen?  

b) Offentliggørelse: Hvilke oplysninger om finansielle instrumenter bør videregives? 

c) Måling: Hvad er definitionen af dagsværdi og hvordan bør dagsværdien måles? 

d) Anvendelsesområde: Hvad er en passende definition af et finansielt instrument og hvilke finan-

sielle instrumenter, hvis nogen, burde ikke være omfattet af en standard for finansielle instru-

menter? 

Til ovenstående problemer, som bør løses inden indførsel af en enkelt generel målingsmetode for 

finansielle instrumenter, spørger IASB om der findes andre problemer i denne forbindelse. Til dette 

har FSR ingen yderligere forslag til problemer, der bør løses
74

. PwC støtter de nævnte spørgsmål i 

dette afsnit og mener, at IASB bør fokusere på målene for regnskabsaflæggelse af finansielle in-

strumenter, før de konkluderer, at en enkelt målingsmetode er passende for alle typer af finansielle 

instrumenter
75

. 

Til sidst spørger IASB, om der er andre kommentarer til, hvordan rapportering af finansielle in-

strumenter kan forbedres og forenkles. Kun PwC har kommentarer til dette. De anbefaler, at stan-

darden bør omskrives til et mere simpelt sprog, idet de mener, at en stor del af kompleksiteten ved 

IAS 39 kommer sig af en intrikat formulering i standarden. En sproglig ændring vil eliminere me-

gen forvirring omkring implementering af IAS 39. 
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2.5 Delkonklusion 

Den overordnede konklusion for de grundlæggende årsager til ændring af de nuværende regler for 

finansielle instrumenter i IAS 39 er, at disse regler er for komplekse, både for regnskabsaflæggeren 

samt brugeren af finansielle erklæringer. Herudover er der underliggende årsager, som har ført til 

ændringen af IAS 39. Af underliggende årsager kan nævnes finanskrisen, G-20 debatten, konver-

gensprojektet mellem IASB og FASB for udformning internationale standarder med høj kvalitet og 

sammenlignelighed samt diskussionsudspillet udstedt af IASB.  

Det kan konkluderes, at finanskrisens påvirkning på omverden har ført til en øget opmærksomhed 

omkring den finansielle rapportering heriblandt rapportering af finansielle instrumenter. Dette skyl-

des, at FCAG mener, at de væsentlige, varige og globale forbedringer i forhold til den finansielle 

krise, vil komme sig af ændringer i standarden for rapportering af finansielle instrumenter. Ligele-

des har G-20 anerkendt finanskrisen og adresserer deres forslag til en ændring af nuværende stan-

darder om finansielle instrumenter til denne. Af gennemgangen af G-20’s konklusioner omkring en 

reform af det finansielle marked kan det konkluderes, at finanskrisen har haft indflydelse på blandt 

andet indregningen af finansielle instrumenter, når markedet optræder ustabilt. Dette har ført til 

forslag fra G-20 om ændring af standarden for finansielle instrumenter.   

Konvergensprojektet har ligeledes haft indflydelse på, at en ændring af standarden for finansielle 

instrumenter, IAS 39, er blevet aktuel. Grundet den voksende globalisering, udvider flere og flere 

virksomheder på tværs af landegrænser. Dette har medført et stigende behov for et fælles sæt af 

globale regnskabsstandarder af høj kvalitet. Det kan derfor fastslås, at dette har ført til indgåelse af 

Norwalk aftalen i 2002. Denne aftale har betydet, at en ændring af de eksisterende regnskabsstan-

darder, herunder standarderne om finansielle instrumenter, er blevet nødvendig. 

Afslutningsvis kan det konkluderes, at de grundlæggende problemer med den nuværende standard 

for finansielle instrumenter, IAS 39, er, at denne er for kompleks og regelbaseret. Dette har ført til 

IASB's igangsættelse af planen om at udarbejde en ny standard for finansielle instrumenter, i form 

af et diskussionsudspil. Heri fastlægger IASB ovennævnte problemer ved den nuværende standard, 

samt angiver forslag til, hvorledes denne standard kan ændres, med et langsigtet mål om at have én 

målingsmetode for finansielle instrumenter, hvor dagsværdi foreslås som den eneste målingsmeto-

de. Ændringen af IAS 39 begrundes med et ønske om et gennemskueligt regnskab, idet dette ikke er 

tilfældet med den nuværende IAS 39, blandt andet på grund af kompleksitet i de mange måder fi-

nansielle instrumenter måles. 
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3 Nuværende plan for IFRS 9 

Dette kapitel vil bestå af en gennemgang af arbejdsplanen, der er fastlagt af IASB i forbindelse med 

en ændring af IAS 39. Yderligere vil udkastet, der ligger til grund for første fase - klassificering og 

måling, blive gennemgået med tilhørende kommentarbreve fra udvalgte interessenter af regnskabs-

standarder. Kapitlet vil afslutningsvis omfatte en gennemgang af den nuværende standard, IFRS 9, 

der er udgivet af IASB, november 2009. Herunder vil vejledning omkring fastlæggelse af virksom-

hedens forretningsmodel samt et finansielt instruments kontraktlige pengestrømme foreligge.  

Formålet med dette kapitel er gennem udkastet at beskrive det, der har ligget til grund for det ind-

hold, der på nuværende tidspunkt foreligger i IFRS 9. Ligeledes er formålet at give et indtryk af, 

hvorledes IASB behandler projektet om en ændring af en eksisterende standard. Dette gøres både 

ved en beskrivelse af arbejdsplanen, som indikerer arbejdsgangen for projektet samt gennem en 

bearbejdning af udkastet med tilhørende kommentarer fra udvalgte interessenter af regnskabsstan-

darder. Formålet med vejledningen om fastlæggelse af en virksomheds forretningsmodel samt et 

finansielt instruments kontraktlige pengestrømme, er at klarlægge den, ifølge interessenter af regn-

skabsstandarders kommentarer, mest komplekse regel i IFRS 9. 

3.1 Arbejdsplanen 

I forbindelse med at udarbejde en mindre kompleks standard om finansielle instrumenter, har IASB 

valgt at opdele arbejdsplanen for IFRS 9 i tre faser således, at hver godkendt fase erstatter en del i 

IAS 39 og derved munder ud i en samlet standard ved afslutning af tredje fase. Dette er for at gen-

nemgå hvert enkelt aspekt af IAS 39 grundigt således, at enhver ændring af denne sker på baggrund 

af en omfattende debat. Arbejdsplanen består af de tre følgende faser: 

 Fase 1 – Klassifikation og måling 

 Fase 2 – Metode for nedskrivning 

 Fase 3 – Regnskabssikring 

Endvidere er et sideløbende projekt angående ophør med indregning under udvikling og, som sam-

men med ovennævnte faser skal udgøre en ny IFRS, som i sidste ende vil erstatte IAS 39.  

Nedenfor i figur 3.1 ses en oversigt over tidsplanen for udarbejdelsen af den nye standard for finan-

sielle instrumenter, IFRS 9. 
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Udkast 
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Nyt udkast? 

2. halvdel 2010 Endelig standard 

Klassifikation og 

måling 

Endelig standard 

Nedskrivning 

Endelig standard 

Regnskabssikring 

Endelig standard 

Ophør indregning 

2011 – 2012 
Frivillig førtidsimplementering af endelig standard 

2013 
Obligatorisk implementering – ikrafttrædelsesdato 

Figur 3.1 - Arbejdsplan for IFRS 9. Kilde: Egen tilvirkning med inspiration fra Deloitte 

Første fase er på nuværende tidspunkt gennemført, hvilket har resulteret i en foreløbig standard for 

finansielle instrumenter, IFRS 9, som det tillige kan ses af ovenstående figur 3.1. Indtil videre om-

fatter denne dog kun klassifikation og måling af finansielle aktiver, idet IASB har valgt at behandle 

finansielle forpligtelser separat.  

3.2 Udkast – Finansielle Instrumenter: Klassifikation og Måling 

IASB har taget hensyn til regnskabsbrugernes og G20 ledernes anbefaling om en forbedring af IAS 

39
76

. Med udgangspunkt i diskussionsudspillet med tilhørende kommentarer, omhandler dette ud-

kast første fase af projektet, som består af klassificering og måling af finansielle aktiver og forplig-

telser. I dette afsnit er det valgt at behandle følge tre områder af udkastet: 

 Klassificeringstilgang 

 Måling 

 Ikrafttrædelsestidspunkt og overgang 

I dette afsnit vil udkastet med ovennævnte punkter blive gennemgået og spørgsmål blive besvaret 

med kommentarbreve fra PwC og FSR. 
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3.2.1 Klassificeringstilgang    

Til klassifikation foreslår IASB to forskellige målingsmetoder, der skal være gældende for finan-

sielle aktiver eller forpligtelser, som resultat af klassificering. Et finansielt aktiv eller forpligtelse 

skal således måles til amortiseret kostpris, såfremt følgende kriterier er opfyldt
77

: 

 Instrumentet har grundlæggende pengestrømme
78

, bestående af betaling af hovedstolen og rente 

af udstående hovedstol. 

 Instrumentet forvaltes på kontraktlige betalinger
79

, hvilket vil sige, at det ikke er hensigten at 

realisere værdien før kontraktens udløb.  

De finansielle aktiver og forpligtelser, der ikke opfylder begge kriterier, skal måles til dagsværdi. 

Det vurderes, at dette forslag er med til at sænke kompleksiteten, der opstår ved de mange kategori-

er og de tilsvarende nedskrivningsmuligheder, som findes i IAS 39. Desuden vil regnskabskravene 

blive simplificeret ved at eliminere bestemmelser i IAS 39, der har til hensigt at mindske misbrug af 

øvrige regler. Hertil menes det, at udkastet ikke har til hensigt at forbyde en virksomhed, at måle et 

finansielt aktiv til amortiseret kostpris, hvis virksomheden tidligere har solgt aktiver målt til amorti-

seret kostpris før udløb. Derimod vil virksomheden være forpligtet til at oplyse om gevinst og tab af 

disse salg i anden totalindkomst således, at gennemsigtigheden bliver opretholdt. 

Ved kontrakter med grundlæggende pengestrømme, er der ifølge udkastet tale om de kontraktlige 

vilkår, som giver anledning til bestemte pengestrømme fastsat til bestemte datoer. Kontraktvilkår 

som ændrer dato eller størrelse for en betaling, anses derfor ikke som værende en kontrakt med 

grundlæggende pengestrømme. Virksomheden skal desuden vurdere, om en kontrakt har grundlæg-

gende pengestrømme i den valuta, som det finansielle aktiv eller finansielle forpligtigelse er domi-

neret af. Som eksempel på kontrakter med grundlæggende pengestrømme kan nævnes følgende
80

:  

 Instrumenter med et fast beløb (eksempelvis en nulkuponobligation) eller et fast afkast i løbet af 

instrumentets løbetid, som i begge tilfælde tilfalder indehaveren
81

. 

 En kontrakt som er en kombination af en fast rente og en variabel rente således, at den fremtidi-

ge pengestrømsvariation sænkes ved eksempelvis brug af renteloft. 
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Andre kontraktforhold, der resulterer i pengestrømme, som ikke betaler afdrag og renter på hoved-

stol, har ikke betegnelsen for kontrakt med grundlæggende pengestrømme.  

Med hensyn til instrumenter, som forvaltes på grundlag af kontraktlige betalinger, angives det af 

udkastet, at disse instrumenters resultater evalueres og, forvaltes af virksomhedens ledelse. Vurde-

ringen af, om et instrument forvaltes på grundlag af kontraktlige betalinger, afhænger ikke af ledel-

sens intentioner for de individuelle instrumenter. Det afhænger derimod af, hvordan ledelsen forval-

ter instrumenter, som ikke er mulige at adskille isoleret set. Således skal betingelsen ikke behandles 

fra instrument til instrument, idet en virksomhed kan have flere enheder, der måles på forskellige 

måder. Derfor skal klassificeringen ikke vurderes på regnskabsaflæggelsesniveau, men derimod i 

forhold til virksomhedens forretningsmodel
82

. For finansielle aktiver eller finansielle forpligtelser, 

som forvaltes på grundlag af kontraktligt betalinger, findes følgende eksempler
83

: 

 Instrumenter som en virksomhed forvalter på grundlag af kontraktlige betalinger af hovedstol og 

renter, som modtages i løbet af kontraktperioden. 

 Udstedte obligationer, som virksomheden forvalter på grundlag af kontraktlige betalinger af 

hovedstol og renter, som betales til investorer i løbet af kontraktperioden. 

Derimod er instrumenter, som ikke anses for værende forvaltede på grundlag af kontraktlige beta-

linger eksempelvis et finansielt aktiv eller finansielt forpligtelse, som besiddes med handel for øje.  

Til dette stiller IASB spørgsmål til, om det giver nyttige oplysninger til regnskabsbrugeren, hvis et 

finansielt aktiv eller finansiel forpligtelse, som opfylder kravene for kontraktlige forhold, måles til 

amortiseret kostpris. Hertil mener både FSR og PwC, at amortiseret kostpris giver nyttig informati-

on til regnskabsbrugeren, ved måling af finansielle aktiver og finansielle forpligtelser med grund-

læggende pengestrømme og forvaltes på grundlag af kontraktlige betalinger
84

. 

Ydermere spørges der, om der er angivet tilstrækkelig vejledning til, hvornår et finansielt instru-

ment kan betegnes, som et instrument med grundlæggende pengestrømme samt forvaltes på grund-

lag af kontraktlige betalinger. PwC mener ikke, der er angivet tilstrækkelig vejledning til de to ter-

mer. De mener, der mangler en konkret definition i forhold til betydningen af en kontrakt med 

grundlæggende pengestrømme samt at et instrument forvaltes på grundlag af kontraktlige betalin-

ger. PwC støtter dog de eksempler, der er angivet. Ligeledes mener FSR, at der mangler en general 

                                                           
82

 Exposure Draft July 2009, side 28 
83

 Henvisning: For flere eksempler og uddybning se Exposure Draft July 2009, side 29 
84

 Comment Letter fra Foreningen af Statsautoriseret Revisorer, den 17. september 2009 og Comment Letter fra Price-

waterhouseCoopers LLP London, den 14. september 2009 



  Kapitel 3 - Nuværende plan for IFRS 9 

44 
 

definition af termerne og mener, at der på den baggrund vil være en mangel. De støtter dog tillige 

de eksempler, der er angivet, som understøtter forståelse af termerne, kontrakt med grundlæggende 

pengestrømme og forvaltning på grundlag af kontraktlige betalinger.  

IASB spørger yderligere til, om der er behov for at identificere andre betingelser for, at finansielle 

aktiver og finansielle forpligtelser kan måles til amortiseret kostpris. FSR finder vejledningen pas-

sende, men påpeger, som nævnt tidligere, at der mangler en klaring af de underliggende principper. 

PwC mener, at det ikke bør være således, at alle finansielle aktiver, der er erhvervet ved rabat på 

grund af tab, bør indregnes til dagsværdi. De mener ikke, at tidspunktet for erhvervelsen ændrer ved 

de grundlæggende karakteristika for instrumentet, som fortsat har grundlæggende pengestrømme. 

Klassificering af disse finansielle aktiver, bør derfor være i overensstemmelse med virksomhedens 

forretningsmodel. I forhold til finansielle forpligtelser, mener PwC, at der vil opstå fremtidige æn-

dringer, idet der vil være beslutninger fra senere faser af dette projekt, der vil have indflydelse på 

denne del. Derfor mener PwC, at IASB bør bibeholde de vejledninger, der allerede findes for finan-

sielle forpligtelser og genoverveje de forslag, der er fremført, når fasen om regnskabssikring i dette 

projekt er løst.  

3.2.1.1 Indbyggede afledte instrumenter 

Det er konstateret af mange, at rapporteringskravene i IAS 39 for indbyggede afledte er komplice-

rede og meget regelbaserede. Udkastet har derfor til hensigt at simplificere disse rapporteringskrav 

ved at foreslå en enkelt klassificeringstilgang for alle indbyggede afledte, herunder kombinerede 

kontrakter med en finansiel hovedkontrakt, hvor de tilhørende krav i IAS 39 afskaffes. På den måde 

vil kombinerede kontrakter klassificeres, som én helhed i stedet for at separere disse fra hinanden, 

og derved betragte kontrakten som to separate instrumenter.  

Udkastet omhandler desuden investeringer i kontraktligt efterstillede interesser, også kaldet tran-

cher
85

. Det foreslås, at klassificeringskriterier for sådanne investeringer skal defineres således, at 

alle trancher, der giver kreditbeskyttelse til andre trancher på baggrund af grundlæggende eller 

sandsynlige udfald, snarere end ved vægtet sandsynlighed, skal måles til dagsværdi, idet en sådan 

kreditrisikoafdækning giver en form for indflydelse og ikke en grundlæggende pengestrøm
86

. På 

den måde vil trancher, som er højest privilegerede, blive målt til amortiseret kostpris, idet disse kan 

påvise pengestrømme, der repræsenterer betalinger af afdrag og renter på hovedstol. 
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Hertil spørger IASB, om der er enighed omkring, at indbyggede afledte instrumenters rapporte-

ringskrav for kombinerede kontrakter med en finansiel hovedkontrakt bør afskaffes. Både FSR
87

 og 

PwC er enige i, at de rapporteringskrav, der finder sted for kombinerede kontrakter med en finansiel 

hovedkontrakt tilføjer unødvendigt kompleksitet og bør afskaffes. Det påpeges dog, at der skal være 

yderligere præcisering i forhold til hybridkontrakter med ikke-finansielle hovedkontrakter. 

IASB spørger desuden til, om der er enighed omkring forslaget til klassificeringstilgangen i forhold 

til de investeringer, der er foretaget i kontraktligt efterstillede interesser. Til dette forslag er FSR til 

dels enig. De mener, at det vil tilføje en simplificering, men er dog bekymrede i forhold til, om der 

sker en oversimplificering, idet mange trancher kan have løbende pengestrømme. De påpeger dog 

også, at dette emne er relativt vanskeligt og opfordrer til, at IASB udfører yderligere forskning på 

dette område. PwC er ikke enig i dette forslag. De mener, at forslaget om at forbyde muligheden for 

at indregne et afledt instrument til amortiseret kostpris ikke giver en tydelig rapportering. De mener 

ikke, at forslaget kan bygge på det grundlag, at en kreditrisiko er en form for indflydelse, men der-

imod, at der skal gælde de samme kriterier for klassificering af indbyggede afledte, som for andre 

finansielle instrumenter
88

.     

3.2.1.2 Dagsværdioption 

Udkastet fastholder dagsværdioptionen i IAS 39, som tillader en virksomhed ved første indregning 

at måle et finansielt aktiv eller finansiel forpligtigelse, til dagsværdi via resultatopgørelsen, såfremt 

en sådan udpegning eliminerer eller væsentligt reducerer en anerkendt uoverensstemmelse.   

IAS 39 tillader desuden udpegning af finansielle aktiver eller finansielle forpligtelser til dagsværdi 

via resultatopgørelsen, 

 når en gruppe af finansielle aktiver, finansielle forpligtigelser eller begge forvaltes og resultatet 

vurderes på et dagsværdigrundlag i overensstemmelse med dokumenteret risiko eller investe-

ringsstrategi samt, at oplysningerne om gruppen af instrumenter gives til interne nøglepersoner i 

virksomhedens ledelse; eller 

 for kontrakter som indeholder en eller flere afledte instrumenter.  

Ifølge udkastet er denne fremgangsmåde for klassificeringsbetingelser ikke længere nødvendig. 

Forslaget kræver derimod, at instrumenter, der ikke har grundlæggende pengestrømme, eller ikke 
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forvaltes på grundlag af kontraktlige betalinger, måles til dagsværdi. På den måde vil kravene for 

identificering og rapportering af indbyggede afledte instrumenter blive elimineret
89

.    

Til dette spørger IASB, om der bør være mulighed for at udpege finansielle aktiver eller finansielle 

forpligtelser, til dagsværdi via resultatopgørelsen, hvis denne udpegning eliminerer eller væsentligt 

reducerer en uoverensstemmelse. Yderligere spørges der til, om der bør være mulighed for at bruge 

dagsværdioptioner under andre omstændigheder end overnævnte. FSR finder forslaget, om dags-

værdioption ved uoverensstemmelser, for værende tilfredsstillende. De mener desuden ikke, at der 

bør være andre omstændigheder, hvor muligheden for dagsværdioption bør gælde. PwC er ligeledes 

enige omkring dagsværdioption, men tilføjer desuden, at der bør være mere fleksibilitet i forhold til 

brug af dagsværdi, men vil ikke give konkrete forslag til dette, idet både regnskabssikring og be-

handling af forsikringsforpligtelser er under behandling af IASB og på den baggrund vil skabe 

fremtidige ændringer.   

3.2.1.3 Reklassifikation 

Udkastet foreslår at forbyde muligheden for reklassificering af finansielle aktiver og finansielle for-

pligtelser, mellem amortiseret kostpris og dagsværdi. Forslaget vil styrke muligheden for sammen-

lignelighed og reducere kompleksiteten, som opstår ved de reklassificeringskrav, der finder sted i 

IAS 39. 

IASB efterspørger holdningen til dette forslag og spørger derudover, om der vil være omstændighe-

der, hvor muligheden for reklassifikation vil tilføje nyttig information til brugere af finansielle er-

klæringer. Hertil finder hverken FSR eller PwC, forslaget for værende forsvarligt. De mener ikke, at 

det bør forbydes at reklassificere et finansielt aktiv eller en finansiel forpligtigelse, idet de mener, at 

der er mulighed for, at en forretningsplan ændrer sig over tid. På den baggrund kan det blive nød-

vendigt med mulighed for reklassificering. FSR tilføjer dog, at der bør foreligge skærpede krav for, 

hvornår der skal være mulighed for reklassificering. 

3.2.2 Måling 

3.2.2.1 Investeringer i egenkapitalinstrumenter, uden officiel markedsværdi og når dagsværdi ikke kan 

måles pålideligt 

IAS 39 kræver, at alle investeringer i egenkapitalinstrumenter og disses afledte instrumenter, måles 

til dagsværdi, medmindre der ikke findes nogen officiel markedsværdi eller, hvis dagsværdien ikke 

kan måles pålideligt og derfor skal måles til kostpris.  
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Til dette kræver IAS 39, at en erhverver af sådant et instrument, overvåger investeringen for værdi-

forringelse og ankerkender et tab, såfremt et sådant har fundet sted. Dette krav har været kritiseret 

af mange, idet beregningerne er baseret på lige vis med dagsværdi. IASB er desuden blevet be-

kendtgjort med, at beregningen for værdiforringelse hverken er mere pålideligt eller mindre om-

kostningsfuld end ved at benytte dagsværdi som målingsmetode.   

IASB mener derfor, at det vil være mest hensigtsmæssigt, at alle målinger af egenkapitalinstrumen-

ter forekommer ved brug af dagsværdi. På den baggrund vil der skabes mere sammenlignelighed 

samtidig med, at de regnskabsmæssige krav vil blive forenklet. IASB konstaterer dog, at denne me-

tode vil skabe yderligere omkostninger for regnskabsaflæggeren, men der vil ligeledes være fordele, 

som dog vil afhænge af virksomhedens størrelse
90

.  

Til dette spørger IASB, om der menes, at det skaber en mere nyttig information til regnskabsbruge-

ren, hvis alle egenkapitalinstrumenter måles til dagsværdi samt, om de tilhørende omkostninger 

opvejer fordelene ved denne målingsmetode.  Både FSR
91

 og PwC
92

 støtter forslaget og mener, at 

dette vil skabe mere nyttig information for regnskabsbrugere, hvis alle egenkapitalinstrumenter må-

les til dagsværdi. Denne information opvejer de meromkostninger, der måtte være, men PwC påpe-

ger dog, at denne meromkostning kan være større for virksomheder i udviklingslandene. 

3.2.2.2 Investeringer i egenkapitalinstrumenter, som måles til dagsværdi via anden totalindkomst 

Investeringer i egenkapitalinstrumenter anses ikke for at opfylde de krav, der er påkrævet ved må-

ling til amortiseret kostpris, da sådanne investeringer ikke har grundlæggende pengestrømme. 

IASB er dog blevet bekendtgjort med, at nogle virksomheder investerer i egenkapitalinstrumenter af 

strategiske grunde og primært ikke på baggrund af at udløse profit i forhold til værdien af instru-

mentet eller på baggrund af dividende. Derfor fremlægges det i udkastet at tillade virksomheder, 

ved første indregning af egenkapitalinstrumenter, at tage et uigenkaldeligt valg om at præsentere 

ændringer i dagsværdi via anden totalindkomst. Disse investeringer skal dog ikke være erhvervet 

med handel for øje, men derimod være erhvervet med henblik på andet end at realisere investe-

ringsgevinster. Hertil foreslås det, at dividender til sådanne instrumenter også skal oplyses i anden 

totalindkomst. Ydermere skal der ikke være tilfælde med overførelser fra anden totalindkomst til 

resultatopgørelsen og dermed ingen krav om nedskrivninger. 
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Forslaget har til hensigt at give regnskabsbrugeren mulighed for at identificere sådanne investerin-

ger i egenkapitalinstrumenter, der ikke er erhvervet med henblik på realisering af gevinst, men på 

baggrund af langsigtede strategier.  

Hermed stiller IASB spørgsmål til, om sådanne ændringer i dagsværdi, med hensyn til de investe-

ringer i egenkapitalinstrumenter forslaget omhandler, der indregnes i anden totalindkomst, vil for-

bedre den finansielle rapportering. FSR er enige, og mener, at der ved at indregne ændringer af 

dagsværdi i anden totalindkomst, med hensyn til egenkapitalinstrumenter, vil ske en forbedring i 

forhold til de gældende regler i IAS 39, hvor ændringer her skal indregnes via resultatopgørelsen. 

PwC er derimod skeptiske i forhold til forslaget. De mener, at det ikke vil være fordelagtigt, hvis 

alle egenkapitalinstrumenter indregnes via resultatopgørelsen, da dagsværdiændringerne vil tilføje 

volatilitet, for de egenkapitalinstrumenter, der er erhvervet med henblik på en langsigtet forret-

ningsstrategi. Hertil mener de, at mulighed for brug af disponibel-for-salg kategorien giver bedre 

afspejling for sådanne investeringer. De er dog bekendt med, at forslaget, som giver tilladelse til at 

indregne sådanne ændringer af dagsværdi via anden totalindkomst, vil fjerne den volatilitet, som vil 

opstå i resultatopgørelsen. PwC anerkender, at gengivelse af gevinster og tab er upassende og er et 

tidligt eksempel på den debat om anden totalindkomst, som finder sted i det sideløbende projekt, 

der omhandler præsentation af finansielle instrumenter. PwC fastslår med henblik på dividende, der 

ifølge forslaget skal indregnes i anden totalindkomst, at dette forslag vil medvirke til uoverens-

stemmelse. Derfor anbefaler PwC, at elimineringen af kategorien disponibel-for-salg udsættes indtil 

projektet for præsentation af finansielle instrumenter er uddebatteret
93

.   

Yderligere spørger IASB til, om det bør være tilladt for en virksomhed at indregne ændring i dags-

værdien for alle egenkapitalinstrumenter samt dividende i anden totalindkomst, bortset fra dem, 

som er erhvervet med handel for øje, såfremt dette sker ved første indregning. FSR støtter forslaget, 

men angiver, at en reklassificering ikke bør være tilladt. Som nævnt tidligere mener PwC, at IASB 

bør vente med elimineringen af kategorien disponibel-for-salg, hvor investeringer i egenkapitalin-

strumenter, der ikke er erhvervet med handel for øje, klassificeres under. PwC tilføjer, at gennemfø-

rer IASB forslaget, bør det ikke være tilladt at reklassificere mellem andre kategorier, såfremt det er 

valgt at indregne til dagsværdi.  

3.2.3 Ikrafttrædelsestidspunkt og overgang  

Ikrafttrædelsestidspunktet forventes at blive fastsat i god tid, men IASB forventer ikke, at kravene 

til den nye regnskabsstandard vil være gældende før januar 2012. Der vil dog være mulighed for at 
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gøre brug af standarden før. Såfremt det besluttes at benytte standarden før det påkrævede indførel-

sestidspunkt, vil det kræves at oplyse herom i henhold til IFRS 7 - oplysninger
94

.    

Overgangen fra den nuværende til den nye standard, vil ske med tilbagevirkende kraft i overens-

stemmelse med de gældende regler i IAS 8 - regnskabspraksis, ændringer i regnskabsmæssig skøn 

og fejl. Overgangsbestemmelserne omfatter blandt andet, at en virksomhed skal indregne finansielle 

aktiver og finansielle forpligtelser, som på ansøgningstidspunktet opfylder betingelserne i den nye 

standard, med tilbagevirkende kraft
95

. 

IASB spørger i forbindelse hermed, om de forhold, som er gældende for virksomheder, der vælger 

at benytte standarden, er tilstrækkelige. PwC er enige med hensyn til de yderligere krav, der måtte 

indgå i IFRS 7, men mener yderligere, at disse krav ikke kun bør være gældende for de virksomhe-

der, der vælger at tiltræde standarden før den obligatoriske dato. Kravene bør derimod gælde alle, 

der benytter IFRS 9
96

. FSR mener dog, at IASB bør overveje, om der ikke sker en overbelastning i 

forhold til de virksomheder, der vælger at anvende standarden før det obligatoriske tidspunkt. Der-

ved mener FSR, at der vil blive skabt et incitament, så virksomhederne ikke ønsker at anvende stan-

darden tidligere. Desuden sætter FSR spørgsmålstegn i forhold til de yderligere oplysninger, der vil 

være krævet af virksomheder, der anvender standarden tidligere
97

. 

Yderligere spørger IASB til, om der er enighed om, hvorvidt standarden bør anvendes med tilbage-

virkende kraft samt de tilhørende vejledninger til overgangen. PwC mener, idet det var hensigten at 

muliggøre en hurtig vedtagelse, at der bør tages hensyn således, at virksomheder kan implementere 

rapporteringskravene inden for en kort tidshorisont. Derfor mener PwC, at IASB bør overveje at 

eliminere kravene med hensyn til rapporteringen med tilbagevirkende kraft for det første år, i de 

tilfælde, at virksomheder indfører standarden tidligere. Det nævnes dog af både FSR og PwC, at 

betegnelsen for ansøgningstidspunktet bør defineres således, at der er klarhed om det bestemte tids-

punkt.  

3.3 Nuværende IFRS 9 

Dette afsnit giver en opsummering af den nye standard for finansielle instrumenter, IFRS 9, som 

den ser ud på nuværende tidspunkt. IFRS 9 er ikke fuldt dækkende for IAS 39, idet IASB har valgt 

at erstatte IAS 39 med IFRS 9 løbende, som de tre faser af arbejdsplanen gennemføres. På nuvæ-

rende tidspunkt omfatter IFRS 9 således klassifikation og måling af finansielle aktiver. 
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Formålet med standarden er at fastsætte principper for finansiel rapportering af finansielle aktiver 

med henblik på at præsentere relevant og brugbar information til brugerne af finansielle erklærin-

ger
98

. 

Ifølge IFRS 9 punkt 3.1.1 skal et finansielt aktiv indregnes, når, og kun når, virksomheden bliver en 

del af de kontraktlige bestemmelser af instrumentet. På tidspunktet for indregningen skal det finan-

sielle aktiv klassificeres på basis af to forhold
99

: 

a) En virksomheds forretningsmodel for håndtering af finansielle aktiver og 

b) karakteristikaene ved de kontraktlige pengestrømme på det finansielle aktiv. 

Dette har dog en undtagelse i form af en dagsværdioption
100

, der giver en virksomhed mulighed for 

at måle et finansielt aktiv til dagsværdi via resultatopgørelsen, såfremt dette vil fjerne eller væsent-

ligt reducere uoverensstemmelser ved måling eller indregning, som ellers ville opstå fra måling af 

det finansielle aktiv og indregning af gevinsterne og tabene på dette på forskellig basis. 

Vælges det af virksomheden ikke at gøre brug af denne dagsværdioption skal virksomheden ifølge 

IFRS 9 punkt 4.2 måle det finansielle aktiv til amortiseret kostpris, såfremt begge af de to følgende 

betingelser er opfyldt: 

a) Aktivet afholdes indenfor en forretningsmodel, hvis mål er at have aktiver for at opnå kontrakt-

lige pengestrømme (refererer til ovenforstående a) om forretningsmodel). 

b) Aftalevilkårene for de finansielle aktiver fastslår bestemte datoer for pengestrømme, som ude-

lukkende består af betaling af afdrag og renter på det udestående hovedstol (refererer til oven-

forstående b) om karakteristikaene ved de kontraktlige pengestrømme). 

Er ovenstående betingelser ikke opfyldt, skal virksomheden måle det finansielle aktiv til dagsværdi. 

I forhold til reklassifikation skal dette ifølge IFRS 9 ske, når, og kun når, en virksomhed ændrer sin 

forretningsmodel for håndtering af finansielle aktiver, hvor alle berørte finansielle aktiver skal re-

klassificeres med hensyn til ovenstående krav om klassifikation af finansielle aktiver. I forhold til 

måling ved reklassificering af finansielle aktiver i overensstemmelse med ovenstående skal denne 

reklassificering og måling ske fremadrettet. En virksomhed skal således ikke tilpasse tidligere ind-

regnede gevinster, tab eller renter
101

. Bliver et finansielt aktiv reklassificeret, så det måles til dags-
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værdi, skal dets dagsværdi opgøres på datoen for reklassificering. Er der forskel mellem den tidlige-

re regnskabsmæssige værdi og dagsværdien, skal denne indregnes i resultatopgørelsen. Bliver et 

finansielt aktiv derimod reklassificeret, så det måles til amortiseret kostpris, er dagsværdien på da-

toen for reklassificering den nye regnskabsmæssige værdi. 

I forhold til sammensatte finansielle instrumenter skal en virksomhed ifølge IFRS 9 punkt 4.7 an-

vende ovennævnte krav for klassifikation af finansielle aktiver for den kombinerede kontrakt i sin 

helhed, såfremt dennes hovedkontrakt omfattes af denne IFRS. Er sidstnævnte imidlertid ikke til-

fældet (eksempelvis hvis der er tale om en forpligtelse), skal en virksomhed anvende kravene i IAS 

39, punkt 11-13 og AG27-AG33B, for at bestemme om de indbyggede afledte instrumenter skal 

behandles særskilt fra hovedkontrakten af den kombinerede kontrakt. 

Med hensyn til måling af finansielle aktiver kræves det ifølge IFRS 9 punkt 5.1.1, at et finansielt 

aktiv ved første indregning skal måles til dagsværdi. I det tilfælde, at det finansielle aktiv, ikke må-

les til dagsværdi via resultatopgørelsen, skal transaktionsomkostningerne, som er direkte knyttet til 

det finansielle aktiv, inkluderes
102

. Ved efterfølgende måling af finansielle aktiver kræves det, at 

disse måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris i henhold til ovenstående krav om klassifikation, 

jf. IFRS 9 punkt 5.2.1.  

Gevinster og tab på et finansielt aktiv (der ikke er en del af et sikringsforhold), der måles til dags-

værdi, skal ifølge IFRS 9 punkt 5.4.1 indregnes i resultatopgørelsen, medmindre det finansielle ak-

tiv er en investering i et egenkapitalinstrument, som for eksempel aktier, og virksomheden har valgt 

at indregne gevinster og tab herpå i anden totalindkomst. Derimod skal gevinster og tab på et finan-

sielt aktiv (der ikke er en del af et sikringsforhold), der måles til amortiseret kostpris, indregnes i 

resultatopgørelsen, når indregning af aktivet ophører, når det reklassificeres eller når dets værdi 

forringes
103

.  

Vedrørende værdiforringelse skal virksomheden anvende kravene i punkt 58-65 og AG84-AG93 i 

IAS 39 på finansielle aktiver målt til amortiseret kostpris. Desuden skal en virksomhed, for finan-

sielle aktiver, der er udpeget som en sikret post, anvende kravene for regnskabssikring, der fremgår 

af punkt 89-102 i IAS 39. Endvidere skal finansielle aktiver, der er indregnet for brug af afviklings-

datoen regnskabsmæssigt, indregnes i overensstemmelse med punkt 57 i IAS 39.  
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Med hensyn til investering i egenkapitalinstrumenter kan en virksomhed ifølge IFRS 9 punkt 5.4.4 

foretage et uigenkaldeligt valg om præsentation af senere ændringer i disses dagsværdi i anden to-

talindkomst uden efterfølgende indregning i resultatopgørelsen, såfremt disse instrumenter er om-

fattet af denne standard samt, at instrumentet ikke besiddes med henblik på handel. Udbytter ind-

regnes i resultatopgørelsen i overensstemmelse med IAS 18 - indtægter. 

IFRS 9 træder i kraft for regnskabsår, der begynder den 1. januar 2013 eller senere. Tidligere im-

plementering vil dog være muligt, dog først når EU godkender standarden
104

. 

På baggrund af ovenstående vil et visuelt beslutningsdiagram jf. figur 3.2 af klassificering af finan-

sielle aktiver se således ud: 
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*** 

* Udbytte der repræsenterer afkast af den investerede kapital indregnes i resultatet. 

** Sikringsbestemmelserne i IAS 39 gælder fortsat for afledte finansielle instrumenter, som indgår i effektive 

sikringsrelationer. 

*** Reklassifikation er krævet, når, og kun når, virksomhedens forretningsmodel for styring af finansielle 

aktiver ændres. 

Er det samlede finansielle 
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med henblik på inddrivelse af 
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(business model test)? 

Består de kontraktmæssige 

pengestrømme udelukkende 

af tilbagebetaling af hovedstol 

og renter af restgæld? 

Figur 3.2 - Beslutningsdiagram. Kilde: Egen tilvirkning med inspiration fra Deloitte 
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3.3.1 Vejledning til klassificering 

Som det er nævnt ovenfor
105

, ligger to forhold til grund for klassificering af finansielle aktiver efter 

IFRS 9. De to forhold er en virksomheds forretningsmodel, i forbindelse med forvaltning af finan-

sielle aktiver, samt det finansielle aktivs kontraktlige pengestrømme. Nedenfor vil vejledningen, der 

fremgår af IFRS 9 Appendiks B, blive gennemgået med hensyn til klassifikation. Dette skyldes, at 

vejledningen for klassifikation i udkastet har været stærkt kritiseret for ikke at være fuldstændig 

samt, at den mangler konkrete definitioner på termerne
106

. 

3.3.1.1 Forretningsmodel for forvaltning af finansielle aktiver 

Som det er beskrevet ovenfor
107

, kræves det af IFRS 9, at en virksomhed skal klassificere sine fi-

nansielle aktiver til amortiseret kostpris eller dagsværdi på grundlag af virksomhedens forretnings-

model for forvaltning af finansielle aktiver. En virksomhed skal derved vurdere, hvorvidt dets fi-

nansielle aktiver opfylder denne betingelse, på grundlag af formålet med forretningsmodellen, som 

fastlægges af virksomhedens ledelse
108

. Vurderingen af en virksomheds forretningsmodel kan såle-

des ikke fastlægges ud fra ledelsens intentioner for det individuelle aktiv
109

. Dog kan en virksomhed 

have mere end en forretningsmodel for forvaltning af finansielle instrumenter. Derfor skal klassifi-

kation ikke nødvendigvis foretages på det indberettende niveau i en virksomhed. 

Ifølge punkt B4.3 i IFRS 9 Appendiks B kan en virksomheds forretningsmodel have til formål at 

holde finansielle aktiver med henblik på at indsamle kontraktlige pengestrømme, selvom salg af 

sådanne finansielle aktiver foretages inden udløb. For eksempel kan salg af finansielle aktiver fore-

komme, hvis 

a) det finansielle aktiv ikke længere opfylder virksomhedens investeringspolitik
110

,  

b) et forsikringsselskab tilpasser sin investeringsportefølje for at afspejle ændring i forventet va-

righed
111

; eller 

c) en virksomhed skal finansiere anlægsudgifter. 

Dog skal en virksomhed vurdere, om og hvordan salg ud af en portefølje er i overensstemmelse 

med en målsætning om indsamling af kontraktlige pengestrømme, såfremt antallet af sådanne salg 

forekommer mere end sjældent. 
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Tabel 3.1 nedenfor giver eksempler på, hvornår målsætningen med en virksomheds forretningsmo-

del er at holde et finansielt aktiv for at indsamle kontraktlige pengestrømme samt, hvornår dette 

ikke er tilfældet
112

. 

Eksempel Analyse 

Eksempel 1 

En virksomhed holder investeringer 

for at indsamle kontraktlige penge-

strømme, men sælger en investering 

under særlige omstændigheder
113

. 

Selvom en virksomhed eventuelt overvejer et finansielt 

aktivs dagsværdi fra et likviditetsperspektiv, hvilket vil 

sige, den kontante værdi det finansielle aktiv vil tilbringe 

virksomheden, såfremt det bliver nødt til at sælge aktivet, 

kan virksomhedens mål endnu være at holde et finansielt 

aktiv for at opnå kontraktlige pengestrømme. Nogle om-

stændigheder omkring salg vil ikke modsige dette mål. 

Eksempel 2 

En virksomheds forretningsmodel er 

at købe porteføljer af finansielle akti-

ver, som for eksempel lån, som måske 

eller måske ikke omfatter finansielle 

aktiver med afholdt kredittab. Hvis 

betaling af afdrag på lån ikke er fore-

taget til rette tid, vil virksomheden 

forsøge at udtrække de kontraktlige 

pengestrømme ved hjælp af forskelli-

ge midler, for eksempel ved at tage 

kontakt til debitor via mail, telefon 

eller andre midler. 

I nogle tilfælde indgår virksomheden 

renteswaps for at ændre renten, især 

på finansielle aktiver i en portefølje, 

fra variabel - til fast rente. 

Formålet med virksomhedens forretningsmodel er at holde 

det finansielle aktiv og dermed opnå kontraktlige penge-

strømme. Virksomheden køber ikke porteføljen for at få 

profit af den. 

Samme analyse vil gøre sig gældende, selvom virksomhe-

den ikke forventer at opnå alle de kontraktlige penge-

strømme (for eksempel har nogle af de finansielle aktiver 

afholdt kredittab). 

Hertil gælder det, at så længe virksomheden har aktiver i 

porteføljen for at opnå kontraktlige pengestrømme, kan 

den omstændighed, at virksomheden indgår renteswaps, 

ikke ændre virksomhedens forretningsmodel. Hvis porte-

føljen ikke forvaltes på grundlag af dagsværdien, kan for-

målet med virksomhedens forretningsmodel være at holde 

finansielle aktiver for at opnå kontraktlige pengestrømme. 

Eksempel 3 

En virksomheds forretningsmodel har 

Gruppen, indeholdende det udstedende selskab samt sik-

kerhedsvirksomheden, giver lån med det formål at opnå de 
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til formål at udstede lån til kunder og 

efterfølgende at sælge disse lån til en 

sikkerhedsvirksomhed
114

. Sikkerheds-

virksomheden udsteder instrumenter 

til investorer. 

Det udstedende selskab kontrollerer 

sikkerhedsvirksomheden og holder det 

derfor også. 

Sikkerhedsvirksomheden opnår kon-

traktlige pengestrømme fra lån og 

giver dem videre til dets investorer. 

Det antages, med henblik på dette 

eksempel, at lånene fortsat indregnes i 

erklæringerne om den finansielle posi-

tion, idet sikkerhedsvirksomheden 

ikke har den konsekvens, at de ikke 

bliver indregnet. 

kontraktlige pengestrømme. 

Men det udstedende selskab har en målsætning om at reali-

sere pengestrømme på låneporteføljen ved at sælge lånene 

til sikkerhedsvirksomheden. Med henblik på gruppens se-

parate årsregnskab vil forvaltningen af porteføljen ikke 

blive anset med det formål at opnå kontraktlige penge-

strømme. 

Eksempel 4 

En virksomhed forvalter aktivt en 

portefølje af aktiver med henblik på at 

realisere ændringer i dagsværdien som 

følge af ændringer kreditrisikoen og 

renten. 

Virksomheden målsætning er at købe og sælge finansielle 

aktiver. Dermed forvalter virksomheden disse for at reali-

sere gevinster i dagsværdien snarere end at opnå kontrakt-

lige pengestrømme. 

Tabel 3.1 - Vejledning for forretningsmodel. Kilde: IFRS 9, Appendiks B, punkt B4.4 samt B4.5 

3.3.1.2 Finansielle aktivers kontraktlige pengestrømme 

Som det er beskrevet i afsnit 3.3, kræves det af IFRS 9, at en virksomhed skal klassificere sine fi-

nansielle aktiver til amortiseret kostpris eller dagsværdi på grundlag af karakteristikaene ved de 

kontraktlige pengestrømme på et finansielt aktiv samt er forvaltet for at opnå kontraktlige penge-

strømme. En virksomhed skal derved vurdere, om de kontraktlige pengestrømme alene består af 

betaling af afdrag på hovedstol samt renter på hovedstolen
115

.  
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For nogle finansielle aktiver har gearing karakteristik af kontraktlige pengestrømme
116

. Gearing 

øger variabiliteten af de kontraktlige pengestrømme med det resultat, at de ikke har de økonomiske 

kendetegn af renter. En stand-alone option, som for eksempel forward- og swapkontrakter, er ek-

sempler på finansielle aktiver, der omfatter gearing. Sådanne finansielle aktiver opfylder ikke kra-

vene i IFRS 9 punkt 4.2 b) og kan derfor ikke efterfølgende måles til amortiseret kostpris. 

I forbindelse med kontraktlige bestemmelser, der giver debitor lov til at forudbetale et gældsinstru-

ment (for eksempel et lån eller en obligation), eller tillader kreditor at give et gældsinstrument tilba-

ge til udstederen før udløb, resulterer dette kun i kontraktlige pengestrømme, der udelukkende be-

står af betaling af afdrag på hovedstol samt renter af heraf, hvis
117

 

a) bestemmelsen ikke er betinget af fremtidige hændelser, andre end at beskytte: 

i) kreditor mod forringelse af kreditkvaliteten
118

 eller mod en ændring i kontrollen med ud-

steder; eller 

ii) kreditor eller udsteder mod ændringer i relevant beskatning eller lovgivning; og 

b) det forudbetalte beløb væsentligt repræsenterer det skyldige beløb af hovedstol og renter herpå, 

der kan omfatte en rimelig yderligere erstatning for opsigelse af kontrakten. 

For kontraktlige bestemmelser, der giver udsteder eller kreditor lov til at forlænge løbetiden for 

gældsinstrumentet, gælder samme betingelse som nævnt ovenfor
119

 under punkt a), hvis dette skal 

resultere i kontraktlige pengestrømme, som udelukkende består af betaling af afdrag på hovedstol 

samt renter heraf. Derudover gælder det, at betingelserne for en mulighed for forlængelse skal resul-

terer i kontraktlige pengestrømme i den forlængede periode, der udelukkende består af betaling af 

afdrag på hovedstol samt renter heraf, for at hele gældsinstrumentet kan resulterer i kontraktlige 

pengestrømme, der ligeledes udelukkende består af betaling af afdrag på hovedstol samt renter her-

af
120

.  

Med hensyn til kontraktvilkår, som ændrer tidsplanen eller beløbet for betaling af hovedstol eller 

renter, kan disse ikke resultere i kontraktlige pengestrømme, der udelukkende består af betaling af 

afdrag på hovedstol samt renter heraf, medmindre
121
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a) der er tale om en variabel rente, der er udtryk for overvejelse af den tidsmæssige værdi af penge 

og kreditrisiko i forbindelse med hovedstolen; og 

b) det opfylder betingelserne i punkt B4.10, i tilfældet hvor kontraktvilkåret indeholder en mulig-

hed for forudbetaling; eller 

c) det opfylder betingelserne i punkt B4.11, i tilfældet hvor kontraktvilkåret indeholder en mulig-

hed for udvidelse. 

Tabel 3.2 nedenfor giver en ikke udtømmende liste over eksempler på instrumenter, der omfatter 

kontraktlige pengestrømme, der udelukkende består af betaling af afdrag på hovedstol samt renter 

heraf
122

. 

Instrument Analyse 

Instrument A 

Instrument A er en obligation med 

fastsat udløbstidspunkt. Betaling af 

afdrag og renter herpå er knyttet til et 

inflationsindeks i den valuta, for hvil-

ken instrumentet er udstedt. Dette 

forhold er ikke gearet. 

De kontraktlige pengestrømme består udelukkende af beta-

ling af afdrag og renter på hovedstol. Når betaling af af-

drag og renter på hovedstol sammenkædes med et ikke-

gearet inflationsindeks, nulstilles den tidsmæssige værdi af 

penge til det nuværende niveau. Det vil sige, at renten på 

instrumentet afspejler den ”rigtige” rente. Således er renten 

et udtryk for den tidsmæssige værdi af hovedstolen. 

Dog gælder det, såfremt rentebetalingerne er indekseret til 

en anden variabel (som for eksempel debitors nettoind-

komst eller et aktieindeks), at de kontraktlige penge-

strømme ikke består af betaling af afdrag og renter på ho-

vedstol. Dette skyldes, at rentebetaling i sådanne tilfælde 

ikke vil være et udtryk for den tidsmæssige værdi af penge 

og kreditrisiko i forbindelse med hovedstolen. Her vil der 

være variabilitet i de kontraktlige rentebetalinger, der er 

inkonsistent med markedsrenten. 

Instrument B 

Instrument B har en variabel rentesats 

og en fastlagt udløbsdato, der tillader 

debitor at vælge markedsrenten lø-

bende. For eksempel kan debitor, på 

De kontraktlige pengestrømme består udelukkende af beta-

ling af afdrag på hovedstol samt renter heraf, så længe den 

betalte rente over instrumentets løbetid er udtryk for den 

tidsmæssige værdi af penge og kreditrisiko i forbindelse 

med instrumentet. Den omstændighed, at renten bliver 
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hver rentetilpasningsdato, vælge at 

betale tremåneders LIBOR rente for 

en tremåneders periode eller enmå-

neds LIBOR rente for en enmåneds 

periode. 

tilpasset i løbet af instrumentets løbetid, gør ikke i sig selv, 

at instrumentet ikke kan karakteriseres til kun at bestå af 

betaling af afdrag på hovedstol samt renter heraf. 

Dog gælder det, såfremt det er muligt for debitor at vælge 

en enmåneds LIBOR rente for en tremåneders periode og 

denne enmåneds LIBOR rente ikke tilpasses hver måned, 

at de kontraktlige pengestrømme ikke er betaling af afdrag 

og renter på hovedstol. 

Den samme analyse vil gælde, hvis debitor kan vælge mel-

lem en enmåneds variabel rente og en tremåneders variable 

rente, fastsat af kreditor. 

Har et instrument derimod en kontraktlig rentesats, der er 

baseret på en periode, som overstiger instrumentets restlø-

betid, er instrumentets kontraktlige pengestrømme ikke 

betaling af afdrag og renter på hovedstol. Som eksempel 

herpå kan nævnes en obligation med femårs løbetid og 

variabel rente, hvor renten tilpasses periodisk, men altid 

afspejler en femårs løbetid. Denne har ikke kontraktlige 

pengestrømme, der består af betaling af afdrag og renter på 

hovedstol. Dette skyldes, at renteudgifterne ikke er knyttet 

til obligationens restløbetid, men derimod den oprindelige 

løbetid på obligationen. 

Instrument C 

Instrument C er en obligation med en 

fastlagt udløbsdato og en variabel 

markedsrente med renteloft. 

De kontraktlige pengestrømme af både et instrument med 

en fast rente og et instrument med en variabel rente er be-

taling af afdrag og renter på hovedstol, dog kun så længe 

renten er udtryk for den tidsmæssige værdi af penge og 

kreditrisiko i forbindelse med instrumentet gennem løbeti-

den på instrumentet. 

Derfor kan også en kombination af ovennævnte instrumen-

ter (for eksempel en obligation med renteloft) give kon-

traktlige pengestrømme, der alene består af betaling af 

afdrag og renter på hovedstol.  

Instrument D Den omstændighed, at der er stillet sikkerhed ved et lån 
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Instrument D er et lån med fuld regres 

ret og er sikret ved sikkerhedsstillelse. 

med fuld regres ret, påvirker ikke i sig selv analysen af, om 

de kontraktlige pengestrømme alene består af betaling af 

afdrag og renter på hovedstol.   

Tabel 3.2 - Instrumenter med kontraktlige pengestrømme. Kilde: IFRS 9, Appendiks B, punkt B4.13 
Nedenstående tabel 3.3 giver en ikke udtømmende liste over eksempler på instrumenter, der ikke 

har kontraktlige pengestrømme, som udelukkende består af betaling af afdrag på hovedstol samt 

renter heraf. 

Instrument Analyse 

Instrument E 

Instrument E er en konvertibel obliga-

tion og kan konverteres til egenkapi-

talinstrumenter hos udstederen. 

Indehaveren skal analysere de konvertible obligationer i 

sin helhed. De kontraktlige pengestrømme er ikke betaling 

af afdrag og renter på hovedstol, fordi rentesatsen ikke kun 

afspejler den tidsmæssige værdi af penge og kreditrisiko-

en. Desuden er afkastet knyttet til værdien af udsteders 

egenkapital. 

Instrument F 

Instrument F er et lån, der har en in-

vers variabel rentesats, det vil sige at 

renten bevæger sig modsat proportio-

nelt i forhold til markedsrenten. 

Igen består de kontraktlige pengestrømme ikke alene af 

betalinger af afdrag og renter på hovedstol. Endvidere er 

rentebetalingerne ikke et udtryk for den tidsmæssige værdi 

af hovedstolen. 

Instrument G 

Instrument G er et instrument med 

uendelig løbetid, men udstederen må 

konvertere instrumentet på ethvert 

tidspunkt og betale indehaveren mar-

kedsprisen plus påløbne renter. 

Instrument G betaler markedsrente, 

men betaling af renter kan kun ske, 

såfremt udstederen kan forblive sol-

vent umiddelbart efter betaling heraf. 

Der påløber ikke yderligere rente efter 

udskudt rentebetaling.  

De kontraktlige pengestrømme er ikke betaling af afdrag 

og rente på hovedstol, fordi udstederen kan være forpligtet 

til at udskyde rentebetalinger samt, fordi yderligere renter 

ikke påløber disse udskudte rentebetalinger. Grundet dette 

er rentebetalingerne ikke udtryk for den tidsmæssige værdi 

af hovedstolen. 

Den omstændighed, at instrumentet har uendelig løbetid 

betyder ikke i sig selv, at de kontraktlige pengestrømme 

ikke er betaling af afdrag og renter på hovedstol. Et in-

strument med uendelig løbetid har mange muligheder for 

udvidelse, hvilket kan resultere i kontraktlige penge-

strømme, der består af betaling af afdrag og renter på ho-

vedstol, såfremt betaling af renter er obligatoriske og skal 

betales i uendelighed. 
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Også den omstændighed, at instrumentet er konverterbart 

betyder ikke i sig selv, at de kontraktlige pengestrømme 

ikke er betaling af afdrag og renter på hovedstol, medmin-

dre det er konverterbart til et beløb, der ikke væsentligt 

afspejler betaling af hovedstol samt renter heraf. Det sam-

me gælder også selv om de konverterbare beløb omfatter 

kompensation for førtidig opsigelse. 

Tabel 3.3 - Instrumenter uden kontraktlige pengestrømme. Kilde: IFRS 9, Appendiks B, punkt B4.14 

3.4 Delkonklusion 

Det kan konkluderes, at IASB ligger meget vægt på en grundig gennemgang af forslagene til æn-

dringer af reglerne i denne, før disse til sidst udgives i form af en ny standard om finansielle instru-

menter, IFRS 9. Dette kan konstateres ved, at IASB har udarbejdet en konkret arbejdsplan for pro-

jektet om en ændring af IAS 39. Herunder ønskes det af IASB at danne grundlag for en grundig 

debat, omkring de forslag IASB foreligger i udkastet. Således er projektet om ændring af IAS 39 til 

en ny standard for finansielle instrumenter, IFRS 9, opdelt i tre faser samt et sideløbende projekt, 

der omfatter ophør med indregning. 

Ud fra de forslag, der blev forelagt i diskussionsudspillet
123

, kan det konkluderes, at IASB i udka-

stet til første fase, klassifikation og måling, har taget hensyn til holdningerne fra relevante interes-

senter af regnskabsstandarder. Det vurderes, at udkastet om klassifikation og måling er blevet bear-

bejdet grundigt, idet der er stillet spørgsmål af IASB, til hvert af afsnittene i udkastet. Hvortil be-

svarelserne af disse spørgsmål består af kommentarbreve fra udvalgte interessenter af regnskabs-

standarder, hvor disses holdninger til forslagene bliver fremlagt. Dette mener vi, giver mere dybde i 

debatten, da der kommer holdninger fra mange forskellige internationale organisationer og virk-

somheder. 

Grundet denne arbejdsproces kan det konkluderes, at IASB formår at fremsætte konkrete forslag til 

en ændring af reglerne i IAS 39 samtidig med, at holdningerne fra udvalgte interessenter af regn-

skabsstandarder overvejes før en endelig standard fastlægges. 

Overordnet kan det konkluderes, at IASB har formået, at angive forslag til samt formulere en ny 

standard, med en mindre kompleksitet. Dette vurderes ud fra omfanget af udarbejdelsen af IFRS 9, 

som bygger på forslag i udkastet. Heri angiver IASB konkrete forslag til, hvorledes finansielle in-

strumenter bør klassificeres og måles.  Med hensyn til klassifikation foreslås det, at der skal være to 
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målingsmetoder, amortiseret kostpris samt dagsværdi. Klassifikationen, der ligger til grund for må-

lingsmetoden, skal baseres på baggrund af to forhold, de kontraktlige pengestrømme omkring et 

instrument samt måden instrumentet forvaltes. Der gives endvidere forslag til indbyggede afledte 

instrumenter, herunder kontraktlige efterstillede interesser, dagsværdioptionen samt reklassificering 

under klassificeringstilgang. Alle forslag der har til hensigt at simplificerer kravene i IAS 39. 

Det næste IASB stiller forslag til, er måling, hvor der stilles forslag til måling af specifikke former 

for finansielle instrumenter, herunder investeringer i egenkapitalinstrumenter uden officiel mar-

kedsværdi eller, når dagsværdien ikke kan måles pålideligt samt investeringer i egenkapitalinstru-

menter, som måles til dagsværdi via anden totalindkomst. Afslutningsvis stiller IASB forslag til 

ikrafttrædelse og overgang samt en alternativ metode. På baggrund af udkastet er IASB nu kommet 

frem til en standard, IFRS 9, der omfatter klassifikation og måling af finansielle aktiver. I denne er 

mange af forslagene i udkastet er blevet endeligt vedtaget. Dermed kan det konkluderes, at IFRS 9 

bygger på principper i form af klassificeringskriterierne om forretningsmodel og kontraktlige pen-

gestrømme frem for regler, som det var tilfældet i IAS 39. 
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4 Komparativ analyse 

Med udgangspunkt i ovenstående beskrivelse af baggrunden for en ændring af standarden IAS 39 

samt det, der på nuværende tidspunkt foreligger i den nye standard IFRS 9, vil der i dette kapitel 

blive foretaget en komparativ analyse af både klassifikations- og målingskravene i IAS 39 og IFRS 

9 samt udkastet og IFRS 9 med hensyn til klassifikations- og målingskrav. 

Formålet med dette er at identificere de væsentligste forskelle mellem henholdsvis IAS 39 og IFRS 

9 samt udkastet og IFRS 9 i forhold til klassifikations- og målingskrav, herunder belyse, om IASB 

har taget hensyn til de kommentarer, der har været forelagt efter udgivelse af udkastet. Derudover 

vil kapitlet danne grundlag for efterfølgende kapitel, hvor de væsentligste ændringer analyseres. 

4.1 Komparativ analyse af klassifikations- og målingskrav i IAS 39 og IFRS 9 

I dette afsnit bliver det belyst specifikt, hvad forskellene er mellem IAS 39 og den forelagte IFRS 9. 

Dette gøres ved en gennemgang af væsentlige forskelle indenfor særskilte dele af IFRS 9. 

4.1.1 Overordnet 

De overordnede forskelle mellem IAS 39 og IFRS 9 omfatter navnet på standarden, anvendelighe-

den samt anvendelsesområdet.  

Det ses umiddelbart, at de to standarder har forskellige navne, hvor IAS 39 kaldes Financial In-

struments: Recognition and Measurement, mens IFRS 9 hedder Financial Instruments. Dette er 

imidlertid ikke en forskel, der har betydning for brugerne af standarden, men bør nævnes, så det 

ligger klart, at der er tale om ændring af en forhenværende standard og ikke en helt ny standard.  

Ligeledes er ændringen af anvendeligheden ikke af stor betydning, det skal dog nævnes, i og med 

IFRS 9 ikke umiddelbart kan anvendes på nuværende tidspunkt til forskel fra IAS 39. IFRS 9 er 

bestemt til at skulle anvendes fra 1. januar 2013, hvor tidligere implementering dog er mulig, så-

fremt dette oplyses, jf. IFRS 9 punkt 8.1.1. 

Med hensyn til anvendelsesområdet ligger forskellen i, at ifølge IAS 39 punkt 2 skal standarden 

anvendes af alle virksomheder på alle typer af finansielle instrumenter, med undtagelse af visse 

former for finansielle instrumenter, for eksempel visse rettigheder og forpligtelser i henhold til lea-

singkontrakter, kapitalandele i dattervirksomheder og associerede virksomheder
124

. Dette gælder 

endvidere for IFRS 9, dog med den undtagelse, at IFRS 9 kun omfatter finansielle aktiver, jf. IFRS 

9 punkt 2.1.  
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Tabel 4.1 nedenfor opsummerer de overordnede forskelle mellem IAS 39 og IFRS 9. 

 IAS 39 IFRS 9 

Overordnet 

Navn Financial instruments: Recogni-

tion and Measurement 

Financial instrument 

Anvendelighed Anvendes på nuværende tidspunkt Anvendes fra 1. januar 2013, dog 

er tidlig implementering mulig 

Anvendelsesområde Alle aspekter af finansielle aktiver 

og finansielle forpligtelser inklu-

siv regnskabssikring 

Kun finansielle aktiver 

Tabel 4.1 - Overordnede forskelle fra IAS 39 til IFRS 9. Kilde: Egen tilvirkning 

4.1.2 Klassifikation 

For klassifikation er forskellene mellem IAS 39 og IFRS 9 i forhold til, hvilke principper der ligger 

til grund for klassificering. 

I IAS 39 er der omfattende regler for, hvornår et finansielt aktiv må klassificeres som for eksempel 

hold-til-udløb, handel for kortsigtet profit, brug af afledte instrumenter samt lån og tilgodehavender, 

idet der kan være incitament til misbrug af nævnte kategorier. Eksempelvis findes der restriktioner 

omkring klassificering af investeringer i hold-til-udløb kategorien i IAS 39 punkt 9. På samme må-

de er der i IAS 39 punkt 9 definitioner på handel for kortsigtet profit, brug af afledte instrumenter 

samt lån og tilgodehavender. Endvidere findes der definitioner på henholdsvis hold-til-udløb i IAS 

39 punkt AG16-AG25, handel for kortsigtet profit i IAS 39 punkt AG14-AG15, brug af afledte in-

strumenter i IAS 39 punkt AG9-AG12A og lån og tilgodehavender i IAS 39 punkt AG26, som skal 

opfyldes før et givent instrument kan kategoriseres som et af ovennævnte. 

I forhold til IAS 39 er reglerne for klassificering i IFRS 9 simplificeret således, at klassifikation af 

et finansielt aktiv kun afhænger af to forhold, karakteristikaene ved de kontraktlige pengestrømme 

samt virksomhedens forretningsmodel. Begge disse forhold skal være opfyldt for, at et finansielt 

aktiv, efter IFRS 9, kan klassificeres som amortiseret kostpris, er de ikke det, kategoriseres de til 

dagsværdi. 

Ifølge IAS 39 punkt 45 kan et finansielt aktiv klassificeres i fire kategorier, som er følgende: 

 Dagsværdi via resultatopgørelsen 

 Disponibel-for-salg 
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 Hold-til-udløb 

 Lån og tilgodehavender 

Dog fastslår IAS 39 punkt AG17, at egenkapitalinstrumenter ikke kan klassificeres i kategorien 

hold-til-udløb, idet denne form for instrumenter altid vil henhøre under et eller flere af de fremsatte 

kriterier i IAS 39 punkt AG16 samt ikke opfylder definitionen for hold-til-udløb-investeringer, der 

fremgår af IAS 39 punkt 9.  

Egenkapitalinstrumenter kan ligeledes ikke klassificeres som lån og tilgodehavender. Dette fremgår 

blandt andet af definitionen af lån og tilgodehavender, jf. IAS 39 punkt 9, hvor egenkapitalinstru-

menter ikke opfylder kravet om faste betalinger eller betalinger, der i givet fald er mulige at be-

stemme.  På samme måde fremgår det af IAS 39 punkt AG26, at egenkapitalinstrumenter ikke kan 

klassificeres som lån og tilgodehavender. 

Som det fremgik af afsnit 2.4.1 har et af formålene med en ændring af denne standard været at sim-

plificere de krav, der er til blandt andet klassificering af finansielle instrumenter. Dette har resulteret 

i, at gældsinstrumenter indenfor finansielle aktiver ifølge IFRS 9 punkt 4.2 samt 4.4 kan klassifice-

res i kategorierne, dagsværdi via resultatopgørelsen eller amortiseret kostpris.  

I modsætning til ovenstående kan egenkapitalinstrumenter ikke klassificeres som amortiseret kost-

pris, idet denne form for instrumenter ikke opfylder kravene i IFRS 9 punkt 4.2 b), der blandt andet 

kræver faste datoer for pengestrømme samt, at betalinger udelukkende udgør betaling af afdrag og 

renter på hovedstol. Dog kan egenkapitalinstrumenter klassificeres til dagsværdi via resultatopgø-

relsen samt, som det fremgår af IFRS 9 punkt 5.4.4, til dagsværdi via anden totalindkomst. 

Tabel 4.2 nedenfor opsummerer forskellene mellem IAS 39 og IFRS 9 i forhold til klassifikation. 

 IAS 39 IFRS 9 

Klassifikation 

Basis Intentioner om hold-til-udløb, 

handel for kortsigtet profit, brug 

af afledte instrumenter, lån og 

tilgodehavender eller forsætlig 

betegnelse er underlagt visse re-

striktioner 

Klassifikation afhænger af forret-

ningsmodellen samt karakteristi-

kaene ved de kontraktlige penge-

strømme 

Gældsinstrumenter Dagsværdi via resultatopgørelsen Dagsværdi via resultatopgørelsen 
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Disponibel-for-salg 

Hold-til-udløb 

Lån og tilgodehavender 

Amortiseret kostpris 

Egenkapitalinstrumenter Dagsværdi via resultatopgørelsen 

Disponibel-for-salg 

Dagsværdi via resultatopgørelsen 

Dagsværdi via anden totalind-

komst 

Tabel 4.2 – Forskelle i klassifikation fra IAS 39 til IFRS 9. Kilde: Egen tilvirkning 

4.1.3 Måling 

Forskellene mellem IAS 39 og IFRS 9 med hensyn til måling består i måling af gældsinstrumenter 

henholdsvis egenkapitalinstrumenter.  

Som udgangspunkt måles gældsinstrumenter til amortiseret kostpris i både IAS 39 og IFRS 9, som 

det fremgår af henholdsvis punkt 46 i IAS 39 og punkt 4.2 i IFRS 9. Derimod ligger forskellene 

mellem IAS 39 og IFRS 9 i betingelserne for, hvornår gældsinstrumenter skal måles til amortiseret 

kostpris. Betingelserne for måling til amortiseret kostpris fremgår af IAS 39 punkt 46, hvor instru-

menter, der klassificeres som hold-til-udløb eller lån og tilgodehavender, skal måles til amortiseret 

kostpris, mens øvrige klassificeringer skal måles til dagsværdi. 

Som det blev nævnt ovenfor under afsnit 4.1.2 om klassifikation, består forskellen fra IAS 39 til 

IFRS 9 i måden, hvorpå et finansielt instrument bliver klassificeret. Dette går igen indenfor måling, 

idet klassifikationen af et finansielt instrument ligger til grund for, hvorledes instrumentet skal må-

les. Ifølge IFRS 9 punkt 4.2 skal to betingelser være opfyldt for, at et finansielt aktiv kan måles til 

amortiseret kostpris. De to betingelser er følgende: 

a) Aktivet holdes indenfor en forretningsmodel, hvis mål er at have aktiver for at opnå kontraktlige 

pengestrømme. 

b) Aftalevilkårene for de finansielle aktiver fastslår bestemte datoer for pengestrømme, som ude-

lukkende består af betaling af afdrag og renter på udestående hovedstol. 

Opfyldes ovenstående betingelser ikke, skal det finansielle aktiv måles til dagsværdi. En undtagelse 

til ovenstående betingelser er, at det er muligt at måle et finansielt aktiv til dagsværdi, selvom de to 

betingelser er opfyldt. Denne undtagelse kaldes i daglig tale dagsværdioptionen
125

. Dermed er reg-

lerne for gældsinstrumenter blevet simplificeret fra IAS 39 til IFRS 9, da det nu er principper, en 

virksomhed skal forholde sig til i forbindelse med klassifikation og derefter måling af finansielle 

aktiver. 
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I forbindelse med egenkapitalinstrumenter skal disse måles til enten dagsværdi via resultatopgørel-

sen, såfremt dette holdes med henblik på handel, eller dagsværdi via anden totalindkomst, såfremt 

egenkapitalinstrumentet er klassificeret til disponibel-for-salg ifølge IAS 39 punkt 9, dog med und-

tagelse af egenkapitalinstrumenter, som ikke har officiel markedsværdi eller, hvor markedsværdien 

på det pågældende egenkapitalinstrument ikke kan måles pålideligt, jf. IAS 39 punkt 46 c), 47 a) 

samt AG80-AG81. Egenkapitalinstrumenter, med uofficiel markedsværdi, skal, grundet upålidelig 

vurdering af dagsværdi, derfor måles til kostpris. 

Reglerne for måling af egenkapitalinstrumenter i IAS 39 er forholdsvis forskellige fra reglerne i 

IFRS 9. Ifølge IFRS 9 punkt 4.2 og 4.4 skal denne form for aktiver måles til dagsværdi. Dog er der 

en undtagelse hertil i IFRS 9 punkt 5.4.4, hvor en virksomhed ved første indregning kan foretage et 

uigenkaldeligt valg om at indregne egenkapitalinstrumenter til dagsværdi via anden totalindkomst, 

dog forudsat, at investeringen ikke er foretaget med handel for øje. 

Tabel 4.3 nedenfor opsummerer forskellene mellem IAS 39 og IFRS 9 i forhold til måling. 

 IAS 39 IFRS 9 

Måling 

Gældsinstrumenter Måling til amortiseret kostpris, 

såfremt klassificeret som hold-til-

udløb eller som lån og tilgodeha-

vender 

Andre klassifikationer måles til 

dagsværdi 

Måling til amortiseret kostpris, 

såfremt forretningsmodellen fo-

regiver at opnå de kontraktlige 

pengestrømme samt, at de kon-

traktlige pengestrømme udeluk-

kende udgør betaling af renter og 

afdrag på hovedstolen 

Gældinstrumenter kan dog måles 

til dagsværdi via resultatopgørel-

sen, selvom de opfylder ovenstå-

ende betingelser, såfremt dette vil 

eliminere eller væsentligt reduce-

re regnskabsmæssig uoverens-

stemmelser (dagsværdioptionen) 

Opfylder gældsinstrumentet ikke 

øverst nævnte betingelser måles 

det til dagsværdi via resultatopgø-
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relsen 

Egenkapitalinstrumenter Måling til dagsværdi enten via 

resultatopgørelsen eller anden 

totalindkomst 

Dog med en undtagelse, hvor in-

vestering i egenkapitalinstrumen-

ter uden officiel markedsværdi 

måles til kostpris, såfremt dags-

værdi ikke er tilstrækkeligt pålide-

lig  

Måling til dagsværdi via resultat-

opgørelsen 

Ved første indregning kan en 

virksomhed uigenkaldeligt udpe-

ge til dagsværdi via anden total-

indkomst, forudsat at investerin-

gen ikke er foretaget med handel 

for øje 

Tabel 4.3 – Forskelle i måling fra IAS 39 til IFRS 9. Kilde: Egen tilvirkning 

4.1.4 Reklassifikation 

I forhold til reklassificering består forskellene mellem IAS 39 og IFRS 9 i reklassificering af gælds-

instrumenter henholdsvis egenkapitalinstrumenter.  

Reglerne omkring reklassifikation af finansielle instrumenter fremgår af punkterne 50-54 i IAS 39. 

Ifølge disse punkter i IAS 39 er reklassifikation af gældsinstrumenter tilladt mellem de fire katego-

rier, der blev nævnt ovenfor
126

, dog under særlige omstændigheder, der endvidere fremgår af oven-

nævnte punkter. Hertil skal det nævnes, at gevinster og tab bliver behandlet forskelligt afhængigt af, 

hvordan der bevæges mellem kategorierne indenfor klassifikation, hvilket tillige kan findes i punk-

terne 50-54 i IAS 39. Yderligere fremgår det af punkt 9 i IAS 39, at der er særlige krav ved reklassi-

ficering af instrumenter, der først har været klassificeret som hold-til-udløb. Således må en virk-

somhed ikke klassificere finansielle aktiver som hold-til-udløb, såfremt virksomheden i indeværen-

de - eller i de to foregående regnskabsår har solgt eller reklassificeret mere end en betydelig del af 

hold-til-udløb-investeringer før udløb. 

I IFRS 9 er reglerne for reklassifikation af gældsinstrumenter blevet simplificeret således, at det 

fremover vil være nemmere at fastlægge, hvornår det vil være muligt at reklassificere finansielle 

aktiver, samt fastlægge, hvad konsekvenserne ved reklassificering vil være. Efter IFRS 9 punkt 4.9 

er reklassifikation mellem dagsværdi via resultatopgørelsen og amortiseret kostpris og omvendt kun 

muligt, såfremt en virksomhed ændrer sin forretningsmodel. Herunder gælder det ifølge punktet, at 

kun, men også alle de berørte finansielle aktiver, skal reklassificeres. Konsekvenserne for en sådan 

reklassifikation af gældsinstrumenter er fastsat i punkterne 5.3.1-5.3.3 i IFRS 9. 
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For egenkapitalinstrumenter gælder det ifølge IAS 39 punkt 50 c), at disse instrumenter kan reklas-

sificeres fra dagsværdi via resultatopgørelsen til disponibel-for-salg kategorierne. Konsekvenserne 

for sådan reklassificering fremgår af IAS 39 punkt 50C, hvor dagsværdien på datoen for reklassifi-

cering fra kategorien dagsværdi via resultatopgørelsen til disponibel-for-salg skal lægge til grund 

for den regnskabsmæssige værdi. Samtidig skal eventuelle gevinster og tab, som allerede er indreg-

net i resultatopgørelsen, ikke tilbageføres til anden totalindkomst.  

Reglerne for reklassifikation fra disponibel-for-salg til dagsværdi via resultatopgørelsen indeholder 

flere restriktioner, idet det som udgangspunkt ikke er tilladt at reklassificere et finansielt instrument 

til dagsværdi via resultatopgørelsen efter første indregning, jf. IAS 39 punkt 50. Derimod findes der 

i IAS 39 dagsværdioptionen, jf. IAS 39 punkt 9 b) i),
127

, der giver lov til ved første indregning at 

reklassificere et finansielt instrument til dagsværdi via resultatopgørelsen, såfremt dette eliminerer 

eller væsentligt reducerer regnskabsmæssige uoverensstemmelser. For reklassificering fra disponi-

bel-for-salg til dagsværdi via resultatopgørelsen er konsekvenserne, at urealiserede gevinster og tab 

bliver indregnet i resultatopgørelsen på baggrund af dagsværdien, jf. IAS 39 punkt AG4D, hvilket 

medfører en reduktion af regnskabsmæssige uoverensstemmelser. 

I modsætning til ovenstående er det efter IFRS 9 ikke muligt at reklassificere et finansielt aktiv mel-

lem dagsværdi via resultatopgørelsen og dagsværdi via anden totalindkomst. Dette skyldes reglen i 

IFRS 9 punkt 5.4.4, hvor valget om klassificering til dagsværdi via anden totalindkomst er uigen-

kaldeligt. Når valget om klassificering af egenkapitalinstrumenter til dagsværdi via anden totalind-

komst er truffet bliver kun dividender indregnet i resultatopgørelsen, jf. IFRS 9 punkt 5.4.5. 

Til sidst i dette afsnit bør nævnes de forskelle, der er mellem IAS 39 og IFRS 9 omkring salg af 

egenkapitalinstrumenter. Ifølge IAS 39 punkt 55 b) skal alle gevinster og tab på disponibel-for-salg 

instrumenter reklassificeres fra egenkapitalen til resultatopgørelsen, når disse sælges. I modsætning 

hertil er gevinster og tab på egenkapitalinstrumenter fortsat faste i egenkapitalen, selvom sådanne 

aktiver sælges, jf. IFRS 9 punkt 5.4.1. 

Tabel 4.4 nedenfor opsummerer forskellene mellem IAS 39 og IFRS 9 i forhold til reklassifikation. 

 IAS 39 IFRS 9 

Reklassifikation 

Gældsinstrumenter Reklassificering mellem de fire Reklassificering mellem dags-
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forskellige kategorier er tilladt 

under særlige omstændigheder, 

hvor gevinster og tab bliver be-

handlet forskelligt afhængigt af, 

hvordan der bevæges mellem 

klassifikationerne 

Der ses alvorligt på reklassifice-

ring fra hold-til-udløb, såfremt 

det ikke falder inden for de tillad-

te undtagelser 

værdi via resultatopgørelsen og 

amortiseret kostpris og omvendt 

er tilladt, såfremt forretningsmo-

dellen ændres 

Sådanne ændringer forventes at 

være sjældne 

Egenkapitalinstrumenter Reklassificering er tilladt mellem 

dagsværdi via resultatopgørelsen 

og disponibel-for-salg  

Når der overføres fra dagsværdi 

via resultatopgørelsen til dispo-

nibel-for-salg, er det tilladt ikke 

at tilbageføre gevinster og tab, 

som er indregnet som urealisere-

de 

Når der overføres fra disponibel-

for-salg til dagsværdi via resul-

tatopgørelsen bliver urealiseret 

gevinster og tab indregnet i resul-

tatopgørelsen på baggrund af 

dagsværdien 

Dog skal alle gevinster og tab 

indregnes i resultatopgørelsen 

ved overførsel fra egenkapitalen, 

når disponibel-for-salg instru-

menter sælges 

Reklassificering mellem dags-

værdi via resultatopgørelsen og 

dagsværdi via anden totalind-

komst er ikke tilladt eftersom 

klassifikation til dagsværdi via 

anden totalindkomst sker uigen-

kaldeligt af virksomheden 

Når aktiver er udpeget til dags-

værdi via anden totalindkomst, 

indregnes kun udbytter i resultat-

opgørelsen 

Selv ved salg af sådanne aktiver 

overføres gevinster og tab ikke 

fra egenkapitalen, men er fortsat 

fast i egenkapitalen 

Tabel 4.4 – Forskelle i reklassifikation fra IAS 39 til IFRS 9. Kilde: Egen tilvirkning 

4.1.5 Andet 

De øvrige forskelle mellem IAS 39 og IFRS 9 omfatter indbyggede afledte instrumenter samt dags-

værdioptionen. 



  Kapitel 4 – Komparativ analyse 

70 
 

Ifølge IAS 39 punkt 11 skal indbyggede afledte separeres fra hovedkontrakten, såfremt de tre betin-

gelser, der fremgår af punktet, er opfyldt. Bliver det indbyggede afledte instrument separeret fra 

hovedkontrakten, skal det indbyggede afledte instrument behandles regnskabsmæssigt efter reglerne 

om afledte instrumenter i IAS 39, mens hovedkontrakten, såfremt denne udgør et finansielt instru-

ment, ligeledes behandles regnskabsmæssigt efter IAS 39. Efter IAS 39 punkt 46 skal indbyggede 

afledte instrumenter indregnes til dagsværdi via resultatopgørelsen. 

Forskellen fra IAS 39 til IFRS 9 ligger i, at kravene omkring adskillelse af indbyggede afledte og 

hovedkontrakter er blevet simplificeret. Således skal enhver kombineret kontrakt ifølge IFRS 9 

punkt 4.7, bestående af en hovedkontrakt og et indbygget afledt instrument, hvor hovedkontrakten 

er indenfor anvendelsesområdet af IFRS 9, behandles regnskabsmæssig som én enhed og dermed 

ikke separeres. Kun hvis hovedkontrakten af en kombineret kontakt ikke er indenfor anvendelses-

området af IFRS 9, vil det indbyggede afledte instrument under visse omstændigheder, skulle sepa-

reres, jf. IFRS 9 punkt 4.8. 

I forhold til dagsværdioptionen, optræder denne i både IAS 39 og IFRS 9 og har langt den samme 

ordlyd i disse to standarder. Grunden til der alligevel er forskel på dagsværdioptionen standarderne 

imellem, er, at klassificeringsbetingelser, som dem, der findes i IAS 39 punkt 9 a) iii) og b) ii), om 

definitionen af et finansielt aktiv eller finansiel forpligtelse til dagsværdi via resultatopgørelsen, 

bliver elimineret med den nye standard. Overholdes betingelserne om, at en kontrakt indeholder et 

indbygget afledt instrument eller, at en gruppe af finansielle aktiver forvaltes på grundlag af dags-

værdi via resultatopgørelsen, skal det pågældende finansielle aktiv måles til dagsværdi via resultat-

opgørelsen.  

I IFRS 9 er sådanne betingelser elimineret. Her skal finansielle aktiver kun vurderes ud fra to for-

hold, jf. IFRS 9 punkt 4.2. Dette betyder, at en virksomhed kun kan gøre brug af dagsværdioptio-

nen, såfremt måling til dagsværdi via resultatopgørelsen af et finansielt aktiv, der vil være målt til 

amortiseret kostpris, eliminerer eller væsentligt reducerer regnskabsmæssige uoverensstemmelser, 

jf. IFRS 9 punkt 4.5. 

Tabel 4.5 nedenfor opsummerer de øvrige forskelle mellem IAS 39 og IFRS 9. 

 IAS 39 IFRS 9 

Andet 

Indbyggede afledte Indbyggede afledte adskilles fra 

hybridkontrakten og måles til 

Ingen adskillelse af aktiver 

Det finansielle aktiv vurderes i 
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dagsværdi via resultatopgørelsen sin helhed med hensyn til de kon-

traktlige pengestrømme og hvis 

nogen af dens pengestrømme ikke 

repræsenterer betaling af hverken 

renter eller afdrag af hovedstol 

måles hele aktivet til dagsværdi 

via resultatopgørelsen 

Dagsværdioptionen En virksomhed kan gøre brug af 

dagsværdioptionen, og udpege et 

finansielt aktiv til dagsværdi via 

resultatopgørelsen under visse 

klassificeringsbetingelser, f.eks. 

hvis det eliminerer eller væsent-

ligt reducerer regnskabsmæssige 

uoverensstemmelser, hvis kon-

trakten indeholder et afledt in-

strument eller hvis en gruppe af 

finansielle aktiver forvaltes på 

grundlag af dagsværdi via resul-

tatopgørelsen 

En virksomhed kan udpege et 

finansielt aktiv til dagsværdi via 

resultatopgørelsen ved første ind-

regning, hvis, og kun hvis dette 

eliminerer eller væsentligt redu-

cerer regnskabsmæssige uover-

ensstemmelser, opstået ved må-

ling til amortiseret kostpris 

Tabel 4.5 - Øvrige forskelle fra IAS 39 til IFRS 9. Kilde Egen tilvirkning 

4.2 Komparativ analyse mellem udkastet – klassifikation og måling og IFRS 9 

Dette afsnit vil foretage en komparativ analyse af udkastet i forhold til den endelige IFRS 9. Hertil 

vil der være en skildring af de forskelle og ændringer, der er foretaget fra udkastet til IFRS 9, her-

under med hensyn til de kommentarbreve fra PwC og FSR, der har været forelagt IASB.  

Det første som er påfaldende i forhold til den fase, der indtil videre er udgivet af IFRS 9, er, at ud-

kastet er adresseret som gældende for både finansielle aktiver og forpligtelser. Dette er ikke gæl-

dende for den nuværende IFRS 9, denne er gældende for blot aktiver. 

Grunden til dette er, at der ikke var enighed omkring hvilke retningslinjer, der bør være gældende 

for finansielle forpligtelser, da disse er mere forskellige og kompliceret opbygget. Blandt andet an-
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giver kommentarbrevet fra PwC, at forholdende gældende for finansielle forpligtelser bør udskydes, 

idet projektets andre faser vil påvirke disse typer instrumenter
128

. 

I forhold til klassificering er det i udkastet, omkring måling til amortiseret kostpris, foreslået, at et 

finansielt instrument skal forvaltes på kontraktlige betalinger samt grundlæggende pengestrømme. 

Hertil har der været en bred besvarelse fra relevante interessenter af regnskabsstandarder, som har 

haft indvendinger hertil. Indvendingerne har blandt andet været, at det er helt afgørende, at der tages 

hensyn til forretningsmodellen
129

 i forhold til at klassificere finansielle instrumenter på retvisende 

måde og med det formål, at målingen, ved brug af amortiseret kostpris, giver mest nyttig informati-

on til regnskabsbrugeren. IFRS 9 påkræver, at begge ovenstående krav skal være gældende for, at et 

finansielt aktiv skal kunne måles til amortiseret kostpris. Men på trods af, at begge krav er lige vig-

tige, er det dog således, at forretningsmodellen betragtes først og de finansielle aktiver, der opfylder 

dette krav, dernæst tages i betragtning med hensyn til kontraktlige pengestrømme
130

. På denne måde 

vil eventuelle ændringer af forretningsmodellen og hensigter med instrumentet blive afgørende for 

klassificeringen og dermed målingsmetoden.  

Relevante interessenter af regnskabsstandarder har desuden givet til kende, at der mangler en mere 

bestemt definition af udtrykkende – instrumenter som forvaltes med hensyn til kontraktlige betalin-

ger samt grundlæggende pengestrømme. Dette er både angivet af PwC og FSR
131

. Grundet dette, er 

der kommet yderligere tilføjelser til vejledningen, der følger med som appendiks til IFRS 9
132

. Her 

er angivet klarere præciseringer og yderligere eksempler, der angiver hvilke instrumenter, der op-

fylder kravene. I forhold til indbyggede afledte instrumenter, herunder kombinerede kontrakter med 

finansielle og ikke-finansielle hovedkontrakter, er det i udkastet foreslået, at disse kombinerede 

kontrakter ikke længere skal separeres, som to individuelle instrumenter. Hertil har der været en del 

skepsis fra flere respondenter, heriblandt FSR og PwC
133

. Denne skepsis er blevet taget til efterret-

ning således, at kravet på nuværende tidspunkt er gældende kun for finansielle aktiver. Dette har 

således resulteret i, at IFRS 9 fjerner kravet om at udskille indbyggede afledte instrumenter, når 

disses hovedkontrakt er indenfor anvendelsesområdet heraf. På den baggrund vil finansielle forplig-
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telser gennemgå endnu en betænkning
134

 således, at disse instrumenter bliver klassificeret og målt 

på retvisende måde og dermed vil tilføje øget nytte af information til brugerne
135

.  

Der er desuden foretaget en ændring i forhold til udkastets forslag, om investeringer foretaget på 

efterstillede interesser, trancher. Udkastet fremfører, at det tillades, at kun den højest privilegerede 

tranche, måles til amortiseret kostpris og derved, at de øvrige trancher måles til dagsværdi. Der har 

hertil været skepsis fra flere respondenter for denne metode, herunder fra FSR og PwC
136

. Det på-

peges, at der kan være trancher, som ikke er højest privilegerede, men hvor det alligevel er muligt at 

følge disses pengestrømme. Derfor er det nu gældende, at der skal benyttes en metode
137

, hvor kon-

trakten gennemses
138

. 

Med hensyn til reklassificering, der ikke skal være muligt jf. afsnit 3.2.1.3 i udkastet, er der af rele-

vante interessenter af regnskabsstandarder stillet forslag til, at reklassifikation skal være tilladt, ved 

eksempelvis en ændring af forretningsmodellen
139

. Denne metode er blevet godkendt og findes på 

nuværende tidspunkt i IFRS 9, hvor det tillades, at reklassificering kan ske, hvis og kun hvis der er 

sket en ændring af forretningsmodellen
140

. Hertil tilføjes, at det ikke er nok med intentioner fra le-

delsen, men en reel ændring af forretningsmodel faktisk skal forelægge.  

For investeringer i egenkapitalinstrumenter med uofficiel markedsværdi, findes i udkastet forslag 

om, at disse instrumenter måles til dagsværdi fremadrettet. Indvendingerne fra relevante brugere af 

IFRS 9, deriblandt PwC, har været, at der vil være højere omkostninger ved denne metode på trods 

af, at denne fremgangsmetode vil bibringe yderligere nyttig information til brugerne. Ifølge IFRS 9 

er det gældende, at alle investeringer i egenkapitalinstrumenter, skal måles til dagsværdi. Der er dog 

taget højde for indvendingerne og tilføjet yderligere vejledning til, hvornår en virksomhed må måle 

til kostpris frem for dagsværdi
141

.   

IFRS 9 fastholder forslaget i forhold til investeringer i egenkapitalinstrumenter med officiel mar-

kedsværdi. Det er dermed gældende, at instrumenterne indregnes via anden totalindkomst, hvor 

tilhørende dividende indregnes via resultatopgørelsen, medmindre dividenden udgør en genindven-

ding af udgifterne til investeringen, hvor de indregnes via anden totalindkomst. Dette er fastsat, på 
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trods af forslag fra relevante interessenter af regnskabsstandarder, der blandt andet foreslår, at kate-

gorien disponibel-for-salg forbliver
142

. 

Afslutningsvis er forholdene uændret i forhold til udkastet med hensyn til ikrafttrædelsestidspunktet 

og overgangen. Dette er gældende på trods af efterspørgsel efter lempelse af kravene med hensyn til 

implementering med tilbagevirkende kraft
143

. 

Tabel 4.6 nedenfor opsummerer forskellene mellem udkastet og den endelige IFRS 9, herunder i 

forhold til kommentarbrevene fra respondenter. 

Område Forslag i udkastet  Kommentarbreve fra 

respondenter  

Ændringer tilføjet 

IFRS 9 

Anvendelsesom-

råde  

Adresseret til finansielle 

aktiver og finansielle 

forpligtelser 

Finansielle forpligtelser 

vil blive påvirket af 

andre faser 

Gældende for finansiel-

le aktiver alene 

Klassificering Klassificeres i forhold 

til forretningsmodellen 

og pengestrømme  

Mangel på en klar defi-

nition af termerne 

Desuden mener flere. at 

forretningsmodellen bør 

overgå betingelsen om 

pengestrømme 

Yderligere eksempler 

samt en klarer definition 

af termerne tilføjet 

Forretningsmodellen og 

pengestrøms betingel-

serne er lige vigtige 

men betingelsen for 

forretningsmodellen 

gennem ses først 

Indbyggede afled-

te instrumenter 

Kravene for at separere 

indbyggede afledte in-

strumenter elimineres 

Desuden gælder det ved 

efterstillede interesser, 

at kun den mest privile-

gerede tranche måles til 

amortiseret kostpris 

Der er skepsis ved dette 

forslag, specielt med 

hensyn til finansielle 

forpligtelser 

Det anbefales, at der 

gøres brug af en gen-

nemses metode ved in-

vesteringer i trancher  

Kravene for separation 

elimineres men kun ved 

finansielle aktiver  

Der skal gøres brug af 

gennemses metoden for 

at fastlægge det under-

læggende aktiv i forbin-

delse med trancher 
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Reklassificering Det forbydes, at reklas-

sificere mellem amorti-

seret kostpris og dags-

værdi, ved efterfølgende 

indregning  

Det foreslås, at det bør 

være muligt at reklassi-

ficere ved eksempelvis 

ændring af forretnings-

modellen 

Det tillades at reklassi-

ficere ved ændring af 

forretningsmodel, dette 

anses dog som en yderst 

sjælden omstændighed 

Egenkapitalin-

strumenter med 

uofficiel mar-

kedsværdi  

Udkastet foreslår at eli-

minere alle undtagelser 

for anvendelse af kost-

pris, hvorfor alle egen-

kapitalinstrumenter skal 

måles til dagsværdi 

Nogle respondenter 

mener, at dagsværdi 

ikke altid vil være for-

delagtig frem for brugen 

af kostpris 

IFRS 9 eliminere kost-

pris undtagelserne og 

som udgangspunkt skal 

alle egenkapitalinstru-

menter, der er dog mu-

lighed for at anvende 

kostpris ved specifikke 

tilfælde 

Egenkapitalin-

strumenter med 

officiel markeds-

værdi 

Egenkapitalinstrumen-

ter, der indregnes via 

anden totalindkomst, 

foreslås det, at disses 

dividender ligeledes 

angives i anden total-

indkomst uden mulig-

hed for gengivelse i 

resultatopgørelsen    

Det foreslås af respon-

denter, at der bør være 

mulighed for følgende: 

 Indregne dividende 

via resultatopgørel-

sen 

  Bibeholde kategori-

en disponibel-for-

salg 

Standarden bibeholder 

forslaget som fremlagt i 

udkastet med den æn-

dring, at dividende ind-

regnes via resultatopgø-

relsen mens dagværdi-

ændringerne fortsat ind-

regnes via anden total-

indkomst  

Ikrafttrædelses-

tidspunkt og 

overgang 

Udkastet foreslår im-

plementering med tilba-

gevirkende kraft 

Der efterspørges lem-

pelser af implemente-

ring   

IFRS 9 fastholder im-

plementering med tilba-

gevirkende kraft 

Tabel 4.6 – Opsummering af forskelle fra IAS 39 til IFRS 9. Kilde: Egen tilvirkning 

4.3 Mangler i IFRS 9 

På trods af gennemgangen af formålet med ændringen af IAS 39 i forhold til den endelige IFRS 9 

har den første fase om klassifikation og måling af finansielle aktiver, indebåret få men væsentlige 

mangler. I særdeleshed har valget, om at trække finansielle forpligtelser ud af første fase medført en 

væsentlig mangel i IFRS 9. Både diskussionsudspillet samt udkastet omhandlede finansielle forplig-

telser og finansielle aktiver som et samlet område. Manglen består i, at der ved adskillelse af disse 

forekommer en væsentlig forringelse af den samlede strategi om en mindre kompleks standard. Det-

te diskuteres ligeledes af eksperter, hvortil Jan Fedders anser denne adskillelse som en væsentlig 
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mangel. Dette kom til udtryk ved interviewet med Jan Fedders, hvor han udtalte således
144

: ”Dette 

er den rigtige vej at gå, hvilket man dog ikke turde gøre på gældssiden (inden for forpligtelser), 

hvilket er uheldigt, idet det ville have været en fordel at se på forpligtelser på samme måde som 

aktiver.” 

Manglen består nu i, at der er foretaget en simplificering på den ene side af balancen, aktivsiden, 

mens der bibeholdes en passivside, som er regelbaseret. Dette giver et misvisende billede og er ikke 

i overensstemmelse med formålet med ændringen af standarden. Denne vurdering er foretaget i 

overensstemmelse med Jan Fedders, som udtrykker problematikken således
145

: ”Skal der være tale 

om en simplificering af en standard nytter det ikke, at der er simplificering på en ene side af balan-

cen, mens det er mere kompliceret på den anden side af balancen.” 

Adskillelsen af finansielle aktiver og finansielle forpligtelser var dog i overensstemmelse med man-

ge respondenters ønske
146

, idet de anså finansielle forpligtelser for værende mere komplekse end 

finansielle aktiver. Den essentielle baggrund for adskillelsen handler dog mere om, at EU ikke fore-

trækker, at forpligtelser bliver målt til dagsværdi
147

.   

Et andet væsentligt område, hvortil der er opstået en væsentlig mangel, omhandler konvergenspro-

jektet mellem IASB og FASB
148

. Formålet med ændringen af standarden for finansielle instrumen-

ter omfatter blandt andet en større sammenlignelighed mellem virksomheder verden over. IASB og 

FASB har dog formået at udforme to forskellige arbejdsplaner jf. tabel 2.2, som er forskudt af hin-

anden. Dette giver en asymmetrisk arbejdsgang og mindsker muligheden for udarbejdelse af en fæl-

les global standard, der kan anvendes af virksomheder verden over. 

Et medlem af CFA (Chartered Financial Analyst)
149

 har foretaget en undersøgelse blandt alle med-

lemmer af CFA. Denne undersøgelse viser blandt andet, at 79 procent af respondenterne mener, at 

nytteværdien af informationen i den finansielle rapportering er mindst lige så vigtig som reducerin-

gen af kompleksiteten og forøgelsen af konvergensen. Yderligere viste undersøgelsen, at 59 procent 

af de adspurgte mener, at IASB og FASB bør arbejde i en mere symmetrisk proces og udbyde én 

samlet rapporterings løsning
150

. Ligeledes har G-20 lederne fremsat anbefalinger og opfordret til, at 

                                                           
144

 Henvisning: Bilag 5 Interview med Jan Fedders, punkt 1 
145

 Henvisning: Bilag 5Interview med Jan Fedders, punkt 1   
146

 Henvisning: Kapitel: 4 Komparativ analyse, afsnit: 4.2  
147

 Henvisning: Bilag 5 Interview med Jan Fedders, punkt 1 
148

 Henvisning: Kapitel: 2 Baggrund for IFRS 9, afsnit: 2.3 
149

 Henvisning: Definitionslisten for yderligere information om denne gruppe 
150

 The Accountant: “Investors not satisfied with IFRS 9”, januar 2010, side 9  



IAS 39 bliver til IFRS 9 

 

77 
 

der bør arbejdes intensivt mod en enkelt global standard. Dette fremgår af handlingsplanen under 

princippet om styrkelse af det internationale samarbejde
151

. 

Det kan derfor vurderes, at der, på trods af få mangler samt at de fleste betænkninger og meninger 

fra relevante interessenter af regnskabsstandarder er taget i betragtning jf. tabel 4.6, dog stadig er en 

del arbejde, der skal foretages. 

4.4 Delkonklusion 

Af den komparative analyse kan det konkluderes, at klassifikationskravene er blevet mindre kom-

plekse, idet det nu er principper, der skal fastlægges for, at et finansielt aktiv kan klassificeres som 

amortiseret kostpris. Principperne, som skal vurderes, er karakteristikaene ved de kontraktlige pen-

gestrømme samt virksomhedens forretningsmodel. Opfyldes disse to forhold ikke skal det finansiel-

le aktiv klassificeres til dagsværdi via resultatopgørelsen. 

Videre kan det konkluderes, at standarden for finansielle instrumenter er blevet yderligere simplifi-

ceret ved, at der med IFRS 9 kun findes tre klassifikationskategorier mod fire i IAS 39. De tre klas-

sifikationskategorier er amortiseret kostpris, dagsværdi via resultatopgørelsen samt dagsværdi via 

anden totalindkomst, hvor førstnævnte kun omfatter gældsinstrumenter, mens sidstnævnte kun om-

fatter egenkapitalinstrumenter. I forhold til gældsinstrumenter ses forskellen og dermed simplifice-

ringen tydeligst, da antallet af klassifikationskategorier her er reduceret fra fire til to med den nuvæ-

rende IFRS 9. 

Da klassifikationen ligger til grund for målingen af det enkelte finansielle aktiv, kan det konklude-

res, at reglerne for måling ligeledes er blevet simplificeret fra IFRS 9 til IAS 39. Det er nu mindre 

komplekst at fastsætte klassifikationen af det finansielle aktiv og dermed at fastlægge, hvordan dette 

skal måles. 

Om reklassifikation kan det konkluderes, at reglerne med IFRS 9 endvidere er simplificeret i for-

hold til IAS 39. Dette kan konkluderes, idet der for gældsinstrumenter kun må ske reklassifikation 

af finansielle aktiver, såfremt virksomhedens forretningsmodel ændres ifølge IFRS 9. I IAS 39 var 

det derimod tilladt at reklassificere, dog med undtagelser, som kunne forekomme komplekse. Med 

hensyn til egenkapitalinstrumenter er reklassificering ikke tilladt, hvilket kan konkluderes at være 

en simplificering af reglerne i IAS 39.  

Afslutningsvis kan det konkluderes, at der har været områder, hvor relevante interessenter af regn-

skabsstandarder har haft indvendinger med hensyn til udkastets forslag. Dette har været gældende 

                                                           
151

 Henvisning: Kapitel: 2 Baggrund for IFRS 9, afsnit: 2.2 



  Kapitel 4 – Komparativ analyse 

78 
 

for centrale og relevante områder såsom mangel på klare definitioner af termer samt med henblik på 

stigende omkostninger, som et givent forslag vil medføre. IASB har overordnet taget højde for 

kommentarerne og ændret kravene i forhold til udkastet. Som eksempler på dette kan nævnes for-

holdet omkring udskydning af de endelige krav til finansielle forpligtelser, hvor eksempelvis PwC 

har givet udtryk for, at dette område bør gennemgå en dybere debat før endelige beslutninger tages. 

Endvidere har IASB taget holdninger fra relevante interessenter af regnskabsstandarder i betragt-

ning med hensyn til både kravene omkring de forhold, der skal ligge til grund for klassificering 

samt vejledningen hertil. Dog er der få eksempler, hvor IASB har været faste på de forslag, der er 

fremsat i udkastet og, i stedet tilføjet yderligere vejledning og retningslinjer i IFRS 9. Dette gælder 

eksempelvis i forhold til investeringer i egenkapitalinstrumenter med markedsværdi, hvor der sker 

ændringer i forhold udbetaling af dividende. Her har det været foreslået, at disponibel-for-salg kate-

gorien burde vedblive, hvilket IASB ikke har taget i betragtning. 
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5 Praktisk konsekvens af IFRS 9 

I forlængelse af den komparative analyse i kapitel 4, vil der i dette kapitel fremgå en praktisk gen-

nemgang af ændringerne fra IAS 39 til IFRS 9.  

Formålet med gennemgangen af ændringerne er at analysere og vurdere de konsekvenser, som æn-

dringerne vil bibringe både regnskabsaflægger og regnskabsbruger. Dette vil ske via diskussioner 

og eksempler, som vil understøtte de konsekvenser, som analyseres. 

Kapitlet vil bestå af afsnit, der hvert afspejler de væsentlige ændringer, der er fortaget fra IAS 39 til 

IFRS 9. De væsentlige ændringer omfatter følgende områder: 

 Egenkapitalinstrumenter 

 Gældsinstrumenter  

 Indbyggede afledte instrumenter  

 Strukturerede investeringer 

 Reklassificering 

I det omfang det er muligt, vil analysen bestå af praktiske eksempler med udgangspunkt i Carlsberg 

A/S årsrapport. Hvor det ikke har været muligt at lave eksempler direkte fra disse årsrapporter, er 

der lavet hypotetiske eksempler, der tager udgangspunkt i et praktisk tilfælde for Carlsberg A/S. 

5.1 Egenkapitalinstrumenter  

Ud fra tabel 4.2 og ifølge IAS 39
152

 skal egenkapitalinstrumenter klassificeres til enten dagsværdi 

via resultatopgørelsen eller disponibel-for-salg, som reguleres via anden totalindkomst. Til dette er 

ændringen i forhold til IFRS 9 væsentlig, idet et egenkapitalinstrument som udgangspunkt skal 

klassificeres til dagsværdi via resultatopgørelsen. Er egenkapitalinstrumentet ikke erhvervet med 

henblik på handel, er der mulighed for at klassificere dette til dagsværdi via anden totalindkomst. 

For at illustrere fremgangsmåden for klassifikation af egenkapitalinstrumenter bedst muligt, vil der 

tages udgangspunkt i posten værdipapirer i Carlsberg A/S årsrapport, idet disse udelukkende består 

af aktier. 

Ifølge årsrapporten
153

 er det opstillet således, at værdipapirerne i balancen er klassificeret til hen-

holdsvis dagsværdi via resultatopgørelsen og disponibel-for-salg. 
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Det antages, at de kortfristede aktiver er klassificeret til dagsværdi via resultatopgørelsen og de 

langfristede aktiver er klassificeret til disponibel-for-salg, jf. oplysning under note 18, som beretter, 

at ”værdipapirer under kortfristede aktiver ventes realiserede inden for et år fra balancedagen”. 

Yderligere fremgår det af note 18, at værdipapirerne er inddelt, som børsnoterede aktier og unotere-

de aktier.  

Ifølge IFRS 9 skal Carlsberg A/S fremadrettet klassificere værdipapirerne efter betingelserne om 

forretningsmodel og kontraktlige pengestrømme. Dette vil ske ved at gennemgå beslutningsdia-

grammet for klassificering af finansielle aktiver
154

. Figur 5.1 nedenfor gennemgår beslutningsdia-

grammet med hensyn til egenkapitalinstrumenter, som ender med den rette klassifikation efter IFRS 

9.    

 

Som det fremgår af beslutningsdiagrammet, vil værdipapirerne, der hos Carlsberg A/S alene omfat-

ter aktier, i første omgang skulle klassificeres som egenkapitalinstrumenter, idet værdipapirerne 

ikke anses for at være et selvstændigt afledt finansielt instrument. Yderligere opfylder værdipapirer, 
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Amortiseret kostpris 

Er det samlede finansielle 

aktiv et selvstændigt afledt 

finansielt instrument? 

Har virksomheden uigenkal-

deligt klassificeret egenkapi-

tal-instrumentet til dagsværdi 

via anden totalindkomst? 

Anvender virksomheden 

dagsværdioptionen for at 

reducere målings- eller 

indregningsinkonsistens? 

Ja Nej 

Nej 

Nej Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Er det samlede finansielle 

aktiv et egenkapitalinstru-

ment? 

Dagsværdi via anden 

totalindkomst 

Dagsværdi via resulta-

topgørelsen  

Besiddes egenkapital-

instrumentet med henblik på 

handel? 

Besiddes det finansielle aktiv 

med henblik på inddrivelse af 

kontraktlige pengestrømme 

(business model test)? 

Består de kontraktmæssige 

pengestrømme udelukkende 

af tilbagebetaling af hovedstol 

og renter af restgæld? 

Figur 5.1 - Beslutningsdiagram for egenkapitalinstrumenter i Carlsberg A/S. Kilde: Egen tilvirkning 
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egenkapitalinstrumenter, ikke betingelserne om grundlæggende pengestrømme, der udelukkende 

består af betaling af afdrag og renter på hovedstol.  

Værdipapirerne, der består af henholdsvis langfristede og kortfristede aktiver, kan klassificeres på 

to forskellige måder. De kortfristede aktiver, som antages at være erhvervet med henblik på handel, 

skal klassificeres til dagsværdi via resultatopgørelsen. Hvorimod der er mulighed for at klassificere 

de langfristede aktiver til dagsværdi via anden totalindkomst eller resultatopgørelsen, hvilket vælges 

uigenkaldeligt ved første indregning. Vi vurderer, at den mest fremtrædende ændring udgøres ved, 

at der jf. IFRS 9 eksisterer en mulighed for at indregne til dagsværdi via resultatopgørelsen eller 

dagsværdi via anden totalindkomst. For at vurdere konsekvenserne heraf, antages det, at Carlsberg 

A/S fremadrettet klassificerer langfristede aktiver til dagværdi via resultatopgørelsen.   

Ved fremgangsmåden for klassificering af egenkapitalinstrumenter er det tydeligt, at der i IFRS 9 er 

sket en simplifikation i forhold til IAS 39. Ved brug af beslutningsdiagrammet kan det let konstate-

res, hvordan og hvor det pågældende finansielle aktiv skal klassificeres, med henblik på at opret-

holde den korrekte klassifikation og derved den rette måling af aktivet. 

Det er iøjefaldende, at kategorien disponibel-for-salg ikke længere er tilgængelig i IFRS 9 samt, at 

der som udgangspunkt skal indregnes via resultatopgørelsen. Der er endvidere taget hensyn til, at en 

virksomhed kan have strategiske overvejelser med hensyn til at holde et egenkapitalinstrument på 

langt sigt, og derved have mulighed for ved første indregning at klassificere egenkapitalinstrumen-

tet til dagsværdi via anden totalindkomst.  

Det kan dog konstateres, at ulempen ved klassifikation af egenkapitalinstrumenter ifølge IFRS 9 er, 

at det som udgangspunkt ikke længere er muligt at genkende hvilke egenkapitalinstrumenter, der er 

erhvervet af strategiske årsager og primært ikke på baggrund af at udløse profit eller hvilke egenka-

pitalinstrumenter, der er erhvervet med henblik på handel
155

. Yderligere kan denne fremgangsmåde 

medføre øget volatilitet, som følge af de dagsværdiændringer, der tilfalder egenkapitalinstrumenter, 

der er erhvervet med henblik på en langsigtet forretningsstrategi. Dette skyldes, at instrumentet i 

princippet kan klassificeres til dagsværdi via resultatopgørelsen i begge tilfælde. 

Det er derfor tvivlsomt om denne simplifikation af klassificeringen giver yderligere relevans for 

brugere af årsrapporten, eller om denne simplifikation blot er til gavn for regnskabsaflægger såle-

des, at komplicerede krav i IAS 39 undgås.  
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De mange kategorier, der finder sted i IAS 39, er med fordel blevet elimineret. Ikke mindst medvir-

ker dette til, at regnskabsaflægger ikke længere skal forholde sig til de mange muligheder for kate-

gorisering. Desuden bliver de mange undtagelser i form af regler, der værner om misbrug af klassi-

fikationskategorier, elimineret. I modsætning hertil tager klassifikationen i IFRS 9 udgangspunktet i 

nogle grundlæggende principper, såsom hvad formålet med instrumentet er, samt hvilke kontraktli-

ge forhold der er gældende for instrumentet. Det vurderes, at klassifikationen ifølge IFRS 9, giver 

en styrkelse af instrumentets klassifikation, idet der nu tages udgangspunkt i instrumentet og virk-

somhedens forretningsmodel. Brugere af årsregnskabet vil på den måde få et bedre udgangspunkt, 

da klassifikationen bygger på virksomhedens forretningsmodel og på den måde vil strategiske over-

vejelser og formål med instrumentet blive indikeret i årsregnskabet overfor brugerne.   

Med hensyn til måling og regulering af egenkapitalinstrumenter tager dette udgangspunkt i, hvor-

vidt instrumentet kan måles til en pålidelig markedsværdi eller ikke kan. De forhold, der er gælden-

de i de to tilfælde, vil blive analyseret særskilt nedenfor. Dog er det fælles for begge instrumenter, 

at det ikke længere er muligt at overføre nedskrivninger fra anden totalindkomst til resultatopgørel-

sen. Dette er illustreret i nedenstående tabel 5.1: 

Egenkapital-

instrumenter 

Klassifikation 

ifølge IAS 39 

Nedskrivning 

ifølge IAS 39 

Klassifikation 

ifølge IFRS 9 

Nedskrivning 

ifølge IFRS 9 

Langsigtede egen-

kapitalinstrumen-

ter 

Disponibel-for-

salg 

Ja Dagsværdi via 

anden totalind-

komst 

Nej 

Kortsigtede egen-

kapitalinstrumen-

ter 

Dagsværdi via 

resultatopgørel-

sen 

Nej Dagsværdi via 

resultatopgørel-

sen 

Nej 

Egenkapitalin-

strumenter uden 

officiel markeds-

værdi 

Kostpris Ja Dagsværdi via 

resultatopgørel-

sen 

Nej 

Tabel 5.1- Nedskrivning og Klassifikation ifølge IAS 39 og IFRS 9. Kilde: Egen tilvirkning 
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5.1.1  Egenkapitalinstrumenter med officiel markedsværdi  

Ved egenkapitalinstrumenter med officiel og pålidelig markedsværdi skal en virksomhed ifølge IAS 

39 indregne instrumentet til dagsværdi med dagsværdiregulering via anden totalindkomst, når dette 

klassificeres til disponibel-for-salg, hvor nedskrivninger overføres til resultatopgørelsen, såfremt 

disse er vurderet på et objektivt grundlag eller er realiseret
156

. Ved egenkapitalinstrumenter, der er 

klassificeret til dagsværdi via resultatopgørelsen, sker den tilhørende regulering af dagsværdiæn-

dringer via resultatopgørelsen. Ændringen i forhold til IFRS 9 er central, idet udgangspunktet om-

fatter, at alle målinger af egenkapitalinstrumentet sker til dagsværdi med efterfølgende dagsværdi-

regulering via resultatopgørelsen. I IFRS 9 er der på nuværende tidspunkt udelukkende mulighed 

for, men ikke krav om, at langsigtede egenkapitalinstrumenter kan måles til dagsværdi med tilhø-

rende dagsværdiregulering via anden totalindkomst. 

For at analysere denne ændring bedst mulig, viderebygges tidligere anvendte eksempel i afsnit 5.1 

ud fra Carlsberg A/S årsrapport. 

Det antages, at de egenkapitalinstrumenter med pålidelig markedsværdi, som omhandler alle de 

noterede aktier i Carlsberg A/S, er langfristede og ifølge IAS 39 dermed er klassificeret til disponi-

bel-for-salg. Dette antages på baggrund af, at der ifølge note 8 i Carlsberg A/S årsrapport ikke er 

foretaget nogen dagsværdiregulering i resultatopgørelsen, som havde været tilfældet, hvis de note-

rede aktier havde været kortfristede og dermed klassificeret til dagsværdi via resultatopgørelsen. 

Derimod er de langfristede noterede aktier, værdireguleret med 1 mio. kr. over anden totalindkomst, 

hvilket er i overensstemmelse med IAS 39
157

 for aktiver, der er klassificeret som disponibel-for-

salg.  

Ved implementering af IFRS 9, er det her antaget, at Carlsberg A/S ikke vil gøre brug af mulighe-

den i IFRS 9 punkt 5.4.4, hvor regulering af egenkapitalinstrumenter, som er erhvervet med henblik 

på langsigtede strategier, kan foretages via anden totalindkomst, hvorfor dagsværdiregulering skal 

ske via resultatopgørelsen. Idet de langfristede aktiver tidligere er klassificeret som disponibel-for-

salg
158

 jf. IAS 39, skal værdireguleringen på 1 mio. kr. af de noterede aktier nu ske via resultatopgø-

relsen i forhold til tidligere regulering via anden totalindkomst.  

Denne ændring fra IAS 39 til IFRS 9 vil i praksis medføre, at note 8 i Carlsberg A/S årsrapport vil 

ændres således, at dagsværdireguleringen, der på nuværende tidspunkt fremgår i posten dagsværdi-

regulering af værdipapirer netto i anden totalindkomst med en værdi på 1 mio. kr., ifølge IFRS 9 
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vil fremgå i en tilføjet post i resultatopgørelsen under finansielle indtægter, kaldet dagsværdiregule-

ring af værdipapirer
159

.  

Ved tilfældet af noterede aktier, som er erhvervet med henblik på langsigtede strategi, der går fra, at 

værdiregulering fremgår via anden totalindkomst til, at den nu fremgår via resultatopgørelsen, vur-

deres for værende en svækkelse af informationen til regnskabsbrugeren. 

En del af den centrale svækkelse af brugerens informationsnytte består blandt andet i, at det ikke 

længere er muligt at identificere egenkapitalinstrumenter, der er erhvervet med et langsigtet formål. 

Dermed svækkes regnskabsbrugerens mulighed for at overveje hvilke strategiske betænkninger, der 

ligger til grund for instrumentets erhvervelse.  

Yderligere vil denne metode for opgørelse af aktier med et langsigtet perspektiv øge volatiliteten i 

resultatet. Øget volatilitet vil opstå, idet egenkapitalinstrumentets værdi vil følge den udvikling, der 

måtte være i verdensøkonomien, som kan medføre store udsving. Dette kan give et kunstigt højt 

resultat i perioder, hvor verdensøkonomien er positiv og på samme måde faldende resultat, når øko-

nomien igen vender. Vurderingen om hvorvidt det kan være en fordel og relevant for regnskabsbru-

geren, at al information omkring de afholdte investeringer oplyses i resultatopgørelsen, skal foreta-

ges på baggrund af, at det i mange tilfælde er resultatet, der ligger til grund for en vurdering af den 

finansielle situation i en virksomhed. Er det formålet med resultatopgørelsen, at denne skal oplyse 

brugere om, hvordan det er gået for en virksomhed i det forgangne år, bør alle oplysninger omkring 

indtægter og omkostninger, herunder dagsværdireguleringer i den forbindelse, fremgå af denne. 

Dette skal oplyses på trods af, at der vil fremgå et resultat, som er omfattet af volatilitet opstået som 

følge af dagsværdireguleringer. 

Det kan konstateres, at denne målingsmetode skader regnskabsbrugers informationsnytte, idet gen-

nemsigtigheden i årsrapporten vil svækkes. Svækkelsen skyldes, at indikationen af et egenkapitalin-

strument, der er erhvervet med henblik på langsigtede strategier, ikke eksisterer, hvis muligheden 

for at indregne via anden totalindkomst ikke anvendes. Dette er på trods af, at den information, der 

fremføres i resultatet, sker på baggrund af den økonomiske situation i verdensøkonomien, eftersom 

der med informationen tilføjes volatilitet, der ikke opvejes af nytten af informationen.  

Vi mener derfor, at metoden med et frivilligt valg om at indregne til dagsværdi via resultatopgørel-

sen ved erhvervelse af egenkapitalinstrumenter for langsigtede strategier, ikke bør være et valg men 

et krav. Hvis det ikke længere er et valg men et krav, vil denne målingsmetode være identisk med 
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målingsmetoden i IAS 39 for egenkapitalinstrumenter, der ikke holdes med henblik på handel. Det-

te anses ikke for værende et problem, idet blandt andet interessenter af regnskabsstandarder, fandt 

kravene for måling af egenkapitalinstrumenter i IAS 39 forståelige
160

. Det kan yderligere konstate-

res, at de kortfristede aktier, som er erhvervet med henblik på handel, ikke har undergået nogen 

ændring fra IAS 39 til IFRS 9.  

5.1.2 Egenkapitalinstrumenter med uofficiel markedsværdi 

Egenkapitalinstrumenter, hvor markedsværdien ikke kan måles pålideligt, skal ifølge IAS 39 måles 

til kostpris med indregning af eventuelle nedskrivninger via resultatopgørelsen
161

. I forhold til æn-

dringen i IFRS 9, har det været målet at påkræve, at alle egenkapitalinstrumenter måles til dagsvær-

di
162

 også egenkapitalinstrumenter, der har en uofficiel markedsværdi. Ifølge appendiks B i IFRS 9, 

er der dog givet tilladelse til at benytte kostpris i de tilfælde, hvor denne måling vil være en bedre 

repræsentant for egenkapitalinstrumenter med uofficiel markedsværdi end dagsværdi
163

. Dette kan 

dog kun lade sig gøre, hvis egenkapitalinstrumentet ikke påvirkes af væsentlige ændringer, der fo-

rekommer ved særlige tilfælde, eksempelvis ved signifikante ændringer i den globale økonomi, 

hvor måling skal ske til dagsværdi.  

Denne ændring er essentiel, idet dette vil medføre, at et egenkapitalinstruments reelle værdi vil bli-

ve oplyst. Den reelle værdi blev ikke oplyst med IAS 39, hvor der skulle foretages nedskrivning på 

eksempelvis unoterede aktier, der er indregnet til kostpris. Der har derfor været mulighed for at bi-

beholde en skjult reserve i virksomheden, når værdien af disse aktier stiger og, der ikke foretages 

opskrivning til denne værdi. På den måde vil regnskabsbrugernes informationsnytte være svækket, 

da der ikke angives et retvisende billede af egenkapitalinstrumentets værdi. Dette har blandt andet 

medført, at disse virksomheder ikke er blevet reelt vurderet af investorer, idet den reelle værdi af 

egenkapitalinstrumentet ikke har været angivet i resultatopgørelsen. 

Det tidligere nævnte krav i IAS 39 punkt 67, om at overføre objektivt mulige eller realiserede ned-

skrivninger til resultatopgørelsen er ved IFRS 9 ikke længere mulig. Dette vil være en forbedring i 

forhold til, at der ikke vil opstå overførelser fra anden totalindkomst til resultatopgørelsen. Dermed 

vil eventuelle gengivelser mellem resultatet og anden totalindkomst ikke forekomme og resultatop-

gørelsen vil derved ikke blive indirekte påvirket.  
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Ved brug af dagsværdi til alle egenkapitalinstrumenter, herunder aktier med uofficiel markedsvær-

di, vurderes det, at denne metode er den bedst mulige til at indikere egenkapitalinstrumenters værdi. 

Det er dog bemærkelsesværdigt, at produktionsvirksomheder mener, at denne målingsmetode frem-

kalder meromkostninger, som ikke opvejes af den øgede nytte i informationen, som dagsværdi vil 

medføre
164

. Det forholder sig dog noget anderledes med hensyn til revisorernes holdninger, de me-

ner således, at på trods af de meromkostninger, der måtte forekomme, vil den øgede nytte i informa-

tionerne opveje disse
165

.    

Det kan derfor konstateres, når egenkapitalinstrumenter med uofficiel markedsværdi ikke indregnes 

til dagsværdi, svækkes det retvisende billede af årsregnskabet, idet regnskabsbrugere ikke kan se, 

om disse egenkapitalinstrumenter tidligere har haft en stigende værdi og derved om årsregnskabet 

indeholder en skjult reserve. Endvidere svækkes sammenligneligheden og gennemsigtigheden af 

årsregnskabet, når en virksomhed har indregnet til kostpris, mens andre virksomheder har indregnet 

til dagsværdi og senere møder lav konkjunktur. Her vil den virksomhed, der har indregnet til kost-

pris, ikke blive berørt på samme måde som de øvrige virksomheder, idet der ikke er anvendt dags-

værdi. Derfor bør virksomheder måle til dagsværdi som udgangspunkt, idet denne metode styrker 

sammenligneligheden og gennemsigtigheden og samtidig vil årsregnskabet vise, hvordan det på 

nuværende tidspunkt går virksomheden. 

5.2 Gældsinstrumenter  

Gældsinstrumenter omfatter flere forskellige instrumenter, som består af eksempelvis obligationer, 

pantebreve, gældsbreve og meget mere. Ifølge IAS 39 har gældsinstrumenter mange mulige klassi-

ficeringsmuligheder, hvilket har givet anledning til forskellige målingsmetoder. Klassifikationen 

består i, at regnskabsaflægger vurderer og følger de mange krav og undtagelser, som findes til hver 

af kategorierne. Nedenstående tabel 5.2 beskriver hvilke omstændigheder, der skal være gældende 

for hver af kategorierne jf. IAS 39. 

Klassifikationskategori for gældsin-

strumenter ifølge IAS 39 

Beskrivelse  

Lån og tilgodehavende   Lån og tilgodehavende som en virksomhed erhverver eller 

skaber ved at stille penge, varer eller tjenesteydelser di-

rekte til rådighed for debitor. Medmindre disse klassifice-
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res til ”dagsværdi via resultatopgørelsen”. Desuden må 

disse ikke være noterede   

Hold-til-udløb Finansielle aktiver med fast udløbstidspunkt og faste eller 

bestemmelige betalinger, som virksomheden har til hen-

sigt eller i stand til at holde til udløb 

Dagsværdi via resultatopgørelsen  Finansielle aktiver som holdes med henblik for handel, 

det vil sige kursgevinster indenfor en kort tidsperiode. 

Eller aktiver som ved første indregning er klassificeret 

hertil ved brug af dagsværdioptionen   

Disponibel-for-salg Finansielle aktiver med fast udløbstidspunkt men har ikke 

til hensigt eller er i stand til at holde til udløb, eksempel-

vis aktier  

Tabel 5.2 - Klassifikation ifølge IAS 39. Kilde: Deloitte  

Som tidligere nævnt bygger klassifikationen af finansielle aktiver jf. IFRS 9 på principper, nemlig 

principperne om forretningsmodel og kontraktlige pengestrømme. Denne metode viser sig at være 

fordelagtig for regnskabsaflægger, idet metoden medvirker til en betydelig simplifikation. Simplifi-

kationen opstår, idet kategorierne reduceres fra fire mulige klassifikationskategorier for gældsin-

strumenter til kun to kategorier, som afhænger af principperne for erhvervelsen af gældsinstrumen-

tet.  

Reguleringen af gældsinstrumenter vil ligeledes blive ændret ved IFRS 9. Dette forekommer i sær-

deleshed i forhold til gældsinstrumenter, der klassificeres til disponibel-for-salg, lån og tilgodeha-

vender eller hold-til-udløb efter IAS 39.. Ændringen er væsentlig ved klassifikation til disponibel-

for-salg, som ikke længere er mulig jf. IFRS 9, hvorfor dagsværdiregulering via anden totalind-

komst ligeledes ikke er mulig.  

Dermed vil alle gældsinstrumenter blive målt enten til dagsværdi via resultatopgørelsen eller amor-

tiseret kostpris. Dette er med til at øge nytten af informationen til regnskabsbrugeren. I og med re-

guleringerne bliver fremvist i resultatet, vil der ikke være mulighed for at skjule værdier i balancen. 

Ligeledes medfører dette, at der ikke vil ske nedskrivninger, som overføreres fra balancen til resul-

tatopgørelsen. Dermed vil dette munde ud i et regnskab med mere konsistens, da der ikke vil opstå 

episoder med gengivelse. 

Det vurderes, at der ikke vil blive fremprovokeret volatilitet i resultatopgørelsen, som vil være ne-

gativ for informationsbehovet. Dette vurderes på baggrund af, at de fleste gældsinstrumenter vil 
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opfylde betingelserne for måling til amortiseret kostpris. Ydermere anses det for værende relevant, 

at regnskabsbruger bliver bekendt med gældsinstrumentets reelle værdi, som findes ved måling til 

dagsværdi.  

Der vil dog være tilfælde, hvor gældsinstrumenter vil medvirke til problemer for både regnskabsaf-

lægger og regnskabsbruger. Disse områder findes i blandt andet kombinerede kontrakter, hvor ind-

byggede afledte instrumenter indgår. Nedenstående afsnit 5.3 vil fremvise disse problemer.       

5.3 Indbyggede afledte instrumenter  

Med hensyn til indbyggede afledte instrumenter er den væsentlige ændring i forhold til IAS 39, at 

indbyggede afledte instrumenter ikke længere skal separeres fra hovedkontrakten. Metoden som 

benyttes i IAS 39 er illustreret nedenfor i figur 5.2. Denne indikerer, hvornår det er muligt at separe-

re en kombineret kontrakt. Yderligere fremgår det af figur 5.3, hvilken fremgangsmetode, der an-

vendes ved kombinerede kontrakter efter IFRS 9.   

 

Måles den kombinerede kontrakt til dagsværdi, med dags-

værdiændring indregnet via resultatopgørelsen? 

Nej  

Er de økonomiske karakteristika og risici ved det indbyg-

gede afledte finansielle instrument nært forbundet med de 

økonomiske karakteristika og risici ved hovedkontrakten? 

 Den kombinerede kon-

trakten skal ikke behand-

les særskilt men som et 

samlet finansielt instru-

ment  

Opfylder et separat instrument med samme betingelser 

som det indbyggede afledte finansielle instrumenter defi-

nitionen på et afledt finansielt instrument? 

Ja   

Nej  

 Ja 

Den kombinerede kontrakt 

udskilles og behandles som 

selvstændige instrumenter 

 Ja 

Nej  

Nej  

Ja   

Er det muligt at måle det indbyggede afledte instrument 

særskilt til pålidelig dagsværdi? 

Figur 5.2 - Separationsdiagram ifølge IAS 39. Kilde: Egen tilvirkning 
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De væsentlige ændringer opstår ved specifikke indbyggede afledte instrumenter. For at belyse de 

væsentligste ændringer vil der foretages en analyse af udvalgte former for kombinerede kontrakter, 

herunder indbyggede afledte instrumenter, som skal indregnes på forskellige måder i forhold til 

henholdsvis IAS 39 og IFRS 9. I nedenstående tabel 5.4 angives eksempler, der viser, hvordan 

fremgangsmåden for en eventuel separation foregår ifølge IAS 39 og med udgangspunkt i ovenstå-

ende figur 5.2
166

.       

Kombinerede 

 Kontrakter 

Gældsinstrument 

 Konvertibel obligation 

Gældsinstrument 

Aktieindekseret investering 

Det indbyggede afledte instru-

menter er? 

Optionen til at konvertere til akti-

er i det udstedende selskab 

Egenkapitaloptionen giver ret til 

afkastet på de underliggende akti-

er 

Er de økonomiske karakteristi-

ka og risici ved det indbyggede 

afledte finansielle instrument 

nært forbundet med de økono-

miske karakteristika og risici 

ved hovedkontrakten? 

Nej
167

, en option er ikke nært 

tilknyttet til hovedkontrakten, idet 

retten til at konvertere til aktier 

ikke er nært forbundet med gæl-

den 

Nej
168

, en option er ikke nært 

tilknyttet til hovedkontrakten, idet 

risikoen i nulkuponobligationen 

og risikoen i aktieindekset ikke er 

ens 

                                                           
166

 Disse indbyggede afledte instrumenter er kun et udsnit, eksemplerne er dermed ikke udtømmende  
167

 Kilde: IAS 39 AG30 f) 
168

 Kilde: IAS 39 AG30 d) 

Er hovedkontrakten til et indbygget 

afledt finansielt instrument, et 

finansielt aktiv, omfattet af anven-

delsesområdet for IFRS 9? 

Den kombinerede kon-

trakt skal ikke separeres 

men betragtes som et 

samlet aktiv  

Skal det indbyggede afledte finan-

sielle instrument udskilles fra ho-

vedkontrakten ifølge betingelserne i 

IAS 39? 

Nej  

Nej  

 Ja 
Er det indbyggede afledte 

instrument et finansielt 

aktiv? 

Klassificeres som helhed i 

henhold til punkt 4.1-4.5 i 

IFRS 9  

Den samlet kombinerede kontrakt 

behandles efter IAS 39 eller øvrige 

standarder 

 Ja 

Nej  

 Ja 

Det indbyggede afledte 

finansielle instrument 

klassificeres i henhold til 

punkt 4.1-4.5 i IFRS 9  

Det afledte finansielle 

instrument klassificeres i 

henhold til IAS 39 punkt 9 

Hovedkontrakten behand-

les efter øvrige standarder  

Figur 5.3 - Separationsdiagram ifølge IFRS 9. Kilde: Egen tilvirkning 
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Opfylder et separat instrument 

med samme betingelser som det 

indbyggede afledte finansielle 

instrumenter definitionen på et 

afledt finansielt instrument? 

Ja, det indbyggede afledte in-

strument, optionen, opfylder de-

finitionen for et afledt finansielt 

instrument 

Ja, det indbyggede afledte in-

strument, egenkapitaloptionen, 

opfylder definitionen for et afledt 

finansielt instrument 

Måles det kombinerede instru-

ment til dagsværdi, med æn-

dringer i dagsværdi indregnet 

via resultatopgørelsen? 

Nej, konvertible obligationer 

måles til amortiseret kostpris 

medmindre dagsværdioptionen 

anvendes eller instrumentet hol-

des med henblik på handel 

Nej, aktieindekserede investerin-

ger måles til amortiseret kostpris 

medmindre dagsværdioptionen 

anvendes eller instrumentet hol-

des med henblik på handel 

Er det muligt at måle det ind-

byggede afledte instrument 

særskilt til pålidelig dagsvær-

di
169

? 

Ja, det er muligt at måle det ind-

byggede afledte instrument, opti-

onen, til pålidelig dagsværdi 

Ja, det er muligt at måle det ind-

byggede afledte instrument, 

egenkapitaloptionen, til pålidelig 

dagsværdi 

Er separationskravene opfyldt? Separationskravene er opfyldt og 

udskillelse er påkrævet, hvis 

ovennævnte kriterier er opfyldt 

Separationskravene er opfyldt og 

udskillelse er påkrævet, hvis 

ovennævnte kriterier er opfyldt 

Tabel 5.3 - Fremgangsmåde for separation af indbyggede afledte instrumenter ifølge IAS 39. Kilde Egen tilvirkning 

5.3.1 Konvertibel obligation 

En væsentlig ændring i forhold til indbyggede afledte instrumenter fra IAS 39 til IFRS 9 opstår ved 

konvertible obligationer. Dette finansielle aktiv er en kombineret kontrakt bestående af en hoved-

kontrakt, der omfatter en obligation, samt et indbygget afledt finansielt instrument, der består af en 

option. 

Ifølge IAS 39 samt tabel 5.4 opfylder konvertible obligationer kravene for at blive separeret givet, 

at dagsværdioptionen ikke anvendes
170

. Dette medfører, at kontrakten separeres og de to instrumen-

ter indregnes som to selvstændige finansielle aktiver.  

Ved separation sker målingen ved, at prisfastsætte hvert instrument særskilt, hvor obligationen ind-

regnes til amortiseret kostpris, mens optionen indregnes til dagsværdi efter IAS 39. Ved brug af 

prisfastsættelsesmodeller sker fastsættelsen ved at foretage forudsætninger, som kan være svære at 

opfylde i virkeligheden. Dette vil blive yderligere gennemgået nedenfor ved en illustration af 

dagsværdisætningen af en konvertibel obligation, når en sådan skal separeres.   
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 Kilde: IAS 39 AG33A 
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 Dette er en antagelse på trods af, at dansk praksis er at anvende dagsværdioptionen. Kilde: Interview med Jan Fed-

ders    



IAS 39 bliver til IFRS 9 

 

91 
 

Ifølge IFRS 9 skal en konvertibel obligation ikke separeres. Efter figur 5.3, skal der ud fra den før-

ste kasse tages stilling til, om hovedkontrakten til det indbyggede afledte instrument er omfattet af 

anvendelsesområdet i IFRS 9. En konvertibel obligation, hvor hovedkontrakten er en obligation, 

betegnes som et gældsinstrument. Derfor er gældsinstrumentet og dermed obligationen omfattet af 

IFRS 9 anvendelsesområde. Som følge heraf skal den samlede kombinerede kontrakt ikke separe-

res, men indregnes som et samlet instrument, som følger hovedkontrakten. Ifølge figur 5.3 skal den 

samlede kontrakt herefter klassificeres og indregnes efter beslutningsdiagrammet jf. figur 3.2.   

Ved klassificering af den konvertible obligation følges beslutningsdiagrammet jf. figur 3.2. En kon-

vertibel obligation er hverken et egenkapitalinstrument eller et selvstændigt afledt instrument, men er 

i stedet en kombineret kontrakt. Dermed skal der tages stilling til virksomhedens forretningsmodel 

for den konvertible obligation samt de kontraktlige pengestrømme ved den konvertible obligation. 

Første spørgsmål går på, om virksomheden besidder det finansielle aktiv med henblik på at opnå 

kontraktlige pengestrømme. Dette anses for værende tilfældet, idet der er udstedt et lån og alt andet 

lige, er hensigten med dette at få en tilbagebetaling i form af kontraktlige pengestrømme. Dernæst 

skal der tages stilling til, om de kontraktlige pengestrømme består udelukkende af tilbagebetaling af 

hovedstol og renter. Konvertible obligationer, med mulighed for konvertering til et egenkapitalin-

strument, har ikke kontraktlige pengestrømme, der udgør betaling af afdrag og renter på hovedstol, 

idet rentebetalingen ikke afspejler den tidsmæssige værdi af penge og kreditrisikoen. Dette skyldes, 

at afkastet er betinget af værdien af udstederens egenkapital, hvilket instrument A samt E ifølge hen-

holdsvis tabel 3.2 samt tabel 3.3 bekræfter
171

. Dette medfører, at en konvertibel obligation ikke kan 

klassificeres til amortiseret kostpris, men derimod skal klassificeres til dagsværdi via resultatopgørel-

sen. 

For at belyse de praktiske konsekvenser ved, at konvertible obligationer efter IFRS 9 ikke længere 

skal separeres, vil det nedenfor blive gennemgået, hvad der skal lægge til grund for at prisfastsætte 

en konvertibel obligation, når denne skal separeres og henholdsvis når denne ikke skal separeres. 

Når den kombinerede kontrakt, konvertibel obligation, skal separeres, skal de to elementer i den 

konvertible obligation, obligationen henholdsvis optionen, indregnes på forskellig vis ifølge IAS 

39. Derfor er det nødvendigt at prisfastsætte de to instrumenter særskilt, så obligationen amortiseres 

med de korrekte værdier samtidig med, at optionen dagsværdireguleres ud fra dennes værdi alene.   

Der findes forskellige modeller til at prisfastsætte sådanne konvertible obligationer. Prisfastsættelse 

af obligationen kræver ikke i sig selv fastlæggelse af forudsætninger, idet værdien af denne kan 
                                                           
171
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beregnes ud fra de faktiske oplysninger, der indgår i kontrakten, for eksempel rente, udløbstids-

punkt mv. Endvidere vil det i nogle tilfælde være muligt at finde obligationer med lignende vilkår 

på Københavns Fondsbørs, der oplyser, hvad værdien af denne er, hvilket vil kunne bruges til at 

fastsætte prisen på den pågældende obligation til den konvertible obligation.  

Prisfastlæggelse af optionen er derimod mere kompleks og kræver, at der foretages visse forudsæt-

ninger. Fælles for de fleste af ovennævnte modeller for prisfastsættelse af konvertible obligationer 

er, at de benytter Black-Scholes som prisfastsættelsesmodel for optionen. Black-Scholes er vidt 

anvendt som prisfastsættelsesmodel for optioner, men bygger på, at visse forudsætninger om det 

underliggende aktiv samt forhold på kapitalmarkedet er opfyldt. Disse forudsætninger omfatter føl-

gende
172

: 

 Ingen transaktionsomkostninger eller skat 

 Ingen mulighed for risikofri arbitrage 

 Aktien betaler ikke udbytter 

 Alle markedsdeltagere kan låne og udlåne til samme risikofrie rente 

 Kursen på det underliggende aktiv følger en lognormalfordeling 

 Det underliggende aktiv handles kontinuerligt og volatiliteten er konstant 

 Den risikofrie rente er konstant i optionens løbetid 

Problemet ved de ovennævnte forudsætninger er, at ikke alle disse holder i praksis. For eksempel 

har investor mulighed for at korrigere den beregnede kurs for skat. Desuden kan transaktionsom-

kostninger fratrækkes optionens teoretiske kurs. Øvrige forudsætninger som ingen risikofri arbitra-

ge samt, at alle markedsdeltagere kan låne og udlåne til risikofri rente antages at være tilnærmelses-

vis gældende i praksis. Grundet at disse forudsætninger på den ene side ikke altid holder i praksis 

og på den anden side er svære at fastslå, gør det meget komplekst at prisfastsætte optionen. 

Når de konvertible obligationer ikke længere skal separeres medfører dette, at der ikke skal foreta-

ges fastsættelse af værdien på optionen, idet den kombinerede kontrakt behandles samlet. Som det 

allerede er fastlagt ovenfor skal konvertible obligationer efter IFRS 9 indregnes til dagsværdi via 

resultatopgørelsen. Dermed skal der stadig findes en dagsværdi på den konvertible obligation. Dette 

kan dog være forholdsvis nemt, idet de fleste konvertible obligationer findes på Københavns 

Fondsbørs. Derved kan kursen på obligationen og dermed dagsværdien læses direkte heraf. På bag-

grund heraf er dagsværdireguleringer ikke længere ligeså komplekse at fastlægge. Samlet set kan 
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det på baggrund af ovenstående gennemgang af konvertible obligationer, herunder prisfastsættelsen 

af disse, konstateres, at det med den nye IFRS 9 er blevet mindre komplekst for regnskabsaflægger 

at indregne og måle disse, når de behandles samlet frem for adskilt som to individuelle instrumen-

ter. En anden grund til, at indregning er blevet mere simpelt for regnskabsaflægger er, at der med 

IFRS 9 er elimineret komplicerede og regelbaserede krav til, hvordan kombinerede krav skal be-

handles, herunder hvornår disse skal separeres
173

. Ifølge IFRS 9 kan en kombineret kontrakt kun 

indregnes i sin helhed, når hovedkontrakten er indenfor anvendelsesområdet af IFRS 9. Det kan 

hermed konstateres, at det er blevet nemmere for regnskabsaflægger at fortolke og anvende reglerne 

omkring kombinerede kontrakter, herunder indbyggede afledte instrumenter i IFRS 9. 

I forbindelse med klassifikationen af denne form for instrument vurderes det dog, at der ikke umid-

delbart er sket en simplificering. Dette skyldes, at der med kombinerede kontrakter, som for eksem-

pel konvertible obligationer, kan være grænsetilfælde. Grænsetilfælde resulterer i, at den konvertib-

le obligation på den ene side vil tale for at kunne klassificeres til amortiseret kostpris, mens andet 

taler for at klassificere den konvertible obligation til dagsværdi via resultatopgørelsen
174

. IFRS 9 

fastslår i appendiks B, at konvertible obligationer skal indregnes til dagsværdi via resultatopgørel-

sen, men dette har krævet vejledning, da det ikke altid vil være muligt at fastslå udelukkende ud fra 

kriterierne om forretningsmodel og kontraktlige pengestrømme jf. punkt 4.2 i IFRS 9. 

Med hensyn til nytten af informationen, der tilgår regnskabsbrugeren, vurderes det, at denne øges 

som følge af ændringen fra IAS 39 til IFRS 9 med hensyn til konvertible obligationer. Dette vurderes 

på baggrund af, at der nu er mulighed for at identificere de dagsværdiændringer, der måtte være i 

forbindelse med en kombineret kontrakt. Derimod kan det dog diskuteres, om det giver øget nytte til 

regnskabsbrugeren, at den konvertible obligation efter IFRS 9 indregnes samlet og dermed som en 

samlet post i resultatopgørelsen.  

Fordelen er, at det vil være nemmere for regnskabsbrugeren at identificere disse kontrakter i forhold 

til almindelig regnskabssikring samt selvstændige afledte instrumenter. Samtidig giver det informati-

on om, at de to instrumenter hører sammen, hvilket vurderes at tilføre regnskabsbrugeren øget nytte. 

Den øgede nytte kommer sig af, at regnskabsbrugeren kan vurdere instrumentet samlet frem for ho-

vedkontrakten og det indbyggede afledte instrument hver for sig. I nogle tilfælde hænger instrumen-

terne i en kombineret kontrakt så meget sammen, at det i virkeligheden slet ikke giver mening at se 

på det indbyggede afledte instrument.  
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For konvertible obligationer har det indbyggede afledte instrument dog en vis betydning, idet det er 

denne, der indikerer, hvilken værdi den konvertible obligation vil ende med at have i form af de akti-

er, som optionen giver ret til. Dette taler imod, at ændringen fra IAS 39 til IFRS 9 vil give øget nytte 

for regnskabsbrugeren, da der efter IFRS 9 ikke længere vil være information om, hvad optionen er 

værd samt, hvordan værdien af denne udvikler sig og dermed, hvad der kan forventes at komme ud 

af den konvertible obligation ved udløb. Imidlertid skal den konvertible obligation, som det blev 

nævnt ovenfor, efter IFRS 9 indregnes til dagsværdi, hvilket vil hjælpe til at give en indikation af, 

hvorledes værdien af denne og dermed det indbyggede afledte instrument udvikler sig. På baggrund 

af denne diskussion konstateres det, at denne ændring vil give øget information til regnskabsbruge-

ren.  

Afslutningsvis fører metoden under IFRS 9 til, at der ikke anvendes amortiseret kostpris på den sam-

lede kontrakt. På den baggrund kan det konstateres, at det her er formået at skabe endnu et instru-

ment som måles til dagsværdi.  

5.3.2 Aktieindekseret obligation 

En aktieindekseret obligation består af en hovedkontrakt, som i dette tilfælde er en nulkuponobliga-

tion samt et indbygget afledt instrument i form af en option, som giver kontraktens ejer retten til ho-

vedstolen samt et gennemsnitligt afkast af de underliggende aktivers (i dette tilfælde aktier) udvik-

ling for en aftalt periode. De underliggende aktiver i en aktieindekseret obligation kan forekomme 

som for eksempel et aktieindeks eller en kurv af aktier, hvis afkast vil ligge til grund for det afkast 

den aktieindekserede obligation vil give ved udløb. I figur 5.4 nedenfor illustreres konstruktionen af 

en aktieindekseret obligation. 

 

 

Udstedelseskurs, 
100,50 

Nulkuponobligation 

Option 

Tegningsprovision 

Udstedelsestidspunkt 

Nulkuponobligation 

Option 

2,5 

10 

88 

Mulig 

gevinst 

100 

Udløbstidspunkt 

Figur 5.4 - Opbygning af en aktieindekseret obligation. Kilde: Nordea Online Investering 
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En aktieindekseret obligation skal separeres ifølge IAS 39, såfremt dagsværdioptionen ikke anvendes 

samt, at instrumentet ikke er erhvervet med henblik på handel, jf. tabel 5.4. Separationen efter IAS 

39 skyldes derfor, at risikoen i udlånet ikke er nært forbundet med risikoen i afkastet, hvor en obliga-

tion har en forholdsvis lav risiko, mens aktier har en forholdsvis høj risiko. Dermed indregnes de to 

instrumenter separat, hvor hovedkontrakten på udlånet indregnes til amortiseret kostpris, mens optio-

nen indregnes til dagsværdi med tilhørende dagsværdireguleringer via resultatopgørelsen. 

Ifølge IFRS 9 samt figur 5.3 er det ikke længere tilladt at separere disse to instrumenter, da hoved-

kontrakten vurderes at være omfattet af anvendelsesområdet for IFRS 9. På baggrund heraf skal hele 

den kombinerede kontrakt klassificeres og indregnes som et samlet instrument. Klassifikationen af 

den kombinerede kontrakt sker ved at følge beslutningsdiagrammet jf. figur 3.2, hvor det indbyggede 

afledte instrument følger hovedkontrakten. Den aktieindekserede investering anses hverken for at 

være et egenkapitalinstrument eller et samlet afledt instrument. Dermed skal beslutningsdiagrammet 

følges videre, hvor det skal vurderes, om kontrakten opfylder kravene om en virksomheds forret-

ningsmodel og hvorvidt den aktieindekserede obligation har kontraktlige pengestrømme. Er betingel-

serne herfor opfyldt er der mulighed for at måle den aktieindekserede obligation til amortiseret kost-

pris. Betingelserne for forretningsmodellen antages at være opfyldt, idet virksomheden har til hensigt 

at realisere gevinster ved afkastændringerne. Derimod opfylder kontrakten ikke kravet om kontrakt-

lige pengestrømme, da aktieindekserede obligationer ikke udgør betalinger af afdrag og renter på 

hovedstolen. Ydermere anses rentebetalingen ikke for at udtrykke den tidsmæssige værdi af penge og 

den kreditrisiko, der er forbundet med hovedstolen. Ligeledes er variabiliteten i de kontraktlige ren-

tebetalinger ikke konsistente med markedsrenten
175

. Dette fører derfor til, at den samlede kontrakt 

skal måles til dagsværdi via resultatopgørelsen. 

For at belyse konsekvenserne af, at en aktieindekseret obligation ikke længere skal separeres, er de 

umiddelbare ændringer i resultatopgørelsen opstillet. 

Aktieindekseret obligation 

IAS 39 IFRS 9 

Resultatopgørelsen 20XX Resultatopgørelsen 20XX 

Dagsværdiændringer i optionen XXX Dagsværdiændringer i  

aktieindekseret obligation XXX Renter  XXX 

Resultat XXX Resultat XXX 
Tabel 5.4 - Eksempel på en aktieindekseret obligation indregnet i resultatopgørelsen. Kilde: Egen tilvirkning 
Som det ses af resultatopgørelsen ovenfor, vil den kombinerede kontrakt i form af en aktieindekseret 

obligation efter IFRS 9 fremstå i sin helhed som en samlet post i resultatopgørelsen, hvor dagsvær-
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diændringerne af den aktieindekserede obligation indregnes. Efter IAS 39 er den aktieindekserede 

obligation indregnet over flere poster. En post repræsenterende nulkuponobligationen som udgør 

renteindtægter samt amortisering af omkostninger og afkast i forbindelse med investeringen. En an-

den post repræsenterende optionen som udgør dagsværdiændringer i denne.  

Konsekvensen af, at hele den aktieindekserede obligation efter IFRS 9 skal indregnes i sin helhed, 

er umiddelbart, at denne skal måles til dagsværdi og indregnes via resultatopgørelsen. Måling til 

dagsværdi kan resultere i volatilitet, da dagsværdien vil ændre sig i forhold til verdensøkonomien. I 

modsætning til dagsværdi deler amortiseret kostpris omkostninger og afkast, der følger investerin-

gen, i procentvise lige store dele over hele løbetiden. Amortiseret kostpris udglatter derved de om-

kostninger og afkast der måtte tilgå virksomheden i løbetiden. 

Den øgede volatilitet påvirker regnskabsbrugeren mest og kan have både fordele og ulemper for 

denne. Fordelen ved, at det er dagsværdien, der følges, er, at udviklingen i afkastet af den aktiein-

dekserede obligation kan følges gennem løbetiden. Samtidig kan der sættes spørgsmålstegn ved, om 

denne information ikke er uvæsentlig i forhold til, at den aktieindekserede obligation forventes at 

blive holdt til udløb, som det oftest er tilfældet og dermed udelukkende vil tilføre unødvendig vola-

tilitet til resultatet. Unødig volatilitet kan medføre en svækket grad af relevant information for bru-

geren af regnskaber, idet der kommer information om noget, som alligevel ikke bliver relevant.  

I den forbindelse kunne det være mere relevant at beholde reglerne fra IAS 39 om at separere kom-

binerede kontrakter således, at obligationen fortsat kan blive målt til amortiseret kostpris og optio-

nen til dagsværdi via resultatopgørelsen. Dette vil være en fordel i forhold til at imødegå forvent-

ningen om troværdig repræsentation
176

. Dette vil endvidere leve op til kravene om pålidelighed i 

modsætning til reglerne i IFRS 9 om at indregne og måle den kombinerede kontrakt i sin helhed. 

Problemet vil være, at virksomheder på den ene side kan købe en obligation alene og derefter købe 

en option alene og på den anden side kan købe en kombineret kontrakt indeholdende begge former 

for instrumenter. I første tilfælde vil obligationen efter IFRS 9 blive indregnet til amortiseret kost-

pris, mens optionen vil blive indregnet til dagsværdi via resultatopgørelsen. I andet tilfælde vil hele 

kontrakten blive indregnet til dagsværdi via resultatopgørelsen. Dette skaber inkonsistens, idet to i 

princippet ens instrumenter indregnes på forskellig vis fra den ene til den anden konstruktion.  

I forhold til regnskabsaflægger er der med IFRS 9 sket en forbedring, idet der er foretaget en simpli-

fikation for så vidt angår fastsættelsen af dagsværdien. Dette vurderes ud fra, at det er lettere at be-

regne den samlede kurs på den aktieindekserede obligation end at skulle dele denne op og først fin-
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de ud af, hvorledes obligationen skal amortiseres og derefter, til hvilken værdi optionen skal fast-

sættes. Dette er i overensstemmelse med problematikken for konvertible obligationer i afsnit 5.3.1, 

idet optioner kan være svære at prisfastsætte. En anden simplificering er sket i forbindelse med, at 

reglerne omkring separation efter IAS 39 er elimineret med IFRS 9. Disse regler udgjorde en øget 

kompleksitet i forbindelse med anvendelsen og fortolkningen af IAS 39
177

, men denne kompleksitet 

er sammen med reglerne blevet elimineret i IFRS 9, hvilket vurderes at være en stor fordel for regn-

skabsaflægger. 

Selvom indregningen er simplificeret for regnskabsaflægger, kan det konstateres, at klassifikationen 

af et instrument, som en aktieindekseret obligation, er blevet mere kompleks. Ligesom i afsnit 5.3.1 

om konvertible obligationer er dette endnu et grænsetilfælde, hvor IASB har fundet det nødvendigt 

at indføre vejledning til, hvordan det afgøres, om instrumentet har kontraktlige pengestrømme, for 

at sikre at virksomheders indregning bliver konsistent. Kompleksiteten tilføres således, idet de to 

principper, som fremgår af punkt 4.2 i IFRS 9, ikke altid kan afklares uden videre vejledning, hvil-

ket kræver yderligere ressourcer fra regnskabsaflægger. 

5.4 Strukturerede investeringer  

Strukturerede investeringer, er baseret på gældsinstrumenter eksempelvis CDO’er og lignende 

gældsinstrumenter i forskellige trancher, hvor hver tranche har en rangordning, som specificerer 

hvilke kontraktlige pengestrømme, der er tilknyttet til hver af trancherne. Nedenfor i figur 5.5 illu-

streres sådan en konstruktion
178

. 
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Figur 5.5 - Konstruktion af strukturerede investeringer. Kilde: Egen tilvirkning 
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Konstruktionen består i, at en tredjepart udsteder en obligation for derved at optage et lån. Långi-

ver
179

 og dermed køber af obligationen, ønsker at sprede risikoen, som sådan et gældsinstrument 

kan indeholde. På den baggrund foretager køber af gældsinstrumentet en opdeling af dette. De en-

kelte dele af gældsinstrumentet kaldes trancher. Trancheinvestoren investerer derved i en strukture-

ret kreditobligation, hvor risikoprofilen på betalingen af de kontraktlige pengestrømme fastsættes ud 

fra tranchens rangordning. Risikoprofilen hænger sammen med renten på tranchen. Det vil sige, at 

trancher, som er ratet til AAA og derved har førsteprioritet til at modtage betalinger, har en lav kre-

ditrisiko, hvorfor renten på en sådan en tranche vil være fastsat til CIBOR plus en marginal
180

. Om-

vendt vil en rating på BB eller mindre have en større risikoprofil og vil være først til at opnå kredit-

tab. Dette bliver ofte kompenseret med en højere rente.  

Ifølge IAS 39, skal finansielle aktiver med fast udløbstidspunkt og faste eller bestemmelige betalin-

ger klassificeres til hold-til-udløb, såfremt det er hensigten og der er mulighed for at holde aktivet 

til udløb. Ved sådan klassifikation skal aktivet måles til dagsværdi ved første indregning, hvor den 

efterfølgende måling sker til amortiseret kostpris. Ved finansielle aktiver med fast udløbstidspunkt, 

uden hensigt eller mulighed for at holde aktivet til udløb, kan klassificeres til disponibel-for-salg 

eller dagsværdi via resultatopgørelsen. Ved disponibel-for-salg foretages målingen til dagsværdi 

med dagsværdiregulering via anden totalindkomst. Derimod reguleres dagsværdiændringerne via 

resultatopgørelsen ved klassifikation til dagsværdi via resultatopgørelsen. Det er derfor en vurde-

ringssag fra instrument til instrument, hvorledes en investering i en tranche skal klassificeres ifølge 

IAS 39.  

Den væsentlige ændring fra IAS 39 består i, at klassifikation ifølge IFRS 9 skal ske på baggrund af 

principper, som omfatter forretningsmodel og kontraktlige pengestrømme. For at klassificere en 

struktureret investering korrekt, skal beslutningsdiagrammet i figur 3.2 følges. Først skal der tages 

stilling til, om kriterierne for forretningsmodel er opfyldt. Det antages, at betingelsen om forret-

ningsmodellen er opfyldt således, at hensigten med erhvervelsen samt forvaltningen af tranchen er 

at opnå kontraktlige betalinger samt at holde aktivet til udløb. Dernæst skal det vurderes, om tran-

chen har kontraktlige vilkår, der omfatter en vurdering af, om der findes et fast udløbstidspunkt 

samt om pengestrømme udelukkende består af betalinger af afdrag og renter på hovedstol.  

Udgangspunktet for en struktureret investering er, at en sådan investering ikke opfylder vilkårene 

for kontraktlige pengestrømme. Dette skal ses i lyset af, at trancher har forskellige rangordninger og 
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på den måde er der en tilknytning mellem en tranche og kreditrisikoen. Kreditrisikoen skal tages i 

betragtning, idet risikoprofilen har betydning for, hvor sikkert det er, at de kontraktlige penge-

strømme realiseres.   

De tilfælde, hvor en tranche har kontraktlige pengestrømme, opstår ved, at udsteder genererer til-

strækkelige pengestrømme således, at de højest privilegerede trancher er dækket
181

. Er dette aktuelt, 

er der mulighed for at måle investeringen i tranchen til amortiseret kostpris, såfremt kravet om kon-

traktlige pengestrømme er opfyldt. For at vurdere om betingelserne om kontraktlige pengestrømme 

er opfyldt anvendes en gennemses metode på de underliggende aktiver, jf. tabel 4.6. Opfyldes be-

tingelserne i gennemses metoden ikke ved første indregning, skal investeringen måles til dagsvær-

di
182

. 

Gennemses metoden består blandt andet i at betragte de kontraktlige betingelser for trancher, uden 

at tage de øvrige underliggende aktiver i betragtning. De kontraktlige betingelser på trancherne må 

kun bestå af betalinger af afdrag og renter på hovedstol, herunder må renten på tranchen ikke være 

tilknyttet til eksempelvis et vareindeks
183

. Såfremt dette er tilfældet gennemses de underliggende 

aktiver, som skal have pengestrømskarakteristika, som fremgår af IFRS 9 punkt B4.23 og B4.24
184

. 

Det vil sige, at de underliggende aktiver skal have mindst én eller flere instrumenter, som har kon-

traktlige pengestrømme, der udelukkende udgør betalinger af afdrag og renter på hovedstol
185

. 

Ydermere kan de underliggende aktiver også indeholde instrumenter der
186

: 

 Reducerer pengestrømsvariabiliteten i de underliggende aktiver, der resulterer i kontraktlige 

pengestrømme, som udelukkende består af betalinger afdrag og renter på hovedstol, når instru-

mentet kombineres med de underliggende aktiver. Som eksempel herpå kan nævnes renteloft el-

ler kontrakter der reducerer kreditrisikoen på nogle eller alle instrumenter. 

 Tilpasser pengestrømmene i tranchen med pengestrømmene fra de underliggende aktiver
187

 for 

at løse forskelle i og kun i: 

 Hvorvidt renten er fast eller variabel.   

 Den valuta, i hvilken pengestrømmene er udstedt i, inklusiv inflationen af valutaen.  

 Tidspunktet for pengestrømmene. 
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Desuden skal det opgøres hvor stor en kreditrisiko, tranchen er udsat for. Det påkræves, at ekspone-

ringen for kreditrisiko i de underliggende aktiver, der er forbundet med tranchen, skal være lig med 

eller lavere end eksponeringen for kreditrisikoen i de underliggende aktiver. Denne betingelse er 

eksempelvis opfyldt, hvis de underliggende instrumenter vil tabe 50 procent som følge af kredittab 

og hvor tranchen under værst tænkelige omstændigheder mister 50 procent eller mindre som følge 

af kredittab
188

. 

Den ovennævnte proces til vurdering af, hvorvidt en tranche har kontraktlige pengestrømme er om-

fattende. For at give en bedre illustration af de omfattende krav i praksis angives nedenstående ek-

sempel
189

. 

Det antages, at Carlsberg A/S har en mindre investeringspulje, som aktivt benyttes for at indhente 

kontraktlige pengestrømme. Derfor vælger Carlsberg A/S at investere i trancher. 

En restaurant ønsker at låne 25 mio. kr., idet restauranten har mærket en stigende fremgang af gæ-

ster og har lige vundet en international anerkendt pris, som indikerer, at der er yderligere fremgang i 

sigte. Restauranten går til banken og låner 25. mio. kr. ved udstedelse af en obligation. Banker hol-

der aktivet, men ønsker at sprede risikoen og udsteder derfor to trancher, som led i en struktureret 

obligation. De to trancher omfatter henholdsvis en førsteklasses tranche på en værdi af 15 mio. kr. 

og en andenklasses tranche på en værdi af 10 mio. kr.. Figur 5.6 illustrerer denne konstruktion.  
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Bankens aktiv består her af en obligation, der opfylder kravene for kontraktlige pengestrømme
190

. 

Derved er der anledning til, at trancheinvestoren har mulighed for at klassificere og derved måle 

tranchen til amortiseret kostpris.     

Carlsberg A/S har mulighed for at investere i henholdsvis en førsteklasses eller en andenklasses 

tranche, hver af investeringerne munder ud i forskellig klassifikation og måling af tranchen. Det 

antages, at Carlsberg A/S vælger at investere i førsteklasses tranchen, for derved at være sikker på 

kontraktlige pengestrømme og samtidig have mulighed for at måle til amortiseret kostpris. Idet in-

vesteringen foretages i en førsteklasses tranche, er betingelsen i IFRS 9 punkt B4. 21 a), om kon-

traktlige vilkår for tranchen, som omfatter kontraktlige pengestrømme, opfyldt. Carlsberg A/S skal, 

således anvende gennemses metoden på tranchens underliggende aktiver, for at kunne klassificere 

denne til amortiseret kostpris. Tranchens underliggende aktiv er erhvervet af banken og består af et 

aktiv i form af en obligation. Da aktivet består af en obligation, er det sikkert
191

, at det underliggen-

de aktiv består af kontraktlige pengestrømme, som består af afdrag og renter på hovedstol. Ved brug 

af gennemses metoden, er der i dette tilfælde ingen indikatorer i det underliggende aktiv, der hin-

drer, at tranchen ikke kan imødekomme betingelserne om kontraktlige pengestrømme. 

Risikotesten er den sidste betingelse, der skal indgå i analysen, for at tranchen kan måles til amorti-

seret kostpris. Denne test omhandler eksponering af kreditrisiko. Da Carlsberg A/S har valgt at in-

vestere i førsteklasses tranchen på en værdi af 15 mio. kr., skal udregningen hertil foretages i for-

hold til eksponeringen af risikoen i det underliggende aktiv. Ved antagelse af, at det underliggende 

aktiv, som har en samlet værdi på 25 mio. kr., er eksponeret for et tab på 50 %, medfører dette et tab 

på 12,5 mio. kr. De først 10 mio. kr. af tabet vil blive dækket af andenklasses tranchen, som har en 

værdi på 10 mio. kr.. Derved vil der være et tab på 2,5 mio. kr., som vil gå videre til førsteklasses 

tranchen. Raten for tabsrisikoen vil derfor være på 17 % for førsteklasses tranchen (2,5 mio./15 

mio.). Carlsberg A/S kan derfor måle denne tranche til amortiseret kostpris, da risikoraten på 17 %, 

som er under risikoraten på 50 % for det underliggende aktiv. Såfremt Carlsberg A/S havde investe-

ret i andenklasses tranchen, skulle tranchen måles til dagsværdi, da raten for eksponering for tab 

ville være på 100 % (12,5 mio./ 10 mio.).  

Fordelen ved denne metode er, at respondenternes indvendinger om, at der skal være mulighed for 

at måle trancher til amortiseret kostpris, er blevet taget til betragtning. Den gennemgåede metode 

for at måle trancher til amortiseret kostpris, vurderes dog for værende yderst kompleks. Formålet 
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med ændringen af standarden bestod blandt andet i at eliminere de mange undtagelser og betingel-

ser, som var til stede IAS 39. I dette tilfælde kan det konstateres, at der blot er fremskaffet flere be-

tingelser og krav, der skal gennemgås af regnskabsaflægger. Dette er en klar hindring i simplifikati-

onen. Samme vurdering foretages ved betragtning af gennemses metoden, som tillige skal anvendes 

ved bestemmelse af, om tranchen skal klassificeres til amortiseret kostpris eller til dagsværdi. Me-

toden i sig selv kræver yderligere betingelser, der skal opfyldes. Vi anser metoden for værende 

yderst kompleks i praksis. Baggrunden for dette er, at konstruktionerne af de underliggende aktiver 

ofte er yderst komplekse og derfor ikke kan betragtes eller gennemses, som metoden påkræver. 

Kompleksiteten ved konstruktionen af CDO’er kan belyses ved, at disse alt andet lige, var en af 

kernerne for finanskrisens fremkommen. Der blev dannet et marked med ugennemsigtighed og rin-

ge, næsten umulige vilkår for at identificere den endelige låner. Det kan derfor konstateres, at flere 

trancher vil blive målt til dagsværdi, da alle betingelser i sjældne tilfælde vil være opfyldt.  

For regnskabsbruger er spørgsmålet om måling til dagsværdi giver øget informationsnytte. Ved 

brug af dagsværdi vil tranchens reelle markedsværdi fremgå af årsrapporten. Dette vil være fordel-

agtigt, hvis markedet indeholder pålidelige informationer herom, idet det kan belyse forhold som 

kreditrisiko. Som det blev belyst ovenfor var markedet for trancher under finanskrisen meget upåli-

delig, hvilket medfører, at dagsværdi ikke altid vil give et retvisende billede af årsrapporten. Herud-

over vil regnskabsbruger grundet brug af dagsværdi møde øget volatilitet i resultatopgørelsen. Vola-

tiliteten fremkommer i dagsværdireguleringerne, som trancherne vil føre til, da disse bliver indreg-

net til dagsværdi. Problematikken består i, at tranchernes indregnede værdi vil afhænge af dagsvær-

dien, som findes på markedet og vil derfor afspejle og blive påvirket af verdensøkonomien. Finans-

krisen har illustreret, at der både kan være praktiske og økonomiske konsekvenser ved anvendelse 

af dagsværdi. Der er derfor ligeledes indikatorer, der påviser, at flere og flere trancher, der måles til 

dagsværdi, ikke er den bedst mulige løsningsmetode. Dette er blandt andet med til at sænke gen-

nemsigtighed grundet et marked med ugennemsigtige trancher, der medfører upålidelige markeds-

værdier. Denne ugennemsigtighed overføres til regnskabsbrugeren gennem årsrapporten, hvilket har 

en negativ effekt på nytteværdien af regnskabsinformationen
192

.  

5.5 Reklassifikation 

Reklassifikation må foretages mellem stort set alle klassifikationskategorier efter IAS 39, såfremt 

visse betingelser er opfyldt. Reklassifikationsbetingelserne fremgår af punkt 50-54 i IAS 39 samt 

øvrige punkter i standarden, der fastslår, hvorledes reklassificering mellem to klassifikationskatego-

rier skal foregå, for eksempel med hensyn til gevinster og tab. Der kan dog ikke umiddelbart reklas-
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sificeres fra disponibel-for-salg til dagsværdi via resultatopgørelsen. I tabel 5.5 nedenfor beskrives 

kort de mange betingelser omkring reklassifikation, der eksisterede i IAS 39 for at give et bedre 

overblik over kompleksiteten heraf. 

Mulig reklassifikation til/af Beskrivelse 

Afledte instrumenter Afledte instrumenter må ikke reklassificeres ud af dags-

værdi via resultatopgørelsen så længe disse holdes eller 

udstedes 

Dagsværdi via resultatopgørelsen Der må ikke foretages reklassificering til dagsværdi via 

resultatopgørelsen efter første indregning. 

Amortiseret kostpris eller kostpris Holdes et finansielt aktiv ikke længere med henblik på han-

del, er måling til pålidelig dagsværdi ikke muligt eller er 

reglen i punkt 9 om ”to foregående regnskabsår” overstået, 

kan dette reklassificeres ud af dagsværdi via resultatopgø-

relsen og måles til amortiseret kostpris eller kostpris. 

Lån og tilgodehavender Finansielle aktiver kan reklassificeres til lån og tilgodeha-

vender fra dagsværdi via resultatopgørelsen, såfremt to 

betingelser er opfyldt: 

 Virksomheden ikke længere har intention om at sælge 

det pågældende finansielle aktiv 

 Virksomheden har intention om eller mulighed for at 

holde det finansielle aktiv i en overskuelig fremtid eller 

til udløb. 

Finansielle aktiver kan reklassificeres til lån og tilgodeha-

vender fra disponibel for salg, såfremt en betingelse er op-

fyldt: 

 Virksomheden har intention om og mulighed for at hol-

de det finansielle aktiv i en overskuelig fremtid eller til 

udløb. 

Disponibel-for-salg Er det ikke længere muligt at holde et aktiv til udløb, som 

følge af ændring i intention eller evne til dette, skal dette 

reklassificeres til disponibel-for-salg. 

Når mere end en ubetydelig mængde af investeringer i 
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hold-til-udløb er reklassificeret eller solgt, skal de resteren-

de investeringer i denne kategori reklassificeres til disponi-

bel-for-salg 

Dagsværdi Hvis et finansielt aktiv tidligere var forpligtet til at blive 

målt til dagsværdi, men dette ikke kunne lade sig gøre til 

pålidelig dagsværdi, skal det finansielle aktiv reklassifice-

res til dagsværdi, såfremt måling til pålidelig dagsværdi 

bliver muligt. 

Tabel 5.5 – Reklassifikationskrav ifølge IAS 39. Kilde: Egen tilvirkning. 

Det kan af ovenstående tabel konstateres, at det kan være vanskeligt og komplekst at fastslå, om det 

er muligt at reklassificere et givent finansielt aktiv. Kompleksiteten opstår, idet der findes forskelli-

ge hovedregler, som følges af undtagelser og betingelser. 

I IFRS 9 er reglerne for reklassifikation blevet simplificeret således, at visse principper skal være 

opfyldt for, at det vil være muligt at reklassificere et finansielt aktiv.  Ligesom for klassifikation er 

reklassifikation blevet principbaseret
193

, så en ændring af virksomhedens forretningsmodel er det 

eneste forhold, der kan opfylde betingelserne for at reklassificere et finansielt aktiv. Sker der en 

ændring af en virksomhedsselskabs forretningsmodel skal alle finansielle aktiver, der påvirkes af 

dette, reklassificeres efter klassifikationsreglerne i IFRS 9 punkt 4.1-4.4. 

Udgangspunktet fra IASB var at forbyde reklassifikation helt. Dette blev dog stærkt kritiseret af de 

fleste respondenter til udkastet om klassifikation og måling, herunder Nestlé, PwC og FSR. Disse 

mener, at det er nødvendigt med en lempelse indenfor reklassifikation således, at det er muligt at 

reklassificere finansielle aktiver, såfremt en virksomheds forretningsmodel ændres. Dette vil være 

med til at skabe gennemskuelighed, idet der vil være konsistens mellem en virksomheds forret-

ningsmodel og den måde en virksomheds finansielle aktiver indregnes og måles
194

. Sker der ikke 

reklassifikation, når en virksomheds forretningsmodel ændres, vil konsekvensen være at finansielle 

aktiver indregnes og måles på forskellig vis fra selskab til selskab, selvom disse holdes med samme 

formål i virksomhederne. Dette skaber inkonsistens og dermed svækket gennemskuelighed og 

sammenlignelighed virksomhederne imellem. 

Det er vores opfattelse, at reklassifikation, som følge af en ændring af en virksomheds forretnings-

model, vil være med til at sikre regnskabsbrugeren den bedst mulige information. Baggrunden for 
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dette er, at det vil være nemmere for disse at vurdere, hvad der ligger til grund for klassifikation, 

hvis denne ændrer sig i overensstemmelse med virksomhedens forretningsmodel. Det vurderes end-

videre, at det nu vil være mere gennemskueligt for regnskabsbrugere, hvornår og hvorfor en virk-

somhed reklassificere et givent finansielt aktiv i forhold til de mere vanskelige regler i IAS 39. 

Med hensyn til regnskabsaflægger vurderes det, at det ligeledes vil være nemmere for virksomheder 

at gennemskue, hvornår reklassificering er mulig. Det vil ikke være vanskeligt for virksomheder at 

identificere ændringer i forretningsmodellen, idet måden en portefølje styres kan iagttages og der-

med bestemmes
195

. 

5.6 Konsekvenserne i forhold til IFRS-begrebsrammen 

IFRS-begrebsrammen er den, der danner grundlag for at vejlede lovgivere og standardsættere ved 

udarbejdelse af tekniske regelsæt
196

. Den danner desuden referencerammen for løsning af regn-

skabsproblemer, som ikke er løst i anden lovgivning eller andre standarder. Endvidere er formålet 

med begrebsrammen, at den skal forøge sammenligneligheden og konsistensen i årsrapporter. Dette 

forekommer ved at begrænse antallet af forskellige metoder, modvirke indflydelse af enkeltperso-

ners særinteresser og politiske pres, reducere analyseomkostninger i forbindelse med løsning af 

tvivlsspørgsmål samt øge regnskabsbrugerens tillid til og forståelse af årsrapporten
197

. 

Årsrapportens formål i relation til brugerne, er at give nyttig information om den finansielle stilling, 

ændringerne heri, samt indtjeningen i virksomheden, hvilket samtidigt giver et vurderingsgrundlag 

af ledelsens ansvarlighed og styring af virksomhedens ressourcer. Ændringer i den finansielle stil-

ling viser virksomhedens håndtering af finansierings-, investerings- og driftsaktiviteter i løbet af 

regnskabsåret og giver indtryk af evnen til at frembringe likvide midler og anvendelse af penge-

strømme. Oplysninger om virksomhedens indtjening er en forudsætning for at vurdere evnen til at 

frembringe positive pengestrømme fra de ressourcer, som virksomheden kontrollerer og ligeledes 

for at vurdere muligheden for fremtidige pengestrømme
198

.  

Forståelighed er en forudsætning for en brugbar årsrapport for regnskabsbrugerne, som dog forven-

tes at have et vist kendskab til forretningsmæssige -, økonomiske - og regnskabsmæssige forhold, 

ligesom der forventes en vilje til at studere årsrapportens oplysninger med rimelig omhu. På trods af 

kravet om forståelighed, skal oplysningerne, som har betydning for brugen af årsregnskabet til øko-
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nomiske beslutninger, ikke udelades af den grund, at de er komplekse og ikke umiddelbart forståe-

lige for visse regnskabsbrugere
199

.  

Information betragtes som relevant, når det har indflydelse på regnskabsbrugerens beslutningstag-

ning i forbindelse med virksomheden. Denne relevans måles især af en faktor som væsentlighed
200

, 

der kan defineres som en vurdering af, om udeladelse af informationer eller fejl i informationerne i 

årsregnskabet vil have indflydelse på regnskabsbrugerens beslutninger. Det ligger således implicit 

heri, at væsentlighed afhænger af størrelsen af fejlinformationer eller undladelsen af informationer i 

årsregnskabet og fungerer således som en beløbsmæssig grænse eller filter for hvilke oplysninger, 

der bør medtages
201

.  

Information kan anses for værende pålidelig, når regnskabsbrugeren kan tro på, hvad den indehol-

der og at den er uden væsentlige fejl. Pålidelighed bliver af IFRS-begrebsrammen defineret ud fra 

fem omstændigheder, som skal være til stede. Disse omstændigheder er troværdig repræsentation, 

indhold frem for formalia, neutralitet, forsigtighed samt fuldstændighed
202

. 

I kapitel 5 praktisk konsekvens af IFRS 9 er det belyst, hvilke konsekvenser ændringerne i IFRS 9 

bevirker for forskellige finansielle aktiver. I dette afsnit vil det på baggrund heraf belyses, hvorvidt 

konsekvenserne er i overensstemmelse med IFRS-begrebsrammen, herunder det der var formålet 

med udarbejdelsen af en ny standard for finansielle instrumenter. 

Nogle af de problematikker, som var baggrunden for ændring af IAS 39
203

, var blandt andet, at det 

ikke altid var let at afgøre, hvilken klassifikation og derved måling, der var anvendt til hvilke in-

strumenter eller at forstå konsekvenserne af forskellene på målingerne. Dette skabte blandt andet 

problemer i forbindelse med at sammenligne virksomhedernes årsrapporter og de forskellige perio-

ders årsrapporter for det samme selskab. Ydermere var vedligeholdelse og fortolkning af de mange 

og meget komplekse krav vanskelige og tidskrævende for regnskabsaflægger. Disse problemer vur-

deres at være løst, idet de finansielle aktiver ifølge IFRS 9 skal følge principper om forretningsmo-

del og kontraktlige pengestrømme. På den baggrund er der ikke længere tvivl om, hvilke målings-

metoder, der anvendes til hvilke instrumenter. Ligeledes er der ikke længere en masse krav og und-

tagelser, der skal tages stilling til. Eksperten Jan Fedders udtrykker sin vurdering med følgende
204

: 
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”Den almene læser vil ikke få den store fordel af den nye IFRS 9, men analytikere burde kunne for-

stå den nye standard. Det burde nu være nemmere for investorer at forstå, hvad der foregår i års-

rapporten”. Dette stemmer ligeledes overens med IFRS-begrebsrammen om forstålighed for bruge-

ren af årsrapporten.   

Et andet problem jf. afsnit 2.4.2, der er indikeret som baggrund for ændring af IAS 39, var, at for-

skellige gevinster eller tab som følge af forskellige målingsmetoder, kunne fremstå i samme linje i 

opgørelsen af samlet totalindkomst. Dette problem vurderes ligeledes for værende løst, da udgangs-

punktet i IFRS 9 er, at værdireguleringen foretages via resultatopgørelsen. Der vil ligeledes ikke 

være mulighed for at foretage gengivelse mellem resultatopgørelsen og anden totalindkomst. Yder-

ligere vurderes det, at ved brug af disse principper, bliver IFRS-begrebsrammen om årsrapportens 

formål taget i betragtning.   

Formålet med ændringen af IAS 39 var blandt andet, at den nye standard ikke måtte forøge kom-

pleksiteten
205

. Ændringen burde derfor ideelt set resultere i en simplificering for både regnskabsaf-

lægger, revisor og regnskabsbruger. På trods af en overordnet simplificering af standarden er der 

frembragt nogle grænsetilfælde, hvor det ikke altid er uden kompleksitet at vurdere hvilken må-

lingsmetode, der skal anvendes. Dette vil i særdeleshed finde sted indenfor gældsinstrumenter, her-

under nogle former for indbyggede afledte instrumenter samt strukturerede investeringer. Jan Fed-

ders udtrykker ligeledes bekymring heraf med følgende bemærkning
206

: ”Den største forskel inden-

for gældsinstrumenter ligger i klassifikationen af disse. Den nye standard har skabt en række græn-

setilfælde, som der ikke var tidligere”. 

Det kan konstateres, at ved anvendelse af den nye IFRS 9, vil flere finansielle aktiver måles til 

dagsværdi, jf. kapitel 5. Dette er i overensstemmelse med det langsigtede mål om dagsværdi, som 

eneste målingsmetode. Endvidere vurderes det, at IFRS 9 har formået at opnå en løsning, der imø-

dekommer de problematikker, som blandt andet lå til grund for ændringen af IAS 39. Ydermere 

anses IFRS 9 for at være i overensstemmelse med formålene ved ændringen af standarden for finan-

sielle instrumenter samt IFRS-begrebsrammen. 

5.7 Delkonklusion 

Denne delkonklusion bygger på de vurderinger, der er foretaget i ovenstående analyse af konse-

kvenserne af ændringerne af kravene for klassifikation og måling fra IAS 39 til IFRS 9. Disse vur-
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deringer er foretaget fra to synsvinkler, regnskabsaflægger henholdsvis regnskabsbruger. Endvidere 

er konklusionen forskellig alt efter, hvilken form for instrument vurderingen omhandler. 

I ovenstående analyse er det belyst, hvilke væsentlige simplifikationer af klassifikations- og må-

lingskravene, som IFRS 9 medfører. Heraf kan det konkluderes, at der er sket en simplificering for 

både klassifikationen og målingen af egenkapitalinstrumenter. For klassifikation skyldes simplifice-

ringen, at der kan opstilles et beslutningsdiagram, som let fører virksomheden igennem klassifikati-

onsprincipperne, der er fremsat i IFRS 9 og som vurderes at være lettere for virksomheden at fast-

lægge. I forhold til måling er denne simplificeret som følge af, at der ikke længere skal foretages 

nedskrivninger på de aktiver, der måles til dagsværdi via anden totalindkomst. Dette gør det nem-

mere for regnskabsaflægger at vælge samt benytte denne form for måling. Dette konkluderes på 

trods af, at egenkapitalinstrumenter uden officiel markedsværdi, skal måles til dagsværdi, selvom 

dette kan være vanskeligt.  

For gældsinstrumenter kan det konkluderes, at de væsentligste forskelle og dermed væsentligste 

konsekvenser af ændringen fra IAS 39 til IFRS 9 forekommer ved klassifikationen af denne form 

for instrument. Der er med IFRS 9 reduceret i antallet af klassifikationskategorier samtidig med, at 

kravene for bestemmelse af klassifikation i IFRS 9 er blevet principbaseret, hvilket vurderes at være 

lettere end fortolkning og anvendelse af en masse regler med tilhørende undtagelser.  

Den væsentlige ændring for indbyggede afledte instrumenter er de nye regler, der fremgår af IFRS 

9, hvor et sådan instrument ikke længere skal adskilles fra hovedkontrakten. Dermed findes der ikke 

længere indviklede regler for, hvornår et indbygget afledt instrument skal udskilles fra hovedkon-

trakten og hvornår udskillelse ikke skal foretages. Grundet dette konkluderes det, at der for indbyg-

gede afledte instrumenter er sket en simplificering i klassifikationen af disse. Dette konkluderes på 

trods af, at der kan forekomme grænsetilfælde for, om en given kombineret kontrakt kan måles til 

amortiseret kostpris eller ej.  

For målingen af indbyggede afledte instrumenter konkluderes det ligeledes, at der er sket en simpli-

ficering for regnskabsaflægger. Baggrunden herfor skal ses i lyset af, at det indbyggede afledte in-

strument ikke længere skal udskilles fra hovedkontrakten og dermed ikke længere skal værdiansæt-

tes for sig selv. Derimod skal der udelukkende ske værdiansættelse for hele den kombinerede kon-

trakt, hvilket vurderes at være lettere som følge af, at mange værdipapirer er noteret på Københavns 

Fondsbørs og derved er forholdsvis lette at finde en pålidelig dagsværdi til. 
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For strukturerede investeringer er der i IFRS 9 tilføjet meget omfattende vejledning for, hvornår en 

sådan investering kan klassificeres til amortiseret kostpris. Vejledningen indeholder en liste af krav, 

der skal være gældende, før klassifikation til amortiseret kostpris kan fastslås. På baggrund af dette 

konkluderes det, at klassifikationen heraf er blevet mere kompleks, idet reglerne omkring denne 

består af regler og undtagelser, som ikke gavner fortolkningen og anvendelsen af standarden. Med 

hensyn til måling af strukturerede investeringer medfører IFRS 9 ikke nogle væsentlige ændringer 

for regnskabsaflægger. Dette skyldes, at begge standarder resulterer i, at denne form for investering 

i de fleste tilfælde vil blive målt til dagsværdi. Derved vil omstændigheden omkring, hvor dagsvær-

diændringerne reguleres, ikke have betydning for simplifikationen af indregning for regnskabsaf-

lægger.  

I forbindelse med reklassifikation handler det ikke om klassifikation og måling, men derimod om 

regler omkring dette. Reklassifikation er efter IFRS 9 ikke længere muligt medmindre en virksom-

heds forretningsmodel ændrer sig, hvilket anses for let at vurdere. Det kan derfor konkluderes, at 

dette område er simplificeret fra IAS 39 til IFRS 9.  

Overordnet er kravene om klassifikation og måling blevet simplificeret som følge af ændringen af 

standarden for finansielle aktiver. Konklusionerne omfattende regnskabsaflæggers synsvinkel er 

opsummeret i nedenstående tabel 5.7. 

 Simplifikation 

Klassifikation Måling 

Egenkapitalinstrumenter Øget Øget 

Gældsinstrumenter Øget Uændret 

Indbyggede afledte instrumenter Øget Øget 

Strukturerede investeringer Svækket Uændret 

 Simplifikation 

Reklassifikation Øget 

Tabel 5.6 - Simplifikation af kompleksitet. Kilde: Egen tilvirkning. 
For regnskabsbruger kan ændringen fra IAS 39 til IFRS 9 i forbindelse med egenkapitalinstrumen-

ter resultere i svækket nyttig information. Dette skyldes, at det nu kan vælges af den enkelte virk-

somhed, om det enkelte instrument skal måles til dagsværdi via anden totalindkomst, når egenkapi-

talinstrumentet holdes af strategiske årsager. Med hensyn til gældsinstrumenter konkluderes det, at 

reglerne herfor i IFRS 9 vil øge nytten af informationen for regnskabsbruger. Dette skyldes, at der 

ikke længere skal ske regulering af disse via anden totalindkomst, men i stedet via resultatopgørel-
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sen. Derved vil der ikke være mulighed for at skjule reserver i balancen, da disse nu vil have en 

direkte påvirkning på resultatet. 

Graden af nyttig information er endvidere øget i forbindelse med indbyggede afledte instrumenter. 

Baggrunden for dette er, at der er mulighed for at vurdere dagsværdiændringerne på den samlede 

kombinerede kontrakt. Dette er en fordel, da det nu er let for regnskabsbruger at identificere kombi-

nerede kontrakter og dermed indbyggede afledte instrumenter i forhold til lignende instrumenter, 

der derimod anvendes som regnskabssikring eller selvstændige afledte instrumenter. Omstændighe-

den omkring, at denne form for indregning kan skabe volatilitet i resultatopgørelsen, anses ikke for 

at overgå den fordel, det vil være for regnskabsbruger, at kunne identificere særskilte informationer 

om kombinerede kontrakter. Dette konkluderes på baggrund af, at der omvendt kan være fordele 

ved, at der indregnes efter dagsværdien således, at det til enhver tid er den reelle værdi af instru-

mentet, der fremgår af resultatopgørelsen. 

I forhold til strukturerede investeringer består ændringerne for regnskabsbruger i, at denne form for 

investering ifølge IFRS 9 skal dagsværdireguleres via resultatopgørelsen mod dagsværdiregulering 

via anden totalindkomst efter IAS 39. Heraf kan det konkluderes, at der vil opstå øget volatilitet i 

resultatopgørelsen, som vil medføre at nytten af informationen til regnskabsbruger vil blive svæk-

ket. Det konkluderes, at omstændigheden omkring, at reklassifikation endnu er tilladt efter IFRS 9, 

øger nytten af informationen for regnskabsbruger. Dette skyldes, at der ikke vil være risiko for in-

konsistens i forskellige virksomheders årsrapporter i forhold til måden, et finansielt instrument bli-

ver klassificeret og målt.  

Overordnet er nytten af informationen til regnskabsbrugeren både blevet svækket og øget som følge 

af ændringen af standarden for finansielle aktiver. Samlet set vurderes det, at regnskabsbrugerens 

samlede informationsnytte er øget, idet dette gør sig gældende i de fleste tilfælde. Konklusionerne 

omfattende regnskabsbrugers synsvinkel er opsummeret i nedenstående tabel 5.8. 

Instrument Nyttig information 

Egenkapitalinstrumenter Svækket 

Gældsinstrumenter Øget 

Indbyggede afledte instrumenter Øget 

Strukturerede investeringer Svækket 

Reklassifikation Øget 

Tabel 5.7 - Informationsnytten for regnskabsbruger. Kilde: Egen tilvirkning. 
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6 Fremtidsperspektiverne for IFRS 9 

Som det er nævnt før i afhandlingen er kun en del af første fase for den nye standard IFRS 9 gen-

nemført, i form af klassifikation og måling af finansielle aktiver. Dermed mangler IASB stadig at 

færdiggøre klassifikation og måling for finansielle forpligtelser, de to næste faser i projektet samt 

det sideløbende projekt om ophør med indregning før, IFRS 9 kan erstatte IAS 39.  

Dette kapitel indeholder en kort gennemgang af, hvad der på nuværende tidspunkt er fremlagt fra 

IASB. Dette omfatter en gennemgang af udkastet om finansielle forpligtelser samt udkastet om 

amortiseret kostpris og nedskrivninger med tilhørende kommentarbreve. 

Formålet hermed er at give et indtryk af, hvor langt IASB er fra at kunne færdiggøre IFRS 9 samt at 

give en indikation af, hvilke krav, der ud fra udkast og enkelte kommentarbreve, kan forventes at 

blive omfattet af IFRS 9.  

6.1 Finansielle forpligtelser 

Udkastet til finansielle forpligtelser
207

 blev udgivet i maj 2010 og indeholder forslag om behandling 

af finansielle forpligtelser, når dagsværdioptionen benyttes til måling af disse. Baggrunden for ud-

kastet var at fastlægge, hvordan ændringer i egen kreditrisiko skulle behandles i årsregnskabet. På 

baggrund af udtalelser fra blandt andet brugere og revisorer besluttede IASB at bibeholde kravene 

om udskillelse af egen kreditrisiko i IAS 39 og udelukkende foretage ændringer heraf i situationen 

hvor virksomheden benytter dagsværdioptionen på en finansiel forpligtelse. 

Udkastet om dagsværdioptionen for finansielle forpligtelser indeholder forslag til, hvornår en sådan 

kan klassificeres til dagsværdi via resultatopgørelsen. Således kan en virksomhed måle den finan-

sielle forpligtelse til dagsværdi via resultatopgørelsen, såfremt betingelserne beskrevet i punkt 9 

samt punkt 11A i IAS 39 er opfyldt. Er betingelserne for indregning til dagsværdi via resultatopgø-

relsen opfyldt foreslås det, at der skal følges et to-trins princip for opdeling og indregning af hen-

holdsvis dagsværdien på den finansielle forpligtelse samt ændring i egen kreditrisiko. Det foreslås 

således, at gevinster og tab på en finansiel forpligtelse skal indregnes på følgende måde: 

1) Først skal den samlede dagsværdiændring af den finansielle forpligtelse indregnes i resultatop-

gørelsen. 

2) Dernæst skal den del af dagsværdiændringen, der hidrører til ændring i egen kreditrisiko, ind-

regnes i anden totalindkomst, med modsvarende post i resultatopgørelsen. 
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Det beløb, der præsenteres i anden totalindkomst, må ikke senere overføres til resultatopgørelsen, 

men virksomheden kan derimod overføre gevinster og tab til egenkapitalen. 

Der er endnu ikke kommet kommentarer på dette forslag, men IASB mener, at forslaget vil øge 

nytten af information for regnskabsbruger, idet hele dagsværdiændringen i en finansiel forpligtelse, 

såvel som den del, der henhører til ændring i egen kreditrisiko, vil fremgå af resultatopgørelsen
208

. 

Det forventes desuden, at det i de fleste tilfælde vil være større finansielle institutioner, der vil blive 

berørt af dette forslag
209

. 

6.2 Amortiseret kostpris og nedskrivninger 

IASB udgav i november 2009 udkastet til amortiseret kostpris og nedskrivning
210

, som indeholder 

forslag til principper for måling af finansielle instrumenter til amortiseret kostpris, herunder en ny 

model for nedskrivninger på finansielle aktiver, der tager udgangspunkt i forventede tab. I forbin-

delse med amortiseret kostpris er formålet med udkastet at komme med forslag til, hvordan forvent-

ninger om kredittab kan inkluderes i målingen til amortiseret kostpris
211

. For nedskrivninger er for-

målet med udkastet at finde alternativer til de komplekse nedskrivningsmodeller der findes i IAS 

39. IASB har identificeret problemerne med nedskrivningsmodellerne til at omfatte vanskeligheden 

ved at udlede estimater for forventede pengestrømme over løbetiden af det finansielle aktiv
212

. Sam-

tidig er problemet med modellen for nedskrivninger i IAS 39, at der skal foreligge objektive beviser 

på værdiforringelser, før der kan indregnes nedskrivning på et aktiv. 

Forslaget indeholder en model kaldet forventet tab modellen og finder anvendelse på alle finansielle 

aktiver målt til amortiseret kostpris samt ikke-rentebærende aktiver som tilgodehavender
213

. Desu-

den gælder modellen både fast og variabelt forrentede aktiver. IASB foreslår i udkastet en mere 

principbaseret tilgang til måling af amortiseret kostpris således, at amortiseret kostpris skal bereg-

nes ved brug af den effektive rente metode. Den effektive rente metode bruger følgende input: 

 De forventede pengestrømme over den resterende løbetid af det finansielle instrument. Estima-

terne for pengestrømme er forventede værdier, hvorfor skøn over beløb og timingen for penge-

strømme er sandsynlighedsvægtede, mulige udfald. Formålet med dette input er at give oplys-

ninger om de faktiske afkast på det finansielle instrument. 
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 Den effektive rente som diskonteringsfaktor, der dermed afgør fordelingen af renteindtægter 

eller renteudgifter over løbetiden af det finansielle instrument. Formålet med dette input er at af-

spejle, hvordan kontrakten fastsætter rentebetalingerne for det finansielle instrument. 

Til dette stiller IASB forslag til den præsentation og oplysning, der skal følge forslaget, for at gøre 

regnskabsbruger i stand til at vurdere de finansielle effekter af renteindtægter og renteudgifter samt 

kvaliteten af finansielle aktiver, herunder kreditrisikoen herved. Det er valgt ikke at uddybe disse 

forslag yderligere i afhandlingen. 

Der er endnu ikke modtaget et større antal kommentarbreve i forbindelse med dette udkast og ingen 

fra danske interessenter, men for at belyse holdningerne til dette forslag er enkelte kommentarbreve 

medtaget i dette afsnit. 

Der er enighed om forslaget fra CGA
214

, men de bemærker, at den foreslåede model kun bør være 

påkrævet så længe anvendelsen heraf er praktisk mulig. Dette skyldes, at det er svært at forestille 

sig, at der ved første indregning skulle være forventninger om kredittab og det derfor ikke er muligt 

at vurdere dette objektivt
215

.  

ACAG
216

 er ligeledes enige med forslaget fremsat i udkastet, men forudser problemer i forbindelse 

med revideringen af sandsynlighedsvægtede, mulige udfald samt det forventede kredittab, der skal 

medtages i beregningen af de forventede pengestrømme over den resterende løbetid af det finansiel-

le instrument
217

. Holdningen omkring sandsynlighedsvægtede, mulige udfald deles med IDW
218

, 

der mener, at den endelige standard bør præcisere om forventede værdier baseret på sandsynlig-

hedsvægtede, mulige udfald inkluderer i-værste-fald tilfælde
219

. 
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7 Hovedkonklusion 

Grundlaget for denne afhandling har, som anført i problemformuleringen, været baseret på følgende 

hypotese: 

Konsekvenserne af ændringerne fra IAS 39 til IFRS 9 vil være en simplificering af kravene for klas-

sifikation og måling af finansielle aktiver for de danske virksomheder samt en øget nytte af informa-

tion for regnskabsbrugerne. 

På baggrund af en gennemgang af årsagerne til en ændring af standarden IAS 39, udkastet samt den 

nuværende IFRS 9, har vi opnået grundlag for at bekræfte ovenstående hypotese. Med udgangs-

punkt heri har vi foretaget en komparativ analyse, der bygger på at belyse de forskelle der er mel-

lem IAS 39 og IFRS 9 samt udkastet og IFRS 9, som i begge tilfælde er med udgangspunkt i klassi-

fikation og måling af finansielle aktiver. Den komparative analyse er foretaget med henblik på at 

diskutere konsekvenserne af IFRS 9. 

En simplificering af IAS 39 er blevet aktuel, da denne standard er regelbaseret og kompleks og der-

ved vanskelig at fortolke og anvende. Regnskabsbrugerens informationsnytte forsøges øget ved 

konvergensprojektet således, at der udformes internationale standarder af høj kvalitet, som derved 

øger sammenligneligheden af virksomheders årsrapporter verden over.   

Ved udarbejdelsen af IFRS 9 er det konstateret, at det har været fordelagtigt at opdele faserne såle-

des at hver fase bygger på en dybdegående debat. Dette styrker tilliden til, at IASB kan udarbejde 

en standard, der simplificere IAS 39 og uden at regnskabsbrugernes informationsnytte svækkes. 

Arbejdsprocessen for klassifikation og måling af finansielle aktiver har resulteret i den nuværende 

IFRS 9, der er blevet principbaseret frem for regelbaseret, og som giver en mindre kompleks stan-

dard.  

Der er påvist tydelige forskelle mellem IAS 39 og IFRS 9 med hensyn til klassifikation, måling og 

reklassifikation af finansielle aktiver. Den væsentlige forskel består i, at der er reduceret i antallet af 

kategorier, samt at klassifikationen af finansielle aktiver ifølge IFRS 9 bygger på principper, hvilket 

har medført, at undtagelser og regler, som værner om misbrug af kategorierne, er blevet elimineret. 

Dette til sammen har betydet, at kompleksiteten for regnskabsaflægger er blevet reduceret. I og med 

klassifikationen ligger til grund for målingen af det enkelte finansielle aktiv, kan det konkluderes, at 

reglerne for måling ligeledes er blevet simplificeret fra IFRS 9 til IAS 39. Det er nu mindre kom-

plekst at fastsætte klassifikationen af det finansielle aktiv og dermed at fastlægge, hvordan dette 
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skal måles. Endnu en ændring er foretaget i forbindelse med kombinerede kontrakter, hvor indbyg-

gede afledte instrumenter ikke længere skal separeres fra hovedkontrakten. Ved reklassifikation er 

der opstået en væsentlig forskel fra IAS 39 til IFRS 9. Denne er på samme måde blevet principbase-

ret, hvilket både er en simplifikation for regnskabsaflægger, samt øger informationsnytten til regn-

skabsbrugeren. Det vides dermed, hvornår og hvorfor reklassifikation har fundet sted.   

Der har været mulighed for, at relevante interessenter af regnskabsstandarder kunne give deres 

holdninger til kende og derved få en indvirkning på den endelige standard. Forskellene fra udkastet 

til første fase af den nuværende IFRS 9 har omfattet områder, hvor interessenter af regnskabsstan-

dards holdninger er blevet taget i betragtning. Som følge heraf forekommer der ikke en oversimpli-

ficering i IFRS 9, som kan medføre svækket informationsnytte for regnskabsbrugeren. Samtidig er 

interessenter af regnskabsstandarder omfattet af regnskabsaflæggere, som ligeledes har haft mulig-

hed for at tilkendegive komplekse områder. Grundet ovenstående forskelle er IFRS 9 blevet simpli-

ficeret for regnskabsaflægger samt har øget informationsnytten til regnskabsbruger.  

I analysen af konsekvenserne af IFRS 9 er det konstateret, at der er sket en simplificering for klassi-

fikationen af de fleste typer af finansielle aktiver. Dette skyldes, at klassifikationen fastsættes ud fra 

et beslutningsdiagram, som let fører virksomheden igennem klassifikationsprincipperne, der er 

fremsat i IFRS 9. Endvidere er det simpelt for regnskabsaflægger at fastlægge disse klassifikations-

principper. På trods af, at IFRS 9 er principbaseret med principper, der er simple at fastlægge, er der 

opstået grænsetilfælde, hvortil det har været nødvendigt at tilføje yderligere vejledning. Dette er 

tilfældet for nogle former for indbyggede afledte instrumenter samt for strukturerede investeringer. 

Således indeholder vejledningen til strukturerede investeringer krav og undtagelser, som skal være 

opfyldt før der er mulighed for at klassificere til amortiseret kostpris. Dette anses ikke for at være en 

reducering af kompleksiteten, da det ikke anses for fordelagtigt at have yderligere krav og undtagel-

ser i en principbaseret standard. 

Det er påvist af målingen af finansielle aktiver er blevet simplificeret, da måling som udgangspunkt 

enten sker til dagsværdi via resultatopgørelsen eller amortiseret kostpris. Egenkapitalinstrumenter er 

dog det eneste tilfælde, hvor der er mulighed for at måle til dagsværdi via anden totalindkomst. Der 

er foretaget simplificeringer i forbindelse med måling til dagsværdi via anden totalindkomst, da der 

ikke længere skal foretages nedskrivninger. Dette udgør en væsentlig simplifikation for regnskabs-

aflægger. Endvidere medvirker dette, at der ikke længere forekommer gengivelse af nedskrivninger 

mellem anden totalindkomst og resultatopgørelsen, da disse efter IFRS 9 forbliver i anden totalind-

komst, ligeledes ved tilfælde af dagsværdiændringer. Dette vil øge informationsnytten for regn-
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skabsbruger, da denne vil have mulighed for at identificere de ændringer, der måtte have tilknytning 

til egenkapitalinstrumenter, der er målt til dagsværdi via anden totalindkomst. Egenkapitalinstru-

menter med uofficiel markedsværdi kan i meget få tilfælde måles til kostpris efter IFRS 9. Dette vil 

tilføre kompleksitet for regnskabsaflægger, idet dagsværdien i de fleste tilfælde er vanskelig at af-

gøre, men vil øge informationsnytten for regnskabsbruger, da den reelle værdi vil fremgå af årsrap-

porten. 

For kombinerede kontrakter, hvor hovedkontrakten er et finansielt aktiv kan det konstateres, at der 

er sket en simplifikation. Dette skyldes, at udskillelsesreglerne for indbyggede afledte instrumenter 

efter IAS 39 er blevet elimineret i IFRS 9. Simplifikationen for regnskabsaflægger består i, at der 

ikke længere skal tages stilling til indviklede regler for, hvornår et indbygget afledt instrument skal 

separeres fra hovedkontrakten. Ydermere er værdiansættelsen af den kombinerede kontakt blevet 

simplificeret. For regnskabsbruger er informationsnytten øget, idet der er mulighed for at vurdere 

dagsværdiændringer for den samlede kombinerede kontrakt. Dette er på trods af øget volatilitet, 

som vil kunne forekomme i resultatopgørelsen. Det kan konstateres, at målingen af strukturerede 

investeringer vil medføre øget volatilitet i resultatopgørelsen, som vil svække nytten af informatio-

nen til regnskabsbruger. Dette skyldes, at strukturerede investeringer kan handles på ugennemskue-

lige vilkår. Derfor vurderes det, at der bør være yderligere debat omkring denne type investering. 

Vi kan afslutningsvis konkludere, at kravene om klassifikation og måling er blevet simplificeret for 

regnskabsaflægger og ligeledes er den er overordnede nytte af information for regnskabsbruger ble-

vet øget som følge af ændringen af standarden for finansielle aktiver. Nedenstående tabel 7.1 illu-

strerer konsekvenserne af IFRS 9 med hensyn til simplifikation og nyttig information. 

Instrument Simplifikation 
Nyttig information 

Klassifikation Måling 

Egenkapitalinstrumenter Øget Øget Svækket 

Gældsinstrumenter Øget Uændret Øget 

Indbyggede afledte instrumenter Øget Øget Øget 

Strukturerede investeringer Svækket Uændret Svækket 

Reklassifikation Øget Øget 

7.1 - Illustration af konsekvenserne af IFRS 9. Kilde: Egen tilvirkning. 

  



IAS 39 bliver til IFRS 9 

 

117 
 

8 Litteraturliste 

Bøger: 

Fedders, Jan og Steffensen, Henrik, Årsrapport efter IFRS, Forlaget Thomson, 3. udgave, 2008 

Elling, Jens Oluf og Sørensen, Ole, Regnskabsanalyse og værdiansættelse, Gjellerup, 2. udgave, 

2005 

Elling, Jens Oluf, Finansiel Rapportering, Gjellerup, 1. udgave, 2008 

PricewaterhouseCoopers, Regnskabsmæssig behandling af finansielle instrumenter – årsregnskabs-

loven og IAS 21, IAS 32 og IAS 39, september 2008 

IASB, Internationale regnskabsstandarder (IFRS), Magnus Informatik A/S, 2005 

IASB, International Financial Reporting Standards (IFRSs), IASCF Publications Department, 

2006 

Hull, John C., Introduction to Futures and Options Markets, Prentice-Hall International, Inc., 3. 

udgave, 1998 

Hull, John C., Options, Futures and other Derivatives, Prentice-Hall International, Inc., 7. udgave, 

2008 

Parum, Claus, Virksomhedens Kapitalstruktur og Kapitalomkostninger, DJØF, 1987 

Publikationer: 

DBO: Værd at vide om finansielle forpligtelser og aktiver – amortiseret kostpris, april 2004 

Deloitte: Notat: Ny IFRS 9 til erstatning for IAS 39, 3. december 2009 

Deloitte: IFRS: Introduktion til de internationale regnskabsstandarder, 2005 

Ernst & Young: IASB publishes IFRS 9: Phase 1 of the new standard to replace IAS 39, november 

2009 

FASB: FASB and IASB Reaffirm Commitment to Memorandum of Understanding, A Joint State-

ment of the FASB and IASB, 5. november 2009 

FASB: Memorandum of Understanding, ”The Norwalk Agreement” 

G-20: Declaration Summit on Financial Markets and The World Economy, 15. november 2008 

G-20: Leaders’ Statement, The Pittsburgh Summit, 24.-25. september 2009 



  Kapitel 8 - Litteraturliste 

118 
 

IASB: A Roadmap for Convergence between IFRSs and US GAAP – 2006-2008, Memorandum of 

Understanding the FASB and the IASB, 27. februar 2006 

IASB: Discussion paper:”Reducing Complexity in Reporting Financial Instruments”, marts 2008 

IASB: Exposure Draft: Financial Instruments: Classification and Measurement, juli 2009 

IASB: Project Summary and Feedback Statement, IFRS 9 Financial Instruments, Part 1: Classifi-

cation and measurement, november 2009 

IASB: Exposure Draft: Financial Instruments: Amortised Cost and Impairment, november 2009 

IASB: Snapshot of Exposure Draft: Financial Instruments: Amortised Cost and Impairment, no-

vember 2009 

IASB: Exposure Draft: Fair Value Option for Financial Liabilities, maj 2010 

IASB: Snapshot of Exposure Draft: Financial Liabilities: Classification and Measurement Fair 

Value Option, maj 2010 

KPMG: IFRS Briefing Sheet: IFRS 9 Financial Instruments, november 2009 

KPMG: First Impressions: IFRS 9 Financial Instruments, december 2009  

Luxembourg for Finance: How to set up a securitization vehicle, Practical Guide no. 10, 2009 

Kommentarbreve: 

PricewaterhouseCoopers: 

 Comment Letter fra PricewaterhouseCoopers LLP London, 5. september 2008 

 Comment Letter fra PricewaterhouseCoopers LLP London, 14. september 2009 

Foreningen af Statsautoriserede Revisorer: 

 Comment Letter fra Foreningen af Statsautoriserede Revisorer, 22. september 2008 

 Comment Letter fra Foreningen af Statsautoriseret Revisorer, 17. september 2009 

Forsikring & Pension: 

Comment Letter fra Forsikring & Pension, 19. september 2008 

Nestlé: 

Comment Letter fra Nestlé S.A., 14. september 2009 

Volkswagen: 

 Comment Letter fra Volkswagen AG, 14. september 2009 

Australasian Council of Auditors-General: 

 Comment Letter fra Australasian Council of Auditors-General, 17. maj 2010 

Certified General Accountants: 

 Comment Letter fra Certified General Accountants, 13. januar 2010 



IAS 39 bliver til IFRS 9 

 

119 
 

Institut der Wirtschaftsprüfer: 

 Comment Letter fra Institut der Wirtschaftsprüfer, 16. marts 2010 

Hjemmesider: 

Wikipedia Engelsk: http://en.wikipedia.org/ 

Wikipedia Dansk: http://da.wikipedia.org/ 

IASB: http://www.iasb.org/ 

FASB: http://www.fasb.org/ 

G20: http://www.g20.org/ 

Banktorvet: http://www.banktorvet.dk/ 

Bankrate: http://www.bankrate.com/ 

Finansministeriets Økonomisk Administrative Vejledning: http://www.oav.dk/ 

Nationalbanken: http://www.nationalbanken.dk/ 

Your dictionary: http://www.yourdictionary.com/ 

Børsen: http://borsen.dk/ 

Erhvervsbladet: http://www.erhvervsbladet.dk/ 

Wisegeek: http://www.wisegeek.com/ 

Nordea: http://www.nordea.dk/ 

Artikler mm.: 

FASB: Press release “IASB and FASB create advisory group to review reporting issues related to 

credit crisis”, 16. oktober 2008 

FASB: FASB Works with IASB toward Global Convergence, 27. november 2002 

FCAG: FCAG letter to G20, 2. april 2009 

The Accountant: Investors not satisfied with IFRS 9, januar 2010 

Tidsskrift.dk: Prisfastsættelse af Optioner og Futures, 19. januar 2010 

Regnskabsstandarder: 

IAS 18: Revenue 

IAS 32: Financial Instruments: Presentation 

IAS 39: Financial Instruments: Recognition and Measurement 

IFRS 9: Financial Instruments 

Årsrapporter: 

Carlsberg A/S, Årsrapport 2009 

  

http://en.wikipedia.org/
http://da.wikipedia.org/
http://www.iasb.org/
http://www.fasb.org/
http://www.g20.org/
http://www.banktorvet.dk/
http://www.bankrate.com/
http://www.oav.dk/
http://www.nationalbanken.dk/
http://www.yourdictionary.com/
http://borsen.dk/
http://www.erhvervsbladet.dk/
http://www.wisegeek.com/
http://www.nordea.dk/


  Bilag 

120 
 

 

 

BILAG 

  



IAS 39 bliver til IFRS 9 

 

121 
 

Bilagsoversigt 

Bilag 1 – Interviewspørgsmål 

Bilag 2 – Oversigt over selskaber på C20 indekset 

Bilag 3 - Dagsværdisikring og pengestrømssikring  

Bilag 4 - Undtagelser indenfor anvendelsesområdet ifølge IAS 39  

Bilag 5 - Interview med Jan Fedders 

Bilag 6 - Særskilt opgørelse af Carlsberg A/S Note 8 

Bilag 7 – IFRS-begrebsrammen 

 

 

  



  Bilag 

122 
 

Bilag 1 - Interviewspørgsmål 

1. Hvad er din holdning til, at der nu findes færre klassifikationskategorier i IFRS 9? 

o Herunder hvad din overordnede holdning er til, at kategorier som disponibel-for-salg, 

hold-til-udløb samt lån og tilgodehavender er elimineret i IFRS 9. 

 

2. Med udgangspunkt i egenkapitalinstrumenter der ikke holdes med henblik på salg, hvad er din 

holdning til at der i IFRS 9 foreligger et valg om at måle til dagsværdi via anden totalindkomst i 

forhold til at dette var et krav i IAS 39 i form af disponibel-for-salg kategorien? 

o Opfylder det brugernes behov for at vurdere strategiske overvejelser? Medfører dette en 

svækkelse af gennemsigtigheden i årsrapporten? 

o Vurdere du at flere vil bruge anden totalindkomst for derved ikke at påvirke resultat di-

rekte? 

o Ved brug af resultatopgørelsen, angives volatiliteten, vil denne være berettede og nyttig 

for investorer? 

 

3. Med udgangspunkt i egenkapitalinstrumenter der ikke har pålidelig markedsværdi, hvad er din 

holdning til at måle disse instrumenter til dagsværdi henholdsvis kostpris? 

o Ved brug af kostpris er der mulighed for at opbygge en skjult reserve, idet der ikke for-

tages opskrivninger ved eks. Højkonjunktur, medfører dette ikke til en svækkelse af et 

retvisende billede af årsrapporten.  

o Ved brug af dagsværdi, mener flere selskaber at der er flere meromk. End bruger infor-

mation, end revisor gør, er der et incitament for dette?  

 

4. Med udgangspunkt i gældsinstrumenter, mener du, at de to forhold, der skal lægge til grund for 

klassifikation og måling til amortiseret kostpris i IFRS 9, er mulige at bestemme, også set i for-

hold til, at kategorierne hold-til-udløb samt lån og tilgodehavender fra IAS 39 er elimineret? 

o Herunder, er det blevet lettere at kategorisere gældsinstrumenter? 

 

5. Med udgangspunkt i indbyggede afledte instrumenter, hvad mener du konsekvenserne er ved, at 

disse i IFRS 9 ikke længere skal separeres? 

o Konvertible obligationer, variabelt forrentede lån mm.  

 

6. Mener du generelt, der er sket en simplificering af kravene i IAS 39 i forhold til klassifikation? 
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o Herunder, er det blevet lettere at forstå, anvende og fortolke kravene for finansielle akti-

ver? 

 

7. Mener du overordnet det har været nødvendigt med en ændring af standarden for finansielle 

instrumenter, IAS 39? 

 

8. Hvilke reaktioner tror du, der vil komme fra brugere af regnskabsstandarder i forhold til IFRS 

9? 

 

9. Forventer du, at den nye standard vil give mere brugernyttig information? 

 

10. Tror du analytiker vil have ligeså stor gavn af simplifikationerne i IFRS 9, som regnskabsudar-

bejder får? 
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Bilag 2 - Oversigt over selskaber på C20 indekset
220

 

Selskaber Branche Børsværdi (mio. kr.) 

A.P. Møller Mærsk Industri 211.535 

Carlsberg Industri 68.451 

D/S Norden Industri 10.150 

Danisco Industri 19.105 

Danske Bank Finans 93.221 

DSV Industri 20.163 

FLSmidt & Co Industri 21.387 

Genmab Sundhedspleje 2.356 

H. Lundbeck Sundhedspleje 18.484 

Jyske Bank Finans 10.574 

NKT Holding Industri 7.445 

Nordea Bank Finans 105.850 

Novo Nordisk Industri 282.091 

Novozymes Sundhedspleje 35.698 

Sydbank Finans 11.200 

Topdanmark Finans 11.743 

TrygVesta Finans 21.788 

Vestas Wind Systems Industri 63.149 

William Demant Holding Industri 22.604 

C20 

 

1.036.994 

 

Andel af brancher på C20 (stk.) % 

Industri 10 53 

Finans 6 31 

Sundhedspleje 3 16 

 

 

                                                           
220

 Kilde: http://borsen.dk/1649 
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Bilag 3 - Dagsværdisikring og pengestrømssikring
221

 

Dagsværdisikring 

Dagsværdisikring er designet til at eliminere eller reducere uoverensstemmelser i måling, der er 

forårsaget af måling af sikringsinstrumenter til dagsværdi og måling af sikrede poster ved brug af 

anden metode. Dagsværdisikring ændrer den måde, hvorpå det sikrede måles for at matche målin-

gen af sikringsinstrumentet. Gevinster og tab der opstår på sikringsinstrumentet forventes at udligne 

de gevinster og tab der kan tilskrives ændringerne af det sikrede. Er sikringsinstrumentet effektivt 

udlignes gevinster og tab på det sikrede og sikringsinstrumentet i indtjeningen. Er det modsatte til-

fældet og gevinster og tab på de to instrumenter ikke udligner hinanden betegnes sikringen som 

ineffektiv. Hvis alle finansielle instrumenter blev målt til dagsværdi ville uoverensstemmelser, der 

skaber behovet for sikringsinstrumenter, ikke eksistere. Dette vil derimod ikke være tilfældet for 

ikke indregnede sikrede poster samt sikrede poster der ikke er finansielle instrumenter. Her vil der 

stadig opstå uoverensstemmelser. En mulighed for løsning af dette vil være at tillade anvendelse af 

dagsværdi til sådanne poster. 

Pengestrømssikring 

I modsætning til dagsværdisikring påvirker pengestrømssikring tidspunktet for indregning af gevin-

ster og tab på sikringsinstrumenter i indtjening. Endvidere påvirker pengestrømssikring ikke målin-

gen af finansielle instrumenter. Er sikringsinstrumentet effektivt bliver gevinster og tab på sikrings-

instrumentet indregnet midlertidigt i anden totalindkomst. I senere perioder bliver disse gevinster og 

tab omklassificeret til indtjeningen for at udligne effekten på indtjeningen fra ændringer i de udpe-

gede pengestrømme. Er sikringsinstrumentet derimod ineffektivt indregnes gevinster og tab på sik-

ringsinstrumentet straks i indtjeningen. Grundet ovenstående om hensættelse af gevinster og tab på 

pengestrømssikring udgør denne form for regnskabssikring en undtagelse, da den giver ledelsen lov 

til at indregne gevinster og tab på sikringsinstrumenter i indtjeningen i andre perioder end den hvor 

gevinsten eller tabet faktisk opstår. I modsætning til dagsværdisikring er det ikke regnskabsmæssigt 

unormalt, at uoverensstemmelser skaber behovet for pengestrømssikring.  Dette skyldes, at selska-

bet der foretager risikoafdækning bevidst udsætter sig selv for gevinster og tab på et sikringsinstru-

ment for at kompensere for ændringer på pengestrømme, der endnu ikke har fundet sted. Derfor 

påvirker disse pengestrømme ikke indtjeningen før de opstår, hvilket er grunden til, at behovet for 

pengestrømssikring ikke påvirkes ved at ændre målingskravet for finansielle instrumenter. 
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Bilag 4 - Undtagelser indenfor anvendelsesområdet ifølge IAS 39  

This Standard shall be applied by all entities to all types of financial instruments except: 

(a) those interests in subsidiaries, associates and joint ventures that are accounted for under 

IAS 27 Consolidated and Separate Financial Statements, IAS 28 Investments in Associ-

ates or IAS 31 Interests in Joint Ventures. However, entities shall apply this standard to 

an interest in a subsidiary, associate or joint venture that according to IAS 27, IAS 28 or 

IAS 31 is accounted for under this Standard. Entities shall also apply this Standard to de-

rivatives on an interest in a subsidiary, associate or joint venture unless the derivative 

meets the definition of an equity instrument of the entity in IAS 32. 

(b) rights and obligations under leases to which IAS 17 Leases applies. However: 

(i) lease receivables recognised by a lessor are subject to the derecognition and impair-

ment provisions of this Standard (see paragraphs 15–37, 58, 59, 63–65 and Appendix 

A paragraphs AG36–AG52 and AG84–AG93); 

(ii) finance lease payables recognised by a lessee are subject to the derecognition provi-

sions of this Standard (see paragraphs 39–42 and Appendix A paragraphs AG57–

AG63); and  

(iii) derivatives that are embedded in leases are subject to the embedded derivatives pro-

visions of this Standard (see paragraphs 10–13 and Appendix A paragraphs AG27–

AG33). 

(c) employers’ rights and obligations under employee benefit plans, to which IAS 19 Em-

ployee Benefits applies. 

(d) financial instruments issued by the entity that meet the definition of an equity instrument 

in IAS 32 (including options and warrants) or that are required to be classified as an eq-

uity instrument in accordance with paragraphs 16A and 16B or paragraphs 16C and 16D 

of IAS 32. However, the holder of such equity instruments shall apply this Standard to 

those instruments, unless they meet the exception in (a) above. 

(e) rights and obligations arising under  

(i) an insurance contract as defined in IFRS 4 Insurance Contracts, other than an is-

suer’s rights and obligations arising under an insurance contract that meets the defi-

nition of a financial guarantee contract in paragraph 9, or  

(ii) a contract that is within the scope of IFRS 4 because it contains a discretionary par-

ticipation feature. However, this Standard applies to a derivative that is embedded in 

a contract within the scope of IFRS 4 if the derivative is not itself a contract within 
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the scope of IFRS 4 (see paragraphs 10–13 and Appendix A paragraphs AG27–

AG33 of this Standard). Moreover, if an issuer of financial guarantee contracts has 

previously asserted explicitly that it regards such contracts as insurance contracts and 

has used accounting applicable to insurance contracts, the issuer may elect to apply 

either this Standard or IFRS 4 to such financial guarantee contracts (see paragraphs 

AG4 and AG4A). The issuer may make that election contract by contract, but the 

election for each contract is irrevocable. 

(f) [deleted] 

(g) contracts between an acquirer and a vendor in a business combination to buy or sell an 

acquiree at a future date. 

(h) loan commitments other than those loan commitments described in paragraph 4. An is-

suer of loan commitments shall apply IAS 37 Provisions, Contingent Liabilities and 

Contingent Assets to loan commitments that are not within the scope of this Standard. 

However, all loan commitments are subject to the derecognition provisions of this Stan-

dard (see paragraphs 15–42 and Appendix A paragraphs AG36–AG63). 

(i) financial instruments, contracts and obligations under share-based payment transac-

tions to which IFRS 2 Share-based Payment applies, except for contracts within the 

scope of paragraphs 5–7 of this Standard, to which this Standard applies. 

(ii) rights to payments to reimburse the entity for expenditure it is required to make to 

settle a liability that it recognises as a provision in accordance with IAS 37, or for 

which, in an earlier period, it recognised a provision in accordance with IAS 37. 
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Bilag 5 - Interview med Jan Fedders 

1. Hvad er din holdning til, at der nu findes færre klassifikationskategorier i IFRS 9?  

Det slås fast, at der er forskel på finansielle selskaber og selskaber indenfor øvrige brancher. I 

opgaven fokuseres der på selskaber indenfor branchen industri. Udfordringen for ikke-

finansielle selskaber angår antallet af kategorier. Det der er positivt ved klassifikation efter IFRS 

9 er, at man prøver at etablere et princip og ikke bare de regler man har nu, hvor der siges, at er 

instrumentet på en måde kommer det i en kasse og, er instrumentet på en anden måde kommer 

det i en anden kasse. Det er godt, at man har sat sig ned og tænkt over, hvad der har betydning 

for regnskabslæser samt hvilke kriterier, der skal lægge til grund for, at et instrument kommer 

det ene eller det andet sted hen. Så rent pædagogisk er det en fordel, at regnskabsaflægger også 

forstår, hvad der ligger bag af et instrument bliver målt som det gør, hvilket er et meget stort 

fremskridt. Der er nu ikke forskellige regler med tilhørende undtagelser forbundet med klassifi-

kationen af et finansielt instrument, men klassifikationen af et finansielt instrument foregår i 

stedet for ud fra et princip, hvor man ser på det enkelte instrument og blandt andet vurderer, om 

dette holdes med henblik på at opnå kontraktlige pengestrømme, som er et af principperne for at 

måle til amortiseret kostpris og er disse principper ikke opfyldt måles der til dagsværdi.  

Dette er den rigtige vej at gå, hvilket man dog ikke turde gøre på gældssiden (inden for forplig-

telser), hvilket er uheldigt, idet det ville have været en fordel at se på forpligtelser på samme 

måde som aktiver. Det har ikke noget at gøre med at forpligtelser er mere komplicerede end ak-

tiver, men skyldes dybest set, at EU ikke kan lide at se forpligtelser målt til dagsværdi. Det man 

nu har fået er derfor rigtig skidt, fordi man nu beholder en indviklet liste af regler samtidig med 

at man etablerer regler for, hvornår man skal udskille og ikke udskille egen kreditrisiko. Dette 

forekommer modstridende i forhold til formålet med ændringen af standarden, men er imidlertid 

det man beder selskaberne om at rette sig efter, som det ligger på nuværende tidspunkt ifølge 

udkastene til finansielle forpligtelser. Desuden er udskillelse af egen kreditrisiko i et gældsin-

strument utroligt svært at fastslå, hvilket selv finansielle eksperter vil have svært ved. Skal der 

være tale om en simplificering af en standard nytter det ikke at der er simplificering på en ene 

side af balancen, mens det er mere kompliceret på den anden side af balancen. 

På det principielle plan vil denne ændring af klassificering af finansielle aktiver også forekom-

me som en simplificering for regnskabslæser, specielt i forbindelse med finansielle selskaber, 

idet det vil være nemmere for regnskabslæser at forstå, hvad der ligger til grund for de finansiel-

le instrumenter og afkastet heraf, der er præsenteret i årsrapporten. Dette skyldes, at præsentati-

onen i årsrapporten nu vil ske på baggrund af et princip. 



IAS 39 bliver til IFRS 9 

 

129 
 

 

2. Med udgangspunkt i egenkapitalinstrumenter, der ikke holdes med henblik på handel, hvad er 

din holdning til, at der i IFRS 9 foreligger et valg om at måle til dagsværdi via anden totalind-

komst i forhold til, at dette var et krav i IAS 39 i form af disponibel-for-salg kategorien? 

Det er en papir-til-papir valgmulighed, der skal ikke lægge et princip bag at måle til dagsværdi 

via anden totalindkomst. I forhold til at kunne aflæse de strategiske overvejelser ved de finan-

sielle aktiver, der står overfor dette valg, så vil det ikke give de store problemer, idet det vil væ-

re et krav, at der oplyses om, hvorfor et givent instrument henføres til den ene eller anden kate-

gori. Der er ikke bekymring for, om det vil svække gennemsigtigheden, blandt andet fordi der i 

Danmark er tradition for, at alt skal over resultatopgørelsen. Nogle ville før måske forsøge at 

undgå klassifikation som disponibel-for-salg med heraf følgende indregning over anden total-

indkomst grundet de komplicerede og asymmetriske nedskrivningsbestemmelser. Disse forsvin-

der heldigvis i denne model, hvorfor det menes, at der er fundet en fornuftig model for dette 

område, der nok i virkeligheden vil give relativ ensartethed med henblik på at vælge denne me-

tode, også selvom valgmuligheder i en regnskabsstandard principielt ikke er godt. Mange virk-

somheder vil finde det hensigtsmæssigt, at de undgår volatilitet i resultatopgørelsen på strategi-

ske aktier, da en væsentlig del af værdien for investor ofte knytter sig til det samarbejde der i 

øvrigt er med virksomheden. Indregning af et ”tilfældigt” værdiudsving i resultatopgørelsen sy-

nes derfor ikke at have meget informationsværdi.  Mange regnskabsaflæggere vil dermed finde 

det mere meningsfyldt at indregne egenkapitalinstrumenter, der ikke holdes med henblik på 

handel, via anden totalindkomst, blandt andet fordi der ikke længere skal nedskrives på disse 

over resultatpgørelsen. Samtidig forstår analytikerne godt, hvordan tingene hænger sammen, da 

der jo også skal præsenteres en opgørelse over samlede indregnede indtægter og omkostninger.  

 

3. Med udgangspunkt i egenkapitalinstrumenter der ikke har pålidelig markedsværdi, hvad er din 

holdning til at måle disse instrumenter til dagsværdi henholdsvis kostpris? 

De fleste vil være i stand til at foretage en nedskrivningsvurdering og, når en sådan foretages, er 

man ikke langt fra at finde ud af hvad dagsværdien er. Man laver en nedskrivningsvurdering ved 

at vurdere pengestrømme og, når man vurderer pengestrømme, så nærmer man sig en dagsvær-

diansættelse. Det kan have været vurderet, at det har været for svært at foretage en dagsværdi-

måling og det derfor er valgt at bruge kostpris. Derfor vurderes stramningen at være fornuftig. I 

særlige tilfælde vil man fortsat kunne måle til kostpris, men det er sjældent, at alle de kriterier, 

der fremgår af den nye standard vil være opfyldt for, at kostpris vil være en bedre repræsentant 

for en værdi af en unoteret aktie end dagsværdi. 
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- Der er i kommentarbrevene fra henholdsvis regnskabsaflæggere og revisorer uenighed om, 

hvorvidt meromkostningerne, der er forbundet med måling til dagsværdi frem for kostpris, 

vil blive vejet op for i form af øget nytte for brugeren ved informationen om dagsværdien 

frem for kostprisen på et givent finansielt aktiv. Vurderer du, at der er en bagtanke fra sel-

skaberne i forbindelse med, at de hellere vil måle til kostpris frem for dagsværdi? 

Det vurderes, at det udelukkende har noget at gøre med, at det er for besværligt at måle til 

dagsværdi. 

Grunden til, at revisorer har givet udtryk for, at det er positivt at måle til dagsværdi frem for 

kostpris, er, fordi det menes, at dagsværdien er den mest relevante. Derudover har man sigtet 

mod at undgå undtagelser i regnskabsstandarden, da undtagelser ikke vil forekomme som en 

simplifikation af regnskabsstandarder. At beholde kostpris som en mulig målingsmetode er 

en undtagelse i den nye som den gamle standard, selvom det i IFRS 9 ikke er formuleret 

som en undtagelse. 

 

4. Med udgangspunkt i gældsinstrumenter, mener du, at de to forhold, der skal lægge til grund for 

klassifikation og måling til amortiseret kostpris i IFRS 9, er mulige at bestemme, også set i for-

hold til, at kategorierne hold-til-udløb samt lån og tilgodehavender fra IAS 39 er elimineret? 

Den største forskel indenfor gældsinstrumenter ligger i klassifikationen af disse. Den nye stan-

dard har skabt en række grænsetilfælde, som der ikke var tidligere. Med den eksisterende stan-

dard, IAS 39 skulle der ikke fortolkes for at nå frem til, hvilken kategori et givent finansielt ak-

tiv faldt ind under. Dette skal derimod vurderes med den nye standard, hvilket giver disse græn-

setilfælde. Dette kan give store diskussioner om, hvordan et givent finansielt aktiv skal klassifi-

ceres. Der vil derfor opstå visse afgrænsningsproblemer. 

 

5. Med udgangspunkt i indbyggede afledte instrumenter, hvad mener du konsekvenserne er ved, at 

disse i IFRS 9 ikke længere skal separeres? 

På aktivsiden i ikke-finansielle selskaber har det ikke så stor betydning. I et dansk perspektiv 

måles kombinerede kontrakter, som for eksempel konvertible obligationer, allerede til dagsvær-

di via resultatopgørelsen ved hjælp af dagsværdioptionen, så ændringerne vil næppe have den 

store betydning. Det samme gælder for strukturerede obligationer, eksempelvis aktieindekserede 

obligationer, hvor selskaber ligeledes typisk gør brug af dagsværdioptionen.  

I forhold til finansielle selskaber kan man godt forestille sig, at reglerne om indbyggede afledte 

instrumenter IFRS 9 vil gøre en forskel. Der vil for finansielle selskaber være større sandsynlig-

hed for, at disse bruger udskillelsesmodellen og dermed udskiller det indbyggede afledte in-
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strument fra hovedkontrakten. Her giver det, at man har valgt at fokusere på principper altså li-

geledes en simplifikation, idet principper giver mere mening end en liste af regler. 

På gældssiden kunne man derimod godt have forestillet sig der ville være en forskel for ikke fi-

nansielle virksomheder, hvis man havde valgt samme model på gældssiden. Ligeledes ville det 

have givet forskelle for finansielle virksomheder.  

 

6. Mener du generelt, der er sket en simplificering af kravene i IAS 39 i forhold til klassifikation? 

På aktivsiden er det svært at svare entydigt på dette. Noget er simplificering og noget er gjort 

mere kompliceret. Det der er gjort mere komplekst er de grænsetilfælde, der kan opstå i forbin-

delse med klassifikation til dagsværdi henholdsvis amortiseret kostpris. Dette opstår for eksem-

pel ved non-recourse loans (lån hvor långiver udelukkende har sikkerhed i de underliggende ak-

tiver, men ikke kan gøre krav gældende mod debitor) eller trancher (investeringer i en pulje af 

aktiver, hvor forskellige investorer har forskellig kreditrisiko), hvor det er kompliceret at be-

stemme, om instrumentet skal måles til dagsværdi eller til amortiseret kostpris. Totalt set kan 

man derfor ikke sige, der er sket en simplificering i hvert fald ikke, når det angår klassifikatio-

nen af finansielle aktiver. Derimod ligger simplificeringen i, at der ikke længere skal være ned-

skrivninger på instrumenter klassificeret som disponibel-for-salg.  Nedskrivninger har været et 

meget kompliceret område i forbindelse med IAS 39. 

For regnskabsaflæggerne har den nye standard en betydning i form af at finde ud af, om de nye 

principper har en betydning, for den måde selskabet indtil videre har klassificeret og specielt 

indregnes et givent finansielt aktiv. For det meste vil det i ikke-finansielle selskaber konklude-

res, at de nye regler ikke har en betydning, men der skal bruges ressourcer på at komme frem til 

denne konklusion. Måske skulle man bare have sagt, at man udelukkende ændrede reglerne for 

nedskrivninger således, at man har dagsværdi via anden totalindkomst uden noget nedskriv-

ningskoncept. Dette havde været et nemmere budskab at sende til de ikke-finansielle selskaber. 

 

7. Hvilke reaktioner tror du, der vil komme fra brugere af regnskabsstandarder i forhold til IFRS 

9? Forventer du, at den nye standard vil give øget nytte for brugeren? 

Den almene læsere vil ikke få den store fordel af den nye IFRS 9, men analytikere burde kunne 

forstå den nye standard. Det burde nu være nemmere for investorer at forstå, hvad der foregår i 

årsrapporten. Men for ikke-finansielle selskaber er der ikke så stor forskel, idet ændringerne for 

disse er meget små med hensyn til udseendet af årsrapporten. 

For brugerne af årsrapporter for ikke finansielle selskaber ses der ikke den store forskel med 

hensyn til øget nytte. Det vurderes ikke, at IFRS 9 giver øget nytte for brugerne. Dette kunne 
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man have opnået på gældssiden, men det er valgt ikke at tage denne med, hvilket medfører, at 

der ikke er en betydelig forskel. Det vurderes hertil, at man ikke får løst de største problemer, 

fordi man ikke kunne komme til en enkel løsning på forpligtelsessiden. 

 

8. Hvad mener du om arbejdsprocessen ved projektet om ændringen af standarden for finansielle 

instrumenter, herunder opdelingen af projektet i faser? 

Som det ser ud nu er opdelingen ikke en god ting set i forhold til, at man nu ender med at have 

forskellige regler for aktiver og forpligtelser. Var man derimod blevet præsenteret for to forskel-

lige modeller for aktiver og forpligtelser på en gang, havde man måske opdaget, at det ikke var 

en god ide, da en simplificering ville være at have den samme model på aktiv- henholdsvis for-

pligtelsessiden. Det kan derfor vurderes, at der er taget for mange holdninger med ind over ud-

arbejdelsen, der nu har resulteret i en opdeling af aktiver og forpligtelser, hvor man i virkelighe-

den skulle have slået fast, at en opdeling ville medføre en mere kompleks standard for finansiel-

le instrumenter. 

Havde man udelukkende brugt dagsværdi, hvor de aktiver, der ikke blev erhvervet med henblik 

på handel, blev indregnet over anden totalindkomst, ville man have en model med en ren linje, 

hvorimod man nu har en blandet model. 

 

9. Mener du overordnet det har været nødvendigt med en ændring af standarden for finansielle 

instrumenter, IAS 39? 

Finansielle instrumenter er komplicerede, hvorfor man har forsøgt at få nogle principper ind 

over standarden frem for at have regler med en masse undtagelser. For eksempel har det været 

svært at forstå, hvorfor reglerne omkring omklassifikation kom med i IAS 39, da dette kun har 

skabt forvirring for regnskabsbrugerne. 

I forbindelse med finanskrisen vil det være tilstrækkeligt at oplyse om kreditkvalificering, hvor 

det oplyses om risikoen ved et projekt, hvilket ligger til grund for den rente, der skal betales på 

lånet. I IFRS 9 er der principielt taget hensyn til, når finansmarkedet går op eller ned, idet det 

skal vurderes, om der er en reel risiko i det finansielle aktiv. 
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Bilag 6 - Særskilt opgørelse af Carlsberg A/S Note 8 

Note 8 FINANSIELLE INDTÆGTER OG OMKOSTNINGER 

Indregnet i resultatopgørelsen IAS 39 IFRS 9

Mio. kr.

Finansielle indtægter:

Renter 211            211            

Udbytter fra værdipapirer 6                6                

Dagsværdireguleriner af finansielle instrumenter, netto, jf. note 35 80              80              

Realiserede avance ved salg af associerede virksomheder og værdipapirer 3                3                

Kalkuleret forventet afkast på aktiver i ydelsesbaserede pensionsordninger 270            270            

Dagsværdiregulering af værdipapirer - 1                

Øvrige finansielle indtægter 39              39              

I alt 609            610            

Finansielle omkostninger:

Renter -2.372        -2.372        

Valutakurstab, netto -581           -581           

Realiserede tab ved salg af værdipapirer -41             -41             

Nedskrivning af finansielle aktiver -119           -119           

Kalkuleret rente på forpligtelser i ydelsesbaserede pensionsordninger, jf. note 25 -342           -342           

øvrige finansielle omkostninger -144           -144           

I alt -3.599        -3.599        

Finansielle poster, netto indregnet i resultatopgørelsen -2.990        -2.989        

Indregnet i anden totalindkomst

Mio. kr.

Værdiregulering af værdipapirer:

Dagsværdiregulering af værdipapier, netto 1                -

Dagsværdiregulering overført til resultatopgørelsen vedrørende værdipapir, netto - -

Dagsværdiregulering overført til associerede virksomheder vedrørende værdipapirer - -

I alt 1                -             

Finansielle poster, netto indregnet i anden totalindkomst 1                -             

Finansielle poster, netto inderegnet i totalindkomst -2.989        -2.989        
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Bilag 7 – IFRS-begrebsrammen 

IFRS-begrebsrammen er den der danner grundlag for at vejlede lovgivere og standardsættere ved 

udarbejdelse af tekniske regelsæt. Den danner desuden referencerammen for løsning af regnskabs-

problemer, som ikke er løst i andre lovgivning eller standarder. Endvidere er formålet med IFRS-

begrebsrammen, at den skal forøge sammenligneligheden og konsistensen i årsrapporter. Dette fo-

rekommer ved at begrænse antallet af forskellige metoder, modvirke indflydelse af enkeltpersoners 

særinteresser og politiske pres, reducere analyseomkostninger i forbindelse med løsning af tvivls-

spørgsmål samt øge regnskabsbrugerens tillid til og forståelse af årsrapporten
222

. 

IFRS-begrebsrammen er opbygget af fem niveauer, der danner et deduktivt system. I figur B1 ne-

denfor ses strukturen i IFRS-begrebsrammen
223

. 

 

Figur B1 - Struktur over IASB's begrebsramme 
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Niveau 1: Brugernes informationsbehov
224

 

Her skal opfyldes flere former for informationsbehov, idet regnskabsbrugernes informationsbehov 

er forskellige. Grundet dette er der de heterogene informationsbehov, hvor de forskellige former for 

brugere af regnskaber har forskellig behov for information. Dette heterogene informationsbehov 

dannes for eksempel mellem investorer, ansatte og lokalsamfund. Det forudsættes dog af IASB, at 

investorernes informationsbehov er så omfattende, at de øvrige regnskabsbrugeres informationsbe-

hov også dækkes heraf. Til dækning af nævnte behov er der forbundet forskellige opgaver. Disse er 

listet nedenfor. 

Prognoseopgaven: Prognoseopgavens informationsbehov er fremadrettet. De primære regnskabs-

brugere er dem, der tager beslutninger om investering, kreditgivning mv. Disse beslutninger kræver, 

at oplysninger om den finansielle situation, såsom fremtidige pengestrømme, er til stede. Dette gør 

prognoseopgaven til et af de vigtigste elementer. Prognoseopgaven omfatter oplysninger om selska-

bers formueforhold, selskabets præstationer i resultatopgørelsen samt informationer om selskabets 

faktiske pengestrømme. 

Kontrolopgaven: Kontrolopgavens informationsbehov er bagudrettet. Informationsbehovet her om-

fatter om selskabets ledelse har udnyttet mulighederne for at skabe værdi for selskabets aktionærer i 

perioden samt om udviklingen i selskabet skyldes ledelsens disponering eller om ledelsen ikke har 

haft indflydelse på denne. 

Fordelingsopgaven: Denne nævnes primært i forbindelse med selskabets udbyttepolitik. Forde-

lingsopgaven omfatter således hvordan selskabets midler skal fordeles mellem de interessegrupper, 

der får en fast indkomst, for eksempel i form af løn, og dem der får en variabel indkomst, der af-

hænger af selskabets løbende indtjeninger, som for eksempel udbytte til investorer, tantieme til be-

styrelsen og overskudsdelingsordninger for ledelse og ansatte. 

Niveau 2: Kvalitative egenskaber
225

 

For at den finansielle rapportering kan være til nytte for prognoseopgaven, kræves det, at denne 

opfylder visse kvalitative egenskaber. Disse kvalitative egenskaber omfatter fundamentale egenska-

ber og supplerende egenskaber.  

De fundamentale egenskaber består af relevans samt troværdig repræsentation. Relevant informati-

on består i, at denne er i stand til at gøre en forskel for regnskabsbrugernes beslutninger omkring for 
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eksempel investering eller kreditgivning. Herunder skal informationen have værdi som input til 

prognoseprocessen. Ligeledes skal informationen gøre det muligt at bekræfte tidligere forventninger 

eller ændre på disse i tilfælde af ny information. Troværdig repræsentation består derimod i, at den 

finansielle information troværdigt repræsenterer de økonomiske, den foregiver at repræsentere. Det-

te sikres ved at informationen er fuldstændig, hvilket indebærer, at den finansielle rapportering om-

fatter al information om de underliggende økonomiske fænomener, at informationen er neutral såle-

des, at den ikke fremmer en særlig adfærd hos regnskabsbrugerne og til sidst, at informationen fejl-

fri, selvom denne altid vil være præget af en vis usikkerhed i form af skøn. 

Efter de fundamentale egenskaber er der de supplerende egenskaber. Disse omfatter sammenligne-

lighed, konsistens, verificerbarhed, rettidighed samt forståelighed. Sammenlignelighed indebærer 

den primære regnskabsbrugers mulighed for at sammenligne den finansielle information mellem 

selskaberne. Konsistens indebærer, at de samme indregningskriterier og måleattributter anvendes 

fra periode til periode. Verificerbarhed indebærer, at det skal dokumenteres, at den troværdige re-

præsentation er sand. Rettidighed indebærer, at informationen, der gives i den finansielle rapporte-

ring, skal være aktuel. Til sidst indebærer forståelighed, at informationen i den finansielle rapporte-

ring skal være forståelig. 

Til sidst indeholder dette niveau nogle tærskelværdier som omfatter at informationen skal have en 

vis væsentlighed og, at nytten ved informationen skal være større end omkostningerne for frembrin-

gelsen af denne. Samtidig kræves det, at den finansielle rapportering giver et retvisende billede af 

den finansielle situation i selskabet. 

Niveau 3: Definition af elementer
226

 

Det, der bygger en årsrapport op, kaldes elementer, som i dette niveau defineres. Disse definitioner 

er vigtige for årsrapportens opbygning og regnskabsbrugerens nytteværdi. Begrebsrammen indehol-

der følgende definitioner: 

Aktiver: En ressource kontrolleret af selskabet, som følge af tidligere begivenheder og som forven-

tes at tilføre selskabet værdi. 

Forpligtelser: En aktuel forpligtelse, som følge af tidligere begivenheder og som forventes at trække 

på de økonomiske ressourcer i form af indfrielse. 

Egenkapital: En forskelsværdi, der fremkommer når man trækker alle selskabets forpligtelser fra 

dens aktiver. 
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Indtægter: En stigning i de økonomiske fordele i regnskabsåret, som følge af tilgang eller værdi-

stigning af aktiver eller fald i forpligtelser. 

Omkostninger: Et fald i de økonomiske fordele i regnskabsåret, som følge af afgang eller værdifor-

ringelse af aktiver eller stigning i forpligtelser. 

Totalindkomst: En ændring i et selskabs egenkapital i løbet af en periode, som følge af begivenhe-

der og forhold, der ikke hidrører fra transaktioner med ejerne. 

Til sidst defineres begreber for vedligeholdelse af egenkapitalen, som omfatter finansiel kapitalved-

ligeholdelse og fysisk kapitalvedligeholdelse. 

Niveau 4: Indregning og måling
227

 

Indregningskriterier: IASB definerer indregning som de begivenheder, der posteres i balance og 

resultatopgørelse. To kriterier skal være opfyldt for at begivenheder kan indregnes: 

1. Det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilføjes eller afgå fra selskabet. 

2. Posten skal kunne måles troværdigt repræsentativt til kostpris eller værdi. 

Måleattributter: Måling går ud på at identificere og klassificere fænomener på baggrund af forskel-

lige aspekter eller kendetegn, hvor valg af kendetegn afhænger af det informationsbehov der skal 

dækkes. Af forskellige måleattributter findes dagsværdi, salgsværdi, nettorealisationsværdi, kapital-

værdi, genanskaffelsesværdi, historisk kostpris, amortiseret kostpris samt genindvindingsværdi.  

Niveau 5: Klassifikation
228

  

Til sidst i begrebsrammen skal der fastlægges retningslinjer for hvordan information klassificeres 

og præsenteres i årsrapporten. For klassifikation skal to kriterier være opfyldt: 

1. Kriterierne eller egenskaberne, der danner grundlag for klassifikationen skal være relevante for 

regnskabsbrugerne i forhold til at dække deres informationsbehov. Der skal således klassificeres 

med et fremadrettet perspektiv. 

2. Transaktioner og begivenheder skal kunne klassificeres på baggrund af de valgte kriterier eller 

egenskaber. 
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