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Executive summary 
Since 2005 Danish listed companies have been obliged to submit financial statements in accordance 

with IFRS. To ensure comparability, the Danish rules of accounting were simultaneously adapted to 

the international standards. The focus in this thesis is financial disclosure on financial instrument 

regulated in IAS 39. Because of the critique of IAS 39, IASB is developing a new and improved 

standard IFRS 9 that replaces IAS 39. 

IFRS 9 consists of three phases, of which the first is finished. The phases consist of:  

1) classification and measurement of financial assets and financial liabilities, 2) impairment 

methodology and 3) hedge accounting. 

The objective of this thesis is to examine the impact of accounting standards on banks. We have 

examined which effect the transitions have had on the banks and whether IFRS 9 is an attempt to 

solve problems with IAS 39. 

The overall impact has been that banks no longer have the same opportunity to provision for losses 

on its lending. IAS 39 contains an incurred loss model, and IFRS 9 an expected loss model. The 

rules of impairment of IAS 39 have been criticized for being pro-cyclical and only allowing 

recognition of losses when there is identification of objective evidence of impairment. The 

corresponding rules of IFRS 9 allow banks to recognize losses earlier. However the model in IFRS 

9 meets only criticism of the pro-cyclical effect during economic growth but not in recessions. 

Furthermore IAS 39 has been criticized for being too complex regarding recognition and 

measurement. This complexity has been reduced in IFRS 9. 

The obvious advantage of the transition to IFRS is an enhanced possibility for banks to fund abroad 

because of equal financial reporting standards that increases foreign investors’ understanding of 

accounts of Danish companies. Thus, Danish companies have gotten more competitive. 

Conclusively, the banks in Denmark were affected by the regulatory changes in 2005. Furthermore 

we found that financial reporting standards have no or little effect on the crisis in the financial 

sector. This is due to the fact that building up cash reserves - to withstand losses - happens in capital 

requirement standards. This has led to a misguided perception of what accounting really is.  
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1. Indledning 
Danske børsnoterede virksomheder, pengeinstitutter og forsikrings- og pensionsselskaber blev i år 

2005 forpligtet til at aflægge regnskab efter de internationale regnskabsstandarder, IFRS.
1
 Dette 

medførte, at de berørte virksomheder ikke længere havde mulighed for at hensætte til tab på udlån 

efter forsigtighedsprincippet, da dette princip blev erstattet af neutralitetsprincippet bestående i en 

faktisk tabsmodel. I praksis betød det, at de berørte pengeinstitutter ikke længere havde mulighed 

for at indkomstudjævne, således at de i højkonjunkturer kunne hensætte en reserve til eventuelle 

fremtidige tab på udlån. Samtidig blev regnskabsreglerne, gældende for danske virksomheder i den 

finansielle sektor, korrigeret af Finanstilsynet med det formål at øge sammenligneligheden i 

branchen. Dermed skulle ikke-børsnoterede virksomheder følge bestemmelser, der var 

sammenlignelige med IFRS. Således havde ikke-børsnoterede pengeinstitutter heller ikke længere 

mulighed for at hensætte til fremtidige tab. 

Som udgangspunkt var det umiddelbart ikke et problem for pengeinstitutterne at overgå til IFRS, 

men i takt med udviklingen af den finansielle krise, der indtrådte i 2007, opstod der kritik af 

standarden IAS 39, Financial instruments - Recognition and measurement.
2
 både i Danmark og 

internationalt. Kritikken er især gået på de ændrede bestemmelserne vedrørende nedskrivning på 

udlån, som mange pengeinstitutter, i forbindelse med den finansielle krise, har måttet gennemføre i 

forbindelse med hensættelser til tab på debitorer. IAS 39 bygger på den faktiske tabsmodel, hvilket 

medfører at banken først må nedskrive, når en eller flere tabsbegivenheder er indtruffet og 

identificeret. Dette resulterer i at banken ikke kan tage højde for de forventede, men endnu ikke 

indtrufne kredittab, som det var muligt forinden overgangen til IAS 39. 

Som følge af krisens forværring mente flere, at nedskrivningsmodellen i IAS 39 ikke var 

hensigtsmæssig og på opfordring af FSF samt G20
3
, gik IASB og FASB i år 2008 i gang med at 

undersøge, hvorvidt nedskrivningsreglerne i IAS 39 krævede en ændring. Et af kravene fra G20 var, 

at der blev lavet en ny nedskrivningsmodel, der skulle tage højde for forventede tab, således at 

pengeinstitutterne fremover kunne hensætte til tab inden de blev realiseret. Projektet resulterede i, at 

der i november år 2009, udkom et udkast til den nye standard IFRS 9, Financial Instruments, hvori 

den første fase, ud af tre, er færdig og skal erstatte IAS 39 i år 2015. Ydermere blev der udgivet et 

                                                           
1
 Bekendtgørelse af lov om finansiel virksomhed LBK nr. 613 af 21/06/2005 § 183 

2
 Nye regnskabsregler for nedskrivning af udlån mv., side 1 

3
 Nye regnskabsregler for nedskrivning af udlån mv., side 1 
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Exposure Draft, ED/2009/12, hvori der foreligger forslag om en ny nedskrivningsmodel, der baserer 

sig på forventede tab. 

På baggrund af ovenstående finder vi det interessant at undersøge, hvilken effekt indførslen af IAS 

39 i år 2005 havde på de danske banker, siden kritikken af standarden har fået IASB samt FASB til 

at påbegynde udarbejdelsen af den nye standard, der skal erstatte IAS 39. Vi undrer os over, om den 

faktiske tabsmodel indeholdt i nedskrivningsreglerne kan have haft indflydelse på bankernes 

historiske udvikling. Udviklingen består i, bankerne de siden 2008 har realiseret store tab som følge 

af den globale finansielle krise, hvor flere lande oplevede bankkrak. Desuden spekulerer vi over 

hvilke forventninger, der er til IFRS 9, og hvorvidt indførslen af IFRS 9 vil give en mere 

hensigtsmæssig regnskabsaflæggelse for bankerne. 

1.2 Problemstilling 
Det overordnede genstandsfelt for specialet er følgende: 

Hvilken effekt havde indførslen af IAS 39 på bankerne og hvorvidt er IFRS 9 et forsøg på at løse 

eventuelle problemer med IAS 39. 

1.3 Problemformulering 

Til at besvare ovenstående problemstilling har vi opstillet følgende underspørgsmål: 

1. Hvilken effekt havde indførslen af IAS 39 i år 2005? 

Herunder rapporteringsmæssige- og økonomiske konsekvenser 

2. Hvilken kritik af IAS 39 har konsekvenserne, som følge af overgangen til IFRS, medført? 

3. Var IFRS, herunder overgangen til IAS 39, medvirkende årsag til problemer i den 

finansielle sektor? 

4. Hvad vil indførelsen af IFRS 9 betyde for bankerne? 

5. Løser IFRS9 de eventuelle problemer i IAS 39? 

1.4 Opgavestruktur 
Undersøgelsesprocessen, som vi benytter os af for at løse problemstillingen, består af fire 

grundlæggende elementer: problemformulering, teori, empiri og konklusion samt en kobling 

mellem disse.
4
 Vores opgave vil bygge på disse elementer og opgavens struktur er illustreret i 

nedenstående figur 1. Opgavens kapitler vil være baseret på figurens struktur, der ligeledes fremgår 

af nedenstående figur. 

                                                           
4
 Den skinbarlige virkelighed, Ib Andersen; 3. udgave 2005 side 23 
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Figur 1: Opgavens struktur 

 

Kilde: Egen tilvirkning 

Figuren repræsenterer de syv kapitler, hvorigennem specialets problemformulering vil blive 

besvaret.  Nedenfor gennemgås i hovedtræk, hvad de enkelte emner vil indeholde i den pågældende 

rækkefølge: 

1. Indledning 

I dette kapitel fremgår grundlaget for opgavens eksistens og hvilke spørgsmål, der vil blive besvaret 

igennem opgaven. Metoden til styringen af opgaven vil blive gennemgået herunder med 

overvejende vægt på interviewdelen, da denne udgør hele den empiriske del af vores data. 
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2. Gennemgang af IAS 39 

For at besvare vores problemformulering er det vigtigt at få klarlagt, hvad IAS 39 indeholder af 

bestemmelser for derved at kunne skabe et overblik over, hvilke konsekvenser standarden har 

medført. Kapitlet vil derfor indeholde en gennemgang af standardens bestemmelser i 

overensstemmelse med afgrænsningen. 

3. Overgangen til IFRS 

Dette kapitel vil indeholde de rapporteringsmæssige og økonomiske konsekvenser, som 

interviewpersonerne mener, at overgangen til IFRS har medført. De nævnte konsekvenser vil blive 

behandlet og analyseret. 

4. Kritik af IAS 39 

Konsekvenser, der blev analyseret i kapitel 3, vil medføre nogle kritikpunkter, der vil blive 

gennemgået i dette kapitel. Disse kritikpunkter vil danne grundlag for kapitel 6, hvori argumenter 

for og imod IFRS 9 vil blive analyseret. 

5. Gennemgang af IFRS 9 og nuværende status 

Forløbet for IFRS 9 vil kort blive gennemgået for at give en indikation af, hvor langt IASB er med 

udarbejdelsen af standarden. Den første fase af IFRS 9, der er færdigbehandlet, vil blive 

gennemgået samt fase to vedrørende nedskrivninger. Fase to er endnu under udvikling hvorfor 

opgaven vil tage udgangspunkt i udkastet, Exposure Draft 2009 (ED/2009/12). Gennemgangen af 

IFRS 9 skal give et overblik over, hvad indførslen af standarden vil betyde for de danske banker.  

6. Argumenter for og imod IFRS 9 

I dette kapitel vil de to standarder blive sammenlignet for derigennem at finde frem til, hvori 

forskellene består og for derigennem at kunne besvare, hvorvidt IFRS 9 løser kritikken af IAS 39.  

7. Konklusion 

Igennem opgaven har vi besvaret spørgsmålene i vores problemformulering ved at analysere og 

fortolke vores data. I dette kapitel vil det fremgå, hvad vi igennem vores analyse har fundet frem til 

og således hvad konklusionen er på opgavens problemstilling. 
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1.5 Afgrænsning 
Dette afsnit omhandler den overordnede afgrænsning, og der kan derfor forekomme mindre 

afgrænsninger i løbet af opgaven, hvor vi finder dette relevant. 

Vi har valgt udelukkende at fokusere på bankerne i den finansielle sektor. 

I forhold til overgangen til IFRS i den finansielle sektor, har vi valgt udelukkende at fokusere på 

IAS 39 og dens kommende erstatning IFRS 9.  Dette gøres for at specificere afhandlingen, samt at 

denne standard er central i forhold til vores problemstilling. Årsagen hertil er, at bankerne ved 

ophør af hensættelser ikke længere havde samme beløbsstørrelse som buffer til dårligere tider, hvor 

der må forventes et større tab på udlån. Det er denne sammenhæng, vi vil belyse via interviews med 

eksperter indenfor området. 

IFRS 9 er opdelt i tre faser, hvoraf kun fase ét er færdig, mens fase to er i gang. Vi afgrænser os 

derfor fra fase tre, hedge accounting, da arbejdet med denne fase endnu ikke er påbegyndt. I vores 

gennemgang af IAS 39 vil vi derfor heller ikke se på hedge accounting, da vi intet 

sammenligningsgrundlag har. 

Vi har valgt udelukkende at fokusere på finansielle aktiver, og dermed afgrænser vi os fra 

finansielle forpligtelser. Årsagen til dette er, at opgaven i høj grad tager udgangspunkt i de 

foretagne interviews, hvori der som udgangspunkt kun forekommer holdninger til finansielle 

aktiver. Endvidere har vi fundet netop aktiverne mest omtalt i anden litteratur, og ligeledes har 

aktiverne gennemgået den største påvirkning. Endvidere afgrænser vi os til udelukkende at 

behandle finansielle aktiver og afgrænser os ydermere fra egenkapitalinstrumenter og finansielle 

afledte instrumenter. 

I forhold til nedskrivningsmodeller tager vi udgangspunkt i det første udkast hertil, ED/2009/12. De 

efterfølgende to forslag til modeller vil kun blive let berørt. 

Kapitalkravsdirektivet vil kun blive behandlet i det omfang at det skaber en forståelse for 

interviewpersonernes kommentarer herom. 

Efterfølgende begivenheder indtruffet efter maj år 2012 vil ikke bliver medtaget i opgaven. Dette 

skyldes, at IFRS 9 stadig er et aktivt projekt, der endnu ikke er godkendt af EU, og der vil derfor 

fortsat være ændringer sideløbende med denne afhandling. Endvidere anvendes det seneste 

opdaterede udkast til IFRS 9, der er vedlagt som bilag 6. 
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Til interviewene har vi udvalgt tre personer hvis holdning vi finder interessant i forhold til 

problemstillingen. Valget begrundes og præsentationen af de tre interviewpersoner fremgår af afsnit 

1.6.2.4 Interviewpersoner. Formålet er at disse repræsenterer hver deres part, hvis synspunkter vi 

ønsker at afdække i forhold til opgavens problemstilling. Interviewpersonernes holdninger danner 

det empiriske grundlag for opgaven. Vi er bevidste om, at udelukkelsen af andre aktørgrupper og 

personer, vil begrænse undersøgelsens resultat, men vi finder de udvalgte aktører tilstrækkelige i 

forhold til problemstillingen. 

1.6 Metode 

1.6.1 Generelt 

Metode betegnes som den undersøgelsesmåde, man har valgt at anvende i en undersøgelsesproces. 

Opgavens endelige konklusion kan laves ud fra en induktiv eller deduktiv metode.
5
 Vi benytter den 

induktive metode, også kaldet opdagelsens vej,
6
 hvor vi med udgangspunkt i empirien genererer 

viden omkring vores emne. Dette vil vi gøre igennem vores interviews, der således bliver vores 

empiri, hvor vi med udgangspunkt i de valgte interviewpersoner, vil forsøge at skabe en større 

viden omkring det valgte emne og således gøre det muligt at besvare problemformuleringen. Vi 

mener at den valgte metode er den mest oplagte at benytte, for vores opgave, da der er få teorier 

omkring emnet og vi derfor er nødsaget til at generere nye. 

Vi vil både benytte kvalitative og kvantitative data i opgaven. Kvantitativt data vil dog kun optræde 

i form af sekundært data. 

1.6.2 Interview 

Vi har som metode valgt personlige interviews og dermed en kvalitativ undersøgelse. Et interview 

er en udveksling af synspunkter, hvilket netop er formålet med den af os foretagne undersøgelse.
7
 

Dette metodeafsnit om interview angiver interviewguiden for vores undersøgelse og udarbejdes 

med inspiration i Steiner Kvales syv stadier herfor.
8
 Vi har hermed kun udvalgt de forhold, vi finder 

særligt relevante, men har taget højde for de resterende. Disse beskrives i det følgende. 

  

                                                           
5
 Den skinbarlige virkelighed, Ib Andersen; 3. udgave 2005, side 32 

6
 Den skinbarlige virkelighed, Ib Andersen; 3. udgave 2005, side 32 

7
 Interview- En introduktion til det kvalitative forskningsinterview, side 15 

8
 Med udgangspunkt i bogen: Interview - En introduktion til det kvalitative forskningsinterview 
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1.6.2.1 Fordele/ulemper 

Der er både fordele og ulemper ved brugen af interviews. Vi har fokus på dem vi finder relevante i 

forhold til vores opgave. 

Fordelene består i den personlige kontakt vi, som interviewere, har til interviewpersonerne. Dette 

giver os mulighed for at aflæse interviewpersonernes kropssprog, ligesom det giver mulighed for at 

uddybe spørgsmål ved eventuelle misforståelser. Sådanne misforståelser bør naturligvis være 

forsøgt undgået i udarbejdelsen af spørgsmålet, der skal formuleres i et klart og tydeligt sprog. 

Interview som metode giver ligeså mulighed for at fastholde interviewpersonen på det spor, vi 

ønsker, samt muligheden for at stille uddybende spørgsmål ved uventet viden fra personernes svar. 

Særligt sidstnævnte er vigtigt for os, da vi forventer nogle holdninger, som vi ikke kendte til på 

forhånd og dermed ikke havde mulighed for at spørge ind til. 

Den personlige kontakt og muligheden for at iagttage kropssproget udgør dog også en ulempe, idet 

interviewpersonen kan blive påvirket af vores, som intervieweres, kropssprog og attitude. Vi vil 

forsøge at undgå dette ved at forholde os så objektive som muligt ved blandt andet at agere åbent 

overfor ethvert svar og reaktion. Netop objektivitet er et typisk kritikpunkt af det kvalitative 

interview.
9
 Vi finder vores attitude vigtig for kvaliteten af interviewet, hvorfor vi vil være 

opmærksomme på denne i forbindelse med udførelsen af undersøgelsen. 

1.6.2.2 Type af interview 

Interviewene er semistrukturerede kvalitative forskningsinterview, hvilket forklares og begrundes i 

det følgende. 

Med et kvalitativt forskningsinterview vil vi forsøge at forstå verdenen ud fra den enkelte 

interviewpersons synspunkter. Steinar Kvale anvender ordet ”livsverden” om den måde, hvorpå 

interviewpersonen oplever verden og i vores tilfælde synspunktet på det af os valgte emne, jf. afsnit 

1.3 Problemformulering. Hovedformålet med forskning er at erhverve viden, hvorfor et 

forskningsinterview er relevant her. I et semistruktureret forskningsinterview er det vigtigt at få 

klarlagt undersøgelsens formål og indhold inden udførelse heraf.
10

 Uden klarlægning af formålet 

kan interviewene ikke målrettes og dermed bliver den opnåede viden mindre brugbar og uden 

                                                           
9
 Interview - En introduktion til det kvalitative forskningsinterview, side 275+277 

10
 Interview - En introduktion til det kvalitative forskningsinterview, side 25 
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indholdet opnås ej det mest mulige af undersøgelsen.
11

 Formålet med interviewene her er, som 

nævnt, at få afdækket de udvalgte personers synspunkter på den valgte problemstilling. 

Et forskningsinterview er ikke en gensidig interaktion på grund af magtasymmetrien.
12

 Denne 

består i, at vi som interviewere definerer situationen og derved styrer forløbet og hvilke emner, der 

ønskes belyst. Forberedelsen er afgørende i et sådant interview.
13

 Vi har derfor udarbejdet en 

interviewguide, der består af spørgsmålene og rækkefølgen heraf i interviewet. Der er ingen regler 

for hvor slavisk en sådan interviewguide skal følges. Ifølge Steinar Kvales teori herom er det op til 

intervieweren.
14

 Inden interviewene besluttede vi at følge den bedst muligt for at sikre 

kvalitetskriterierne blev opfyldt og for at afdække formålet bedst muligt. Derudover ville vi dog 

gøre brug af afvigelser og stille yderligere spørgsmål, hvor dette kunne bidrage med mere og bedre 

viden. Vi fandt netop denne mulighed afgørende i vores tilfælde. Ydermere var vi opmærksomme 

på ikke blot at spørge af interesse, men at disse uddybende spørgsmål skulle have relevans for 

formålet med interviewene. Efter at have foretaget interviewene finder vi dette opfyldt. Dog 

foretrak Lars Andreasen, som en af interviewpersonerne,
15

 at tage spørgsmålene i sin egen 

rækkefølge, og vi oplevede ham meget styrende. Af denne årsag afbrød vi, hvor vi fandt det 

nødvendigt for at opfylde kvalitetskravene samt for at opretholde magtasymmetrien. 

Vi har som udgangspunkt valgt at stille de samme spørgsmål til samtlige interviewpersoner, da vi 

ønsker deres holdninger til de samme forhold. Ved at stille de samme spørgsmål til alle 

interviewpersoner opnås en form for sammenlignelighed, nemlig mulighed for 

krydssammenligning, idet vi som interviewere ikke kan påvirke en interviewperson mere end de 

andre ved eksempelvis at stille ledende, færre eller flere kritiske spørgsmål. Ydermere har vi valgt 

muligheden for at stille uddybende og opfølgende spørgsmål i tilfælde af korte svar samt til ny 

viden. Dette medfører, at der forekommer forskel i antallet af spørgsmål til hver enkelt respondent. 

Vi vil ydermere benytte os af muligheden for at stille uddybende specificerede spørgsmål indenfor 

hans/hendes fagområde. Alt i alt vil grundspørgsmålene være de samme, og det er disse, der skal 

rumme krydssammenligningen, hvorfor vi ikke finder dette som en svaghed ved undersøgelsen. Vi 

har valgt at fremsende interviewspørgsmålene på forhånd, disse fremgår af bilag 2. 
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 Interview - En introduktion til det kvalitative forskningsinterview, side 95 og 102 
12

 Interview - En introduktion til det kvalitative forskningsinterview, side 131 
13

 Interview En introduktion til det kvalitative forskningsinterview, side 131 
14

 Interview En introduktion til det kvalitative forskningsinterview, side 132 
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 Se senere præsentation i afsnit 1.6.2.4.2 Præsentation 
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1.6.2.3 Tematisering 

Formålet med undersøgelsen er at besvare den af os valgte problemstilling, altså vores opgave. Det 

er hverken med det formål at teste en egentlig hypotese eller eksplorerende.
16

 Tværtimod er 

hovedformålet empirisk frem for teoretisk, idet vi vil afdække nogle synspunkter på et emne. 

1.6.2.4 Interviewpersoner 

1.6.2.4.1 Valg heraf 

I det følgende redegøres for valget af netop de tre interviewpersoner efterfulgt af en præsentation af 

hver enkelt. 

Det vi ønsker med opgaven er at afdække forskellige holdninger til det i opgaven undersøgte emne. 

Først og fremmest ønsker vi bankens holdning til overgangen til IFRS, da opgaven netop vedrører 

den finansielle sektor, og vi derfor finder det relevant. Dernæst finder vi revisors holdning hertil 

relevant, idet denne har en stor indsigt i regnskabsstandarderne. Afslutningsvist ønsker vi 

Finanstilsynets holdning til emnet, idet de blandt andet kontrollerer at bankerne overholder de 

gældende regler samt anlægger fortolkning af IFRS ved implementering i de danske 

regnskabsregler.
17

 

1.6.2.4.2 Præsentation 

Hans Peter, KPMG: 

Hans Peter er uddannet cand.merc.aud. og senere statsautoriseret revisor. Hans nuværende stilling 

er som director hos KPMG og er en af KPMG’s specialister inden for området IFRS. Han er blandt 

andet rådgiver for virksomheder om anvendelsen af IFRS. 

Lars Andreasen, Danske Bank: 

Lars Andreasen er uddannet cand.merc.aud. og senere statsautoriseret revisor. Hans nuværende 

stilling er vicedirektør i Danske Bank, hvor han er ansvarlig for bankens interne og eksterne 

regnskab, al kommunikation til Fondsbørsen, bestyrelse, direktion og skat samt forhold vedrørende 

bankens markedsrisiko. Endvidere var han med ved overgangen til IFRS i 2005 i Danske Bank. 

Tine Heerup, Finanstilsynet: 

Tine Heerup er uddannet cand.polit. Hendes nuværende stilling er vicekontorchef i Finanstilsynets 

kontor for finansiel rapportering. 
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1.6.2.5 Etiske overvejelser 

Moralske implikationer dækker over overvejelserne omkring de etiske spørgsmål vi, som 

interviewere, skal forholde os til for at styrke undersøgelsens kvalitet og anvendelighed.
18

 Der er 

etiske forhold at forholde sig til på alle syv stadier, men vi har valgt de områder ud, hvor vi finder 

det relevant i forhold til vores undersøgelse. Før interviewene har vi indhentet interviewpersonernes 

samtykke til deltagelse samt samtykke af, at de må nævnes ved navn i opgaven. Derudover har vi 

fremsendt en introduktion af os selv, formålet med opgaven og interviewene samt 

interviewspørgsmålene, således interviewpersonerne har haft mulighed for at overveje disse. Dette 

mener vi ikke svækker den opnåede viden, da vi ikke skal konfrontere dem med forhold, hvortil de 

ikke må have tid til at overveje deres svar. I forbindelse med transskriberingen
19

 vil vi sikre at 

denne bliver loyal, hvorved der forstås en korrekt transskribering af, hvad de enkelte 

interviewpersoner eksakt siger. Ligeledes ved citatbrug, vil vi markere dette tydeligt med reference 

til den pågældende person. Dette sikrer fortroligheden.
20

 Transskriberingen er vedlagt som bilag. 

1.6.2.6 Interview 

Idet vi har valgt personlige interviews, er den personlige kontakt af vigtig betydning, da viden netop 

skabes gennem interview.
21

 Herved skal forstås kropssprog, vores attitude som interviewere, så 

interviewpersonen er motiveret til at åbne op, og interviewet dermed kommer ud over det såkaldte 

hyggesnak-stadie.
22

 Dette skal vi som interviewere sikre på kort tid. Derfor mener vi, at 

fremsendelsen af spørgsmål, præsentationen og formålet med interviewene samt opgaven er en 

fordel. Vi er opmærksomme på at forholde os så objektive som muligt for ikke at påvirke 

interviewpersonernes svar såvel som åbenhed. Et af kritikpunkterne ved personlige interviews 

er,som nævnt tidligere, netop den manglende objektivitet,
23

 men vi vil forsøge at opnå dette bedst 

muligt ved at stille åbne spørgsmål, således vi ikke er partiske og ledende. Ligeledes bliver alle 

interviewpersoner konfronteret med samme spørgsmål, hvortil vi ønsker deres verdenssyn. 

Samtalen i et forskningsinterview indeholder som nævnt tidligere en magtasymmetri, hvor vi som 

interviewere bestemmer spørgsmålene og kan lede interviewpersonerne tilbage på rette spor, hvis 

disse forsøger at lede samtalen væk.
24

 Vi vil forklare den enkelte interviewperson formålet med 
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 Interview - En introduktion til det kvalitative forskningsinterview, side 120+121 
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 Interview - En introduktion til det kvalitative forskningsinterview, side 130 
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interviewet og dernæst stille spørgsmålene direkte. Alternativt kunne vi spørge indirekte og uden at 

afsløre formålet, men dette ser vi som en klar ulempe for vores undersøgelse.
25

 

Af bilag 2 fremgår interviewspørgsmålene og rækkefølgen heraf.
26

 Det semi-strukturerede 

interview består af strukturerede spørgsmål til en række emner, der skal dækkes men med åbenhed 

over for ændringer for at kunne forfølge de svar interviewpersonerne giver, der ikke på forhånd 

kunne forventes. Idet vi har valgt denne form, fremgår af bilaget kun disse fastlagte spørgsmål. 

Interviewspørgsmålene er udarbejdet således, at vi sikrer, at spørgsmålene forholder sig til 

interviewets emne samtidig med, at de sikrer en positiv interaktion, og at interviewpersonerne 

hermed motiveres. Spørgsmålene er udarbejdet med fokus på, at de bør være korte og enkle så vidt 

muligt uden at miste forståelsen i spørgsmålet. 

1.6.2.7 Transskribering 

Reliabiliteten af transskriptionerne består i, hvorvidt der er angivet præcist, hvad der siges i 

lydoptagelserne Dette er sikret ved, at vi netop har skrevet nøjagtig, hvad den enkelte 

interviewperson, og selvfølgelig os selv, siger. Derfor forekommer der meget lange sætninger, da 

det er talesprog frem for skriftlige formuleringer. Eftersom at vi har valgt at fordele 

transskriberingen af interviewene imellem os, er det af afgørende betydning, at vi på forhånd har 

bestemt hvordan vi skal transskribere. Dette gøres for at sikre anvendelse af samme 

skriveprocedure, hvilket er forudsætningen for krydssammenligner mellem interviewene. Netop 

krydssammenligningerne er centralt, da formålet netop er at afdække interviewpersonernes 

holdninger, såvel den enkeltes holdning som i forhold til de øvrige respondenter. Vi har ikke 

foretaget kontrol af reliabiliteten men i stedet anvendt nogle rammer, som vi begge har fulgt i 

forbindelse med transskriberingen.  

Ifølge Kvale kan det give mening at omformulere og kondensere udsagnene, hvis de skal bruges 

som udtryk for den pågældende interviewpersons holdning.
27

 Dette har vi undladt at gøre af hensyn 

til kvalitetskriterierne, herunder risikoen for at ændre en pågældende holdning. I få tilfælde har det 

ikke været muligt at høre, hvad der siges. Vi har således måtte angive disse steder med (…) i 

transskriptionerne. 
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1.6.2.8 Analyse 

Ifølge Kvale findes der ingen standardmetoder til tekstanalyse.
28

 Vi vil til interviewanalyse benytte 

os af skabelse af mening ad hoc, hvor der anvendes forskellige metoder og teknikker til skabelse af 

mening.
29

 Begrundelsen for valg af denne metode er, at det centrale i denne metode består i 

gennemlæsning af interviewene for dannelsen af et helhedsindtryk. Derefter sammenfattes den 

enkeltes holdning til de forskellige spørgsmål, som vi ønsker besvaret i opgaven. Efterfølgende 

sammenlignes de enkeltes holdninger og særlige passager udvælges til citater. Sidstnævnte vil vi 

anvende til at udtrykke den pågældende persons holdning eller til understregelse heraf. Vi vil i 

denne forbindelse være opmærksomme på ikke at tage sætninger ud af en kontekst, der gør at 

meningen ændres. Således vil vi bevare troværdigheden overfor interview som metode. Vi vil 

derudover anlægge en perspektivisk subjektivitet. Dette betyder, at vi i anvendelsen af interviewene 

ikke kun vil lægge mærke til de holdninger, der understøtter det, vi ønsker men i stedet analysere, 

hvor der er henholdsvis sammenfaldende og forskellige holdninger.
30

 

Kvale forholder dig forbeholdent overfor anvendelsen af transskriptioner, idet han mener, at der er 

risiko for at teksten reduceres til blot opdelte og udvalgte citater, der fastlåser betydningen af 

interviewene i en bestemt holdning.
31

 Dette vil vi undgå ved at være påpasselige ved angivelse af 

udtalelser således, at betydningen ikke tages ud af kontekst. Ydermere vil vi redegøre for 

udtalelserne og sætte dem i konteksten til analysen i det pågældende afsnit. Det at analysere betyder 

netop at adskille noget i dele eller elementer, hvilket er formålet med brugen af interviewene og 

opgaven.
32

 

1.6.2.9 Kvalitet og forskers kvalifikationer 

Efter at have valgt det semistrukturerede interview og forudgående have fastlagt undersøgelsens 

formål og indhold er det relevant at se på interviewkvalitet. Den opnåede viden fra interviewene 

danner som nævnt tidligere grundlag for vores opgave, hvorfor kvaliteten af interviewene og den 

opnåede viden er afgørende for kvaliteten af den efterfølgende analyse, altså afhandlingen.
33

 Vi har 

valgt at fokusere på os som interviewere, og hvordan vi kan øge kvaliteten. Kvaliteten påvirkes dog 

også af interviewpersonernes opførsel, som vi vil forsøge at påvirke hvis nødvendigt således, at 

kvaliteten af interviewene øges. Eksempelvis vil vi ved korte svar stille uddybende spørgsmål. 
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Kvalifikationskriterierne for intervieweren er mange, hvoraf vi har valgt at have fokus på 

nedenstående, da vi finder dem vigtigste i vores situation: 

Velinformeret og struktureret: 

Som interviewere skal vi være velinformerede især ved valget af semi-strukturerede interview, hvor 

denne indsigt i emnet er afgørende for at kunne stille gode spørgsmål. Ydermere har vi mulighed 

for at stille kritiske spørgsmål, hvortil vi ønsker den enkeltes holdning. Ved at vi sikrer struktur i 

interviewene øges kvaliteten. 

Åbenhed: 

Vi vil lytte til den enkelte interviewpersons aspekter, især dem vi ikke kunne forvente. Formålet 

med interviewene er netop at få et indblik i den enkelte persons synspunkter, hvorfor dette er 

afgørende for kvaliteten og anvendeligheden af den opnåede viden. Ydermere er det vigtigt, at vi 

følger op på interviewpersonernes svar ved for eksempel at stille uddybende spørgsmål. Vi vil 

forsøge at undgå ledende spørgsmål for at fremstå så objektive som muligt ved ikke at indvirke 

svarene, således vi opnår udelukkende den enkelte persons synspunkt.
34

 I nogle tilfælde kan ledende 

spørgsmål være en del af interviewet, hvor det afhænger af emne og formål.
35

 Vi finder dem kun 

nødvendige i tilfælde af, at vi skal konfrontere en af interviewpersonerne med et udsagn denne 

kommer med i løbet af interviewet, altså som opfølgende spørgsmål hvor disse øger interviewenes 

reliabilitet.
36

 

Styrende: 

Vi har et formål med interviewene og vi ved, hvad der er vigtigt at opnå information omkring, 

hvorfor det højner kvaliteten af interviewene ved, at vi styrer interviewene. Samtidig skal der være 

plads til, at vi forfølger relevante afvigelser, mens andre afbrydes, hvis det ikke medfører brugbar 

viden for vores opgave. Sidstnævnte fandt vi kun nødvendigt i et begrænset omfang. 

Kritiske: 

Vi vil som interviewere forholde os kritiske til interviewpersonernes svar ved at afdække eventuelle 

uenigheder mellem disse. Vi mener ikke, at der udelukkende eksisterer ét svar, idet vi ønsker at 

opnå indblik i den enkelte interviewpersons livsverden, hvorfor der kan være forskellige holdninger. 
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1.6.3 Primære data 

Denne opgaves problemstilling søges løst ved hjælp af forskellige undersøgelsesenheder, her 

interviewpersonerne, hvorfor de primære data bliver kvalitative data frem for kvantitative. De 

primære data vil som sagt blive indhentet igennem interviews, som vi selv fortager. Således skaffes 

materialet specifikt til denne opgave. Primære data opdeles i stimulidata og ikke-stimulidata. Ved 

anvendelse af semistrukturerede interviews indsamler vi således stimulidata, idet 

interviewspørgsmål og spørgeteknikker medfører en uundgåelig påvirkning på 

interviewpersonerne.
37

 

1.6.4 Sekundære data 

Data indsamlet af andre personer end os selv, betegnes som sekundære data. I denne opgave vil 

denne form for data være at finde i alle tre former for sekundære data: procesdata, registerdata samt 

forskerdata.
38

 Vi vil i forhold til sekundære data forholde os kritiske og anvende disse hvor vi finder 

dem pålidelige. 

1.6.5 Kildekritik 

Den anvendte teori består hovedsageligt af de udvalgte internationalt gældende IFRS-standarder 

samt tilhørende materiale. Den endelige standard IAS 39, samt første fase af IFRS 9, anses som 

værende pålidelige, da disse er godkendte. Fase to af IFRS 9 er stadig blot et udkast og det er derfor 

vigtigt at have for øje, at konklusioner draget ud fra udkastet endnu ikke er endegyldige. De 

anvendte kilder vil dog anses for værende primære, objektive og ikke mindst valide og de vil derfor 

have en høj grad af troværdighed. 

Til brug for besvarelsen af vores problemstilling benytter vi os af artikler samt publikationer. Heraf 

er nogle under betegnelsen forskerdata, hvilke vi finder troværdige, da de er kritisk udvalgt. Vi har 

dog i mente, at artikler skrevet af forskere vil være påvirker af en vis grad af subjektivitet. 

Igennem opgaven vil vi hovedsageligt benytte os af publikationer udgivet af forskellige 

revisionshuse samt Nationalbanken. Disse publikationer anser vi for pålidelige, da revisionshusene 

står inde for publikationerne og dermed må medregnes som værende tilstrækkelige objektive samt 

valide, da de er baseret på et så fagligt højt niveau af specialister med kompetencer indenfor det 

gældende område. 

Artiklerne, der indgår under procesdata, vil hovedsageligt være artikler hentet fra forskellige medier 

samt tidsskrifter. Der kan stilles spørgsmål ved troværdigheden samt graden af objektivitet, hvilket 
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vi vil have for øje, når vi benytter artiklerne i opgaven. Vi er dog af den overbevisning, at de er 

relevante og troværdige i forhold til formålet med vores opgave, idet vi netop er blevet motiveret af 

debatten i medierne. 

1.6.6 Validitet og reliabilitet 

Ved brug af empiri og teori er det vigtigt, at disse er i overensstemmelse med hinanden, også kaldet 

definitionsvaliditet.
39

 Igennem vores interview prøver vi at måle virkeligheden og finde frem til en 

forklaring på vores problemstilling ved at benytte en induktiv metode. For at konkludere ud fra 

dette bliver reliabilitet og validitet derfor vigtige faktorer. 

1.6.6.1 Reliabilitet 

Ved reliabilitet skal forstå hvorvidt den teknik, der bruges til at måle undersøgelsesområdet, måler 

præcist og pålideligt.
40

 Dette opnås ved at vælge de rigtige dataindsamlingsmetoder, der giver den 

bedste pålidelighed, samt genererer en passende mængde data uden at give fejlagtige output. Ud fra 

afsnittet omkring teori har vi forsøgt at vælge de rigtige data, så vi kan besvare vores 

problemstilling så præcist og pålideligt som muligt. Den valgte empiri anses ydermere for værende 

pålidelig, da den i de fleste tilfælde stammer fra kompetente fagfolk, forfattere samt eksperter 

indenfor de valgte områder. Som nævnt i teoriafsnittet er vi opmærksomme på brugen af de 

sekundære data, da vi ved, at der er risiko for, at teksten afspejler forfatterens holdninger, og der 

derfor kan forekomme subjektivitet i teksten. Dette tager vi dog højde for i vores indsamling af data 

samt ved, at inddrage informationerne i en samlet enhed således, at de ikke alene repræsenterer dele 

af opgaven. 

Ved indsamling af de primære data er vi klar over risici ved interview, men har jf. afsnittet omkring 

interviews, udarbejdet en interviewramme med det formål, at få vores spørgsmål besvaret præcist 

samt komparativt. 

1.6.6.2 Validitet 

Begrebet dækker over, hvorvidt forfatteren på dækkende vis afspejler den egentlige betydning af det 

undersøgte område.
41

 Det vil sige, er hvad der ønskes målt også det, der rent faktisk bliver målt. Her 

er nøgleordene gyldighed og relevans. Gyldigheden er vigtig for den generelle overensstemmelse 

mellem den teoretiske og empiriske begrebsplan. Relevansen beskriver, hvor relevant det empiriske 
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udvalg er for besvarelsen af vores problemstilling. Den primære dataindsamling består af tre 

interviews, der i sammenhold med det valgte teori har til formål at besvare problemformuleringen. 

De valgte undersøgelsesenheder er alle relevante og gyldige for opgaven, da de tilsammen giver et 

nuanceret perspektiv på vores problemstilling. Anvendelse af bøger, websites, lærebøger, 

publikationer anvendes kun i det omfang, at de har betydning for opgaven og må anses for værende 

valide. 

1.7 Liste over forkortelser samt definitioner 

 FASB: Financial Accounting Standards Board 

 FCAG: Financial Crisis Advisory Group 

 FSF: Financial Stability Forum 

 IAS: International Accounting Standard 

 IASB: International Accounting Standards Board 

 IFRS: international financial reporting standard 

 G20 lande: Formålet med G-20 landene er at skabe et forum, hvor man kan diskutere vigtige 

temaer for stabilitet i den globale økonomi og verdens finanssystemer. 

 Discussion Paper: dette udsendes af IASB som et debatoplæg. Der foreligger ikke krav om 

at der skal udgives et sådan discussion paper, men ofte offentliggøres dette som den første 

publikation omhandlende der pågældende indhold. I modsætning til et ED indeholdes ikke 

et konkret forslag. Det typiske indhold i et discussion paper er et samlet overblik over 

problemer, hvilke mulige tilgange der er til at løse problemet, foreløbige synspunkter og 

sidst men ikke mindst en opfordring til at fremsætte kommentarer således diskussionen af 

problemet skabes.
42

 

 ED: exposure draft. Heri fremsættes et konkret forslag til en ny eller til en ændring af en 

eksisterende standard. Dette betragtes som et af IASB’s vigtigste midler til høring af 

offentligheden omkring indholdet heri.
43
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 ED/2009/12ED/2009/12: indeholder det oprindelige udkast til 

nedskrivningsmodellen der skal være i IFRS 9. Dette refererer således til den 

forventede tabsmodel. 

 SD: supplementary document. Heri fremgår supplerende forslag eller information til et 

tidligere udgivet ED. 

 Stødpude/buffer/reserve: hvorved skal forstås at bankerne i højkonjunkturer opbygger 

reserver til at modstå tab der forventes flere af i lavkonjunkturer. Således sættes penge til 

side så at økonomien belastes mindre i lavkonjunkturer. 

 OIV: objektiv indikation for værdiforringelse 

 Faktiske tabsmodel (incurred loss model). Denne nedskrivningsmodel er indeholdt i IAS 39 

og bygger på neutralitetsprincippet. Banken har kun mulighed for at nedskrive efter denne 

model, når der foreligger OIV for det pågældende aktiv. 

 Forventede tabsmodel (expected loss model). Denne nedskrivningsmodel forventes 

indeholdt I IFRS 9. Banken kan her nedskrive på et tidligere tidspunkt, end under den 

faktiske tabsmodel, idet der i denne model tages højde for forventede tab på det pågældende 

aktiv. 

2. Gennemgang af IAS 39 
IAS 39 omhandler principperne for indregning og måling af finansielle aktiver og forpligtelser samt 

hvilke regler, der er gældende indenfor dette område. Finansielle instrumenter reguleres ligeledes af 

de to standarder IAS 32 samt IFRS 7, hvorfor IAS 39 derfor skal ses i sammenhæng med disse. IAS 

32 omhandler principperne for præsentationen af finansielle instrumenter, mens IFRS 7 omhandler 

kravene til oplysning af finansielle instrumenter. Dog fokuseres udelukkende på gennemgangen af 

reglerne for finansielle aktiver indeholdt i IAS 39. 

2.1 Definitioner af finansielle aktiver samt tilhørende målemetoder 
Forinden gennemgangen af de to standarder, vil definitionen af finansielle aktiver samt de i 

standarden anvendte målemetoder fremgå. 
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2.1.1 Definition af et aktiv 

Før et aktiv kan indregnes i balancen, skal det først opfylde definitionen herfor. Definitionen er 

følgende, jf. Årsrapport efter internationale regnskabsstandarder - fra dansk praksis til IFRS, side 

102: ” Et aktiv er defineret som en af virksomheden kontrolleret ressource som følge af tidligere 

begivenheder, og hvorfra fremtidige økonomiske fordele forventes at tilflyde selskabet.” 

Det fremgår således af definitionen, at det er afgørende, at aktivet er under virksomhedens kontrol 

og at fremtidig økonomiske fordele forventes at tilgå virksomheden. Dette kan eksempelvis være i 

form at pengestrømme, som virksomheden skal have kontrol over, både i juridisk form og også en 

vurdering af, hvorvidt virksomheden har den faktiske kontrol over pengestrømmene. 

IAS 32 indeholder definitionen på et finansielt instrument, hvor ovenstående er den generelle 

definition på et aktiv. Et finansielt instrument omfatter enhver aftale, der udgør et finansielt aktiv i 

en virksomhed og en modsvarende finansiel forpligtelse eller et udstedt egenkapitalinstrument i en 

anden virksomhed.
44

  I overensstemmelse med afgrænsningen vil der dog i opgaven kun fokuseres 

på finansielle aktiver. Disse defineres i IAS 32 afsnit 11 og er følgende:
45

 

 ”Likvider 

 En kontraktlig ret til at modtage likvider eller et andet finansielt aktiv fra tredjepart 

 Et egenkapitalinstrument i en anden virksomhed 

 En aftale som afvikles i selskabets egne egenkapitalinstrumenter når den enten er:  

 Et ikke-afledt finansielt instrument ifølge hvilket selskabet er eller kan blive 

forpligtet til at modtage et variabelt antal af selskabets egne 

egenkapitalinstrumenter 

 Et afledt finansielt instrument som vil eller kan blive afviklet på anden måde end ved 

levering af et fikseret antal aktiver mod et fikseret beløb i likvider.”
46

 

Det er herved vigtigt at lægge mærke til, at der skal være indgået en kontraktlig ret, jf. punkt to, da 

et aktiv ellers ikke vil opfylde definitionen. Eksempler på aktiver, der vil opfylde definitionen er 

likvider, aktier, obligationer, udlån, tilgodehavender mv. 
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2.1.2 Målemetoder 

Dette afsnit vil gennemgå de forskellige målemetoder, der benyttes i IAS 39 samt IFRS 9. IAS 39 

oplister definitionerne herfor. 

2.1.2.1 Dagsværdi 

I IAS 39 defineres dagsværdi som følgende, jf. IAS 39 afsnit 9: ”Dagsværdi er det beløb, et aktiv 

kan omsættes til eller en forpligtelse kan indfris til ved handel mellem kvalificerede, villige 

indbyrdes uafhængige parter.” Dagsværdi udgør dermed den pris som et aktiv kan sælges for den 

pågældende dag. Et godt eksempel herpå er børsnoterede aktier, hvis dagsværdi er den officielle 

kursværdi. 

2.1.2.2 Kostpris 

Kostpris defineres som det beløb, der ydes i forbindelse med anskaffelse heraf tillagt 

fragtomkostninger, told, andre hjemtagelsesomkostninger mv.
47

 

2.1.2.3 Amortiseret kostpris 

Amortiseret kostpris defineres som værende den værdi, det finansielle aktiv blev målt til ved første 

indregning med i) fradrag af afdrag på hovedstolen ii) tillæg eller afdrag af akkumulerede 

afskrivninger på forskellen mellem den oprindeligt indregnede beløb og det beløb der forfalder ved 

udløb.
48

 Hertil benyttes den effektive rentemetode der gennemgås nedenfor. 

2.1.2.4 Den effektive rentemetode 

Som nævnt, benyttes den effektive rente til at beregne den amortiserede kostpris. Renten 

diskonterer nøjagtigt de forventede fremtidige ind- og udbetalinger i det finansielle instruments 

forventede løbetid til det finansielle instruments nettoværdi. 

Til beregning heraf skal virksomheden foretage skøn over de forventede pengestrømme. Dette 

medfører en vis usikkerhed, da dette er mere risikofyldt end, hvis beregningerne foretages ud fra 

faktiske værdier. Der er dog en formodning om, at der kan foretages et pålideligt skøn over 

pengestrømmene og den forventede levetid for en gruppe af ensartede finansielle instrumenter, 

hvilket fremgår af IAS 39 afsnit 9. Disse omtalte skøn skal foretages under hensyn til alle de 

kontraktlige forhold, der er i den pågældende kontrakt, dog ikke forventede fremtidige kredittab. I 

beregningen af den effektive rente skal medtages alle gebyrer og rentetillæg, 

transaktionsomkostninger samt anden over- eller underkurs. Af standardens bestemmelser reguleres 
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ligeledes de tilfælde, hvor skønnene ikke kan foretages pålideligt. Her skal virksomheden anvende 

de kontraktlige pengestrømme i hele kontraktperioden.
49

 

2.2 Anvendelsesområde 
Standarden omfatter som nævnt alle finansielle aktiver og forpligtelser herunder afledte finansielle 

instrumenter. Der er dog nogle undtagelser, hvor det finansielle instrument er omfattet af andre 

standarder. Undtagelserne fremgår af bilag 1. 

2.3 Klassifikation 
Standarden opererer med fire forskellige kategorier, som det finansielle instrument skal klassificeres 

efter for derved at bestemme den efterfølgende måling. De fire kategorier er følgende: 

 Finansielle aktiver til dagsværdi med indregning i resultatopgørelsen af ændringer i 

dagsværdi (FVPL) 

 Hold-til-udløb-investeringer 

 Lån og tilgodehavender 

 Finansielle aktiver disponible for salg 

o Normale tilfælde 

o Usædvanlige tilfælde 

Det er vigtigt for virksomheden at klassificere deres finansielle instrumenter korrekt, da det er 

bestemmende for den efterfølgende måling, der er forskellig fra kategori til kategori. En forkert 

klassificering kan derfor medføre en forkert måling af det pågældende instrument. 

2.4 Første indregning 

Før selve målingen af et finansielt instrument fremgår det, af bestemmelserne vedrørende den første 

indregning af et finansielt instrument, at virksomheden først må indregne et finansielt aktiv, når 

denne er underlagt instrumentets kontraktlige bestemmelser. Med dette menes at først fra det 

tidspunkt, hvor virksomheden bliver enten berettiget eller forpligtet i henhold til aftalen, må aktivet 

indregnes.
50

 I princippet vil dette sige, at virksomheden må indregne det finansielle aktiv på 

indgåelsestidspunktet. Undtagelsesvist er aktiver klassificeret som almindelige køb af finansielle 

aktiver, der i stedet skal indregnes på handels- eller afregningsdatoen. Handelsdatoen er den dato, 
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hvor betingelserne, herunder prisen, fastlåses. Afregningsdatoen er den dag, der sker levering og 

afregning. 

Opfylder det finansielle aktiv indregningskravene, som lige er gennemgået, skal det finansielle aktiv 

ved første indregning måles til dagsværdi jf. standardens afsnit 43. Transaktionsomkostningerne, 

der kan henføres direkte til erhvervelsen af aktivet, skal tillægges dagsværdien, medmindre det 

finansielle aktiv måles til dagsværdi med indregning af værdiregulering i resultatet. 

2.5 Efterfølgende måling 
Den efterfølgende måling afhænger af, hvilken kategori det finansielle instrument er kategoriseret 

efter. Der er fire kategorier, aktivet kan vælges ind under. Den efterfølgende måling for de fire 

kategorier vil blive gennemgået nedenfor. 

2.5.1 Finansielle aktiver til dagsværdi med indregning af ændringer i dagsværdi i 

resultatopgørelsen (FVPL) 

Denne kategori indeholder to undergrupper, hvilket er i) handelsbeholdninger og ii) finansielle 

aktiver som virksomheden vælger at henføre til denne kategori ved første indregning, også kaldet 

dagsværdioptionen. 

Aktiver, der indgår i handelsbeholdningen, er aktiver, der besiddes med det formål at sælge dem og 

derved opnå en kortsigtet gevinst.
51

 Dette kan eksempelvis være aktier, som virksomheden har 

anskaffet med henblik på at afhænde disse kort efter og derved opnå en gevinst. Det er vigtigt for 

virksomheden at skelne mellem denne kategori og kategorien aktiver disponible for salg, som vil 

blive gennemgået længere nede, grundet at der er en væsentlig forskel i indregningen af 

værdiændringen. 

Det er dog også muligt at vælge dagsværdioptionen, aktiver målt til dagsværdi over resultat, såfremt 

aktivet kan opfylde en af følgende tre betingelser:
52

 

 Klassifikationen eliminerer eller reducerer en målemæssig inkonsistens, som vil opstå ved 

anvendelse af andre målemæssige bestemmelser. 

 Finansielle aktiver, hvor klassifikationen til dagsværdi med værdiændringer i resultatet giver 

en mere relevant information grundet, at der er tale om en gruppe af finansielle aktiver der 

styres, og hvor indtjeningen vurderes på grundlag af dagsværdien. Dette gøres i 
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overensstemmelse med en dokumenteret risikostyrings- eller investeringsstrategi, hvor 

oplysningerne til nøglepersonerne i ledelsen gives på dette grundlag.
53

 

 Finansielle instrumenter indeholder et indbygget afledt finansielt instrument, dog med to 

undtagelse. Dette forhold vil ikke blive nærmer gennemgået jævnfør afgrænsningen. 

Dagsværdioptionen gør det således muligt for virksomheden at undgå den ovennævnte 

måleinkonsistens og giver derved et mere retvisende billede af dens finansielle aktiver. Muligheden 

kan dog kun anvendes, såfremt der er en klar sammenhæng mellem det pågældende aktiv og 

forpligtelse.
54

 

Betingelse nummer to, der tillader brugen af dagsværdioptionen, tilgodeser de virksomheder, der 

har en egentlig investeringsaktivitet, da de kan indregne værdiændringer i resultatet. Det er ikke 

arten af aktivet, men måden hvorpå det finansielle aktiv styres, der er afgørende for klassifikation i 

denne kategori. Såfremt ledelsen ikke vurderer virksomhedens afkast på grundlag af 

værdiændringer i dagsværdien, kan muligheden således ikke anvendes.
55

 

Finansielle aktiver i denne kategori skal, som sagt, indregnes til dagsværdi med værdireguleringer i 

resultatopgørelsen. 

2.5.2 Hold-til-udløb-investeringer 

Denne kategori omfatter finansielle aktiver, der har fastsatte betalinger og et fastsat 

udløbstidspunkt. Endvidere skal virksomheden have både mulighed og hensigt til at holde aktivet til 

udløb. Eksempelvis kan dette være realkreditobligationer, almindelige obligationer og pantebreve, 

da disse har en fast udløbsdato. Virksomheden anses ikke for at kunne holde aktivet til udløb, 

såfremt følgende betingelser er opfyldt: 

 Virksomheden ikke har tilstrækkelig finansielle ressourcer til at kunne beholde aktivet til 

udløb 

 Virksomheden er underlagt en juridisk eller en anden form for begrænsning, der kan 

forhindre planerne om, at beholde aktivet til udløb 

Betingelserne understreger, at virksomheden både skal være villig og være i stand til at beholde 

aktivet til udløb. 
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Virksomheden skal indregne denne kategori til amortiseret kostpris ved anvendelse af den effektive 

rentemetode. 

2.5.3 Lån og tilgodehavender 

Denne kategori indeholder ikke-afledte finansielle aktiver, hvor der foreligger faste betalinger, 

hvortil der ikke er en officiel pris på et aktivt marked. Virksomheden kan erhverve eller skabe lån 

og tilgodehavender ved at stille penge, varer eller tjenesteydelser til rådighed for debitor, 

medmindre disse i stedet klassificeres som den første kategori, finansielle aktiver til dagsværdi med 

indregning i totalindkomstopgørelsen af ændringer i dagsværdi. Nogle lån og tilgodehavender kan 

kategoriseres i en af de andre kategorier end denne. Dette kan for eksempel være i tilfælde, hvor 

virksomheden har til hensigt at sælge aktivet inden for kort sigt og derved klassificere lån og 

tilgodehavender som en handelsbeholdning under dagsværdi med indregning af værdiændringer 

over resultatet eller klassificerer aktivet som disponibelt for salg. På baggrund af dette er det således 

muligt for banken at kategorisere udlån og tilgodehavender som en af de førnævnte kategorier på 

erhvervelsestidspunktet. 

Denne kategori skal indregnes til amortiseret kostpris ved anvendelse af den effektive 

rentemetode.
56

 

2.5.4 Finansielle aktiver disponible for salg 

Denne kategori benyttes, hvis det finansielle aktiv hverken er afledt eller det ikke kan kategoriseres 

indenfor en af de tre øvrige kategorier. En virksomhed kan klassificere dens finansielle aktiv inden 

for denne kategori hvis ét af følgende forhold foreligger: 

 aktivet er anskaffet med henblik på salg på kort sigt 

 aktivet ved første indregning var en del af en portefølje af finansielle instrumenter, hvor der 

er udvist et mønster af kortsigtede gevinster 

 aktivet er et finansielt aktiv dog ikke gældende for finansielle aktiver, der karakteriseres som 

en finansiel garantikontrakt eller effektiv sikringsinstrument 

Aktiver disponible for salg kan opdeles i to underkategorier: i) normale tilfælde og ii) usædvanlige 

tilfælde.
57

 

De normale tilfælde vil typisk være aktiver, der ikke kan klassificeres i hold-til-udløb kategorien, da 

virksomheden ikke er i stand til eller ikke har til hensigt at holde aktivet til udløb. Dette kan for 
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eksempelvis være børsnoterede aktier, der skal måles til dagsværdi. De usædvanlige tilfælde 

udgøres eksempelvis af aktiver uden en officiel børskurs samt hvor virksomheden ikke kan opgøre 

dagsværdien pålideligt.
58

 Derfor bliver disse slags finansielle aktiver også opgjort til kostpris. 

Endvidere fremgår det af standarden, at virksomheden har mulighed for at anvende andre 

betegnelser, såfremt der oplyses herom efter bestemmelserne i IFRS 7. Betegnelserne dækker dog 

fortsat over samme definition, hvorfor det blot har betydning for selve benævnelserne heraf. 

Nedenstående skema opsamler reglerne for indregning og måling og skaber et overblik over 

klassifikationen af de fire typer finansielle aktiver samt den ekstra kategori som følge af at 

finansielle aktiver disponible for salg kan opdeles i to. 

Tabel 1: Oversigt over kategorierne i IAS 39 og måling heraf 

Kategori af finansielle 

aktiver 

Måling ved første 

indregning 

Efterfølgende måling  Indregning af 

værdiændringer 

1) Lån og 

tilgodehavender 

Dagsværdi Amortiseret kostpris 

med fradrag af evt. 

nedskrivning 

Resultatet inkl. eventuel 

nedskrivning 

2) Hold-til-udløb-

investeringer 

 

Dagsværdi Amortiseret kostpris 

med fradrag af evt. 

nedskrivning 

Resultatet inkl. eventuel 

nedskrivning 

3) Dagsværdi med 

indregning af 

værdireguleringer i 

resultatopgørelsen 

Dagsværdi Dagsværdi Resultatet 

4) Finansielle aktiver 

disponible for salg – 

normale tilfælde 

 

Dagsværdi Dagsværdi Øvrig totalindkomst, 

hvor en eventuel 

nedskrivning indregnes i 

resultatet 

Finansielle aktiver 

disponible for salg – 

usædvanligt tilfælde 

Dagsværdi Kostpris Eventuel nedskrivning i 

resultatet 

Kilde: Egen tilvirkning med inspiration fra Deloitte, IFRS – introduktion til de internationale 

regnskabsstandarder 2009, side 217 
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2.6 Nedskrivning 
Standardens afsnit vedrørende nedskrivninger fremgår af afsnit 58-62 samt appendiks AG84-93 og 

angiver bestemmelserne for virksomhedens mulighed for at nedskrive på dens aktiver. Der skelnes 

mellem værdiforringelse og nedskrivning på enkelt aktiv og gruppevise aktiver. Denne sondring vil 

dog ikke blive gennemgået yderligere. 

Værdiregulering af aktiver, der måles til dagsværdi, foretages årligt. For kategorien aktiver 

indregnet til dagsværdi med indregning af ændringer i dagsværdien i resultatet indregnes 

værdireguleringen selvsagt i resultatet. For andre finansielle aktiver end disse, skal virksomheden 

hvert år vurdere, hvorvidt der forligger klar indikation af en værdiforringelse på det enkelte aktiv 

eller gruppen af aktiver, jf. afsnit 58. Klar indikation foreligger, når der er tale om en tabsgivende 

begivenhed, der er indtruffet efter første indregning af de pågældende aktiver og denne begivenhed 

påvirker fremtidige pengestrømme fra aktivet. Disse forventede fremtidige pengestrømme skal 

endvidere kunne skønnes pålideligt, jf. afsnit 59. Ved tabsgivende begivenhed skal forstås en 

indtruffen begivenhed, der vil medføre et tab i virksomhedens indtjening. Forventede tab som følge 

af sandsynliggjorte begivenheder, uanset sandsynligheden, udelukkes hermed som mulige at 

indregne, jf. afsnit 59.
59

 Dette fremgår også af nedskrivningsmodellens betegnelse den faktiske 

tabsmodel. En sådan klar indikation betegnes ligeledes som en objektiv indikation på 

værdiforringelse (OIV). og der er altså udelukkende mulighed for at nedskrive, såfremt der 

foreligger en sådan klar OIV i overensstemmelse med afsnittene 59-61. 

Det angives endvidere i bestemmelserne, at det ikke altid er en enkelt tabsbegivenhed, men at der 

kan være tale om en virkning af flere begivenheder, der har medført værdiforringelsen. Begge 

situationer lever op til anvendelse af standardens bestemmelser.
60

 

I det følgende vil de nærmere bestemmelser vedrørende muligheden for at foretage nedskrivning 

blive gennemgået. 

I standarden specificeres det, hvornår der foreligger OIV. Dette omfatter observerede data om de 

nævnte begivenheder, som virksomheden som ejer af aktivet eller gruppen af aktiver er blevet gjort 

opmærksom på. Nedenstående er gengivelse af de i standarden nævnte tabsbegivenheder for 

hvornår OIV er til stede, jf. IAS 39 afsnit 59 punkt a-f. Disse giver en klar indikation af, hvornår 

man må indregne et tab: 
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a) ”Udsteders eller den forpligtedes væsentlige økonomiske vanskeligheder 

b) Kontraktbrud, såsom misligholdelse af forpligtelsen til at betale renter eller afdrag 

c) Nedslag fra långiver til låntager af økonomiske eller juridiske årsager forbundet 

med låntagers økonomiske vanskeligheder, som långiver ellers ikke ville have 

overvejet 

d) Stigende sandsynlighed for låntagers konkurs eller anden økonomisk 

omstrukturering, 

e) Bortfald af et aktivt marked for det finansielle aktiv grundet økonomiske 

vanskeligheder, eller jf. dog undtagelsen i afsnit 60 

f) Observerede data, som indikerer, at der er et målbart fald i de skønnede fremtidige 

pengestrømme fra en gruppe af finansielle aktiver efter første indregning af disse 

aktiver, selvom dette fald endnu ikke kan henføres til de enkelte finansielle aktiver i 

gruppen, herunder: 

o negative ændringer i låntageres betalingsstatus i gruppen (eksempelvis et 

stigende antal forsinkede betalinger eller et stigende antal kreditkortlånere, 

som har nået deres kreditmaksimum, og som betaler den månedlige 

minimumsydelse) 

o nationale eller regionale økonomiske forhold, som falder sammen med 

misligholdelse vedrørende aktiverne i gruppen (eksempelvis stigende 

arbejdsløshed i låntagernes geografiske område, faldende ejendomspriser 

vedrørende lån i fast ejendom i det relevante område, faldende oliepriser 

vedrørende låneaktiver til olieproducenter, eller negativ udvikling i 

brancheforhold, som påvirker låntagere i gruppen).” 

Til punkt e, bortfald af et aktivt marked, hører dog tre afgrænsninger, der fremgår af afsnit 60. Det 

betragtes ikke som dokumentation for værdiforringelse og dermed en indikation herpå, når et aktivt 

marked bortfalder som følge af, at det ikke længere er offentligt. Ligeledes gælder dette for et fald i 

dagsværdien til under kostpris eller amortiseret kostpris, da dette kan skyldes andre forhold. Det 
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sidstnævnte tilfælde er, at en nedjustering af virksomhedens kreditvurdering ikke alene kan udgøre 

dokumentationen for værdiforringelse.
61

 

I tilfælde, hvor disse observerede data vedrørende hændelser er begrænsede, eller ikke længere er 

relevante under de aktuelle forhold, reguleres der i standarden efterfølgende for, hvad virksomheden 

i disse tilfælde skal gøre. Virksomheden skal da anvende dens velunderbyggede vurderinger til at 

opdatere de observerede data for grupper af aktiver, så de afspejler de gældende forhold 

virksomheden er i, samt til at foretage skøn over det beløbsmæssige tab. Det beløbsmæssige tab 

bygger dog på skøn, uanset om der er begrænsede observerede data eller ej. Der er dog, alt andet 

lige, mere usikkerhed ved data, der beror på skøn.
62

 Bestemmelserne for dette område fremgår 

noget uklare, da det ikke defineres, hvornår der er tale om velunderbyggede vurderinger. Uden dette 

mindskes sammenligneligheden blandt virksomheder, da der er usikkerhed om, hvorvidt de samme 

underliggende vurderinger ligger til grund for beslutningerne. 

Udover observerede data om de ovennævnte begivenheder, jf. afsnit 59, opfattes en række andre 

forhold ligeledes som indikatorer på værdiforringelse på virksomhedens aktiver. Disse består af 

ændringer i forhold som teknologiske, markedsmæssige, økonomiske og juridiske omgivelser, jf. 

afsnit 61. Således vil en ændring i en af de nævnte omgivelser, der er tabsgivende og som er 

indtruffet efter første indregning af det pågældende aktiv, og som endvidere påvirker de fremtidige 

pengestrømme fra aktivet, være en klar OIV, og der skal således efter IAS 39 nedskrives. 

Når data om ovenstående begivenheder kommer til ejerne af aktivets kendskab, som det formuleres 

i standarden, foreligger der OIV på aktivet eller gruppen af aktiver, og således finder standardens 

videre bestemmelser anvendelse. Bestemmelserne, der anvendes til opgørelse af tabet, er opdelt ud 

fra kategorien af aktiv og er som følgende: 

 Finansielle aktiver indregnet til amortiseret kostpris, jf. IAS 39 afsnit 63-65 

 Finansielle aktiver indregnet til kostpris, jf. IAS 39 afsnit 66 

 Finansielle aktiver indregnet som disponible for salg, jf. IAS 39 afsnit 67-70 

Bestemmelser for nedskrivning af disse aktiver, vil blive gennemgået nedenfor og er opsummeret i 

nedenstående tabel 2. 
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2.6.1 Finansielle aktiver indregnet til amortiseret kostpris 

Bestemmelserne i dette afsnit indeholder kategorierne lån og tilgodehavender og hold-til-udløb-

investeringer, hvilket ligeledes fremgår af Tabel 1. Ved OIV skal tabet opgøres som forskellen 

mellem den regnskabsmæssige værdi og nutidsværdien af fremtidige forventede pengestrømme, 

tilknyttet det pågældende aktiv, diskonteret med den effektive rente jf. afsnit 63. Til diskonteringen 

anvendes den effektive rente beregnet i forbindelse med den første indregning. Tabet skal indregnes 

enten ved nedskrivning af aktivets regnskabsmæssige værdi eller via en hensættelseskonto. 

Ydermere skal tabet indregnes i resultatopgørelsen.
63

 

Tilbageførelse af en nedskrivning skal foretages, hvis et tidligere indregnet tab efterfølgende viser 

sig at være mindre end først indregnet jf. afsnit 65. Det indregnede tab tilbageføres da, enten direkte 

på egenkapitalen eller via hensættelseskontoen. Hvor tilbageførelsen foretages, bestemmes af 

metoden, hvorved det oprindelige tab blev indregnet. Der er dog den begrænsning, at tilbageførslen 

ikke må bevirke, at aktivets regnskabsmæssige værdi overstiger, hvad den amortiserede kostpris 

ville have været, hvis ikke nedskrivningen var foretaget. 

Af standarden fremgår forbedring af en debitors kreditværdighed som et eksempel, hvor der skal 

ske tilbageførelse af en foretaget nedskrivning. Her vil forbedringen betyde, at der ikke længere 

foreligger OIV på et tab svarende til det virksomheden indregnede, da kreditvurderingen var 

dårligere. Det oprindelige tab blev opgjort efter bestemmelserne om nedskrivning, som forskellen 

mellem den daværende regnskabsmæssige værdi af aktivet og nutidsværdien af skønnede fremtidige 

pengestrømme diskonteret med den effektive rente. Undtagelsesvist fra pengestrømmene er, at de 

fremtidige kredittab ikke er opstået endnu. Ved en forbedret kreditværdighed, er det skønnene af 

fremtidige forventede pengestrømme fra debitoren, der ændres. I dette tilfælde stiger nutidsværdien 

som følge af forventning om mindre tab, deraf et mindre tab. 

2.6.2 Finansielle aktiver indregnet til kostpris 

Bestemmelserne i dette afsnit omfatter værdiforringelser af unoterede egenkapitalinstrumenter, der 

ved efterfølgende måling måles til kostpris grundet, at der intet aktivt marked er samt afledte 

finansielle instrumenter, der skal afregnes ved overdragelse af sådanne unoterede 

egenkapitalinstrumenter. Tabet opgøres for disse som forskellen mellem det finansielle aktivs 

regnskabsmæssige værdi og nutidsværdien af fremtidige pengestrømme, baseret på skøn, der er 

diskonteret med det aktuelle markedsafkast for et lignende aktiv, jf. afsnit 66. 
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Modsat ovenstående kategori, a, skal der ikke ske tilbageførelse for denne gruppe. 

2.6.3 Finansielle aktiver indregnet som disponible for salg 

Bestemmelserne i dette afsnit omfatter aktiver, der efter den første indregning er kategoriseret som 

finansielle aktiver disponible for salg, jf. afsnit 67. Aktiver i denne kategori måles efter dagsværdi 

med værdireguleringer i anden totalindkomst.
64

 Nedskrivning sker over resultatet hvorfor de 

akkumulerede værdireguleringer, indregnet over anden totalindkomst i tidligere regnskabsperiode, 

skal omklassificeres til resultatopgørelsen. Det akkumulerede tab skal udgøre forskellen mellem 

kostprisen og den aktuelle dagsværdi, hvortil der fratrækkes eventuelle tab ved værdiforringelse, der 

tidligere er indregnet i resultatet. Fra kostprisen fratrækkes afdrag og amortisering, jf. afsnit 68. 

Amortisering består i afbetaling på gæld i regelmæssige betalinger. Endvidere skal allerede 

indregnede tab i resultatet ikke tilbageføres. Dette gælder også for egenkapitalinstrumenter, der 

hører under denne aktivkategori, jf. afsnit 69.
65

 

Slutteligt reguleres denne kategori af aktiver i de tilfælde, hvor dagsværdien efterfølgende stiger 

efter nedskrivningen er foretaget. I sådanne tilfælde skal en sådan stigning kunne henføres til en 

begivenhed, der er indtruffet efter de foretagne nedskrivninger. Tabet skal således tilbageføres og 

indregnes i resultatet, der ved en stigning i dagsværdien øger resultatet, jf. afsnit 70. 
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Tabel 2: Opgørelse af tab efter kategorisering af de finansielle aktiver 

 

 Måling af det beløbsmæssige 

tab 

Indregning 

af tab 

Tilbageførelse af 

nedskrivning 

Indregning af 

tilbageførte tab 

Indregnet til 

amortiseret 

kostpris 

Opgøres som forskellen mellem 

regnskabsmæssige værdi og 

nutidsværdien af fremtidige 

pengestrømme, 

tilbagediskonteret med 

oprindelige effektive rente, jf. 

afsnit 63 

I resultatet, 

jf. afsnit 63 

Kun muligt, hvis 

reduceringen i tabet 

direkte kan henføres 

objektivt til 

begivenhed, 

indtruffet efter 

indregning af 

oprindelige tab, jf. 

afsnit 65 

 

I resultatet - 

indregnes direkte 

eller ved via 

hensættelseskonto, 

jf. afsnit 65 

Indregnet til 

kostpris 

Opgøres som forskellen mellem 

regnskabsmæssige værdi og 

nutidsværdien af fremtidige 

forventede pengestrømme 

diskonteret med det aktuelle 

markedsafkast for et tilsvarende 

aktiv, jf. afsnit 66 

 Ej muligt, jf. afsnit 

66 

 

Disponible 

for salg 

(indregnes 

over TI) 

I tilfælde af et fald i 

dagsværdien er indregnet i 

anden TI, skal det 

akkumulerede tab 

omklassificeres fra EK til 

resultatet i overensstemmelse 

med reglerne for 

omklassifikationsregulering i 

afsnit 67. Det akkumulerede tab 

skal udgøre forskellen mellem 

kostprisen og den aktuelle 

dagsværdi, med fradrag af 

eventuelle tab indregnet 

tidligere i resultatet 

 

 Kun muligt for 

gældsinstrumenter, 

hvor en 

efterfølgende 

reduktion i tab kan 

henføres til 

begivenhed, 

indtruffet efter 

indregning af 

oprindelige tab, jf. 

afsnit 70 

tilbageførelsen 

indregnes i 

resultatet, jf. afsnit 

70. 

Kilde: Egen tilvirkning 
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2.7 Omklassifikation 
Indtil 2008 forelå der strikse krav om omklassificering af finansielle aktiver. Dengang var det kun 

muligt at omklassificere et aktiv, der ved første indregning var klassificeret som hold-til-udløb, 

såfremt betingelserne for denne klassifikation ikke længere var opfyldte. Dermed skulle det 

finansielle aktiv omklassificeres til kategorien disponible for salg.
66

 

Den 13. oktober 2008 ændredes omklassifikationsreglerne i IAS 39 på opfordring af EU, der 

krævede, at det skulle være muligt at omklassificere flere finansielle aktiver, hvilket resulterede i, at 

finansielle aktiver i kategorierne dagsværdi med indregning af værdiændringer i resultatet samt 

disponible for salg også kunne omklassificeres i begrænsede tilfælde.
67

 

Aktiver i kategorien disponibel for salg må omklassificeres til lån og tilgodehavender jf. appendiks 

50E, såfremt det finansielle instrument opfylder definitionen for lån og tilgodehavender.  Aktivets 

dagsværdi på omklassificeringsdatoen vil blive aktivets nye amortiserede kostpris jf. standardens 

appendiks 50F. 

Har virksomheden ikke længere mulighed for, eller til hensigt, at holde deres hold-til-udløb aktiver 

til udløb, er det tilladt at omklassificeres til disponible for salg, jf. appendiks.51. 

Derved er virksomheden ikke så fastlåst på deres klassifikation af deres finansielle instrumenter, 

men har mulighed for omklassifikation af visse kategorier, såfremt dette bliver nødvendigt, i 

begrænsede tilfælde, og under forudsætning af at det pågældende aktiv kan opfylde betingelserne 

for en anden kategori. 

2.8 Ophør 
Standarden fastlægger detaljerede og komplekse regler for vurdering af, hvorvidt fordele og risici 

samt kontrollen over det finansielle aktiv er overdraget til anden part. Er dette tilfældet, skal det 

finansielle aktiv ikke længere indregnes i balancen.
68

 Standarden angiver nogle forskellige forhold, 

der skal være opfyldt, før virksomheden ikke længere skal indregne det givne aktiv. Figuren 

nedenfor viser et beslutningstræ til brug for ophør af finansielle aktiver. 
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Figur 2: Beslutningstræ for ophør af indregning 

 

Kilde: Egen tilvirkning med inspiration fra PWC
69

 

Ved at følge beslutningstræet i ovenstående figur 2 har virksomheden mulighed for at vurdere, 

hvorvidt de efter standardens bestemmelser skal indregne det pågældende finansielle aktiv eller ej. 

Et eksempel på ophør kan være, hvis en varedebitor har betalt det skyldige beløb tilbage. Hermed er 

rettigheden til pengestrømmene fra aktivet ikke længere til stede, og virksomheden skal ikke 

længere indregne aktivet jf. boks 1 i ovenstående figur 2. Såfremt rettigheden ikke er ophørt, er det 

næste punkt, i boks 2, der skal vurderes. Dette er, hvorvidt rettigheden til pengestrømme er overført 

til erhverver. Er dette tilfældet, samt at afkast og risici er overført (boks 4), skal aktivet ikke længere 

indregnes. Er rettigheden tværtimod ikke overført (boks 3), så skal virksomheden vurdere, hvorvidt 
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der er en forpligtelse til at betale pengestrømme fra aktivet videre til en anden virksomhed, som 

derved bliver den endelige modtager. Efter afsnit 19 er der dog tre betingelser, der skal være 

opfyldte, før aktivet kan betragtes som værende overført: 

1. at virksomheden ingen forpligtelse har til at betale den endelig modtager, medmindre 

virksomheden inddriver det tilsvarende beløb fra det oprindelige aktiv. 

2. at vilkårene i overdragelseskontrakten forbyder virksomheden at sælge eller pantsætte det 

oprindelige aktiv bortset fra, hvis det er som sikkerhed over for de endelige modtagere. 

3. at virksomheden har en forpligtelse til at betale eventuelle pengestrømme, de inddriver på 

vegne af de endelige modtagere, uden væsentlig forsinkelse. 

Såfremt der er en forpligtelse til at videresende pengestrømme, og de tre ovennævnte betingelser er 

opfyldt, skal indregningen ophøre, såfremt risici og afkast ligeledes er overført. Hermed forstås, at 

virksomheden ikke længere er eksponeret for ændringer i pengestrømmene jf. afsnit 21. Dette kan 

vurderes ud fra, hvorvidt virksomheden i) bevarer kreditrisikoen, ii) bevarer risikoen for forsinket 

betaling eller iii) hvis erhververen har ret til at tilbagesælge aktivet til en værdi, der overstiger 

markedsprisen. Det skal endvidere vurderes, om virksomheden har en ret til at tilbagekøbe aktivet 

til en lavere værdi end markedsprisen.
70

 Er følgende betingelser ikke opfyldt, vil virksomheden ikke 

være eksponeret overfor ændringer i pengestrømmene, og dermed er risici og afkast overført og 

indregningen skal dermed ophøre (boks 4). Såfremt betingelserne er opfyldt, og risici og afkast 

dermed er bibeholdt, jf. boks 5, skal aktivet fortsat indregnes i balancen. I overensstemmelse med 

boks 6 skal det vurderes, om kontrollen over aktivet er bibeholdt. Er kontrollen over aktivet ikke 

længere hos virksomheden, skal aktivet ikke længere indregnes, selvom risici og afkast er bibeholdt. 

Om kontrollen er bibeholdt skal, jf. IAS 39 afsnit 23, vurderes ud fra om erhververen af aktivet har 

evnen til at sælge dette til tredjemand. Endvidere skal dette være praktisk muligt og må ikke være til 

en nærtstående tredjepart. Er dette muligt, er kontrollen over aktivet ikke bibeholdt for 

virksomheden og indregningen af aktivet skal ophøre. 

2. 9 Delkonklusion 
De forskellige afsnit i IAS 39 er i kapitlet blevet gennemgået. I afsnittet omkring 

anvendelsesområde fremgår det, at standarden ikke gælder alle finansielle instrumenter, da de 

finansielle instrumenter i bilag 1 omfattes af andre regnskabsstandarder. 
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I gennemgangen af klassifikation fremgår det, at der er fire kategorier, de finansielle instrumenter 

kan klassificeres under alt efter hvilke karakteristika, det pågældende instrument har. Ved første 

indregning skal alle finansielle aktiver indregnes til dagsværdi, hvorefter klassificeringen er 

bestemmende for, hvordan det finansielle aktiv skal indregnes ved den efterfølgende måling. Den 

efterfølgende måling kan være dagsværdi, kostpris eller amortiseret kostpris afhængig af 

klassifikationen. En korrekt placering i en af kategorierne er derfor vigtig for at sikre, at aktivet får 

den korrekte regnskabsmæssige behandling. 

Førend en virksomhed kan og skal nedskrive et eller flere af dens finansielle aktiver, skal der 

foreligge OIV. Dette foreligger, når der er tale om en tabsgivende begivenhed, der er indtruffet efter 

første indregning af det/de pågældende aktiver og denne begivenhed påvirker fremtidige 

pengestrømme fra aktivet. 

Omklassifikation af et aktiv er kun muligt for visse kategorier. For kategorierne dagsværdi med 

indregning i resultatopgørelsen, disponible for salg og hold-til-udløb er dette muligt. De skal dog 

omklassificeres til henholdsvis lån og tilgodehavender samt disponible for salg, såfremt det 

pågældende aktiv opfylder betingelserne for klassifikation i denne kategori. 

I forhold til ophør skal virksomheden vurdere, hvorvidt det indregnede finansielle instrument skal 

forblive indregnet i balancen, eller hvorvidt der skal ske ophør med indregning. Det gennemgået 

beslutningstræ, figur 2, viser, hvilke punkter virksomheden skal vurdere ved et eventuelt ophør af 

indregning. Overordnet skal virksomheden vurdere, hvorvidt pengestrømmene er udløbet eller 

overdraget, om risici og afkast er overført samt om kontrollen er overdraget. 

3. Konsekvenser af overgangen til IAS39 
Dette afsnit omhandler en analyse af, hvilke konsekvenser overgangen til de internationale 

regnskabsstandarder har haft for de danske pengeinstitutter. Den rene effekt af overgangen kan være 

svær at isolere, da et andet centralt regelsæt, kapitalkravsreglerne, trådte i kraft den 1. januar 2007. 

Ydermere kan det være svært at isolere på grund af procykliske faktorer og forhold, der forstærker 

konjunkturerne. Der fokuseres her i opgaven på de konsekvenser, der nævnes af 

interviewpersonerne og følgende konsekvenser vil blive gennemgået i dette afsnit: 
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 Nedskrivninger 

 Procykliske nedskrivninger 

 Omkostninger 

 Forbedret mulighed for fonding i udlandet 

Som det fremgår af bilag 2 er interviewpersonerne blevet spurgt til hvilke rapporteringsmæssige og 

økonomiske konsekvenser der, efter deres mening, måtte have været ved overgangen til IFRS. For 

at eksemplificere konsekvenserne som overgangen medførte, tages der udgangspunkt i Danske 

Banks regnskab. Dette er valgt, idet Lars Andreasen naturligvis refererer hertil i interviewet i kraft 

af hans arbejde, jf. afsnit 1.6.2.4.2 Præsentation. 

3.1 Definering af konsekvens 
I opgaven opereres der med to slags konsekvenser; i) rapporteringsmæssige og ii) økonomiske. Da 

disse begreber kan forstås i forskellige kontekster, vil de blive defineret nedenfor, for at sikre den 

rette forståelse af begreberne set i forhold til opgaven. 

Med rapporteringsmæssig konsekvens forstås, konsekvenser for den regnskabsmæssige fremstilling 

og postering som følge af de nye regnskabsregler, IFRS. Således vil ændrede regnskabsregler der 

medfører, at en sum omposteres men forbliver i virksomheden, være en rapporteringsmæssig 

konsekvens. 

Med økonomisk konsekvens forstås, at virksomheden påvirkes økonomisk for eksempel ved, at 

virksomheden udbetaler udbytte. Dette kan skyldes en ændring i adfærden hos investorer, som følge 

af de nye regnskabsregler og vil derfor være forårsaget af en regnskabsmæssig postering. 

3.2 Overgangen for pengeinstitutterne 
EU’s ministerråd vedtog den 5. juni 2002, at alle børsnoterede koncerner, pengeinstitutter samt 

forsikrings- og pensionsselskaber fra og med år 2005 skulle aflægge koncernregnskab efter IFRS, 

der havde opnået godkendelse af EU.
71

 Indførelsen af forordningen ramte ikke alle de danske 

pengeinstitutter, kun de børsnoterede. Finanstilsynet havde dog et ønske om at øge 

sammenligneligheden
72

 og vedtog derfor at ændre den danske regnskabsbekendtgørelse således, at 

de danske regler blev forenelige med IASB’s regelsæt, IFRS. De pengeinstitutter, der ikke var 

børsnoterede, kunne fortsat vælge at aflægge regnskab efter de danske regnskabsprincipper, der 
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trods tilpasningen til IFRS, bestod i mere lempelige oplysningskrav i forhold til IFRS-regelsættet. 

Årsagen til disse mere lempelige krav skyldtes, ifølge Tine Heerup, at det ikke var rimeligt eller 

meningsfuldt, hvis små pengeinstitutter skulle sætte sig ind i det omfattende IFRS-regelsæt, for at 

opfylde oplysningskravene herfor.
73

 Grundet tilpasningen af de danske regnskabsregler blev 

bestemmelserne for nedskrivninger derfor forenelige med IFRS. Dette medførte at det ikke kun var 

børsnoterede banker, der var forpligtede til at aflægge regnskab efter IFRS, der oplevede 

konsekvenser vedrørende nedskrivninger ved overgangen til IFRS i 2005.  Hvor de danske banker 

før aflagde regnskab efter Regnskabsbekendtgørelsen, der byggede på forsigtighedsprincippet, 

skulle disse fra 2005 benytte sig af neutralitetsprincippet, som IFRS bygger på og efterfølgende 

ligeledes det danske regelsæt. 

3.3 Nedskrivninger 
Hvorvidt påvirkningen af ændrede regler for nedskrivning i bankerne er en rapporteringsmæssig, en 

økonomisk konsekvens eller begge, kan diskuteres. På den ene side kan effekten af ændrede 

nedskrivningsregler betragtes som en rapporteringsmæssig konsekvens, da hensættelser er en 

regnskabsmæssig postering. Ved tilbageførelsen af de tidligere foretagne hensættelser blev pengene 

således omposteret i regnskabet og øgede egenkapitalen samt værdien af udlån. Regnskabet 

ændredes således og fik dermed en konsekvens. På den anden side kan der være tale om en 

økonomisk konsekvens i det omfang, at forhøjelsen af egenkapitalen medfører udbetaling af en 

andel heraf til aktionærerne. Lars Andreasen forklarer netop, at aktionærernes adfærd påvirkes ved 

en meget stor egenkapital, som Lars Andreasen betegner herreløs kapital.
74

 Dette sker som en 

reaktion på, at aktionærerne ønsker en økonomisk fordel ved deres investering og bekymrer sig om, 

hvordan direktionen vil forvalte en stor sum ubundne midler, som de tilbageførte hensættelser 

tilføjede. Dette medførte, at Danske Bank udbetalte en andel som udbytte for at fjerne denne 

herreløse kapital. Udbetalingen er et argument for, at der er tale om en økonomisk konsekvens for 

bankerne, da pengestrømmene gik ud af banken og derved påvirkede virksomhedens økonomi, 

grundet de nye regler i IFRS. 

Ydermere er der ligeledes tale om en økonomisk konsekvens, hvis nedskrivninger forstærker 

konjunkturerne, da dette i så fald kan medføre konsekvenser for det enkelte instituts økonomi. Som 

eksempel kan nævnes, hvis nedskrivninger forstærker en konjunkturnedgang, vil banken alt andet 
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lige, realisere flere tab, hvilket vil påvirke årets resultat negativt grundet færre renteindtægter og 

flere omkostninger i form af tab. 

3.3.1. Fra hensættelser til nedskrivninger 

Den største rapporteringsmæssige og økonomiske konsekvens var, ifølge alle tre interviewpersoner, 

de ændrede regler om nedskrivninger.
75

 For at forklare og forstå denne, er det nødvendigt at se på, 

hvilket princip der var gældende for nedskrivninger før overgangen til IFRS. Bankerne nedskrev før 

efter forsigtighedsprincippet, hvilket betød, at pengeinstitutterne både hensatte til tab, der 

vurderedes uundgåelige (B-hensættelse) og sandsynliggjorte tab (A-hensættelser). A-hensættelserne 

kunne indregnes i bankernes stødpuder.
76

 Begrebet stødpude bliver anvendt af blandt andre Hans 

Peter og indeholder samme betydning som en økonomisk reserve og en buffer. Begrebet buffer er 

defineret i afsnit 1.7 Liste over forkortelser samt definitioner. Forsigtighedsprincippet medførte, at 

pengeinstitutterne kunne hensætte til tab, inden de blev realiserede og dermed kunne A-hensættelser 

betragtes som opbygning af en økonomisk reserve til dårligere tider.  Princippet medførte altså, at 

tab blev indregnet før de blev realiseret og at bankerne, med denne hensættelseskonto, i gode tider 

havde mulighed for at hensætte større beløb til forventede tab i dårligere tider og i dårligere tider at 

trække på disse reserver. Ved at resultatudjævne på denne måde dæmpedes procyklikalitetet, idet 

konjunkturudsvingene på denne vis dæmpes. 

Nedenstående figur 3 illustrerer, hvad der regnskabsmæssigt skete, da bankerne overgik til IFRS. 

Søjlen til venstre beskriver situationen ultimo 2004 efter de gamle regler, mens søjlen til højre viser 

primo 2005, altså efter de nye regnskabsregler, IFRS. 

Som det fremgår af den venstre søjle bestod de gamle regnskabsregler af kapitalkrav, 

kapitaloverdækning, A-hensættelser samt B-hensættelser for lige over 200 mia. kr. Dette illustrerer 

således, hvordan bankerne før år 2005 kunne anvende A-hensættelser til opbygning af en reserve, 

som Nationalbanken antyder det, idet at dette beløb ikke indgik i kapitaloverdækningen.
77

 Der var 

derimod tale om en særskilt konto. Efter de nye regnskabsregler i IFRS er dette ikke længere en 

mulighed for bankerne. Dette fremgår af søjlen til højre, der udgøres af kapitalkrav, 

kapitaloverdækning samt nedskrivninger. A- og B-hensættelserne på den venstre søjle fremgår ikke 

af den højre søjle, men er i stedet er udskiftet med posten nedskrivninger. Nationalbanken 
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understreger, at B-hensættelserne ikke kan sidestilles med nedskrivningerne (til højre), hvilket 

afspejles i figuren ved at B-hensættelserne udgør en mindre sum end nedskrivningerne (til højre). 

Således må nedskrivningerne bestå af beløb både fra A- og B-hensættelserne. Nedenfor i 

forbindelse med figur 4 fremgår tallene hertil, der således viser, at A- og B-hensættelser ikke kan 

sidestilles med kategorien nedskrivninger fra år 2005. Nedskrivning efter IFRS kan som nævnt 

udelukkende foretages af banken når der foreligger OIV. De A- og B-hensættelserne, der ikke 

opfyldte kriterierne for at være en nedskrivning blev i stedet sat under kapitaloverdækningen. Dette 

ses som følge af, at kapitalkravet er uændret, samt at summen af søjlerne er ens. Sidstnævnte 

skyldes, at der er tale om en opgørelse ultimo 2004 og primo 2005, altså uden mellemliggende 

begivenheder. Kapitalkravet er uændret, da dette reguleres i Kapitalkravsdirektivet, der først 

gennemgik fornyelse med virke fra år 2007. Den øgede kapitaloverdækning medførte som nævnt 

tidligere en forhøjet egenkapital som følge af tilbageførte hensættelser.
78

 Overgangen til IFRS 

medførte for Danske Bank en nettoforøgelse af koncernens egenkapital på 2.618 mio. kr., der især 

kunne relateres til tilbageførslen af nedskrivninger til dækning af tab på debitorer.
79

 

Figur 3: Hensættelser og nedskrivninger efter de gamle og nye regler 

 

Kilde: Finansiel stabilitet 2007 s. 72. Det har ikke været muligt at finde de specifikke opgørelser som 

Nationalbanken har angivet som kilde. 
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Overgangen og implementeringen af de nye regler foregik således, at det enkelte institut 

udarbejdede en åbningsbalance primo 2005 tilpasset de nye regnskabsregler. Tidligere foretagne 

hensættelser blev dermed tilbageført, hvilket påvirkede egenkapitalen positivt samtidig med at 

værdien af udlån blev opskrevet med det tilsvarende beløb.
80

 Lars Andreasen påpeger, at 

overgangen skulle ske 1. januar men, at der samtidig forelå krav om ændring af 

sammenligningstallene for regnskabsåret 2004. Årsagen til dette er at oplyse regnskabsbrugeren om 

den resultatmæssige effekt af overgangen til nye regler. Lars Andreasen påpeger endvidere, at der 

udover hensynet til regnskabsbrugeren ligeledes blev taget hensyn til de omfattede virksomheder 

med hensyn til omkostningen ved ændrede regnskabsregler og dertilhørende ændrede metoder. 

Dette kommenterer Hans Peter ligeledes, hvor han udtaler sig om omkostninger både på proces- og 

systemsiden. Hensynet til virksomhederne betyder, at regnskabet for 2005 kun indeholder 

resultatopgørelse og balance opgjort efter IFRS regelsættet. Han forklarer, at det er normalt kun at 

forlange ét års driftseffekt af nye regnskabsregler frem for to år.
81

 

Nedenstående figur 4, illustrerer udviklingen i pengeinstitutternes kapitaloverdækning, 

nedskrivninger, hensættelser og stødpude som den procentvise andel af udlån og garantier for 

perioden år 1996-2008. Således indeholdes udviklingen omkring overgangsåret, hvor IFRS blev 

implementeret. I forhold til ovenstående figur 3 indeholdes data for år 2008 yderligere i 

nedenstående figur. Siden implementeringen primo 2005 fremgår der som nævnt ikke længere 

hensættelser men i stedet nedskrivninger. Det fremgår af figuren, at nedskrivninger var faldende fra 

at udgøre 1 % af udlån og garantier i år 2005 til 0,7 % år 2006 samt at hensættelser erstattedes af 

nedskrivninger.
82

 Faldet i nedskrivningerne skyldes ifølge Nationalbanken dels, at Danmark befandt 

sig i en højkonjunktur og at der derfor ikke var et ligeså stort et behov for nedskrivninger og dels at 

pengeinstitutterne skulle tilpasse sig de nye regnskabsregler og kun kunne nedskrive ved 

forelæggelse af OIV.
83

 Med OIV falder nedskrivningerne tidsmæssigt tættere på de egentlige tab, 

hvilket ifølge Nationalbanken kan ses i lighed med de tidligere B-hensættelser. Dog pointeres det, at 

de ikke kan sidestilles med de tidligere hensættelser. Dette underbygges af tallene for grafen, hvor 

det fremgår, at B-hensættelser ultimo 2004 udgjorde 0,4 % og A-hensættelser 1,5 %. I 2005 ses at 

nedskrivninger udgør 1 %. Figur 3 kan ikke sammenlignes med figur 4, hvad angår posternes 

størrelse, hvilket skyldes, at Figur 3 opgøres i kroner, mens Figur 4 opgøres i procenter. 
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Argumentationen ovenfor, om at kapitaloverdækningen er den samme, gælder dog ikke for Figur 4, 

hvor det ses at denne er faldende fra år 2004 til år 2005. Dette kan skyldes, at beløbet for udlån og 

garantier ligeledes ændres, hvorfor procentsatserne heraf ændres. 

Figur 4, giver endvidere indtryk af, hvordan pengeinstitutterne ikke længere har den samme 

stødpude som forinden IFRS. Dette afspejles ved, at stødpuden i år 1996 næsten er oppe på 7,8 

procent, det højeste niveau i perioden, mens denne falder drastisk, fra år 2003 til år 2005, til et 

niveau på ca. 4,5 procent, det laveste i perioden. Stødpuden udgøres på daværende tidspunkt, år 

2005, kun af kapitaloverdækningen, da der som tidligere nævnt ikke længere eksisterer 

hensættelser. Nationalbanken angiver, at en stor del af A-hensættelserne, med de gamle regler, 

kunne betragtes som at indgå i pengeinstitutternes stødpude også bestående af 

kapitaloverdækningen, der defineres som kapitalen der overstiger lovkravet på de 8 % som mindste 

kapital.
84

 Reduktionen af stødpuder betyder for pengeinstitutterne, at bankerne er blevet mere 

følsomme overfor stigende tab, der er typisk forekommende i lavkonjunkturer. 

Figur 47: Udvikling i hensættelser/nedskrivninger i procent af udlån og garantier 

 

Kilde: Nationalbanken, Finansiel stabilitet 2008, side 28 
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Overgangen til IAS 39 medførte derfor, at pengeinstitutter ikke længere kunne hensætte efter 

forsigtighedsprincippet men først nedskrive ved forelæggelse af OIV på et enkelt aktiv eller 

gruppevise af aktiver. Pengeinstitutterne skulle i overgangsåret tilbageføre en andel af 

hensættelserne, hvilket påvirkede såvel året resultat, der blev større, såvel som egenkapitalen, der 

ligeledes blev større. Den tidligere stødpude blev overført til egenkapitalen hvor den, ifølge Lars 

Andreasen, tiltrak aktionærernes opmærksomhed. Lars Andreasen nævner i interviewet, at bankerne 

hverken blev rigere eller fattigere af tilbageførelsen af hensættelserne.
85

 Dog pointerer han, at der er 

forskel på, hvorvidt de 5,451 milliarder kroner står på egenkapitalen frem for som en hensættelse. 

Begrundelsen herfor består i, at aktionærerne med tiden vil stille sig kritiske overfor den forhøjede 

egenkapital og vil være bekymrede over, at bestyrelsen eller direktionen besidder en sådan herreløs 

kapital, som Lars Andreasen omtaler den. Han påpeger i øvrigt, at de 5,451 milliarder kroner af 

aktionærerne opfattes som et højt beløb, hvilket forårsager denne reaktion, mens det for Danske 

Bank som virksomhed er småpenge.
86

 I regnskabet fremgår, hvad det enkelte finansielle instituts 

minimumkapital udgør. Når egenkapitalen er for stor, og virksomheden er overkapitaliseret, bliver 

aktionærerne altså bekymrede for, hvordan og til hvad direktionen anvender disse penge. Sådan en 

overkapital, eller en del af den, bliver således normalt udloddet eller anvendt til skabelse af 

yderligere aktivitet, i følge Lars Andreasen. Ved at udbetale overskydende kapital til aktionærerne 

håber virksomheden på, at kapitalen kommer tilbage, når de har behov for denne.
87

 

Ifølge Nationalbanken undgås det med neutralitetsprincippet, at bankerne opbygger skjulte reserver, 

som det tidligere har været muligt.
88

 Med de nye regler kan bankerne som nævnt først nedskrive på 

et senere tidspunkt og dermed ikke opbygge en sådan reserve. Dette nævnes ligeledes af Lars 

Andreasen, Hans Peter og Tine Heerup både som en rapporteringsmæssig konsekvens som nævnt 

ovenfor og er som følge deraf også en økonomisk konsekvens. 

Efter IAS 39 skal et udlån, hvor der er konstateret en OIV, nedskrives til nutidsværdien af samtlige 

forventede fremtidige betalinger på lånet. Således bliver OIV’en afspejlet i en lavere forventet 

fremtidig betaling.
89
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Den økonomiske konsekvens af de ændrede regler for nedskrivninger består i, at en andel af 

hensættelserne fra regnskabsåret 2004 blev tilbageført, hvilket kun skulle ske i forbindelse med 

overgangsåret. Dette medførte, at værdien af bankernes udlån steg, da der efter de nye regler ikke 

kunne nedskrives i en så omfattende grad. Værdien af aktivposten udlån skulle således opskrives 

med de tilbageførte hensættelser. Årene efter overgangsåret er nedskrivningerne lavere end efter de 

tidligere gældende regler og dermed er værdien af udlån tilsvarende højere. Den nærmere 

gennemgang af tilbageførslen gennemgås med udgangspunkt i Danske Bank i nedenfor i afsnit 3.5. 

Lars Andreasen nævner, at til trods for at nedskrivningerne blev påvirket, var bankerne bevidste 

om, at de fortsat skulle vurdere tabsrisiciene ved det enkelte udlån. Han uddyber dette med, at den 

effekt overgangen havde, med hensyn til nedskrivninger, netop var disse frigjorte hensættelser, der 

øgede den pågældende banks egenkapital, men dette alene ikke gjorde banken rigere. Lars 

Andreasen udtaler sig som sagt i forhold til situationen i Danske Bank, hvorfor der kan forekomme 

andre meninger i andre finansielle institutter. Han fremhæver, at bankerne godt var klar over, at der 

var den samme risiko som før, hvorfor han både argumenterer for og imod, at der har været 

økonomiske konsekvenser ved overgangen til de nye regnskabsregler. Hans Peter mener, at det er 

svært at isolere konsekvensen og begrunder dette med det svære i at belyse, hvordan krisen har 

påvirket bankerne. Han uddyber dette med, at de lavere nedskrivninger, og her ikke blot ved 

overgangen men som ny regnskabspraksis, giver et forbedret resultat, da nedskrivning og 

hensættelse er at betragte som en omkostning. Ifølge ham har dette givet en bedre solvens. Således 

er Lars Andreasen og Hans Peter enige i, at det er vanskeligt at isolere den økonomiske konsekvens 

af overgangen. Lars Andreasen nævner som eksempel herpå at ingen ved, hvor stor en andel af de 

nu tilbageførte hensættelser, der efterfølgende også blev realiseret. Ovenstående underbygger, at de 

tilbageførte hensættelser direkte som følge af ændrede regler for nedskrivning alene var en 

rapporteringsmæssig konsekvens for den enkelte bank, da de hverken gjorde banken rigere eller 

fattigere. Således er der tale om en ompostering. Dog er det samtidig også en økonomisk 

konsekvens i tilfælde af, at disse frigivne midler trækkes ud af virksomheden, hvilket var tilfældet i 

Danske Bank. 

3.3.2 Procykliske nedskrivninger 

Nationalbanken skriver i dens rapport, Kvartalsoversigt 1. kvartal 2012, at regnskabsreglerne for 

nedskrivninger virker procykliske, idet de bevirker, at bankernes udlånskapacitet øges i en 

højkonjunktur og reduceres i en lavkonjunktur.
90

 Grundet dette, samt i lyset af finanskrisen, er det 
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blevet diskuteret, hvorvidt standarderne skal justeres således, at bankerne i gode tider opbygger 

reserver til dårligere tider. I rapporten, Kvartalsoversigt 1. kvartal 2010, skriver Nationalbanken, at 

finansiel virksomhed i sin natur er procyklisk.
91

 Dette forklares ved, at kreditinstitutternes villighed 

til at yde kredit er større i højkonjunkturer, hvor der er lav ledighed og høj indtjening i 

virksomhederne. Det modsatte er gældende i lavkonjunkturer. I sådanne dårlige tider er der større 

risici forbundet med at yde udlån, hvorfor kreditinstitutternes villighed er lavere. Denne lavere 

villighed skyldes også forventninger om stigende nedskrivninger, der forventes i lavkonjunkturer 

som følge af højere risici og usikkerhed samt en højere andel af tab på udlån for bankerne. 

På grund af holdningen om, at nedskrivninger er procykliske, har det været debatteret, hvorvidt 

denne konjunkturforstærkning bør og kan dæmpes ved justering af kapitalkravsreglerne såvel som 

regnskabsstandarderne vedrørende nedskrivninger.
92

 Dæmpningen består i opbygning af en 

stødpude i gode tide således, at virksomhederne har penge afsat til dårligere tider. Dette er netop et 

af de centrale fokusområder i IFRS 9, der indtil videre kommer til at bygge på en forventede 

tabsmodel, der omtales nærmere i afsnit 5.7 IFRS 9 – fase to: nedskrivninger. Lars Andreasen 

betvivler dog virkningen af denne stødpude, idet han stiller spørgsmålstegn ved metoden, samt 

måden hvorpå denne opbyggede stødpude skal frigives efter IFRS 9. Hans holdning til 

nedskrivningsmodellen fremgår af interviewet med ham, hvor det er tydeligt, at IFRS 9 ifølge ham 

ikke har nået målet endnu ej heller er optimal. Dog roser Lars Andreasen den forventede tabsmodel, 

i IFRS9, for at dæmpe den procykliske effekt i opgangstider, mens han kritiserer den for ikke at 

dæmpe nedturen.
93

 Det skal dog bemærkes, at hans holdning tager udgangspunkt i standarden, som 

den foreligger nu, der endnu er på udviklingsstadiet. Problemet, som Lars Andreasen belyser, består 

i, at han betvivler, hvordan stødpuden frigøres. Hans holdning afspejles i følgende udtalelse, jf. mail 

fra Lars Andreasen linje 56-61: ”Nedskrivninger efter expected loss vil reducere 

indtjeningsvolatiliteten, hvis de udformes, så bufferen kan anvendes i nedgangstider og under going 

concern. Det stiller jeg mig tvivlende overfor. Jeg er dog ikke i tvivl om, at expected loss vil 

medføre opbygning af buffere, som i det mindste kan bruges til finansiering af tab, hvis banken skal 

afvikles. Sådanne buffere ville have været rare at have for både samfundet, de afviklede banker og 

ikke mindste de overlevende banker, som har betalt for tabene de seneste 3-4 år.” 
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Ovenstående udtalelse udtrykker, hvilken forventning og holdning som Lars Andreasen har til, 

hvorvidt IFRS 9 er en forbedring i forhold til IAS 39, hvad angår nedskrivningsmodel. Det fremgår 

af interviewet, at han mener, at den forventede tabsmodel rent regnskabsteoretisk er et fint koncept, 

men at den ikke vil fungere i praksis. Forklaringen skal findes i, at modellen rigtigt nok vil dæmpe 

opturen ved at hensætte ud fra en betragtning om de fremtidige forventede tab, men der ikke er 

regler for, hvornår disse reserver skal og kan frigives i nedturen. Lars Andreasen påpeger, at de i 

nedgangsperioder ikke vil få frigivet disse buffere, fordi direktionen ikke ved, hvornår nedgangen 

stopper. Rent psykologisk vil bankdirektionen ikke turde dette, da de ikke ved, hvor længe pengene 

skal strække og hvorvidt bufferen er mere nødvendig på et senere tidspunkt afhængig af 

nedgangsperioden. Lars Andreasen mener, at bufferen vil udgøre et sikkerhedsnet, der kan blive 

anvendt ved et eventuelt bankkrak, men det at have en buffer ikke vil stoppe nedturen.
94

 

Nedskrivninger som en økonomisk konsekvens forventes således stadig at eksisterer under IFRS 9, 

grundet at den forelagte nedskrivningsmodel ikke vil dæmpe denne procykliske effekt. 

3.4 Omkostninger 
En anden konsekvens, der nævnes af både Hans Peter og Lars Andreasen, er årets resultat, der blev 

påvirket af det nye regelsæt. Hans Peter nævner, at der er højere omkostninger forbundet med 

aflæggelse af regnskab efter IFRS, hvorfor overgangen til IFRS altså havde en økonomisk 

konsekvens for bankerne. Hans Peter nævner dog ikke, hvorvidt omkostningerne hertil var højere i 

forbindelse med overgangsåret end de efterfølgende år.
95

 Ingen af interviewpersonerne nævner 

specifikt overgangen IAS 39 som værende omkostningsfuldt men i stedet overgangen til IFRS 

regelsættet. IAS 39 betragtes som værende en af de mest omfattende standarder, hvorfor bankerne 

alt andet lige må have afholdt ekstra omkostninger, også i forbindelse med IAS 39. Dette fremgår 

da også af interviewet med Hans Peter, der specifikt nævner på hvilke områder, bankerne oplevede 

højere omkostninger. De forhøjede omkostninger henviser Hans Peter således til to forhold: system- 

og processiden. På systemsiden bestod de øgede omkostninger i en tilpasning af systemer som følge 

af ændrede specifikke krav indeholdt i IFRS. Dette kunne eksempelvis være en tilpasning af 

systemer til at indeholde den nye nedskrivningsmodel. På processiden bestod omkostningerne i en 

øget arbejdsindsats til udarbejdelse af regnskabet i overgangsåret, samt i, at IFRS er et langt mere 

omfattende regelsæt med betydeligt større oplysningskrav der, alt andet lige medfører øgede 

udgifter til udarbejdelse af regnskabet. 
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Tine Heerup nævner dog, at Finanstilsynet ved indførslen af IFRS lempede oplysningskravene for 

ikke-børsnoterede banker. Hun udtrykker dette i følgende, jf. interview med Tine Heerup linje 50-

53: ”Nej det var jo så der, hvor at vi lempede om jeg så at sige ikke, fordi altså hvad mening er der 

i, at en lillebitte sparekasse skal leve op til alle de her store oplysningskrav, så vores hensigt 

dengang, var jo simpelthen at sige, jamen vi vil gerne have at det er så, vi vil gerne beholde noget 

sammenlignelighed(...)”. For disse banker har dette medført, at de ikke har haft samme grad af 

omkostninger som, hvis de skulle implementere hele IFRS inklusiv oplysningskravene. De ikke-

børsnoterede banker er som tidligere nævnt ikke forpligtede til at aflægge regnskab efter IFRS, men 

skal følge de danske regnskabsregler, der blev tilpasset de internationalt gældende. 

Årets resultat blev påvirket af de ændrede regler på flere punkter. På den ene side forøgede de 

tilbageførte hensættelser samt de fremafrettede lavere nedskrivninger, som bekendt, årets resultat. 

På den anden side mindskedes årets resultat som følge af højere omkostninger til system- og 

processiden. Som Lars Andreasen nævner, bliver en virksomhed hverken rigere eller fattigere af 

tilbageførte hensættelser, da pengene blot står andetsteds i regnskabet.
96

 Derimod vil højere 

omkostninger, til udarbejdelse af regnskabet efter de nye regler IFRS, påvirke virksomhedens 

resultat ved reducering heraf idet disse penge trækkes ud af virksomheden, og derfor ikke fremgår 

andetsteds i regnskabet. 

Lars Andreasen nævner ligeledes, at overgangen til IFRS gjorde rapporteringen mere omstændig og 

besværlig. Dette begrunder han med, at pengeinstitutterne ligeledes skulle udarbejde en særskilt, og 

dermed ekstra, årsrapport til Finanstilsynet. I interviewet, siger han således, jf. interview med Lars 

Andreasen linje 65-68: ”(…) at banker og finansielle virksomheder har to rapporteringer minimum 

i Danmark. Vi har en regnskabsrapportering til Finanstilsynet efter et foreneligt regelsæt og vi har 

et IFRS regnskab som vi sender på gaden. Så den umiddelbare rapporteringsmæssige konsekvens 

er dobbelt arbejde, to forskellige regnskaber.” Bankerne og pengeinstitutter skulle altså efter 

indførslen af IFRS udarbejde et regnskab efter IFRS-standarder og et andet regnskab efter 

Finanstilsynets forenelige regler. Dobbeltarbejdet, som Lars Andreasen udtrykker det, medfører alt 

andet lige forhøjede omkostninger for virksomheden og påvirkede derfor årets resultat. 

3.5 Forbedret mulighed for at fonde i udlandet 
Udover nedskrivninger og øgede omkostninger nævner Hans Peter en tredje konsekvens, nemlig en 

forbedret mulighed for bankerne for at fonde sig i udlandet. Dette begrunder han med 
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sammenligneligheden, der har styrket de danske bankers konkurrenceevne. Sammenligneligheden 

består i det ensartede regnskabsregelsæt således, at Danmark benytter regelsæt, der er der samme 

eller foreneligt med udenlandske regler. Samtidig er IFRS langt mere sammenligneligt med 

USGAAP end de tidligere gældende danske regler, hvilket skyldes eksistensen af denne globale 

convergence mod IFRS og hvor USA er komfortable med IFRS, som Hans Peter udtrykker det.
97

 I 

Danmark gælder denne fordel ikke kun de børsnoterede selskaber, da de danske regnskabsregler, 

regnskabsbekendtgørelsen, som tidligere nævnt, ligeledes blev tilpasset i 2005 for at opnå 

sammenlignelighed mellem børsnoterede og ikke-børsnoterede danske virksomheder. Følgende 

citat af Hans Peter viser dette, jf. interview med Hans Peter side 2 linje 47-55: ”Omvendt kan man 

sige, at IFRS’en burde have gjort at de kan hente flere penge i udlandet, fordi de nu opererer med 

en fælles regnskabsramme som vi også opererer med. Så det vi jo typisk ser på banker og andre 

steder, det er jo at hvis du skal fonde dig i udlandet, hvilket jo er det bankerne de gør mange af 

dem, jamen hvis du skal fonde dig i udlandet så bliver du nødt til at bruge en 

regnskabsbegrebsramme som de kender i udlandet og der er IFRS så grundlaget og hvis du kommer 

med noget de ikke kender, jamen så er der en sandsynlighed for at så vil du betale en omkostning og 

så får man en højere rente. Så på den måde kan man sige at så burde IFRS alt andet lige have haft 

en positiv indvirkning på deres økonomi i form af deres muligheder for at fonde sig i hvert fald.” 

Endvidere uddyber Hans Peter, at han gennem sin erfaring kan se at de banker, der gerne vil fonde 

sig i udlandet, har større tendens til frivilligt at aflægge regnskab efter IFRS. Hvorvidt dette også 

var gældende før år 2005, nævner han dog ikke noget om. Denne årsag leder frem til 

gennemsigtigheden i et regnskab, der er et nøgleord, der går igen igennem interviewet med Hans 

Peter, Her pointerer han, i forskellige sammenhænge, vigtigheden i et regnskabs gennemsigtighed. 

Han udtrykker det endda sådan, at alt det investorerne ikke forstår, det koster i forhold til en lavere 

rente. Tine Heerup er af samme overbevisning. Hendes holdning afspejles i følgende, da vi spørger 

til hendes opfattelse af, hvordan bankerne modtog nyheden om overgangen til IFRS, jf. interview 

med Tine Heerup linje 38-45:”(…) jamen jeg tror at det var lidt blandet dengang. Jeg tror at der 

var nogen af de store banker der formentligt så at det var en fordel, at der kom nogle ensartede 

regler og at de, især de store koncerner der også har virksomheder i andre lande, at det var mere 

fællesregler og mere sammenligneligt med andre i Europa. Det er jo klart at det har en 

konkurrencefordel at man ikke skal sidde og forklare hvordan er vores egne regler her i Danmark, 

så jeg tror, samlet set, og det har der jo været mange undersøgelser af, at det har jo været, det har 
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jo gjort at det har været billigere at skaffe kapital, at man har fået nogle ensartede, mere ensartede 

regler, så kan man jo diskutere hvor ensartede de er når det kommer til stykket, men man har den 

samme principramme ikke.” Studier har ligeledes påvist, at mere information i et regnskab 

medfører lavere kapitalomkostninger grundet en lavere information asymmetri. Den forbedrede 

konkurrenceevne gør det nemmere at tiltrække investorer og dermed kapital.
98

 Hans Peter mener 

ligeledes, at de danske virksomheder med IFRS er mere konkurrencedygtige i udlandet på grund af 

gennemsigtigheden i deres regnskab og investorer derved er mere trygge ved regelsættet, da de 

forstår hvilke regler, der ligger til grund for regnskabet.
99

 Investorerne ønsker derfor i højere grad at 

poste kapital i de danske banker, når de forstår regnskabet og hvilke regler det er aflagt ud fra. 

Der er her tale om en økonomisk konsekvens eftersom, at overgangen til IFRS har haft en positiv 

indvirkning på økonomien i form af mere konkurrencedygtige banker og dermed bedre mulighed 

for indtjening og højere indtjening. Hans Peter nævner intet konkret eksempel eller hvorvidt den 

positive økonomiske indvirkning overhovedet kan isoleres. Det fremgår endvidere ikke hvorvidt 

den forbedrede mulighed er målbar. 

3.6 Eksempel - Danske Bank 
I forbindelse med overgang til IFRS krævedes der en åbningsbalance for det foregående år. Således 

blev IFRS gældende fra 1. januar 2005, hvilket betød at den enkelte virksomhed skulle udarbejde en 

åbningsbalance pr. 1. januar 2004, balance pr 31. december 2004 og resultatopgørelse for 2004 efter 

IFRS, jf. bestemmelserne i IFRS 1 omkring førstegangsaflæggelse efter IFRS. Dette ses af Danske 

Banks årsrapport 2004.
100

 Således er Danske Banks årsrapport for år 2005 aflagt efter IFRS, mens 

åbningsbalancen fremkommer af årsrapporten for 2004. Lars Andreasen forklarer, at IFRS-

overgangen skulle ske 1. januar 2005, men at der samtidig også var krav om ændring af 

sammenligningstallene for regnskabsåret 2004. Der var krav om at informere regnskabsbrugeren 

om, hvilke ændringer overgangen har haft på tallene.
101

 

Af Danske Banks regnskab ses de økonomiske konsekvenser afspejlet i flere nøgletal og 

regnskabsposter. I regnskabet ses, at Danske Bank præsenterer en opgørelse over ændringerne og 

den enkelte ændrings indflydelse på henholdsvis egenkapitalen og resultatet. 
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3.6.1 Årets resultat 

Det ses, at årets resultat for år 2004 var 9.317 millioner kr. opgjort efter IFRS mod 10.558 millioner 

kr. opgjort efter de før-gældende regler. Danske Banks resultat blev altså reduceret med 1.241 

millioner kr. efter IFRS- standarderne, hvilket de kommenterer flere steder blandt andet i det af dem 

udgivet IFRS Whitepaper, årsrapporten for 2004/2005 og årsregnskabsmeddelelse for 2004.  Denne 

reducering kan især henføres til et lavere niveau for indtægtsførelse af tidligere opgjorte 

hensættelser. 

3.6.2 Nedskrivninger 

Af Danske Banks årsrapport fra 2005 fremgår det at Danske Bank, som konsekvens af overgangen 

til IFRS, øgede deres egenkapital 1. januar 2004 med 5,451 milliarder kroner, mens resultatet blev 

reduceret med 797 millioner. Dette alene i forhold til ændrede regler for nedskrivninger på udlån.
102

 

Tilbageførelsen på de 5,451 milliarder, der blev krediteret egenkapitalen, blev modsvaret af en 

forøgelse af værdien af udlån, der blev debiteret beløbet. Reduktionen i resultatet på de 797 

millioner kroner, der blev debiteret indtægter i resultatopgørelse, blev modsvaret af en reduktion af 

værdien af udlån, der derfor blev krediteret. Denne reducering, af årets resultat, skyldes de indtrufne 

tab for regnskabsåret 2004 ud af de tilbageførte hensættelser. Dette uddybes nærmere. De 5,451 

milliarder kroner blev ved overgangen vurderet som værende en buffer for Danske Bank, der ikke 

kunne fastholdes under nedskrivningsmodellen i IAS39 og derfor skulle tilbageføres i 

overgangsåret. De 797 millioner kroner gik i løbet af regnskabsåret 2004 (01/01-31/12) fra ikke at 

opfylde kravene for OIV til at opfylde disse - altså tabene blev til faktiske tab. Dette medførte 

naturligvis, at Danske Bank nu kunne nedskrive værdien af udlån med en værdi svarende til dette 

beløb, da der nu forelå OIV for de omfattede udlån. Totalt set, for hele året 2004, fremkommer den 

resterende buffer på 4,654 milliarder kroner pr 31. december 2012, der er beregnet som de 

tilbageførte hensættelser pr. 1. januar 2004 på 5,451 milliarder fratrukket de senere faktiskgjorte tab 

på 797 millioner kroner.
103

 

Lars Andreasen udtaler sig om denne tilbageførelse. Her forklarer han, hvordan de tidligere regler 

medførte, at virksomheden skulle tage hensyn til fremtidige begivenheder, hvilket førte til, at 

Danske Bank havde opbygget en buffer på 5,451 milliarder kroner til dette hensyn. Da denne buffer 

skulle tilbageføres, manglede den alt andet lige, da disse forventede tab eller en del heraf indtraf på 

et senere tidspunkt. Reserven var jo netop hensat til at dække disse forventede tab i tilfælde af, at de 
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blev realiseret. En andel af Danske Banks forventede tab, der pr 1. januar var en del af den 

tilbageførte hensættelse, blev realiseret senere i år 2004, hvorfor dette tab blev nedskrevet 

udlånskontoen. Dette påpeger Lars Andreasen som noget de ved, mens han nævner, at ingen ved 

hvorvidt den resterende del af de tilbageførte hensættelser, primo 2005, blev realiseret på et senere 

tidspunkt eller forblev et forventede tab på udlån.
104

 Lars Andreasen konkluderer med denne 

beskrivelse med følgende citat, mail fra Lars Andreasen linje 26-27: ”Lidt populært kan man sige, 

at regnskabsregler ikke styrer størrelsen af bankers tab. Regnskabsreglerne styrer alene, hvornår 

banken skal føre tabet.” Med denne udtalelse viser Lars Andreasen, at han ikke mener, at beløbet 

på de tilbageførte hensættelser er stort nok til at forklare den finansielle krise. Dette begrundes ved 

at sætte de 5,451 milliarder kroner i forhold til øvrige tal for 2004. Årets resultat for 2004 var på 

10,558 milliarder kroner, opgjort efter praksis før IFRS, hvilket betyder, at overgangen til IFRS 

vedrørende nedskrivninger medførte, at kun et halvt års indtjening blev fratrukket, som Lars 

Andreasen udtrykker der. Ser man beløbet af tilbageførte hensættelser i forhold til egenkapitalen for 

2004, der udgjorde 64,656 milliarder kroner, ses det at heller ikke her var det en voldsom 

påvirkning. Dog påpeger Lars Andreasen, at det da havde været belejligt at have disse penge som 

buffer, da krisen indtraf. Danske Bank nedskrev dog sine udlån med ca. 60 milliarder kroner i 

perioden 2008-2011, hvor de tilbageførte hensættelser alligevel ikke havde været en stor nok 

reserve.
105

 

Samlet set blev konsekvensen vedrørende nedskrivninger altså en forhøjelse af både egenkapitalen 

og værdien af udlån på 4,654 milliarder kroner hver. Det fremgår endvidere at tilbageførelsen af 

nedskrivninger var skattepligtig, hvorfor effekten på egenkapitalen reduceredes med 

skattebetalingen. Denne fremgår som en negativ værdi under korrektionsposten øvrige 

skattemæssige effekter. Heri indeholdes dog også andre skattemæssige effekter, hvorfor beløbet 

ikke alene kan henføres som konsekvens af de tilbageførte hensættelser.
106

 

3.7 Kapitalkravsreglerne 
Kapitalkravsreglerne og regnskabsreglerne, IFRS, er som nævnt ovenfor to uafhængige regelsæt, 

hvorfor følgende afsnit omhandler kapitalkravsreglerne.
107

 Derudover nævnes dette regelsæt af både 

Lars Andreasen, Hans Peter og Tine Heerup, som alle fremhæver påvirkningen heraf på bankernes 
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finansielle situation. I det følgende vil kapitalkravsdirektivet blive gennemgået i korte hovedtræk, 

hvorefter interviewpersonernes holdninger og udtalelser hertil vil blive gennemgået. 

Kapitalkravdirektivet, CRD, er et EU-direktiv, der er udarbejdet på baggrund af Basel II. Direktivet 

fastlægger reglerne for dækningen i kreditinstitutter, her med fokus på bankerne, mens Basell II er 

et sæt internationale retningslinjer for kreditinstitutters kapitaldækning. Med indførelsen af Basel II 

blev de tidligere gældende regler, Basel I, erstattet.
108

 Basel III indeholdes i et fremtidigt direktiv, 

der dermed vil erstatte det nuværende kapitalkravsdirektiv. Da dette endnu er under udarbejdelse, 

fokuserer vi kun på direktivet, der bygger på Basel II. CRD trådte i kraft i år 2007 og dermed to år 

efter overgangen til IFRS, men dog inden finanskrisens egentlige start. CRD er opbygget af en 

struktur med tre søjler,
109

 der kort vil blive gennemgået, idet der refereres til disse i interviewene. 

Søjle 1: beregning af mindstekapitalkrav 

Under denne søjle beregnes mindstekapitalkravet i den enkelte bank, der fastsættes til at være 

minimum 8 % af de risikovægtede aktiver. De risikovægtede aktiver opgøres ud fra beregning af 

den pågældende virksomheds kredit-, markeds- og operationel risiko - altså risikoen som banken 

påtager sig ved et udlån. Reglerne herfor fremgår af direktivet, hvor der eksisterer flere metoder til 

opgørelsen heraf. Metodevalget er valgfrit. Metoderne vil ikke blive gennemgået, da dette ligger 

udenfor opgavens fokus. 

Søjle 2: tilsynsproces 

Her er det, det enkelte finansielle instituts ledelse, der er ansvarlig for, at dets kapitaldækning er 

tilstrækkelig i forhold til de risici, som virksomheden er udsat for. Sagt med andre ord er det 

ledelsens ansvar, at der er sat mere kapital til side, hvis risikoen vurderes større end, hvad de 8 % i 

mindstekapitalen kan dække. Reglerne i søjle to indeholder således krav og regler om, at der for det 

enkelte institut skal foretages løbende og fremadrettede vurderinger af dette solvensbehov.
110

 

Minimumskravet der bestemmes i søjle 1,er således udtryk for at ledelsen, i dens opgørelse af 

solvensbehovet, kan blive nødt til at sætte procenten højere end lovkravet på de 8 %.
111
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Finanstilsynet har efter reglerne her beføjelse til at pålægge et finansielt institut at have en større 

kapital end minimummet på de 8 %.
112

 

Søjle 3: markedsdisciplin/oplysningsforpligtelse 

Den sidste søjle omfatter en række oplysningsforpligtelser, der skal sikre en øget gennemsigtighed i 

forhold til eksterne interessenters indblik i det enkelte pengeinstituts kapitaldækningsopgørelse og 

dennes procedurer herfor. 

Alle tre interviewpersoner nævner kapitalkravsdirektivet til trods for, at der ingen 

interviewspørgsmål er omkring dette, se bilag 2. Både Hans Peter og Lars Andreasen nævner som 

sagt selv kapitaldækningsreglerne. Især Hans Peter nævner dette regelsæt flere gange. Hans Peter er 

af den holdning, at det nærmere er kapitalkravsreglerne frem for regulering via standarderne, der 

kan have en effekt på risikoen for en fremtidig krise i den finansielle sektor set ud fra, at bankerne 

skal have en stødpude til at imødegå dårligere tider. Han udtaler sig, jf. interview med Hans Peter 

linje 449-450: ”(…) jeg mener ikke at du kan regulere IAS39 med henblik på at undgå en fremtidig 

krise, det tror jeg ikke på, det bør ligge i kapitalreglerne.” 

Hans Peter specificerer, at en given stødpude netop ikke reguleres via standarderne men via 

kapitalkravene. Hans holdning afspejles i følgende udtalelse, jf. interview med Hans Peter linje 71-

77: ”I min optik så synes jeg at det er overvurderet hvor stor effekt regnskaber har på den 

finansielle risiko - og årsagen til det er, at hvis man tror at man kan stoppe en krise ved at styre 

hvordan regnskaberne ser ud, så tror jeg at man har misforstået effekten af et regnskab og årsagen 

til det er, i min optik så er styringen af finansielle kriser hvilket de betragtes at være i dag, det er 

netop at bankerne ikke har haft den tilstrækkelige stødepude, overfor det slag det egentlig har. Og 

den stødepude bliver jo ikke reguleret i regnskabet, den bliver reguleret via søværnsreglerne og 

kapitalkravene.”. Han forklarer, at der måske har været en misforstået opfattelse af, hvad 

regnskabet egentlig er og hvilken funktion det har. Regnskabet er ifølge ham et slutprodukt, et 

produkt der viser, hvordan tingene er i den enkelte virksomhed, men som ikke kan ændre på den 

underliggende økonomiske realitet i virksomheden.
113

 Tine Heerup deler samme opfattelse som 

Hans Peter, da hun udtaler følgende, jf. interview med Tine Heerup linje 102-103: 

”Regnskabsregler er jo sådan noget bagud skuende der gerne, regnskaber skulle gerne bruges til at 

give et billede af noget der er foregået (…)” Hun er dermed enig i, at regnskabet har den funktion at 

give et billede af virksomhedens situation det foregående år. Lars Andreasen er indirekte enig med 
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de to andre, da han udtrykker sig om, at den ophørende mulighed for at hensætte til tab på udlån, 

den såkaldte stødpude, hverken gjorde bankerne rigere eller fattigere.
114

 Altså er det blot en 

regnskabsmæssig fremstilling, da det samme beløb fortsat er i virksomheden - efter IAS 39 er det 

blot på egenkapitalen i form af et større overskud. Hans Peter mener altså, at regnskabets betydning 

for konjunkturen har været overvurderet i den forstand, at han mener, at regnskabsreglerne blot 

regulerer regnskabet, hvorved der skal forstås, at det skal vise og afspejle den enkelte virksomheds 

økonomi. Han mener nærmere, at det er kredithåndværket i den enkelte bank og herunder bankens 

risikovillighed, der er styrende for økonomien i virksomheden. Dette reguleres i stedet af 

kapitaldækningsreglerne der, ifølge ham, kan påvirke og regulere den økonomiske situation i 

virksomheden.
115

 Disse bestemmelser regulerer netop bankens økonomi ved at opstille en række 

krav omkring, hvad der anses for en sund økonomi. Tine Heerup er også af den mening, at bankerne 

skal bruge kapitaldækningsreglerne til at regulere deres reserve. Dette afspejles i følgende udtalelse, 

jf. interview med Tine Heerup linje 206-209: ”(…) jamen bankerne skal opgøre deres 

solvensbehov, så må de jo, der kan de jo sådan set reservere hvad de nu mener at der er relevant at 

de skal have for at have, kunne have nok kapital til deres solvensbehov. Så det synes jeg, altså det 

er jo den vej man må gå og den kapital skal de jo have (…)” De mener således begge, at banken 

kunne have brugt kapitaldækningsreglerne til at styre sig igennem krisen. 

Hans Peter er ydermere af den opfattelse, at selvom at bankerne kan gøres mere modstandsdygtige, 

ved at have større nedskrivninger og dermed udsættes for mindre votalitet, giver det ikke for ham 

mening. Dette begrunder han med, at regnskabsreglerne ikke kan ændre den økonomiske situation 

men blot fremstille dem på anden vis. Ændrede regnskabsregler vil således kunne rense 

eksempelvis resultatopgørelsen for nogle tab, men det fjerner altså ikke eventuelle problemer blot 

ved at fremvise dem på en anden måde, som netop er det Hans Peter vil fremhæve med funktionen 

af et regnskab. Derfor mener han ikke, at regulering via standarder har nogen egentlig effekt på 

risikoen for en fremtidig krise. Denne sondring mellem regnskabsreglerne og kapitalkravsreglerne 

er interessant og fremkommer flere gange i interviewet med Hans Peter og Tine Heerup, hvorimod 

Lars Andreasen ikke nævner denne forskel i lige så høj grad. 

3.8 Delkonklusion 
Med overgangen til IFRS i år 2005 medfulgte en række rapporteringsmæssige såvel som 

økonomiske konsekvenser. Den største konsekvens, set ud fra alle interviewpersonerne, var 
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nedskrivningerne, nærmere bestemt tilbageførelsen af tidligere foretaget hensættelser som 

konsekvens af en ændret nedskrivningsmodel. I figur 3 fremgik det, hvordan tidligere A- og B 

hensættelser blev til nedskrivninger, da virksomheden ikke længere kunne hensætte efter 

forsigtighedsprincippet. Nedskrivninger kunne derimod først foretages ved forelæggelse af OIV, 

som gennemgået i kapitel 2. De nye regler medførte, at bankerne skulle tilbageføre en andel af 

hensættelserne i overgangsåret, hvilket har påvirket såvel årets resultat såvel som egenkapitalen, der 

begge blev tilført ekstra kapital. Neutralitetsprincippet som OIV baseres på, forhindrede dermed 

bankerne i at opbygge en skjult reserve. Konsekvensen var både en rapporteringsmæssig 

konsekvens, nævnt af de tre interviewpersoner, men også en økonomisk konsekvens som følge af, 

at egenkapitalen steg på grund af de tilbageførte hensættelser og dette i Danske banks tilfælde 

medførte udbetaling af udbytte til bankens aktionærer. 

Ifølge Nationalbanken medførte IAS 39 ydermere en ny nedskrivningsmodel, der virkede 

procyklisk. Dette medførte, at bankernes udlånskapacitet øgedes i en højkonjunktur og reduceredes 

i en lavkonjunktur. Endvidere mener Nationalbanken dog, at bankerne, i sin sande natur, er 

procykliske. Grundet en udbredt holdning om, at nedskrivningerne efter IAS 39 har virket 

procykliske, har det været debatteret, hvorvidt at konjunkturforstærkningen kan dæmpes ved at 

opbygge en stødpude i gode tider, således at virksomheden har denne reserve til dårligere tider. Lars 

Andreasen mente dog ikke, at stødpuden vil stoppe nedturen, men dog vil udgøre et sikkerhedsnet 

overfor samfundet, i tilfælde af bankkrak. Procykliske nedskrivninger forventes dog fortsat at 

eksisterer under IFRS 9, grundet at den forelagte nedskrivningsmodel ikke vil dæmpe den 

procykliske effekt. 

Derudover nævnes påvirkningen på omkostningerne forbundet med aflæggelse af regnskab efter 

IFRS som konsekvens af Lars Andreasen og Hans Peter.  Dette vedrører omkostninger på både 

proces- og systemsiden blandt andet som følge af det mere omfattende oplysningskrav. De øgede 

omkostninger nævnes i forbindelse med overgangen til IFRS og ikke kun specifikt til IAS 39. Dog 

nævnes finansielle instrumenter for værende et af de mest komplekse områder og dermed også IAS 

39, hvorfor der har været forhøjede omkostninger forbundet med overgangen til IAS 39. 

Hans Peter nævner som den sidste konsekvens en forbedret mulighed for bankerne for at fonde sig i 

udlandet. Dette skyldes, at investorer i udlandet er bekendte med IFRS fremfor danske regler og 

dermed blev bankernes konkurrenceevne forbedret. 
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Ifølge Nationalbanken er regnskabsstandarderne og kapitalkravsreglerne to afhængige regelsæt. 

Kapitalkravsdirektivet er baseret på Basell II og angiver retningslinjer for kreditinstitutters 

kapitaldækning. Heri er der krav om, at pengeinstitutionerne har en minimumskapital 8 % af 

virksomhedens risikovægtede aktiver. Derudover pålægges det bankens ledelse ansvaret for, at dets 

kapitaldækning er tilstrækkelig i forhold til de risici, som virksomheden er udsat for. Sagt med 

andre ord er det ledelsens ansvar, at der er sat mere kapital til side end minimumskapitalen, hvis 

risikoen vurderes større. Endvidere kan Finanstilsynet pålægge den enkelte bank at have mere end 

de 8 % i kapitaloverdækning. Afslutningsvist har bankerne en oplysningsforpligtelse omkring dens 

solvensbehov. Det er interessante, at alle tre interviewpersoner nævner kapitalkravsreglerne. Alle 

tre interviewpersoner er enige om at opbygningen af en reserve, til at modstå dårligere tider, ikke 

reguleres via regnskabsstandarderne men gennem reglerne for solvensbehovet, 

Kapitalkravsdirektivet. 

4. Kritik af IAS 39 
Siden overgangen til IFRS i 2005 har der, blandt nogle aktører, været utilfredshed med reglerne 

vedrørende nedskrivning på udlån, og andre finansielle aktiver, ved værdiforringelser. Det vil sige 

en kritik af IAS 39. Denne utilfredshed og kritik af de omtalte regnskabsregler opstod især efter, at 

den finansielle krise indtraf som følge af de værdiforringede finansielle aktiver, som mange 

pengeinstitutter oplevede. Kritikken omhandler især det nuværende gældende neutralitetsprincip, 

der betyder, at pengeinstitutter kun må nedskrive et engagement, når der foreligger OIV. Modellen 

tager således ikke højde for de forventede tab, hvilket medfører, at renteindtægterne i en positiv 

konjunkturcyklus overvurderes. Dette skyldes, at der ifølge reglerne ikke er mulighed for at disse 

tab indregnes som nedskrivning før, at en eller flere tabsbegivenheder er indtruffet og identificeret. 

I marts 2008 udgav IASB et discussion paper, Reducing Complexity in Reporting Financial 

Instruments, med formålet om at indsamle information til at assistere IASB i det fortsatte arbejde 

med udvikling af IFRS 9. I dette tilfælde har IASB således valgt at udgive et discussion paper i 

forbindelse med deres projekt med IFRS 9, hvori to forhold diskuteres. Det første, er de 

væsentligste årsager til kompleksiteten i IAS 39, der søges udbedret i IFRS 9. Det andet, er 

langsigtede strategier til at reducere kompleksiteten og derigennem forbedre regnskabsaflæggelsen. 

Der foreligger intet obligatorisk krav om, at der skal udgives et discussion paper i forbindelse med 

udvikling og offentliggørelse af en regnskabsstandard. Dette er alligevel valgt i dette tilfælde, 

hvilket som nævnt skyldes, at finansielle instrumenter betragtes som et komplekst emne og at IASB 
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har fået henvendelser fra flere aktører, der er utilfredse med standardens bestemmelser. Som det 

fremgår af dette discussion paper, modtager IASB kommentarer hertil, hvilke inddrages i det videre 

arbejde med forbedring af standarden. I september 2008 blev debatten omkring IFRS 9 afsluttet og 

efter opfordringer fra FSF samt G20-landene, blev der i november 2009 udgivet et udkast til den 

nye standard, IFRS 9 Financial Instruments, Project Summary and Feedback Statement. FSF 

ønskede, at IASB undersøgte muligheden for om nedskrivningsreglerne, bygget på en faktisk 

tabsmodel, kunne erstattes med en mere fremadskuende model, der tager højde for forventede 

fremtidige tab. 

I det omtalte discussion paper fremgår seks punkter over de vanskeligheder som 

regnskabsansvarlige, revisorer, lovgivere og andre brugere af regnskabet oplever i forbindelse med 

kompleksiteten i de mange måder at måle finansielle instrumenter på og de dermed forbundne 

regler.
116

 De seks nævnte punkter er: 

1. At det er vanskeligt, og i nogle tilfælde komplekst, at anvende kriterierne, der bestemmer, 

hvordan instrumentet skal eller kan måles. Kriterier ændres eller anvendes forskelligt, som 

nye typer af finansielle instrumenter oprettes. Det pointeres, at regnskabsansvarlige og 

revisorer kan have svært ved at holde trit med nye ændringer og bestemmelse af en passende 

metode. 

2. At der for visse former for finansielle instrumenter ikke foreligger specifikke krav. 

3. At det i visse tilfælde er op til ledelsen at vælge, hvordan et instrument skal indregnes. Det 

vanskelige heri består af, at hvis dette ikke gøres på det rigtige tidspunkt eller uden korrekt 

dokumentation, kan det få konsekvenser, som ledelsen overvejende ville foretrække 

undgået. I værste fald kan det have den konsekvens, at ledelsen skal ændre indregningen for 

tidligere perioder, hvilket blandt andet medfører øgede omkostninger og ændrede 

regnskabstal. 

4. At forskellige tab såvel som gevinster kan stamme fra forskellige indregningsmetoder og 

disse muligvis kombineres i den samme linje i totalindkomstopgørelsen. 

5. At det kan være svært at bestemme hvilken måling, der er blevet anvendt på det enkelte 

finansielle instrument eller at forstå, hvilke konsekvenser disse forskellige målinger kan 

have. Dette kan skabe problemer i sammenligningen af virksomheder, sammenligningen 
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mellem forskellige perioder for den samme virksomhed samt sammenligningen af poster i 

regnskabet, da disse kan være behandlet forskelligt. 

6. At vedligeholdelse og fortolkning af de mange komplekse krav gør det både vanskeligt og 

tidskrævende for den regnskabsansvarlige samt for revisor. 

Kapitlet vil indeholde de kritikpunkter, som nævnes af interviewpersonerne samt udvalgte punkter 

fra de ovenstående seks nævnte. Kritikpunkterne er følgende: 

 Kompleksitet 

 Klassifikation og måling 

 Forkert klassifikation 

 Dagsværdi med indregning over anden totalindkomst 

 Fortolkning af OIV 

 Procyklikalitet 

 Regnskabsstandarder 

 Nedskrivninger 

 Dagsværdi 

4.1 Kompleksitet 
Kompleksiteten i IAS 39 er blevet mødt af megen kritik. Nedenfor gennemgås udvalgte forhold, der 

er blevet kritiseret. 

4.1.1 Klassifikation og måling 

Det gennemgående og største kritikpunkt af IAS 39 er kompleksiteten, set i forhold til klassifikation 

og måling. Dette kritikpunkt fremgår ligeledes af de punkter i rapporten af IASB, Reducing 

Comlexity in reporting finansial instruments, der nævnes ovenfor.
117

 Kompleksiteten er ligeså dét 

punkt som, Lars Andreasen, Hans Peter og Tine Heerup mener, har været, og er, det største problem 

med IAS 39.
118

 

Kompleksiteten består i, ifølge IASB-rapporten, at IAS 39 standarden er svær at forstå, anvende og 

fortolke. Kompleksiteten i regnskabsaflæggelsen er, ifølge rapporten, et af de vigtigste emner blandt 

kritikken. Det fremgår også, at finansielle instrumenter er blandt de mest komplekse emner at 

rapportere om således, at det fremgår forståeligt, klart og dermed er anvendeligt for 
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regnskabsbruger. Med reference til den nævnte rapport fremgår det, at kompleksiteten opdeles i 

følgende vanskeligheder:
119

 

a) Vanskeligheden for brugerne i at forstå det økonomiske i en transaktion eller begivenhed, 

samt den samlede finansielle situation i den enkelte virksomhed. Altså hvordan 

virksomheden rent faktisk klarer sig. 

b) Vanskeligheden for regnskabsaflæggerne i at anvende regnskabsprincipperne, og i at 

kommunikere den økonomiske realitet af en transaktion eller begivenhed, samt den samlede 

finansielle situation i virksomheden. 

c) Vanskeligheden for andre (constituents) i at kontrollere, analysere og regulere en 

virksomheds finansielle rapportering som følge af de komplekse regler, der ligger til grund 

herfor. Ved svært gennemskuelige regler mindskes disse nævnte muligheder. 

Det fremgår endvidere, at det ikke alene er bestemmelserne, der er komplekse. Som nævnt er selve 

emnet finansielle instrumenter ligeså komplekst. Derfor forventes det ikke muligt at udforme simple 

regler over et så komplekst emne, som det synes at være.
120

 At finansielle instrumenter er 

komplekse afspejles i standarden af de mange måder, hvorpå virksomheden kan måle dens 

finansielle instrumenter. Som det fremgår af afsnit 2.2 Klassifikation, indeholder IAS 39 forskellige 

kategoriseringsmuligheder og således forskellige muligheder for indregning. 

Disse mange kategoriseringer gør det vanskeligt, for regnskabsbruger, at gennemskue 

virksomhedens egentlige værdier for eksempel ved værdiansættelse, hvilket nævnes af både Lars 

Andreasen og Hans Peter. De mener altså ikke, at gennemsigtigheden og forståeligheden er optimal, 

da kompleksiteten er altoverskyggende. Hans Peters holdning til standarden fremgår af følgende 

udtalelse, jf. interview med Hans Peter linje 397-400: ”Klassifikation og måling er jeg ikke stor fan 

af i IAS39 - jeg synes simpelthen det er for komplekst. Og jeg synes at det er alt for arbitrært og jeg 

synes reklassifikationsreglerne, lavet i år 2008, er jeg overhovedet ikke stor fan af – så de to dele 

der synes jeg ikke rigtig. Sikringsreglerne er jeg heller ikke særlig stor fan af i IAS39, de er også 

alt, alt for komplekse (…)” 

Lars Andreasens holdning til kompleksiteten i IAS 39 fremgår klart i følgende udtalelse, jf. 

interview med Lars Andreasen linje 462-467: ”Og så IAS 39 fordi at det er kompromisernes 

kompromis, altså det er for mange hylder, der er for mange argumenter man skal sidde og lede 
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efter. Det er for kompleks en standard og den eneste grund til, at vi ikke synes at den er kompleks, 

det er fordi at vi har arbejdet med den i så mange år, så virker alt jo nemt. Men at starte forfra i 

IAS 39, det er jo håbløst altså. Så væk med den. Stakkels Sydeuropa, nej undskyld Sydamerika, 

nogle af de lande der er på vej med IAS, lad os da se at få IFRS 9 om ikke andet for deres skyld.”. 

Han er dermed enig med Hans Peter i, at standarden er for kompleks og har ondt af de lande, der 

skal implementere den, forinden IFRS 9 er færdigudarbejdet. Tine Heerup virker tilsyneladende 

også til at være enig i, at IAS 39 er en kompliceret standard jf. interview med Tine Heerup linje 

179-182: ”Ja, det er klart at det har været en kompliceret standarder ikke og det er også 

kompliceret for brugeren at finde rundt i, hvordan er det nu lige og hvordan kan tingene være så 

forskellige afhængige af, hvilken beholdning i ens øh, eksempelvis værdipapirer, ryger ind i og 

sådan noget. Så det synes vi at man fjerner nogle optioner, det kan vi kun gå ind for.” 

Alle tre interviewpersoner er derved enige i kritikken af, at kompleksiteten i IAS 39 er for stor. 

Kompleksiteten påvirker gennemsigtigheden såvel som forståelsen af virksomheden og dens 

regnskab. Lars Andreasen er dog af den overbevisning, at der allerede er transparens i regnskaber 

aflagt efter IAS 39, såfremt læseren ved, hvor i regnskabet hun skal kigge.
121

 Dette er til trods for, at 

han samtidig mener, at standarden er for kompleks at anvende. Han påpeger dog, at finanskrisen, 

efter hans overbevisning, har hjulpet på gennemsigtigheden i regnskabet. Dette er ikke i forhold til 

bestemmelserne i IAS39, men i forhold til, at andre organer end IASB har krævet yderligere 

information.
122

  Ønsket om den øgede information i forbindelse med finanskrisen skyldtes, at 

offentligheden og interessenter ønskede en større indsigt i den enkelte virksomheds økonomi. Dette 

var på baggrund af den generelle pressede økonomi, herunder marked og samfund, som følge af 

krisen. 

Hans Peter er, modsat Lars Andreasen, af den overbevisning, at der ikke har været nok 

gennemsigtighed i regnskaberne og, at dette kan have haft en indflydelse på krisen. Det kommer til 

udtryk i følgende udtalelse til spørgsmålet om, hvorvidt IFRS har haft indflydelse på krisens 

omfang, jf. interview med Hans Peter linje 532-539: ”Man kan sige måske vil noget af det have 

været reduceret hvis man havde haft nogle bedre oplysning omkring det og bedre 

gennemskuelighed. Men det der egentlig vil ændre det, det er ændret adfærd. Så kan man sige, 

kunne regnskabet have på virket den adfærd? Det kunne det måske nok. Det var ikke sikkert jeg 

havde lyst til at købe en obligation eller lignende i selskabet hvis jeg kendte alle risiciene. Så på den 
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måde kan du måske godt sige at det måske godt kunne have reguleret det i form af adfærden hos 

investoren, hvis der var mere gennemskuelighed egentlig i forhold til, men jeg tror mere det er 

gennemskueligheden man skal have og ikke så meget det man kører på i indregning og måling.” 

Hans Peter er således af den overbevisning, at hvis der havde været mere gennemsigtighed i 

regnskaberne, havde investor haft bedre mulighed for at vurdere hvilke risici, der var forbundet med 

en mulig investering i den pågældende virksomhed. Ud fra dette, havde nogle investorer muligvis 

valgt, ikke at foretage investeringer. I forhold til regulering via standarder, mener han endvidere, at 

det ikke er muligt at hindre en krise men, at indførslen af IFRS har haft en vis påvirkning grundet, 

at regnskabsregelsættet ikke har været godt nok til at skabe gennemsigtighed.
123

 

Hans Peter bruger ordet arbitrær i forhold til bestemmelserne om klassifikation og måling i IAS 39. 

Ved arbitrær forstås at virksomhedens anvendelse af bestemmelserne bygger på skøn. Hans Peter 

mener, at det er usundt, at IAS 39 tillader, at bankerne mere eller mindre har kunnet vælge kategori 

til dens aktiver ud fra hvilke konsekvenser, det ville få. Hans holdning afspejles i følgende 

udtalelse, jf. interview med Hans Peter henholdsvis linje 279-280 og 286-289: ”Grundlæggende så 

er det jo usundt at du kan sidde og sige, hvad er det for et instrument jeg har, hvad er mine 

forventninger til det og så klassificere det ind i den kategori det nu er.” og ”(…) man er jo godt 

klar over hvordan markedet reagerer hvis der kommer negative udviklinger og så har man valgt 

den, som giver den bedste afspejling. Det er jo sådan man vælger at aflægge regnskab, ikke. Det er 

at man er meget mere opmærksom på, hvad er det egentlig af konsekvenser det kan få. Og det har 

været rent arbitrært.” Denne udtalelse afspejler kompleksiteten og kritikken, der har været af IAS 

39.  

4.1.2 Forkert klassifikation 

Som konsekvens af de mange muligheder for måling, eksisterer risikoen for, at der forekommer 

forkert kategorisering af et eller flere finansielle aktiver. Sker der forkert indregning fremgår det 

finansielle aktiv med en forkert værdi i regnskabet, hvilket medfører, at dele af regnskabet består af 

misvisende værdier. Hvorvidt der eksisterer en decideret forkert klassificering af en virksomheds 

finansielle aktiver kan dog diskuteres. Det skyldes, at nogle aktiver kan klassificeres efter flere af 

kategorierne. Dette afspejles blandt andet i en rapport udarbejdet af PwC, Regnskabsmæssig 

behandling af finansielle instrumenter, hvori der fremgår en oversigt over forskellige eksempler på 

finansielle aktiver og de dertilhørende mulige kategorier, jf. boks 5.
124

  Dette viser kompleksiteten, 
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ligesom det bekræfter Hans Peters holdning til det usunde i, at bankerne, til dels, selv har kunnet 

vælge hvilken klassifikation, der passede bedst til virksomheden. Dette er ud fra en betragtning af 

fremtidige scenarier og den afledte påvirkning på virksomheden.  

Den forkerte klassifikation bør, i stedet, betegnes som misvisende klassifikation grundet, ifølge 

Hans Peter, den store tilpasningsmulighed for virksomhederne herfor. Kompleksiteten består her i 

det svære i at gennemskue, hvordan det enkelte finansielle aktiv er klassificeret og værdiansat. 

4.1.3 Kritik at kategorisering 

I relation til kritik af indregning og måling i IAS 39, kritiseres muligheden for indregning, over 

anden totalindkomst, af Hans Peter for værende en ulempe i virksomhedens regnskab. Begrundelsen 

hertil skal findes i tilbageførelsen af tidligere indregnede værdireguleringer, altså nedskrivninger. 

For egenkapitalinstrumenter i denne kategori føres værditab over resultatopgørelsen mens 

efterfølgende eventuelle værdistigninger føres over anden totalindkomst, altså egenkapitalen. Som 

Hans Peter negativt udtrykker det, er dette ikke særligt fantastisk, hvilket også afspejles i, at 

virksomheder sjældent anvender denne kategori på aktieinvesteringer på grund af den store 

volatilitet i markedet for aktier.
125

 Hans Peters holdning fremgår af følgende udtalelse og eksempel, 

der ligeledes afspejler kompleksiteten, jf. interview med Hans Peter linje 321-329: ”Det helt store 

problem i denne her kategori, og det er der, der er kompleksitet i IAS39 det er, gældsinstrumenter 

og disponible for salg det dur bare slet ikke sammen. Fordi det den siger, det er, der har du 

nedskrivningsindikationen når du har en OIV, altså på samme måde du har et udlån, så skal du 

indregne det urealiserede tab i resultatopgørelsen, det er fint nok, det er til at forstå. På 

gældsinstrumenter må du gerne tilbageføre tab igennem din resultatopgørelse, men så har du lige 

pludselig problemet ikke, fordi du må tilbageføre den når det er den samme begivenhed, som gav 

anledning til nedskrivning som gør at du nu har en forbedret dagsværdi. Godt, hvornår har du så 

det på et udlån. Fordi det du skal tage fra egenkapitalen af, det er det du skal tage hele det 

urealiserede tab og køre over resultatopgørelsen.” Ligeledes mener Lars Andreasen at kategorien, 

disponible for salg, ikke fungerer optimalt teoretisk set, hvilket afspejles i følgende udtalelse, jf. 

interview med Lars Andreasen linje 341-343: ”Den anden store diskussion er så available-for-sale, 

har vi brug for den eller har vi ikke brug for den? I praksis er den rar at have, teoretisk så er det 

bullshit-accounting, efter min opfattelse.” 
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4.2 Fortolkning af OIV 
Nedskrivningsmodellen i IAS 39 er tillige blevet genstand for kritik, da modellen menes at skabe 

forståelsesproblemer. Problematikken opstår ved fortolkning af OIV, der som nævnt skal være 

indtruffet før, at en nedskrivning skal foretages. Problematikken ligger i, at det er svært at udvælge 

en enkelt begivenhed og senere hen fastslå, om tabet indtræffer samtidig med begivenheden. 

Selvom standarden oplister en række begivenheder som indikation på tab, jf. afsnit 2.6 

Nedskrivning, er der ingen klare retningslinjer, hvilket formindsker gennemsigtigheden for 

modellen. Lars Andreasen er enig i kritikken omkring, at standarden medfører plads til en vis grad 

af fortolkning, grundet de manglende klare retningslinjer. 

Han mener, at reglerne for objektiv indikation umiddelbart virker objektive og fornuftige men, at 

det i praksis er nødvendigt at anlægge en fortolkning heraf. Forklaringen, han ligger til grund for 

denne holdning, uddybes og afspejles i følgende udtalelse, jf. interview med Lars Andreasen 

henholdsvis linje 141-144 og 165-168: ”Når man læser IAS 39 og for så vidt også udkastet til den 

nye impairmentregler, så virker det jo så klart og tydeligt og objektivt. Og nemt. Men når man 

kigger på et udlån i praksis, så skal man anlægge nogle fortolkninger.” og ”Så den objektive 

indikation er den ene ting du kan røre ved når du fortolker. Hvornår er der objektiv indikation? Der 

kan jeg komme med nogle eksempler lige om lidt som sådan sætter det lidt op i relief, når du så har 

konstateret at der er objektiv indikation, hvor langt ind i fremtiden skal du kigge?” Af udtalelsen 

fremgår det, hvordan han selv, i kraft af hans arbejde, har haft svært ved at vurdere, hvornår der 

egentligt er indtruffet OIV og hvor lang ind i fremtiden banken skal kigge. 

Lars Andreasens holdning til fortolkningselementet i standarden afspejles i nedenstående udtalelse, 

der som foregående citat, ses i forhold til hans eksempel omkring objektiv indikation, jf. interview 

med Lars Andreasen linje 185-189: ”Så IAS 39 ser sådan meget, ordet objektiv indikation er jo 

vidunderligt, det er sådan – nu er der objektiv indikation. I praksis er det lidt svært at finde ud af 

hvornår der er objektiv indikation, det skal man lægge ind i en fortolkning. Den fortolkning er 

meget forskellig fra land til land og der har Finanstilsynet valgt en tilgang” Tillige vil en forskellig 

fortolkning, fra land til land, mindske sammenligneligheden mellem landende og samtidig mindske 

gennemsigtigheden og forståelsen af nedskrivningsmodellen, da der ligger en speciel fortolkning 

for, hvornår OIV er indtruffet, bag modellen. 

Trods kritikken af den faktiske tabsmodel er Lars Andreasen samt Hans Peter ikke helt utilfredse 

med modellen. Hans Peter udtaler følgende, jf. interview med Hans Peter linje 401-408: ”Og så er 
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der nedskrivningsreglerne i IAS39 - ja nedskrivningsreglerne i IAS39 ved jeg faktisk ikke er så 

dårlige som det man går og gør dem til. Jeg vil sige det på den måde, at jeg tror at det var, det man 

havde i IAS39 omkring faktisk tab gjorde jo at man havde noget, hvor du ikke på samme måde 

kunne regulere hele tiden på dine forventninger og så dermed styre din fremtidige indtjening, 

hvilket du kunne efter det gamle regelsæt for banker i Danmark, hvilket du reelt set også har kunnet 

i Spanien på grund af den anden risking og der synes jeg faktisk at det man havde i IAS39 var 

konceptuel, det var bare problematisk på mange områder, men den var til at forstå. Det synes jeg er 

ret vigtigt. Jeg synes forståeligheden af det man laver skal være ret vigtigt.” Hans Peter mener 

hermed, at den nuværende model egentligt er god nok på nogle punkter, mens den på andre, er 

problematisk. Han nævner endvidere, at banken, ved den nuværende model, ikke kan regulere på 

dens forventninger, for derigennem at styre den fremtidige indtjening. Dette kan der være en risiko 

for i en forventede tabsmodel, hvor tabsforventninger baseres på skøn og derved kan over- eller 

undervurderes til fordel for banken. Dét, Hans Peter lægger stor vægt på med 

nedskrivningsmodellen i IAS 39, er, at den er forståelig, hvilket han finder meget vigtigt. 

Hans Peter forklarer yderligere, hvorfor at nedskrivningsmodellen, efter hans mening, har været 

udsat for så megen kritik i følgende udtalelse, jf. interview med Hans Peter linje 413-417: ”Jeg tror 

at ulempen ved nedskrivning i IAS 39, det er nok delvis at man har misforstået på nogle punkter og 

det vil sige at den måske ikke bliver anvendt helt i den form, som IASB havde tiltænkt - og det har 

selvfølgelig været en ulempe, men det er jo fordi, at når man læser et regelsæt som IFRS, så læser 

med de øjne du kommer fra forstået på den måde at du læser den med det regnskabsgrundlag du 

egentlig oprindeligtog det giver nogen forskelle.” Han er dermed, til dels, enig med Lars Andreasen 

i, at der skal bruges anlægges en vis fortolkning. Når bankerne ikke anvender modellen, præcist 

som IASB havde tiltænkt, må det skyldes, at der er plads til fortolkning. 

Da Lars Andreasen bliver spurgt til, hvorvidt han foretrækker nedskrivningsmodellen i IFRS 9 eller 

IAS 39 fortæller han, at han til dels kan lide den faktiske tabsmodel, herunder OIV. Dette fremgår 

af følgende udtalelse, jf. interview med Lars Andreasen linje 383-386: ”Jeg vil… Jeg tror faktisk 

gerne at jeg vil have de der objektive kriterier for, hvornår man siger der er nedskrivning. Det kan 

jeg godt lide. Det er ikke kun en vane, men jeg kan godt lidt også i en virksomhedsstyring at det har 

en sammenhæng til vores ratingsystemer og det er altså lidt nemmere nede i, det er lidt mere enkelt 

om I vil administrativt nede i den lave ende af ratingklassen.” Han er derved positiv over for OIV, 

da den er lettere at benytte sig af og, som Hans Peter mener, også nemmere at forstå. 
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Selvom begge parter er enige i, at det er godt at få indregnet tab tidligere kan de begge fortsat se 

fordele i faktiske tab og OIV. 

4.3 Procyklikalitet 
Procyklikalitet er en mekanisme, der forstærker konjunkturudsving af indtrufne forhold eller 

faktorer.
126

 Nedenfor diskuteres, hvorvidt udvalgte forhold kan siges at virke procyklisk eller ej. 

4.3.1 Regnskabsstandarder 

En faktor der har været udsat for kritik, er regnskabsstandarderne og, hvorvidt disse forstærker 

konjunkturerne. Rapporten udgivet af Nationalbanken, Kvartalsoversig 3. kvartal, indeholder en 

artikel, hvori sammenhængen mellem kreditinstitutter og procyklikalitet undersøges. Det fremgår 

heraf, at en række forhold kan påvirke kreditinstitutters mulighed for at yde kredit henover 

konjunkturerne. Rapporten fokuserer på forholdet finansiel regulering, nærmere bestemt 

regnskabsregler og kapitaldækningsreglerne. Førstnævnte forhold gennemgås nedenfor, mens 

kapitalkravsreglerne i hovedtræk fremgår af afsnit 3.7 Kapitalkravsreglerne. For begge forhold 

fremgår det dog, at der internationalt er enighed om behovet for at foretage en justering af både 

regnskabsregler og kapitaldækningsregler, med formålet at reducere procyklikaliteten, der eksisterer 

i den finansielle sektor. 

Som det ene forhold, der nævnes i ovennævnte rapport af Nationalbanken, forefindes 

regnskabsreglerne at virke procykliske, hvorfor der, som sagt, er ønske om at justere disse, således 

at de fremover ikke bidrager til en forstærkning af konjunkturerne. Det fremgår, at reglerne påvirker 

pengeinstitutternes adfærd. I højkonjunkturer har disse tendens til at udvide dens aktiviteter, mens 

der sker en reduktion af aktiviteterne i lavkonjunkturer. Dette påvirker således den finansielle 

stabilitet. Regnskabsreglernes påvirkning er opdelt i to: nedskrivningsregler og værdiansættelse 

med fokus på brugen af dagsværdi. Nedskrivningerne omtales nærmere nedenfor i afsnit 4.3.2 

Nedskrivninger, mens kritikken af dagsværdi fremkommer i afsnit 4.3.3 Dagsværdi og afsnit 6.2 

Dagsværdi.
127

 

Nationalbanken er ikke den eneste, der analyserer, hvorvidt regnskabsregler er procykliske. I 

modsætning til Nationalbanken udgav Financial Crisis Advisory Group (FCAG) i år 2009 en 

rapport om konsekvenserne på udarbejdelsen af regnskabsstandarder som følge af den globale 

finanskrise.  Fokus er i denne, som i flere andre rapporter, på finansielle institutter af den årsag, at 
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disse har en central rolle i forhold til finanskrisen. Af FCAG’s rapport fremgår det, at de ikke synes 

at finde regnskabsstandarder medvirkende til krisens omfang. FCAG mener således ikke, at 

regnskabsstandarder virker procykliske. Samtidig diskuterer de dog, hvorvidt en forbedring af 

standarderne øger eller mindsker gennemsigtigheden i regnskaberne. På den ene side, vil forbedrede 

standarder kunne medføre øget gennemsigtighed, som følge af mindre kompleksitet i regnskabet, 

hvilket vil bidrage til genopbygning af tilliden til det finansielle marked. De vil dermed fungere som 

en såkaldt katalysator til finansielstabilitet og økonomiskvækst. På den anden side, kan ændringer i 

regnskabsstandarderne omvendt også skabe mindre gennemsigtighed, som følge af ændrede 

principper og dermed skjule effekten af krisen. Dette vil kunne medføre en faldende tillid til 

markedet og, ifølge FCAG, kunne forlænge den finansielle krise og dermed bremse den 

økonomiske fremgang.  FCAG har ikke været de eneste med fokus på finansiel stabilitet. I Danmark 

blev der i år 2008 etableret et selskab, Finansiel Stabilitet, hørende under Erhvervs- og 

Vækstministeriet, med formål at sikre finansiel stabilitet i Danmark, som navnet indikerer.
128

 

Tilliden til det finansielle marked er af afgørende betydning for den globale finansielle stabilitet. 

Dette afspejles netop i, at FCAG både belyser forbedrede standarder som værende en fordel og 

ulempe i henhold hertil. Tilliden skabes ifølge FCAG gennem tillid til regnskaberne og 

gennemsigtigheden heraf, hvor det i rapporten pointeres, at effektiv regnskabsaflæggelse afhænger 

af regnskabsstandarder af høj kvalitet samtidig med uafhængig revision og håndhævelse af 

standarderne.  Regnskabsreglerne er centrale, idet de regulerer og bestemmer rapporteringen og 

dermed påvirker de anvendelsesmulighederne for regnskabsbrugeren. Dog pointeres det også, at 

alle regnskabsbrugere bør erkende den finansielle rapporterings begrænsning.
129

 Finansiel 

rapportering stræber efter at oplyse en objektiv, gennemsigtig og ikke mindst relevant information 

omkring den pågældende virksomheds økonomiske resultater og tilstand til regnskabsbrugeren. 

Dette dækker dog kun over et såkaldt snapshot af tilstanden og brugerne kan derfor ikke forvente, at 

regnskabet viser den til altid opdaterede situation.
130

 

Som sagt findes regnskabsstandarderne for ikke at være procykliske, men FCAG belyser, at 

finanskrisen har afsløret svagheder i regnskabsstandarderne samt i anvendelsen heraf. Disse 

svagheder medførte den ovenfor omtalte faldende troværdighed til den finansielle rapportering. 

Svaghederne der nævnes i rapporten er følgende fire: i) det vanskelige i anvendelse af dagsværdi for 
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aktiver hvortil der ikke eksisterer et aktivt marked, ii) den forsinkede indregning af tab som følge af 

den faktiske tabsmodel, iii) kritik af de mange muligheder af ikke-balanceførte 

finansieringsstrukturer (der dog ikke vedrører opgaven her) og iiii) kompleksiteten af standarder 

vedrørende/gældende for finansielle instrumenter, altså IAS 39.
131

 Alle svaghedspunkter, på nær det 

tredje, nævnes ligeledes andetsteds og fremgår i særdeleshed af interviewene. At de tre forhold 

nævnes og kommenteres af interviewpersonerne indikerer, at det ikke alene er FCAG, der har de 

pågældende holdninger. Særligt det første og andet punkt sættes i relation til procyklikalitetet, 

hvilket kan forklare den kritik, der har været netop af måling til dagsværdi samt kritikken af den 

faktiske tabs model. Vedrørende punkt fire fremhæves det i rapporten, at kritikkere mener at på 

trods af kompleksiteten i standarderne, har disse ikke formået at afbillede risiciene forbundet med 

sådanne komplekse finansielle instrumenter, som bankerne besidder og forhandler. 

Trods de nævnte svagheder angiver FCAG samtidig, at forbedrede standarder ikke kan løse krisen 

og de dertilhørende økonomiske problemer, men forventes at være med til at genoprette tilliden hos 

markedets aktører som nævnt ovenfor. 

4.3.2 Nedskrivninger 

Nationalbanken beskriver, hvordan nedskrivninger på udlån efter bestemmelserne i IAS 39 

forekommer procykliske. Med kravet om OIV skal og kan en virksomhed først nedskrive på et 

senere tidspunkt end under såvel forsigtighedsprincippet som den forventede tabsmodel. 

Sidstnævnte forventes som nævnt indeholdt i IFRS 9. Som det fremgik af afsnit 3.3.1 Fra 

hensættelser til nedskrivninger, blev hensættelser til nedskrivninger ved overgangen til IAS 39.
132

 

Uden muligheden for at hensætte, kan banken ikke opbygge en reserve til at modstå tab på udlån i 

dårligere tider. Dette medfører, at gode tider forstærkes af et større resultat, mens dårlige tider 

forstærkes af et mindre resultat. Nationalbanken beskriver dette med følgende forklaring, jf. 

Kvartalsoversigt 3. kvartal 2009, Danmarks Nationalbank, side 66: ”Anvendelse af princippet om 

objektiv indikation resulterer i lave nedskrivninger og høj indtjening i højkonjunkturer. Dette vil, alt 

andet lige, medvirke til at øge kreditinstitutternes muligheder for at låne ud og dermed forstærke 

konjunkturopsvinget. En forværring af konjunkturforholdene kan derimod resultere i markant 

stigende nedskrivninger, hvilket reducerer kreditinstitutternes indtjening og medvirker til 

forværring af deres kapitalforhold. Dette fænomen ses tydeligt under det nuværende 
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konjunkturtilbageslag. Tab kan tvinge kreditinstitutterne til at reducere udlån og dermed medvirke 

til yderligere forværring af konjunkturerne.” 

Ovenstående forklaring fra Nationalbanken fremhæver, at den procykliske effekt hænger sammen 

med, at virksomhedernes adfærd påvirkes af konjunkturerne og derigennem virker procykliske. 

Uden hensættelser har virksomheden ingen reserver at trække på i dårlige tider således, at tabene i 

nedgangsperioder reduceres. Dog er det muligt for virksomheden at ruste sig bedre økonomisk mod 

tab via anden regulering så som Kapitalkravsdirektivet indført i 2007. Her har ledelsen mulighed for 

at hensætte mere end de 8 % i minimumskapital og derigennem opbygge en reserve.
133

 Lars 

Andreasen udtrykker forbeholdenhed overfor nytten af buffere opbygget med IFRS 9, idet han 

stiller sig undrende overfor, hvornår og hvordan denne frigøres. Dette omtales nærmere i afsnit 

3.3.2 Procykliske nedskrivninger. 

Påvirkningen på pengeinstitutternes adfærd som følge af konjunkturudsvingene beskrives ligeledes i 

Nationalbankens rapport. Adfærden vedrører bankernes udlånsvillighed, der påvirkes af ændrede 

økonomiske forhold.  Af rapporten konkluderer Nationalbanken følgende omkring 

nedskrivningsregler og procyklikalitet, jf. Kvartalsoversigt 1. kvartal 2012, Danmarks 

Nationalbank, side 68: ”De gældende regnskabsprincipper for nedskrivninger bidrager alt andet 

lige til at øge pengeinstitutternes udlånskapacitet i en højkonjunktur og reducere udlånskapaciteten 

i en lavkonjunktur. Der tales i den forbindelse om, at de gældende nedskrivningsregler har en 

konjunkturforstærkende (procyklisk) effekt.” 

Endvidere bemærkes det, at der forekommer flere misligholdelser af udlån i lavkonjunkturer end i 

højkonjunkturer, hvilket skyldes flere forhold så som arbejdsløshed, virksomhedernes økonomi og 

renten. I en lavkonjunktur er der forhøjede risiko for en øget arbejdsløshed som følge af blandt 

andet en lavere aktivitet og dermed lavere omsætning i virksomhederne. Dette medfører et mere 

usikkert marked, hvilket afspejles på det finansielle marked. Nationalbanken beskriver dette, jf. 

Kvartalsoversigt 1. kvartal 2012, Danmarks Nationalbank, side 61: ”I gode tider med lav ledighed 

og god indtjening i virksomhederne vil der være relativt få tilfælde, hvor lånekontrakter 

misligholdes osv., hvilket giver lave nedskrivningsprocenter. Omvendt vil der være relativt mange 

misligholdelser i en lavkonjunktur og dermed høje nedskrivningsprocenter.” 
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4.3.3 Dagsværdi 

Dagsværdi har været diskuteret som en mulig medvirkende årsag til bankernes historiske udvikling 

i kraft af værende procyklisk. Der er både fortalere for brugen af dagsværdi, ligesom der er 

modstandere. 

Det kritikpunkt, der kort vil blive redegjort for her, er hvorvidt måling til dagsværdi virker 

procyklisk. Dette er aktuelt for de aktiver, hvortil der eksisterer et aktivt marked og hvor 

dagsværdierne således udgøres af markedsværdierne fremfor opgørelse efter 

værdiansættelsesmodel. Den procykliske effekt består i en stigning i markedspriserne under 

højkonjunktur, der medfører et højere resultat som følge af højere værdi af virksomhedens aktiver. 

Dette medfører bedre kapitalforhold, der resulterer i forbedrede muligheder for virksomheden til at 

udvide dens aktiviteter, der atter medfører et forbedret resultat. Bankerne blev ifølge Hans Peter for 

kreative, fordi markedet var så godt.
134

 Herved mener han subprime lånene, som bankerne indførte 

og som siden hen er blevet udsat for megen kritik og beskyldt for værende medvirkende til 

finanskrisen.
135

 

Omvendt er det i lavkonjunkturer, hvor markedspriserne falder og dermed værdierne af aktiverne og 

tillige resultatet. Det mindskede resultat reducerer bankernes aktivitet. Dette kan eksempelvis være 

at bankerne foretager en skrappere kreditvurdering af dens kunder end hvad de gør i 

højkonjunkturer med højere resultat.
136

 

Artiklen, How did Financial Reporting Contribute to the Financial Crisis?, diskuterer dette emne. 

Heri konkluderes det, at værdiansættelse til dagsværdi ingen eller blot en lille rolle spillede i 

finanskrisen.
137

 I stedet angives gennemsigtighed af information som værende en vigtig faktor, 

hvilket Hans Peter ligeledes erkender og nævner igennem interviewet.
138

 Kritikken i artiklen går 

især på brugen af dagsværdi for aktiver, hvortil der ikke eksisterer et aktivt og velfungerende 

marked. I disse tilfælde angives det i artiklen, at historisk kostpris er nemmere for 

regnskabsbrugeren at forstå fremfor at skulle gennemskue værdiansættelser der, som artiklen 

påpeger, kan være manipulerede med.
139

 

Dagsværdi kommenteres yderligere i afsnit 6.2 Dagsværdi. 
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4.4 Var IFRS, herunder overgangen til IAS 39, medvirkende årsag til problemer i 

den finansielle sektor? 
Efter gennemgang af de rapporterings- og økonomiske konsekvenser vil vi i dette afsnit se på, 

hvorvidt IAS 39 har haft en medvirkende årsag til den dårlige situation bankerne er i. 

I forrige kapitel, 3. Konsekvenser af overgangen til IAS 39, kunne vi konkludere, at IAS 39 

medførte den konsekvens, at bankerne ikke længere kunne hensætte og derfor måtte tilbageføre 

disse ved en opskrivning af værdien af udlån samt egenkapitalen. Nedskrivninger blev nævnt som 

en af de væsentligste konsekvenser. 

Det er ikke til at komme udenom, at standarden har haft en indvirkning på de danske 

pengeinstitutter. Spørgsmålet er dog, hvor stor en effekt den har haft og om effekten har været stor 

nok til at være medvirken til bankernes situation under finanskrisen og nu. Danske bank oplevede, 

at de måtte tilbageføre kr. 5,451 milliarder som følge af overgangen til IFRS 39. Lars Andreasen 

mener dog ikke, at dette var noget der som sådan påvirkede banken, da det for banken er 

småpenge.
140

 Ligeledes er de andre interviewpersoner af den overbevisning, at overgangen ikke har 

været skyld i pengeinstitutternes situation. Tine Heerup udtaler følgende, jf. interview med Tine 

Heerup linje 102 -106: ”Regnskabsregler er jo sådan noget bagud skuende der gerne, regnskaber 

skulle gerne bruges til at give et billede af noget der er foregået, hvorimod kriser det er jo ofte 

noget fremadrettet som skyldes en masse forskellige forhold, der har jo været mange gisninger om, 

hvad er nu skylden på krisen og det kan man jo skændes, så det brager, over.” Hun mener, at et 

regnskab skal give et billede af det foregående år, hvorfor et ikke kan påvirke virksomheden 

fremadrettet. Dermed tror hun heller ikke, at det er muligt at undgå kriser ved hjælp af 

regnskabsstandarder.
141

 Som eksempel nævner hun følgende, jf. interview med Tine Heerup linje 

110-112: ”(…) altså der var jo masser af pengeinstitutter der gik ned også tidligere, der har jo 

været bankkriser tidligere, også med gamle regnskabsregler og de danske regler, hvor det var 

forventet tab og det har det her ikke ændret på(…)” Tine nævner, at der også tidligere har været 

bankkriser, hvor regnskabsreglerne har tilladt bankerne at hensætte til sandsynliggjorte tab. Derfor 

bør det ikke have en betydning at IFRS 9 indføres. Hendes argument udelukker umiddelbart ikke 

muligheden for, at IAS 39 kan have været en medvirkende årsag til pengeinstitutternes situation, 
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men da hun i interviewet bliver spurgt om, IFRS har haft indflydelse på krisens omfang, afviser hun 

dette.
142

 

Da Lars Andreasen bliver spurgt om IFRS’ indflydelse på krisen svarede han følgende, jf. interview 

linje 484-487: ”Om det har haft en indflydelse på krisens omfang - jeg ved det simpelthen ikke, men 

jeg vil sige at der er mange ting der har haft en indflydelse på krisens omfang. Hvis IFRS har haft 

en indflydelse, så tror jeg på at det er en af de mindre. Det er en af de mindre banditter vil jeg sige, 

der findes større banditter derude.” Han afviser dermed ikke, at IFRS kan have haft en indflydelse, 

men mener, såfremt IFRS har haft en del af skylden, så er det blot en lille del. Da Hans Peter bliver 

spurgt om det tilsvarende, svarer han følgende, jf. interview med Hans Peter linje 517: ” Jeg tror 

ikke på omfanget nej, det tror jeg ikke.” Han er dermed enig med de andre interviewpersoner om, at 

IFRS ikke haft en medvirkende årsag til krisen og tilføjer følgende, jf. interview med Hans Peter 

linje 71-74: ”I min optik så synes jeg at det er overvurderet hvor stor effekt regnskaber har på den 

finansielle risiko. Og årsagen til det er, at hvis man tror at man kan stoppe en krise ved at styre 

hvordan regnskaberne ser ud, så tror jeg at man har misforstået effekten af et regnskab (…)” Han 

forklarer yderligere følgende, jf. interview med Hans Peter Buhrkal linje 74-80: ”(…) i min optik så 

er styringen af finansielle kriser, hvilket de betragtes at være i dag, det er netop at bankerne ikke 

har haft den tilstrækkelige stødepude, overfor det slag det egentlig har. Og den stødepude bliver jo 

ikke reguleret i regnskabet, den bliver reguleret via søværnsreglerne og kapitalkravene. Så derfor i 

min optik, så synes jeg at nu prøver man at ligge noget ind i et regnskab og vi skal styrke 

nedskrivningsreglerne og alt muligt andet, vi skal have større nedskrivninger osv., mindre votalitet 

og det gør så vi får nogle mere modstandsdygtige banker, hvilket ikke rigtigt i min optik giver 

nogen mening.” Med dette mener Hans Peter, at bankerne skulle have haft en større stødpude til at 

stå imod tabene på udlånene. Han mener dog ikke, at en sådan stødpude skal opbygges af 

regnskabsreglerne men af kapitalkravsreglerne. Dermed er det heller ikke overraskende, at han ikke 

tror på regulering via standarder, da han siger følgende, jf. interview med Hans Peter linje 91-93: 

”Så derfor i min optik er det mere noget med kapitalregler at gøre, så jeg tror ikke på at regulering 

via standarderne det hverken øger eller mindsker risikoen for en fremtidig krise.” Med denne 

udtalelse slår han fast, at han ikke mener, at regnskabsregler har en indflydelse på en fremtidig krise 

og derigennem mener han ikke, at IAS 39 har haft en indflydelse på krisens omfang. 
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4.5 Delkonklusion 
Det gennemgående og store kritik punkt er gået på bestemmelserne omkring klassifikation og 

måling af en virksomheds finansielle aktiver i IAS 39. Dette nævnes af alle tre interviewpersoner 

samt IASB. IASB har, som led i udarbejdelsen af IFRS 9, udgivet et discussion paper med fokus på 

at reducere kompleksiteten i rapporteringen af finansielle instrumenter. Kritikken består i det svære 

i at forstå, anvende og fortolke hele standarden. Lars Andreasen og Hans Peter nævner begge, at det 

komplekse især skyldes de mange muligheder for indregning af finansielle aktiver, hvorfor den 

efterfølgende regnskabsmæssige behandling ligeledes bliver kompleks og derved påvirker 

gennemsigtigheden og forståelsen af virksomheden og dens regnskab. Ydermere rummer 

standarden plads til fortolkning, hvilket ligeledes kritiseres. 

Reglerne for nedskrivning indeholdt i IAS 39 er ligeledes blevet mødt af kritik. Dette er set i 

forhold til at bankerne efter de tidligere regler havde mulighed for at hensætte til sandsynliggjorte 

tab, hvor der efter IAS 39 kun er mulighed for at nedskrive ved forelæggelse af OIV på et eller flere 

finansielle aktiver. Nedskrivningsmodellen i IAS 39 kritiseres for at være procyklisk, idet bankernes 

adfærd påvirkes heraf. 

Endvidere diskuteres det, hvorvidt regnskabsstandarder som regulering virker procykliske.  

Nationalbanken finder regnskabsstandarder, herunder nedskrivningsmodellen, procyklisk hvilket 

påvirker bankernes adfærd. Bankerne er mindre villige til at udlåne i lavkonjunkturer og mere 

villige til at udlåne i højkonjunkturer. FCAG er uenig og mener derimod, at finanskrisen har afsløret 

svagheder i regnskabsstandarderne, der bør udbedres. 

Der er generel enighed blandt interviewpersonerne om, at krisen skyldes mange faktorer. Lars 

Andreasen mener, at det er svært at konkludere, men hvis IFRS har været medvirkende årsag, er det 

en af de mindre årsager. Hans Peter mener ikke, at overgangen til IFRS hverken har været 

medvirken til krisen eller omfanget heraf. Tine Heerup forklarer, at der uanset gældende regelsæt 

har været bankkriser tidligere, hvilket underbygger hendes holdning om, at IFRS ikke kan have 

forårsaget bankernes udvikling. 

5. Gennemgang af IFRS 9 
I dette afsnit foretages en gennemgang af IFRS 9 og de dertilhørende overvejelser, som IASB har 

haft i den forbindelse. 
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5.1 IFRS 9’s forløb og nuværende status 
Den hidtil gældende regnskabsstandard IAS 39 erstattes af den opdaterede og ændrede version, 

IFRS 9. Dette sker gradvist, hvorfor erstatningen og udformningen af IFRS er opdelt i tre faser. 

Formålet hermed er, som nævnt tidligere, muligheden for en hurtigere implementering fremfor at 

vente til færdiggørelsen af den komplette standard. Dette skyldes det presserende behov for nye 

regler som IASB, udstederen af de internationale standarder, blev mødt af.
143

 I takt med 

færdiggørelsen af hver enkelt fase slettes de relevante dele fra IAS 39 og erstattes af de nye 

standarder i IFRS 9. 

Nedenstående figur 5, markerer de væsentligste datoer for udviklingen af IFRS 9, hvor en kort 

uddybning af hvert enkelt punkt fremgår nedenfor figuren.
144

 

Figur 5: Forløbet for erstatningen af IAS 39  

 

Kilde: Egen tilvirkning
145

 

I året 2006 påbegyndtes diskussionen omkring, hvorledes kompleksiteten i IAS 39 kunne mindskes 

på baggrund af kritik af standarden. 

Det førte til, at IASB den 19. marts 2008 offentliggjorde det føromtalte Discussion Paper, Reducing 

Complexity in Reporting Financial Instruments. Formålet med dette var, fra IASBs side, at forhøre 

sig ad blandt revisorer, investorer, banker samt andre interessenter omkring deres holdning til en ny 

                                                           
143

 IFRS 9, side 4 
144

 http://www.iasplus.com/en/standards/standard49 
145

 http://www.iasplus.com/en/standards/standard49 

År 2006 

• Diskussionen 
om at mindske 
kompleksiteten 
påbegyndes 

D. 19. marts 
2008 

• Discussion 
paper 

November 
2008 

• IASB tilføjede 
projektet om 
IFRS 9 til deres 
dagsorden. 

D. 12. 
november 
2009 

• IFRS 9 fase 1: 
Klassifikation 
og måling af 
finansielle 
aktiver 

D. 28. 
oktober 
2010 

• IFRS 9 fase 1: 
Klassifikation 
og måling af 
finansielle 
forplgtelser 

D. 16 
december 
2015 

• Datoen for 
indførslen 
fastlægges til 
at være d. 01. 
januar 2015. 

D. 01. januar 
2013 

• Den originale 
dato for 
indførslen af 
IFRS 9 

D. 01. januar 
2015 

• Den ændrede 
dato for 
indførslen af 
IFRS 9 



Side 78 af 181 
 

standard, der skal erstatte IAS 39. I dette discussion paper diskuteres hovedårsagerne til 

kompleksiteten i rapporteringen af finansielle instrumenter, samt mulige tilgange til at forbedre den 

finansielle rapportering og formindske kompleksiteten. I september 2008 afsluttedes høringen om 

en nye standard og i novmber 2008 tilføjede IASB projektet til deres dagsorden. 

Den 12. november 2009 udgav IASB den første fase i IFRS 9, kaldet klassifikation og måling af 

finansielle aktiver. 

IASB har valgt at opdele den nye standard, IFRS 9, i følgende tre faser: 1) klassifikation og måling 

2) nedskrivning 3) hedge accounting. Begrundelsen, der ligger til grund for denne opdeling, er 

ønsket om at få den nye standard indført hurtigst muligt, således denne kan indføres allerede ultimo 

år 2009. Dog var det ikke et krav til virksomhederne om, at de skulle implementere denne fra den 

nævnte dato af, men blot en mulighed indtil den endelige ikrafttrædelsesdato. 

Den 28. oktober 2010 blev fase 1 fuldendt, idet klassifikation og måling af finansielle passiver blev 

tilføjet de tilsvarende tidligere udgivet regler for aktiverne. 

Den 16. december 2011 udskød komiteen den obligatoriske dato for indførslen af IFRS 9 til den 1. 

januar 2015, fra den oprindelige dato 1. januar 2013.  Tidligere implementering af IFRS 9 er dog 

fortsat tilladt. 

5.1.1 De tre faser 

Nedenfor vil de tre faser i standarden blive gennemgået med det formål at belyse hvilke regler, der 

forventes af gælde fremadrettet. Med forventes menes, at det på nuværende tidspunkt blot er fase 1, 

der er godkendt, hvorfor der stadig kan forekomme ændringer i standardens efterfølgende faser. 

Efterfølgende vil standarden blive gennemgået. 

Fase 1: Classification and measurement 

Formålet med den første fase er at simplificere det omfattende regelsæt vedrørende klassificering og 

måling af en virksomheds finansielle aktiver og forpligtelser i IAS 39. Modsat IAS 39, hvor der er 

fire kategorier for aktiver, er der i IFRS 9 to typer af målinger, dagsværdi og amortiseret kostpris. 

Fase 2: Impairment methodology 

Formålet med den anden fase er, at nedskrivninger på en virksomheds finansielle aktiver, herunder 

udlån, skal ske ud fra en forventet tabsmodel. Denne erstatter dermed nedskrivningsmodellen efter 

IAS 39, den faktiske tabsmodel. Det centrale i dette skift er mere lempelige regler, som bankerne 
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kan nedskrive efter, således der ikke længere skal forelægge OIV førend en virksomhed må 

nedskrive aktivet med et tab som følge af værdiforringelse. 

Ydermere er det hensigten med fase to, at der udelukkende vil være én nedskrivningsmetode, 

modsat de mange i IAS 39 som følge af de mange kategoriseringsmuligheder. Herved sker endnu en 

simplificering. 

Fase 3: Hedge accounting 

Formålet med den tredje fase er at forbedre og simplificere kriterierne for regnskabsmæssig sikring 

der er i IAS 39. IASB er dog ikke kommet så langt endnu, hvorfor reglerne herfor endnu ikke er 

opdateret, og disse derfor ikke vil blive gennemgået jf. afsnit 1.5 Afgrænsning. 

5.2 Anvendelsesområde 
En virksomhed skal anvende denne standard på alle aktiver, der førhen faldt under rækkevidden af 

IAS 39, jf. IFRS 9 afsnit 2.1 Der sker reference til bestemmelserne i IAS 39 for afsnit, der er 

omfattet af de endnu ikke godkendte faser. Da fase 1 som bekendt er godkendt, gælder dette for fase 

to og tre vedrørende henholdsvis nedskrivning og regnskabsmæssig sikring. 

5.3 Klassifikation og måling 
For at klassificere et finansielle aktive må virksomheden gennemgå dens forretningsmodel samt 

karakteristikaene for de kontraktuelle pengestrømme. Klassifikationen er afgørende for hvilken 

målemetode, der finder anvendelse på det pågældende finansielle aktiv og det finansielle aktiv skal 

derfor klassificeres ved første indregning.
146

 

Standarden opererer med to målemetoder, som det finansielle aktiv kan opgøres efter: 

 Amortiseret kostpris 

 Dagsværdi 

 Med regulering over resultatopgørelsen 

 Med regulering over anden totalindkomst. Denne målemetode vil dog ikke bliver 

behandlet jf. afgrænsning. 

Hovedreglen er, at finansielle aktiver skal indregnes til dagsværdi. Undtagelsesvist skal aktivet 

indregnes til amortiseret kostpris, når to betingelser er opfyldte. Disse betingelser er i) at det 

finansielle aktiv ejes med henblik på at indsamle kontraktlige pengestrømme, og ii) at den 
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kontraktlige aftale består i pengestrømme, der falder på bestemte tidspunkter og som består af 

afdrag på hovedstolen og renter herfor. Disse to betingelser kommenteres senere i afsnittet. 

Nedenstående figur 6 består i et beslutningstræ til brug for klassifikation af finansielle aktiver. 

Beslutningstræet er baseret på de forskellige grupper af aktiver, der forefindes i IAS39.  Som nævnt 

i afgrænsningen, vil opgaven ikke behandle andet end de finansielle aktiver, hvorfor at 

instrumenterne i den stiplede boks ikke ville blive gennemgået, men blot er medtaget for at 

illustrere helheden af IFRS 9. 

Når et givent aktiv opfylder definitionen som værende et finansielt aktiv, og derfor falder indenfor 

standardens anvendelsesområde, kan banken indregne aktivet. Dernæst skal ledelsen ud fra deres 

forretningsmodel vurdere, hvorvidt det finansielle aktiv ejes med henblik at opnå kontraktlige 

pengestrømme. Er dette ikke tilfældet, skal det finansielle aktiv måles til dagsværdi med regulering 

over resultatopgørelsen, som pilene angiver. Mere herom i afsnit 5.3.2.1 Forretningsmodellen. Ejes 

aktivet med henblik på at opnå kontraktlige pengestrømme, skal banken dernæst vurdere, hvorvidt 

disse pengestrømme udelukkende består af afdrag og renter på hovedstolen. Dette skal ske i 

overensstemmelse med det beskrevne i afsnit 5.3.2.2 Pengestrømmenes karakteristika. Er dette 

tilfældet, skal det finansielle aktiv måles til amortiseret kostpris, såfremt dagsværdioptionen ikke 

benyttes. Dette omtales nærmere i afsnit 5.3.3 Mulighed for indregning til dagsværdi over 

resultatopgørelsen. 
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Figur 68: Beslutningstræ for klassifikation af finansielle aktiver 

 

Kilde: Egen tilvirkning med inspiration fra KPMG
147

 

5.3.1 Første indregning 

Som nævnt ovenfor skal en virksomhed, ved første indregning af et finansielt aktiv indregne dette 

til dagsværdi. For aktiver der ikke måles til dagsværdi med indregning i resultatopgørelsen, skal den 

første indregning bestå af dagsværdi samt transaktionsomkostninger, der direkte kan henføres til 

erhvervelsen eller udstedelsen af det finansielle aktiv eller forpligtelse, jf. afsnit 5.1.1. 

Af standardens bestemmelser fremgår dog, at hvis dagsværdien adskiller sig fra handelskursen 

finder bestemmelserne i afsnit B5.1.2A anvendelse. Heraf fremgår det, at handelskursen oftest bedst 

dokumenterer dagsværdien men at virksomheden i de tilfælde, hvor der er en afvigelse mellem 

disse to værdier på dagen for første indregning, skal måle det pågældende instrument efter en af 

følgende to muligheder. Den første er, hvis dagsværdien fremgår af et aktivt marked eller af en 
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værdiansættelsesmetode, der udelukkende anvender data fra observerede markeder og hvor 

virksomheden, da skal indregne forskellen mellem dagsværdien ved første indregning og 

handelskursen som enten et tab eller en gevinst, jf. afsnit B5.1.2A punkt a. Den anden mulighed er 

alle andre tilfælde, altså hvor der intet aktivt marked er, og der derfor ingen børskurs eller data er til 

at anvendelse i en værdiansættelse. Her skal virksomheden indregne den forskudte forskellighed 

som en gevinst eller tab, såfremt differencen skyldes en ændring i den faktor, som markedsdeltagere 

ville benytte ved prisfastsættelsen af aktivet eller forpligtelsen. 

5.3.2 Efterfølgende måling 

I dette afsnit gennemgås bestemmelserne i IFRS 9 for den efterfølgende måling af finansielle 

aktiver. 

5.3.2.1 Forretningsmodellen 

Forretningsmodellen har til formål at teste, hvilke formål og intentioner virksomheden har med dens 

finansielle aktiver ifølge dens nøglepersoner. Nøglepersoner er defineret i IAS 24 som værende de 

personer, som har bestemmende eller betydelig indflydelse såsom ledelsesmedlemmer.
148

 Afsnit 

24.9 definerer bestyrelsesmedlemmer som dem, der har autoriteten og ansvaret for planlægning og 

gennemførelse af aktiviteterne samt kontrollen hermed.
149

 Da nøglepersonerne skal vurdere den 

forretningsmæssige hensigt med aktiverne, bliver modellen dermed subjektiv. 

Forretningsmodellen skal reflektere, den måde virksomheden leder dens forretning på og en 

vurdering af virksomhedens formål og intentioner skal foretages på et overordnet niveau. Modellen 

går derved ikke ned i det enkelte finansielle instrument, hvilket medfører, at forretningsmodellen 

ikke afhænger af ledelsens intentioner for hvert enkelt instrument. IASB har valgt at øge 

sammenlægningsniveauet. Dette betyder, at de finansielle aktiver ikke skal vurderes særskilt, som 

under IAS 39, men i stedet kan inddeles i grupper, der har de samme egenskaber. Dog står dette 

ikke i vejen for, at en virksomheds finansielle aktiver har mere end én forretningsmodel til styring 

af de forskellige porteføljer af finansielle aktiver. 

Ved hjælp af denne forretningsmodel skal virksomheden vurdere, om dens finansielle aktiver ejes 

med henblik på, i) at opnå kontraktlige pengestrømme eller ii) opnå dagsværdi gevinst ved at sælge 

aktivet forinden det udløber. Denne vurdering vil afgøre, om aktivet skal måles til henholdsvis 

amortiseret kostpris eller dagsværdi. 
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Indgår en virksomheds finansielle aktiver i en forretningsmodel, der består i at eje disse med 

henblik på at opnå kontraktlige pengestrømme, er der ikke et krav om, at virksomheden holder alle 

de omfattede instrumenter til udløb. Dette gælder selvom at det som hovedregel forventes, at disse 

finansielle aktiver holdes tilnærmelsesvist til udløb. Hold til udløb er dermed ikke altafgørende for, 

om aktivet kan klassificeres med henblik på at opnå kontraktlige pengestrømme. Virksomheden kan 

derfor godt have en portefølje, hvortil forretningsmodellen er at holde de omfattede aktiver til udløb 

med henblik på at opnå kontraktlige pengestrømme, og sælge noget af denne portefølje fra uden 

dette medfører at forretningsmodellen for de resterende aktiver ændres. Altså er det tilladt for 

virksomheden at sælge nogle af dens aktiver fra uden, at dette medfører, at forretningsmodellen for 

de resterende aktiver i porteføljen ændres. Omvendt kan det også forekomme, at virksomheden 

ændrer dens forretningsmodel. Dette sker i tilfælde, hvor banken frasælge porteføljeaktiver, der 

ikke længere er ejet med henblik på at opnå kontraktlige pengestrømme men i stedet ejes med 

henblik på at opnå gevinst. 

I afsnit B4.1.3 opstilles en række eksempler på, hvornår en portefølje fortsat kan klassificeres som 

ejet med henblik på at opnå kontraktlige pengestrømme til trods for salg af nogle af aktiverne i 

porteføljen før udløb. Således behøver virksomheden ikke at holde alle dens finansielle aktiver i 

porteføljen til udløb. Følgende er eksempler på, hvornår virksomheden vælger at sælge et finansielt 

aktiv trods det indgår i en portefølje af aktiver, der holdes med henblik på at opnå kontraktlige 

pengestrømme:
150

 

 Aktivet opfylder ikke længere virksomhedens investeringspolitik (f.eks. en nedgang i kredit 

ratingen således, at den ligger under det niveau, der er krævet i investeringspolitikken) 

 Virksomheden har brug for at finansiere dens anlægsinvesteringer 

I afsnittet er der ingen klar afgrænsning for, hvornår virksomheden er nødt til at ændre 

klassifikationen på grund af forretningsmodellen. Samtidig fremgår det, at hvis der mere end 

sjældent sker salg fra en portefølje, som ejes med henblik på at opnå kontraktlige pengestrømme, så 

skal virksomheden vurdere, om dette stemmer overens med dens forretningsmodel og dermed 

formålet og hensigten med at eje aktiverne.  
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5.3.2.2 Pengestrømmenes karakteristika 

Efter at virksomheden har fastlagt deres forretningsmodel og har identificeret de finansielle aktiver, 

hvor formålet er at indhente kontraktlige pengestrømme, skal disse pengestrømme vurderes. Som 

det er blevet gennemgået i afsnit 5.3 Klassifikation og måling skal to betingelser skal være opfyldte 

for at virksomheden kan måle et finansielt aktiv til amortiseret kostpris. Dette er således 

undtagelsen til hovedreglen om at et finansielt aktiv måles til dagsværdi. De to betingelser, der skal 

være opfyldte gengives i det følgende: 

1. At det finansielle aktiv ejes med henblik på at indsamle kontraktlige pengestrømme 

2. At den kontraktlige aftale består i pengestrømme der falder på bestemte tidspunkter og som 

består af afdrag på hovedstolen og renter herfor 

I overensstemmelse med afsnit B4.1.8 skal virksomheden i forhold til punkt to vurdere, om de 

kontraktlige pengestrømme udelukkende består af afdrag på hovedstolen samt renter hertil. Såfremt 

det finansielle aktiv opfylder begge betingelser om forretningsmodellen og karakteristikaene for 

pengestrømmene, skal det finansielle aktiv indregnes til amortiseret kostpris. Kan begge betingelser 

ikke opfyldes, skal det finansielle aktiv indregnes til dagsværdi med indregning over resultatet. 

Renter defineres, i IFRS 9 afsnit 4.1.3, som værende betaling for den tidsmæssige værdi af penge 

samt den kreditrisiko, der er forbundet med hovedstolen over en bestemt periode.  Der må derfor 

ikke være elementer af anden karakter indblandet i renterne, da det finansielle aktiv dermed ikke vil 

overholde betingelserne og af den årsag ikke kan indregnes til amortiseret kostpris. I standardens 

afsnit B4.13 og B4.14 fremgår eksempler på, hvornår disse to betingelser er opfyldte og hvornår de 

ikke er. Et udlån vil for en bank som oftest opfylde betingelserne for karakteristika af 

pengestrømmene og skal derfor indregnes til amortiseret kostpris. Årsagen hertil er, at et 

almindeligt bankudlån som ofte vil bestå af en hovedstol med afdrag og en rentebetaling, der 

afspejler den tidsmæssige værdi af penge og kreditrisikoen. Samtidig må det forventes at bankens 

formål og intentioner, altså forretningsmodel, er at indhente pengestrømme fra udlånene. 

For visse finansielle aktiver kan det være tilfældet, at virksomheden med aktivet har til hensigt at 

opnå kontraktlige pengestrømme, men hvor pengestrømmene ikke kan karakteriseres som renter og 

afdrag på hovedstolen og derved ikke kan opfylde betingelsen for pengestrømmenes karakteristika i 

overensstemmelse med punkt to. Af standardens afsnit B.4.1.9 fremgår det, at et sådan aktiv 

eksempelvis kan være gearing. Dette skyldes, at gearing øger udsvingene af de kontraktlige 

pengestrømme, hvilket betyder, at de ikke kan karakteriseres som renter eller afdrag på hovedstolen. 
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Ligeledes optioner, forwards og swap-kontrakter er omfattet af gearing. Da disse aktiver ikke 

opfylder betingelserne, kan de ikke efterfølgendes måles til amortiseret kostpris og skal derfor i 

stedet måles til dagsværdi over resultatopgørelsen. 

5.3.3 Mulighed for indregning til dagsværdi over resultatopgørelsen (dagsværdioptionen) 

Uanset om et aktiv opfylder kriterierne for indregning til amortiseret kostpris, gælder dette ikke, 

hvis bestemmelserne i IFRS 9 afsnit 4.1.5 kan finde anvendelse, da disse i stedet skal anvendes. Af 

IFRS 9 afsnit 4.1.5 fremgår det, at klassificering til dagsværdi med indregning i resultatopgørelsen 

går forud for klassificering til amortiseret kostpris eller dagsværdi, jf. afsnit 4.1.1. Dette skyldes, at 

aktivet skal indregnes til dagsværdi med indregning i resultatopgørelsen i de tilfælde, hvor dette 

medfører, at måle- og indregningsuoverensstemmelser elimineres eller mindskes væsentligt.
151

 Når 

en virksomhed klassificerer et aktiv efter afsnit 4.1.5 skal denne redegøre herfor, jf. standardens 

afsnit 4.1.6. Måle- og indregningsuoverensstemmelser kan eksempelvis opstå, når en virksomheds 

finansielle forpligtelser og dets relaterede aktiver ikke måles til samme værdi og der derfor opstår et 

mismatch i mellem disse. 

5.3.4 Omklassificering 

Efter standardens bestemmelser skal virksomheden udelukkende omklassificere et finansielt aktiv, 

hvis virksomheden ændrer forretningsmodellen for styringen af dens aktiver og der må kun ske 

omklassificering af de aktiver, der påvirkes af denne ændring, jf. IFRS 9 afsnit 4.4.1. 

Ændringen i forretningsmodellen skal være indtruffet forinden omklassificeringsdatoen, der skal 

forstås som datoen, hvorpå et nyt regnskabsår påbegynder i den pågældende virksomhed, jf. IFRS 9 

afsnit B4.4.2. Fra den dato en virksomhed har besluttet at ændre forretningsmodel, skal 

virksomheden operere efter den nye forretningsmodel. 

I afsnit B4.4.3 fremgår, hvad der ikke anses for værende tilstrækkelig til at opfylde betingelserne for 

en ændret forretningsmodel. Disse er følgende: i) en ændring i planerne for de finansielle aktiver, ii) 

en midlertidig forsvindelse af markedet for de finansielle aktiver samt iii) en overførsel af de 

finansielle aktiver til en andel del af virksomheden med anden forretningsmodel. 
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5.4 Gevinster og tab 
Bestemmelserne vedrørende indregning af gevinster og tab er opdelt efter, hvorvidt den 

efterfølgende måling af det finansielle aktiv sker til henholdsvis dagsværdi eller amortiseret kostpris 

efter bestemmelserne i standardens afsnit 5.2.1 og 4.1.1-4.1.5. Nedenfor gennemgås behandlingen 

af disse. 

5.4.1 Dagsværdi 

En gevinst eller et tab på et finansielt aktiv, målt til dagsværdi, skal indregnes i resultatet, jf. afsnit 

5.7.1, medmindre at det finansielle aktiv er en del af et sikringsforhold, der dog ikke gennemgås i 

denne opgave.
152

 

5.4.2 Amortiseret kostpris 

En gevinst eller et tab på et finansielt aktiv målt til amortiseret kostpris skal indregnes i resultatet 

når aktivet ophører med indregning, nedskrives eller omklassificeres efter standardens afsnit 5.6.2, 

jf. afsnit 5.7.2. Ligesom ovenfor kræves det, at aktivet ikke er en del af et sikringsforhold. 

I appendiks til dette afsnit i standarden fremgår det, at kostprisen i begrænsede tilfælde kan være et 

mere passende estimat end dagsværdien, jf. afsnit B5.4.14. Endvidere er der en ikke udtømmende 

liste over faktorer, der ikke anses for værende indikatorer for, at kostprisen ikke kan være 

repræsentativ fremfor dagsværdi, jf. B5.4.15 punkt a-g. Et af eksemplerne er, når der sker en 

signifikant ændring i den globale økonomi samt det økonomiske miljø, hvori investorer investerer, 

jf. punkt d. 

Til sidst fremgår det klart, at kostprisen aldrig kan være det bedste skøn af dagsværdien, når der 

eksisterer et aktivt marked for det pågældende finansielle instrument, jf. afsnit B5.4.17. 

5.5 Ophør 
Reglerne for ophør af finansielle aktiver er overført fra IAS 39, hvilke fremgår af afsnit 2.7 Ophør. 

IASB udsendte i marts 2009 et udkast til en ny model for ophør af indregning. Dette udkast mødte 

dog en del kritik, hvorfor IASB i juni 2010 besluttede at udsætte arbejdet med reglerne for ophør 

med indregning. I stedet fokuserede de på arbejdet med oplysninger om ophør af finansielle 

instrumenter.
153

 Oplysningskravene for finansielle instrumenter behandles i standarden IFRS 7 og 

vil derfor ikke blive behandlet yderligere. 
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5.6 Diverse 
Afslutningsvis fremgår det af standarden, at en virksomhed senest skal anvende IFRS pr. 1. januar 

år 2015. Det konkrete tidspunkt er afhængigt af den enkelte virksomhed regnskabsperiode, jf. 

standardens afsnit 7.1.1. Endvidere er førtidig implementering af standardens bestemmelser tilladt, 

hvilket ligeledes afspejles i standardens udformning, idet der ved de endnu ikke behandlede afsnit 

og faser henvises til de nuværende gældende regler, IAS 39. Ved førtidig implementering er der en 

række forhold, som virksomheden skal opfylde. Først og fremmest skal virksomheden oplyse om 

denne førtidige anvendelse i dens regnskab og samtidig anvende ændringerne, der fremgår af 

appendiks C. 

5.7 IFRS 9 – fase to: Nedskrivninger 
I dette afsnit gennemgås reglerne for nedskrivning ud fra det oprindelige udkast for en ny 

nedskrivningsmodel, ED/2009/12. I efterfølgende afsnit, 5.9 Alternative nedskrivningsmodeller, 

redegøres der kort for forslagene til to alternative nedskrivningsmodeller. 

5.7.1 Anvendelsesområde 

IASB har i deres ED/2009/12
154

 forsøgt at imødekomme kritikken af IAS 39 ved at basere 

nedskrivninger på forventede tab i stedet for indtrufne begivenheder, som er tilfældet ved IAS 39. 

Nedskrivningsreglerne baseres på nedskrivningsreglerne for kategorien lån og tilgodehavender i 

IAS 39, der efter reglerne i IFRS 9 skal måles til amortiseret kostpris jf. ED/2009/12 afsnit BC42. 

Derved finder udkastet udelukkende anvendelse på finansielle instrumenter hørende under IAS 39, 

der måles til amortiseret kostpris.
155

 

5.7.2 Formål 

Formålet med udkastet er at fastlægge måleprincipper for finansielle instrumenter, der måles til 

amortiseret kostpris, der vil give nyttige oplysninger til regnskabsbrugerne til at evaluere beløb, 

timing og usikkerhed om fremtidige pengestrømme.
156

 

Ifølge udkastet er der indarbejdet en målsætning for måling til amortiseret kostpris. Målsætningen 

består i, at den amortiserede kostpris skal give information til regnskabsbrugeren om det effektive 

afkast ved allokering af renteindtægter samt udgifter over den forventede levetid. Den effektive 

rente skal således afspejle samtlige forventede kontraktlige pengestrømme, herunder de forventede 
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tab. På denne måde indarbejdes det forventede kredittab ved opgørelsen af den effektive rente og 

der opbygges løbende en reserve til dækning af fremtidige faktiske tab.
157

 

Hvis en bank forventer at opleve et tab på et udlån til en kunde, skal det forventede tab inkluderes i 

fastlæggelsen af den effektive rente ved første indregning, jf. ED/2009/12 afsnit BC25. Ved denne 

metode fordeles det forventede kredittab således over det finansielle aktivs forventede levetid og 

resulterer dermed ikke i et umiddelbart tab efter første indregning. 

Amortiseret kostpris skal beregnes ved brug af den effektive rentes metode. Den amortiserede 

kostpris fastlægges dermed ved at diskontere det finansielle instruments forventede pengestrømme 

over dets resterende løbetid, ved brug af den effektive rente som diskonteringsfaktor.
158

 

5.7.3 Estimering af forventede pengestrømme 

Ved at estimere de forventede pengestrømme kan den amortiserede kostpris fastsættes på 

rapporteringstidspunktet. Amortiseret kostpris skal derved afspejle den nuværende information, der 

ligger til grund for estimaterne af de forventede pengestrømme.
159

 

Ved fastlæggelse af estimaterne skal banken blandt andet overveje alle kontraktvilkår, gebyrer og 

rentetillæg. For finansielle aktiver skal banken som nævnt ovenfor overveje forventede kredittab 

over hele aktivets løbetid.
160

 Ved fastlægges af estimaterne kan virksomheden anvende både interne 

og eksterne datakilder. I udkastet fremgår følgende eksempler: erfaringer fra historiske kredittab 

både interne og eksterne, interne vurderinger og eksterne vurderinger såsom rapporter og 

statistikker.
161

 Estimaterne skal dog justeres løbende, så de afspejler de data, der er gældende på 

balancedagen, for derved at reducere eventuelle forskelle mellem tabsestimaterne og de reelle 

tab.
162

 

5.7.4 Den effektive rente 

Den effektive rente på et udlån kan eksempelvis være 7 % forinden, at det er vurderet, hvorvidt 

banken kan forvente et tab på det pågældende udlån. Tager banken hensyn til et forventede tab på 1 

%, vil den effektive nettorente lyde på 6 % i stedet for de 7 %. Forskellen på 1 % bliver dermed 

ikke indregnet som en indtægt, men opsparet til senere brug hvis tabet indtræffer. Ifølge udkastet 
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skal banken benytte sig af en hensættelseskonto, der skal anvendes til hensættelser på kredittab.
163

 I 

dette eksempel, vil det således være den 1 %, der ikke bliver indregnet i den effektive nettorente, 

men i stedet indsættes på hensættelseskontoen. 

Efter den første indregning skal tabsforventningerne revurderes på hver balancedag jf. ED/2009/12 

afsnit BC34. Er forventningen uændret, foretages der intet og den effektive nettorente skal forblive 

på de 6 %. Er der i stedet øgede tabsforventninger, vil banken straks skulle indregne en 

nedskrivning i resultatopgørelsen. Dette vil dog ikke påvirke den effektive nettorente. Er 

tabsforventninger omvendt mindre end forventet, vil banken skulle opskrive via resultatopgørelsen 

og den effektive nettorente vil, i lighed med før, ikke blive påvirket. Samlet set, vil alle ændringer i 

tabsforventninger dermed føre til en enten ned- eller opskrivning i resultatet og efter den første 

indregning, vil den effektive nettorente ikke bliver påvirket uanset, hvad der forventes af kunden. 

5.7.5 Sandsynlighedsvægtede scenarier 

Ifølge ED/2009/12 afsnit BC25, vil den foreslåede nedskrivningsmodel ikke indeholde nogen 

former for indikatorer til vurdering af, hvorvidt et tab indtræffer. I stedet indeholder udkastet forslag 

om anvendelsen af sandsynlighedsvægtede scenarier ved fastlæggelse af de forventede fremtidige 

pengestrømme.
164

 Dette betyder, at hvis en bank har udlånt penge til en kunde, skal de herefter 

vurdere de forskellige scenarier for, hvor sandsynligt det er, at den enkelte kundes engagement med 

banken skal nedskrives. Til brug for vurdering af de forskellige scenarier kan faktorer såsom 

mislighold af kontrakten, lavkonjunkturer, arbejdsløshed mv. indgå. 

5.7.6 Individuel- og gruppevis vurdering 

Vurderingen af tab på de finansielle aktiver, der efterfølgende måles til amortiseret kostpris, kan ske 

ved enten en gruppevis eller individuel vurdering. Der foreligger dog krav om, at udlånene i den 

gruppevise vurdering har ensartet karakteristika med hensyn til kreditrisiko.
165

  Det er endvidere 

tilladt at skifte imellem individuel og gruppevis vurdering i løbet af udlånets levetid. Dette er tilladt 

for at bankerne har mulighed for at vælge den metode, der giver det bedste udtryk for de forventede 

fremtidige pengestrømme.
166
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5.8 Delkonklusion 
Gennemgangen af den foreløbige IFRS 9 viser, at IASB forsøger at holde standarden så enkel som 

muligt ved kun at operere med to forskellige målingsmetoder af finansielle aktiver - dagsværdi og 

amortiseret kostpris. Hovedreglen er, at finansielle aktiver indregnes til dagsværdi og undtagelsen 

indregning til amortiseret kostpris. Undtagelsen skal anvendes på finansielle aktiver, der opfylder 

betingelserne omkring forretningsmodel og karakteristika af pengestrømmene. 

En gevinst eller et tab på et finansielt aktiv skal indregnes i resultatet, uanset om aktivet er målt til 

dagsværdi eller til amortiseret kostpris. Dette sker når aktivet ophører med indregning, nedskrives 

eller omklassificeres. Dermed eksisterer muligheden for indregning til dagsværdi med 

værdireguleringer over anden totalindkomst i IFRS 9 kun for egenkapitalinstrumenter. 

Udarbejdelsen af IFRS 9 består af tre faser, hvoraf kun den første er færdiggjort. De andre to faser 

omhandlende nedskrivning og regnskabsmæssig sikring er således fortsat under arbejde og der er 

indtil videre udgivet et ED herom. Udkastet lyder på, at forventede tab indregnes i den effektive 

rente for derved at opspare til, hvis tabet indtræffer. Tabsforventningerne vurderes ud fra 

sandsynlighedsvægtede scenarier og kan vurderes enten individuelt eller gruppevist. 

5.9 Alternative nedskrivningsmodeller 
I afsnit 5.7.1 Anvendelsesområde nævnes forslaget ED/2009/12 til en ny nedskrivningsmodel og at 

det er dette, som opgaven vil ligge hovedvægt på. Efter udgivelsen af forslaget, om en forventet 

tabsmodel, er IASB dog blevet mødt med kritik af, at modellen ikke er anvendelig i praksis samt at 

den vil virke procyklisk.
167

 Kritikken har således fået IASB til at udarbejde et såkaldt 

Supplementary Document, SD,
168

 til det oprindelige ED/2009/12. Dette er sket i samarbejde med 

FASB og SD’et blev udgivet i januar 2011. SD’et indeholder elementer fra både IASB’s og FASB’s 

oprindelige udkast til nedskrivningsmodeller. 

Formålet med samarbejdet mellem IASB og FASB er at udarbejde og udstede forenelige 

regnskabsregler. På denne måde er det nemmere at sammenligne henholdsvis europæiske og 

amerikanske virksomheders regnskaber, da de har et sammenligneligt grundlag. 

På baggrund af ønsket om en fælles model, gældende i både IFRS og USGAAP, har de to 

organisationer udviklet endnu en model, kaldet Three Bucket Approach (TBA). TBA er det seneste 
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bud på en ny model for nedskrivning af udlån efter IFRS. Både SD og TBA vil kort blive 

gennemgået i det følgende afsnit, hvilket skyldes, at alle tre interviewpersoner nævner disse forslag 

til nedskrivningsmodel som alternativ. Gennemgangen sker med udgangspunkt i hovedprincipperne 

i de to alternativer til den forventede tabsmodel i ED/2009/12. 

5.9.1 SD 

SD bygger på en såkaldt afkoblet model, hvor de forventede tab fordeles over lånets levetid. Tabet 

vil dog ikke blive indregnet i den effektive rente som det gøres i ED-modellen. 

Nettorenteindtægterne vil derfor være upåvirkede af det/de forventede tab. Nedskrivningerne vil 

fortsat blive indregnet i resultatet, hvor modellen ikke lægger op til en sondring mellem de 

oprindelige forventede nedskrivninger og efterfølgende ændringer heraf.  Derfor vil det ikke være 

muligt for regnskabsbrugeren at se, om den indregnede nedskrivning er et udtryk for den beregnede 

risiko ved långivningen eller om det er en efterfølgende forværring af debitors situation, som 

banken ikke har forudset og taget højde for ved långivningen. 

I SD-modellen sondres der i mellem en god og dårlig lånebog. Den gode lånebog defineres som 

uproblematiske udlån, der typisk vurderes på porteføljebasis. Problematiske lån, der som oftest vil 

blive behandlet individuelt, vil indgå i den dårlige lånebog. 

Hersker der så stor usikkerhed, om de forventede fremtidige betalinger, at pengeinstituttet må lægge 

deres strategi om fra modtagelse af aftalte pengestrømme, i form af renter og afdrag, til hel eller 

delvis inddrivelse af lånet, skal lånet eller gruppen af udlån flyttes til den dårlige lånebog. Nedenfor 

gennemgås henholdsvis den gode og den dårlige lånebog. 

5.9.1.1 Den gode lånebog 

I den gode lånebog skal nedskrivningerne baseres på en tidsproportional tilgang. Dette betyder, at 

de akkumulerede nedskrivninger for en portefølje, der har eksisteret i to år med en levetid på fem, 

efter de to år skal svare til en nedskrivning svarende til 2/5 dele af de forventede fremtidige tab for 

porteføljen. Der er dog en minimumsgrænse således, at nedskrivningerne til enhver tid skal svare til 

de forventede fremtidige tab inden for en såkaldt overskuelig fremtid.  Pengeinstituttet skal selv 

definere denne tidshorisont, der skal være minimum 12 måneder. 

De akkumulerede nedskrivninger vil på et givent tidspunkt altid udgøre det højeste beløb af enten i) 

de akkumulerede nedskriver eller ii) de forventede tab for en overskuelig fremtidig, dog større end 

12 måneder.  Grundet reglerne om en minimumsgrænse skal pengeinstituttet fortage indregning af 
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nedskrivninger allerede ved første indregning, såfremt de forventer tab indenfor de første 12 

måneder. 

5.9.1.2 Den dårlige lånebog 

For udlån i den dårlige lånebog skal nedskrivningerne baseres på de forventede fremtidige tab i 

lånets resterende levetid og skal derfor indregnes straks. 

Erhverver pengeinstituttet et lån, der indgår i den dårlige lånebog, vil det muligvis medføre 

betydelige nedskrivninger, der skal indregnes allerede ved første indregning.
169

 

5.9.2 TBA 

Hvor der i SD sker opdeling i en dårlig og god lånebog, opdeles udlånene i denne model i følgende 

tre kategorier: 

• Kategori 3: der indeholder de udlån, hvor der foreligger information, der indikerer, at udlånene 

må forventes at blive eller allerede er blevet individuelt værdiforringet. Der er dog ikke krav 

om, at der skal være sket misligholdelse før, at et lån må indgå i denne kategori. 

• Kategori 2: der indeholder udlån, der er påvirket af observerbare begivenheder, der indikerer en 

direkte sammenhæng til forventede fremtidige tab. Udlånene vil typisk være porteføljer, 

hvor de specifikke lån, der er i fare for misligholdelse, endnu ikke er identificeret. 

• Kategori 1: der vil være de udlån, der ikke opfylder kriterierne for de andre to kategorier samt de 

udlån, der vurderes på porteføljebasis. Udlånene vil dermed ikke være påvirket af 

observerbare begivenheder, der indikerer en direkte sammenhæng til forventede fremtidige 

tab. Dog kan udlånene godt være påvirket af makroøkonomiske forhold, der ikke er 

specifikke for denne gruppe udlån.  

Det diskuteres hvorvidt inddelingen af kategorier skal foretages på baggrund af en 

begivenhedsbaseret tilgang eller en kreditrisikostyringstilgang. Førstnævnte vil betyde, at alle lån 

placeres i kategori 1 og først overføres til en af de andre kategorier, hvis der indtræffer en 

begivenhed, der medfører en forværret kreditkvalitet. 

Ved kreditrisikostyringstilgangen sondres der mellem en absolut og relativ metode. Ved den 

relative metode er formålet at reflektere ændringen i kreditrisikoen og et udlån skal derved først 
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overføres til kategori 2 eller 3, når der sker en forværring af kreditkvaliteten. Kategori 1 vil derfor 

komme til at indeholde lån med forskellig kreditkvalitet. Ved den absolutte metode er det, modsat 

den relative metode, udlånets kreditkvalitet der er afgørende for indplacering i kategorier. 

Inddelingen i de tre kategorier kommer derfor til at afspejle den rating, som pengeinstituttet har 

foretaget på den pågældende kunde. 

Hvor IAS 39 kritiseres for at foretage for tidlig indregning af renteindtægter i forhold til 

nedskrivninger, vil TBA således kunne kritiseres for det modsatte. 

6. Argumenter for og imod IFRS 9 
Dette afsnit omhandler argumenterne for og i mod IFRS 9. Derved forsøges besvaret en del af vores 

problemformulering om hvorvidt, at IFRS 9 er et forsøg på at løse eventuelle problemer med IAS 

39. Kritikken af IAS 39 fremgår af analysen i kapitel 4. Kritik af IAS 39. Afsnittet indledes med en 

sammenligning af de to standarder for derigennem at kunne belyse, om kritikken og problemerne 

ved IAS 39 forventes løst med den nye standard IFRS 9. 

6.1 Sammenligning af IAS 39 og IFRS 9 
I kapitel 2. Gennemgang af IAS 39 blev IAS 39 gennemgået og i forrige afsnit blev IFRS 9 

gennemgået. Da kun fase 1 i IFRS 9, klassifikation og måling, er færdig, vil det være dette der 

bliver sammenlignet med IAS 39. IASB’s udkast til IFRS 9’s anden fase, impairment methodology, 

vil dog blive sammenlignet med den nuværende nedskrivningsmodel i IAS 39 på baggrund af 

ED/2009/12. 

Afsnittet vil således belyse, hvilke forskelle og ændringer der er i klassifikation og måling af 

finansielle aktiver samt nedskrivning. 

6.1.2 Anvendelsesområde, klassifikation og måling 

Anvendelsesområdet er ikke blevet ændret i IFRS 9 og virksomheden skal derfor i 

overensstemmelse med IFRS 9 indregne de finansielle aktiver, der indgår under IAS 39. Det 

fremgår i anvendelsesområdet under IFRS 9, at virksomheden skal benytte IFRS til behandling af 

de finansielle instrumenter, der ligger i anvendelsesområdet for IAS 39 jf. IFRS 9 afsnit 2.1. 

Ligesom anvendelsesområdet i IAS 39 går videre i IFRS 9, ligeså gør den første indregning, der 

skal foretages til dagsværdi. Dette gør det nemmere for virksomheden at overgå til IFRS 9 i første 

omgang, da det ikke er for uoverskueligt og komplekst. Når de finansielle instrumenter først er 
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indregnet til dagsværdi, skal nøglepersonerne for virksomheden herefter fastlægge deres 

forretningsmodel for derigennem at kunne klassificere deres finansielle instrumenter. 

Alt efter hvilken forretningsmodel ledelsen beslutter sig for at have, på grundlag af hensigten med 

at eje de finansielle aktiver, skal de finansielle aktiver enten indregnes til dagsværdi eller 

amortiseret kostpris, såfremt aktivet opfylder betingelserne herfor i IFRS 9. Klassificering efter IAS 

39 er væsentligt mere kompliceret. Her skal de finansielle instrumenter inddeles i en af de fire 

overordnede kategorier, hvor der i IFRS 9 kun er to kategorier.  Nedenfor ses en illustration af, 

hvilke kategorier de to standarder indeholder og hvilke kategorier der går igen. 

Tabel 3: oversigt over kategorierne i IAS 39 og IFRS 9 og den dertil hørende måling. 

Finansielle aktiver Måling ved første indregning Efterfølgende måling 

Lån og tilgodehavender
170

 Dagsværdi Amortiseret kostpris med 

fradrag af evt. Nedskrivning 

Dagsværdi med indregning af 

værdiændringer i 

resultatopgørelsen 

Dagsværdi Dagsværdi 

Dagsværdi med 

værdiregulering over anden 

totalindkomst 

Dagsværdi Dagsværdi 

Hold til udløb investeringer Dagsværdi Amortiseret kostpris med 

fradrag af evt. Nedskrivning 

Disponible for salg – normal 

tilfælde 

Dagsværdi Dagsværdi 

Disponible for salg – 

usædvanlige tilfælde 

Dagsværdi Kostpris med fradrag af evt. 

Nedskrivning. 

Kilde: Egen tilvirkning med inspiration fra INSPIRI
171

 

De hvide felter viser de kategorier der er at finde i både IFRS 9 og IAS 39, mens de blå felter viser 

de kategorier der er i IAS 39, der ikke kan anvendes i IFRS 9.  Feltet markeret med lilla viser en ny 

kategori i de finansielle instrumenter, der derfor kun gælder i IFRS 9. Det fremgår af skemaet, 

hvordan IASB har forholdt sig til kritikken af IAS 39 og har forsøgt at gøre den mindre kompliceret 

blandt andet ved at mindske kategorierne af finansielle instrumenter. Kompleksiteten i indholdet af 

de forskellige kategorier har selvfølgelig også betydning og vil derfor bliver gennemgået nedenfor. 

Efter IAS 39 skal virksomheden efter første indregning vurdere, hvilken kategori af finansielle 

aktiver den har at gøre med for derefter at kategorisere dem under en af de forskellige fem typer. 
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Alt afhængig af kategorien, skal aktivet derefter måles efter bestemmelserne for den type af 

finansielt aktiv.  Ejer virksomheden værdipapirer, skal disse opdeles efter, om de ejes med henblik 

på kortsigtet gevinst eller om de ejes som en investering med henblik på hold til udløb som for 

eksempelvis obligationer. Er bankens formål at opnå en kortsigtet gevinst skal de omfattede aktier 

kategoriseres som dagsværdi med indregning af værdiændringer i resultatopgørelsen, som for 

eksempel aktier. Alt efter hvilken kategori det finansielle aktiv bliver klassificeret som, skal det 

efterfølgende måles efter de bestemmelser, der i standarden er tilknyttet dertil. I IFRS 9 er tilgangen 

til klassifikation anderledes, da denne fastlægges efter virksomhedens forretningsmodel og derved 

tilpasses virksomhedens hensigt og intentioner med at eje dens finansielle aktiver. 

Forretningsmodellen vil som sagt være individuel fra virksomhed til virksomhed og efter IFRS 9 er 

det tilladt for virksomheden at have flere forretningsmodeller jf. IFRS 9 afsnit B4.1.2. 

Implementeringen af IFRS 9 vil da også betyde, at nogle aktiver kategoriseret efter IAS 39 skal 

omklassificeres grundet det færre antal kategorier i IFRS 9. IAS 39 tager ikke hensyn til, hvad 

virksomhedens intention og hensigt er med at eje de finansielle aktiver, hvilket er af stor betydning 

for virksomheden, da en forkert klassifikation vil medføre en forkert måling af aktivet. Modsat kan 

virksomheden, ifølge IFRS 9, klassificere et finansielt aktiv med henblik på at opnå kontraktlige 

pengestrømme, men virksomheden behøver ikke at holde alle finansielle aktiver til udløb, da dette 

ikke er altafgørende for, hvordan aktivet klassificeres. Det er dermed tilladt for virksomheden at eje 

en portefølje, hvis forretningsmodel er at holde porteføljen med hensigt på at opnå kontraktlige 

pengestrømme og sælge noget af denne portefølje fra, for derved at beholde de resterende aktiver i 

den oprindelige kategori. 

Altså er virksomheden ikke fastlåst i dens kategorisering af dens finansielle aktiver, hvilket gør 

standarden mere fleksibel end IAS 39. Endvidere er hovedreglen, som tidligere nævnt, at finansielle 

aktiver indregnes til dagsværdi, medmindre to specifikke betingelser er opfyldt hvorefter aktiverne 

skal indregnes til amortiseret kostpris. Betingelserne fremgår blandt andet af afsnit 5.3.1 Første 

indregning. 

6.1.3 Omklassificering 

Omklassificering af finansielle aktiver er indeholdt både i IAS 39 og IFRS 9, dog ud fra forskellige 

betingelser. Efter IAS 39 kan finansielle aktiver i kategorierne, dagsværdi med indregning af 

ændringer i dagsværdi i resultatet, hold til udløb samt disponible for salg, omklassificeres såfremt 

det finansielle instrument kan opfylde kriterierne for en anden kategori. Kategorien kategorierne 
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dagsværdi med indregning af ændringer i dagsværdi i resultatet må dog kun omklassificeres i 

sjældne tilfælde.
172

 

Efter IFRS 9 må en virksomhed kun omklassificere et finansielt aktiv, såfremt virksomheden 

ændrer forretningsmodel for styring af dets aktiver og at dette påvirker det finansielle aktiv. En 

aktuel omklassificering er da kun mulig mellem dagsværdi og amortiseret kostpris. 

Reglerne for omklassificering i henholdsvis IAS 39 og IFRS 9 er da meget forskellige, idet IFRS 9 

bygger på bankens forretningsmodel. Standarden lægger op til, at der kun sjældent ændres 

virksomhedens forretningsmodel.  Dog er det også muligt, at behandle et finansielt aktiv anderledes 

end indikeret ved indregningen. Derved kan virksomheden godt sælge et finansielt aktiv, der ellers 

er ejet med henblik på at opnå kontraktlige pengestrømme. Dette må dog ikke ske for ofte. 

Forskellen på de to standarder viser, at omklassificering i IAS 39 baserer sig på det enkelte 

finansielle instrument, hvorimod at det i IFRS 9 baseres på virksomhedens intentioner med at eje 

det finansielle aktiv, det vil sige, deres forretningsmodel. 

6.1.4 Sammenligning af nedskrivningsmodeller 

Den nuværende nedskrivningsmodel, indeholdt i IAS 39, er blevet mødt af stor kritik, som nævnt i 

blandt andet afsnit 4.2 Fortolkning af OIV, afsnit 5.3.2 Nedskrivninger og afsnit 3.3 Nedskrivninger. 

Ved overgangen til IAS 39 var den største konsekvens, ifølge de tre interviewpersoner, at 

virksomheden ikke længere havde mulighed for at hensætte, idet der er krav om, at OIV skal være 

indtruffet. Den største ændring ved den nuværende nedskrivningsmodel og udkastet til 

nedskrivningsmodellen i IFRS 9 må være, hvornår en virksomhed må nedskrive på deres udlån. 

IAS 39 baseres på faktiske og dermed indtrufne tab, hvor IFRS 9 baseres på forventede tab. Såfremt 

udkastet til fase to bliver vedtaget, vil det medføre, at virksomheden kan indregne et forventet tab 

og derfor ikke skal vente til at tabet indtræffer, som det er tilfældet ved den nuværende standard.  

Som gennemgået i afsnit 5.7 IFRS 9 – fase to: Nedskrivninger kan en virksomhed allerede ved 

første indregning af det finansielle aktiv tage højde for forventede tab. Dette betyder, at 

virksomheden ikke realiserer et så stort tab i tilfælde af, at tabet indtræffer. 

Måden, hvorpå virksomheden kan mindske disse tab på, er ved at indregne en lavere renteindtægt 

end, hvis virksomheden ikke forventede noget tab på den pågældende kunde. Som forklaret i afsnit 

5.7.4 Den effektive rente betyder det, at i stedet for at virksomheden indregner en nettorenteindtægt 
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på fx 8 %, indregner virksomheden en renteindtægt på 7 % for derigennem at påvirke årets resultat 

negativt. Nettorenteindtægten vil dermed være lavere i IFRS 9 end i IAS 39, såfremt virksomheden 

forventer et tab, da banken ifølge IAS 39 skal indregne hele nettorenteindtægten. 

6.1.5 Fordele og ulemper ved den blandede målemodel 

I både IAS 39 og IFRS 9 anvendes en blandet målemodel, hvorved der forstås en model, der 

opererer med flere forskellige målemetoder. Dette er modsat FASB, der kun benytter dagsværdi 

som målemetode i deres regnskabsregler.
173

 I IFRS 9 er hovedreglen som nævnt adskillige gange, at 

alle finansielle aktiver indregnes til dagsværdi og undtagelsen er amortiseret kostpris som kun 

aktiver, der opfylder de to betingelser, kan indregnes til. Dette er klart en fordel ved IFRS 9. 

Fordelen ved denne kombination, af dagsværdi og amortiseret kostpris, er at den giver den 

nødvendige fleksibilitet til at måle og rapportere finansielle aktiver således, at den afspejler 

virksomhedens forretningsmæssige hensigt med at eje de finansielle aktiver. Hvorvidt aktivet måles 

til dagsværdi eller amortiseret kostpris bestemmes på baggrund af forretningsmodellen. 

Forretningsmodellen er udarbejdet af ledelsen og angiver netop hvilken hensigt virksomheden har 

med at eje dens finansielle aktiver. På denne måde kommer ledelsens strategi til udtryk igennem 

klassifikationen af dens finansielle aktiver. Finansielle aktiver med lang løbetid vil som oftest blive 

målt til amortiseret kostpris under forudsætning af, at de opfylder de to tidligere nævnte betingelser.  

Da disse finansielle aktiver er langsigtede, vil de således ikke afspejle effekten af de kortsigtede 

bevægelser på markedet, hvis virksomheden ikke har i sinde at sælge elle afskaffe disse aktiver, da 

de dermed vil betragtes for værende kortsigtede. Ved at indregne aktivet til amortiseret kostpris, 

frem for dagsværdi, undgås derved at kortsigtede udsving bliver indregnet i resultatet og 

derigennem skaber udsving i virksomhedens indtjening. Med muligheden for at benytte amortiseret 

kostpris kan virksomheden derved bedre afspejle, hvad deres hensigt er med at eje de pågældende 

instrumenter. Ifølge Hans Peter er dagsværdi godt, da det bringer mere gennemsigtighed til 

regnskabet, da det afspejler markedet og derved også eventuelle kredittab.
174

 Dog er han ikke 

tilhænger af udelukkende at benytte dagsværd, hvilket kommer til udtryk i følgende udtalelse, jf. 

interview med Hans Peter linje 188-193: ”Jamen, min holdning til dagsværdi er egentlig, er at jeg 

tror dagsværdi på mange typer instrumenter er rigtig rigtig fornuftig. Men jeg tror samtidig meget 

at man bliver nødt til at se på, hvad er det egentlig for en type forretning jeg driver forstået på den 

måde, at hvis jeg har en normal udlånsaktivitet, jeg låner penge ud til Hr. og Fru. Danmark som 
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bank, og nu snakker vi ikke realkreditinstitutter men ganske normale banker, er det så virkelig sund 

fornuft at jeg skulle måle dem til dagsværdi? Og der vil mit svar være nej det vil det nok ikke.” Han 

begrunder endvidere sin holdning med, at bankens intention med et udlån er at tjene på fremtidige 

pengestrømme, det vil sige rentemarginalen og at dagsværdi ikke vil formå at kunne afspejle den 

realitet, der er i at tjene penge på renten. Det hele vender tilbage til virksomhedens styring af dens 

finansielle instrumenter og hvad ledelsens intentioner er med at eje de forskellige finansielle 

instrumenter, altså forretningsmodellen. Tine Heerup udtaler, at brugen af dagsværdi har været 

vellidt i Danmark, men at det dog ikke samtidig betyder, at der er modstand mod brugen af 

amortiseret kostpris. Hun udtrykker det som følgende, jf. interview med Tine Heerup henholdsvis 

linje 241-242 samt linje 243: ”(…) Danmark har jo altid været meget glad for dagsværdi og vi, det 

er jo sådan set også det vi går ind for.” og ” (…) vi syntes så at udlånene er rimeligt nok, at det er 

amortiseret kostpris(…)”. 

Modellen har ydermere den styrke at finansielle aktiver, der sælges på kort sigt eller er komplekse 

instrumenter, hvor pengestrømmene ikke kan forudsiges pålideligt, skal måles til dagsværdi, hvoraf 

ændringerne herfra vil blive afspejlet i resultatet. 

6.2 Dagsværdi 
Dagsværdi anvendes til måling både i IAS 39 og i IFRS9. Som det også fremgår af afsnit 4.3.3 

Dagsværdi, er IAS 39 blevet mødt af kritik for brugen af dagsværdi, der virker procyklisk. Dog er 

dagsværdi mere benyttet i IFRS 9, da det som nævnt er hovedreglen, at finansielle aktiver indregnes 

til dagsværdi, hvilket ses af Tabel 3. 

Der er delte meninger omkring brugen af dagsværdi. FASB måler alt til dagsværdi, hvor IASB har 

valgt både dagsværdi og amortiseret kostpris. Der er dog en række forskellige fordele og ulemper 

herved, som også er blevet diskuteret og fremhævet i forhold til finanskrisen, hvor markederne frøs 

til og ikke længere afspejlede et aktivt marked. Lars Andreasen er fortaler for dagsværdi, såfremt 

forretningsmodellen understøtter brugen heraf, da der så eksisterer et aktivt marked for denne type 

af aktiver.
175

 Ifølge ham giver det ingen mening at have dagsværdi, hvis der ikke er noget marked 

for forretningen og derfor kan dagsværdi kun benyttes, såfremt der eksisterer et aktivt marked for 

det pågældende aktiv. Lars Andreasens holdning afspejles i følgende udtalelse, jf. interview med 

Lars Andreasen linje 595-601: ”(…) for du kan ikke have en forretningsmodel som siger at jeg lever 

af at handle værdipapirer eller sko, hvis der ikke er et marked for sko, så har du heller ikke en 
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forretningsmodel. Vi så det jo i 2008, hvor nogle af de forretningsmodeller simpelthen brød 

sammen. De var der ikke længere. Jamen så kan man ikke tage det op til dagsværdi. Så dagsværdi - 

ja hvis der er en forretningsmodel der understøtter den fordi, hvis der en forretning for det så er der 

også et marked. Så kan der være nogle undtagelser, en gang i mellem så virker det ikke, men sådan 

generelt.” Selvom Tine Heerup mener, at det er rimeligt at måle udlån til amortiseret kostpris, så er 

hun af den opfattelse, at dagsværdi afspejler markedssituationen bedst muligt, hvilket afspejles i 

følgende udtalelse, jf. interview med Tine Heerup linje 248-251: ”(…) vi har jo haft en interesse i 

at få så meget som muligt til dagsværdi fordi at vi jo egentlig synes at, jamen regnskaberne skal jo 

helst afspejle virkeligheden så man kan bruge et regnskab til at se jamen hvad var og vurdere den 

økonomiske situation også som tilsyn er det jo rent faktisk vigtigt, at man får et godt billede (…)” 

Hun er dermed af samme overbevisning som Lars Andreasen, nemlig at dagsværdien er et godt 

måleinstrument, da det rent faktisk afspejler markedssituationen, såfremt der findes et aktivt marked 

for aktivet.  Nationalbanken nævner i deres rapport, at dagsværdi skaber gennemskuelighed af 

aktivernes værdi, hvorved dagsværdien skaber en reel markedsværdi. Således har regnskabslæseren, 

herunder investorer, en bedre mulighed for at vurdere værdien af aktiverne, da de afspejler 

markedssituationen fremfor aktiverne fremgår af regnskabet med en forældet kostpris for at nævne 

et eksempel.
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Det er dog ikke for alle finansielle aktiver, der eksisterer et aktivt marked. For disse aktiver skal 

dagsværdien i stedet opgøres ved hjælp af en værdiansættelsesmodel. Dagsværdien bliver derved 

beregnet på baggrund af foretagne skøn, hvilket medfører, at værdien bliver subjektiv og at 

gennemskueligheden mindskes, da der kan forekomme variationer i disse skøn. Af denne årsag 

foreslog IASB, tilbage i år 2009, en styrkelse af kravene omkring offentliggørelse af anvendte 

metoder og antagelser, virksomheden ligger til grund for opgørelsen af dagsværdi på dens 

finansielle aktiver.
177

 

Finanskrisens negative udvikling medførte fald i markedsværdierne, hvilket påvirkede bankernes 

egenkapital negativt. Virksomhedens finansielle aktivers markedsværdi, og dermed dagsværdi, faldt 

under krisen som følge af at de økonomiske markeder gik i stå. Markederne frøs til på grund af 

frygt både hos forbrugere og virksomheder.
178

 Markedspriserne faldt således til ned under 

aktivernes faktiske værdi. Dette medførte en lavere aktivbeholdning i virksomhedernes regnskaber 

                                                           
176

 Kvartalsoversigt 3. Kvartal 2009, side 69 
177

 Kvartalsoversigt 3. Kvartal 2009, side 69 
178

 Is it fair to blame fair value accounting for the financial crisis?, side 1 



Side 100 af 181 
 

og nogle virksomheder begrænsede sig derfor, eksempelvis ved at nedsætte produktionen, fyre 

medarbejdere og nedlukke produktionslinjer. Dagsværdi som måling indeholder på denne baggrund 

en høj grad af votalitet, der afspejler votaliteten i markedet, hvilket tydeligt ses i både en 

lavkonjunktur såvel som en højkonjunktur. Ved anvendelse af værdiansættelse til markedspriser kan 

dette altså virke procykliske, idet markedspriserne varierer, hvilket altså vil sige, at markedspriserne 

forstærker konjunkturerne.
179

 

FCAG omtaler dette kritikpunkt af dagsværdi i forhold til kritikken før og under krisen. Før krisen 

blev der argumenteret for at dagsværdi overdrev virksomhedens overskud, altså at der skete en 

forstærkning af højkonjunkturen. Under krisen blev dagsværdi kritiseret for at overdrive tab på 

virksomhedens aktiver, altså en forstærkning af lavkonjunkturen. En lavere markedsværdi medfører 

højere regnskabsmæssige nedskrivninger som følge af tab på det enkelte aktivs værdi. Endvidere 

rapporterer FCAG, at de øgede nedskrivninger har medført tvunget salg af aktiver i nogle 

virksomheder på grund af manglende kapital for at opfylde minimumskapitalkravene i 

Kapitalkravsdirektivet. Disse salg kan da have medført endnu lavere markedspriser på grund af et 

øget udbud.
180

 Omvendt er fortalerne for dagsværdi som målemetode af den overbevisning, at 

krisen ikke skyldes dagsværdi, men at metoden tværtimod afslørede informationer omkring den 

dårlige situation og de oppustede aktivværdier op til krisens start.
181

 De mener endvidere, at det var 

dårlige beslutninger så som subprime lån og credit default swaps,
182

 der førte til den dårlige 

udvikling. Således ville måling til kostpris have skjult den dårligere markedsøkonomi, mens 

dagsværdi afslørede denne.
183

  FCAG pointerer efter argumentering af begge holdninger, at det er 

vigtigt at erindre at et flertal af bankernes aktiver, på daværende tidspunkt, blev målt til amortiseret 

kostpris, der blev påvirket af markedets likviditet løbende vel og mærke. Ydermere pointerer de, at 

det ikke alene er dagsværdi, der kan klandres for værende skyld i opbygningen af krisen, men 

nærmere er en blanding af flere forhold.
184

 Denne holdning deler interviewpersonerne. 

6.3 Løser IFRS9 de eventuelle problemer ved IAS 39? 
I afsnit 4.4 Var IFRS, herunder overgangen til IAS 39, medvirkende årsag til problemerne i den 

finansielle sektor konkluderede vi, at IAS 39 var skyld i pengeinstitutternes økonomiske situation 
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under finanskrisen men konstaterede, at standardens nedskrivningsmodel ikke har været en fordel 

for pengeinstitutterne. Se kapitel 4. Kritik af IAS 39. Interviewpersonerne var alle enige i, at 

overgangen til IFRS i 2005 ikke havde en indflydelse på krisens omfang. Lars Andreasen uddyber 

dette og mener følgende, jf. interview med Lars Andreasen linje 485-487: ”Hvis IFRS har haft en 

indflydelse, så tror jeg på at det er en af de mindre. Det er en af de mindre banditter vil jeg sige, 

der findes større banditter derude.” 

Formålet med indførslen af IFRS 9 er derved ikke at forhindre en fremtidig krise ud fra 

konklusionen om at den nuværende standard ikke har haft medvirken til finanskrisen. Formålet er at 

imødekomme den kritik, der har været af IAS 39. 

I kapitel fem blev kritikken af IAS 39 gennemgået på baggrund af de nævnte konsekvenser i kapitel 

tre. I dette kapitel vil kritikpunkterne blive sammenholdt med IFRS 9 for derved at vurdere, 

hvorvidt den fremlagte IFRS 9 formår at løse problemerne med IAS 39. 

6.3.1 Kompleksitet 

I IFRS 9 er anvendelsen af forretningsmodel som nævnt blevet introduceret, hvor denne danner 

grundlag for klassificering og måling af de finansielle instrumenter.  Begrebet er nyt i forhold til 

den nuværende standard og derfor skal regnskabsudarbejdende, ledelse, bestyrelse og 

regnskabsbrugere mv. sætte sig ind i, hvad formålet med forretningsmodellen er for derved at kunne 

anvende den korrekt og forstå det enkelte regnskab. Standarden opererer med to målemetoder: 

dagsværdi og amortiseret kostpris. Hovedreglen vil være dagsværdi, da det pågældende finansielle 

instrument skal opfylde to betingelse, for at kunne måles til amortiseret kostpris. Betingelser blev 

gennemgået i afsnit 5.3.2.2 Pengestrømmenes karakteristika. Betingelserne bevirker, at det for 

banken er nemmere at klassificere et finansielt aktiv, da der ikke længere er så mange krav at tage 

hensyn til, set i forhold til IAS 39. Derved bliver det også nemmere for virksomheden at vælge den 

rigtige måling af det finansielle aktiv og der vil derved ikke være så stor risiko for, at det finansielle 

aktiv misklassificeres og derved indregnes til en forkert værdi. Her imødekommer IFRS 9 altså et af 

kritikpunkterne, der fremgår af kapitel 5. 

Med IFRS 9 er det muligt at tage stilling til de finansielle aktiver på et overordnet niveau modsat 

IAS 39, hvor virksomheden skal tage stilling til hvert enkelt finansielt instrument.  Dette burde lette 

arbejdet med klassifikationen af de finansielle aktiver. Dette skyldes, at det er muligt at samle de 

finansielle aktiver med ens formål og hensigt i en portefølje og behandle disse samlet både 

klassifikations- og målingsmæssigt, frem for at skulle vurdere hvert enkelt aktiv. 
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De finansielle aktiver vil typisk blive fastlagt ud fra, hvilken type ledelse virksomheden har samt ud 

fra sammenlægningsniveauet for den øvrige rapportering til ledelsen. 

Umiddelbart virker det ikke komplekst at lave en fordeling af aktivgruppens hensigt i forhold til, 

om formålet er at opnå fremtidige kontraktlige pengestrømme eller ej.  Det der formentligt bliver 

det mest komplekse ved modellen er at forstå forretningsmodellen for virksomhedens aktiver. For 

hvad er virksomhedens formål og hensigt med at holde dens finansielle aktiver? Derfor skal 

ledelsen forsøge at udarbejde gode beskrivelser af forretningsmodellerne og dens hensigt med de 

enkelte aktivtyper, således det bliver forståeligt for læseren. 

Konklusionen for forretningsmodellen er, at den ikke er kompleks at anvende, såfremt den 

påkrævede overordnede planlægning af forretningsmodellen er foretaget af virksomhedens 

nøglepersoner herunder ledelsen. Lars Andreasen, som selv er vicedirektør, er begejstret for 

anvendelsen af forretningsmodellen i IFRS 9, da han i interviewet udtaler sig omkring dette. Han 

siger følgende, jf. interview med Lars Andreasen henholdsvis linje 334-335 og linje 341: ”(…) en 

business model til klassifikationen i IFRS 9, det er klart et fremskridt. Klart et fremskridt.” samt ” 

Jeg har det meget fint med businessmodellen. Den gør det rigtige”. Lars Andreasen har dog heller 

ikke ligefrem været tilfreds med bestemmelserne vedrørende klassifikation og måling i IAS 39. Han 

siger, at businessmodellen er at foretrække, hvilket fremgår af følgende udtalelse, jf. interview med 

Lars Andreasen linje 335-339: ”Frem for at vi skal sætte os ned og holde øje med, når vi nu køber 

en obligation til vores likviditetsbuffer vil vi så holde den til udløb? Hvad er udløb og de her 

tainting rules der er hvis man så ikke holder hold-til-udløb, det er sygt. Det er regler for reglernes 

skyld. Og intet med økonomi. Hverken økonomistyring eller virksomhedsstyring. Så det er meget 

klogere at definere businessmodellen”. Således mener han ikke, at det har været hensigtsmæssigt at 

skulle inddele de finansielle instrumenter efter de kategorier, der fremgår i IAS 39, da det efter hans 

opfattelse intet har at gøre med virksomhedens økonomi. Han ser derfor fordele og potentiale i 

klassifikationsreglerne efter IFRS 9, da de finansielle instrumenter her klassificeres efter 

virksomheden og styringen af denne.  Hans Peter er af samme overbevisning som Lars Andreasen 

hvilket afspejles i følgende udtalelse om forretningsmodellen, jf. interview med Hans Peter linje 

620-622: ”(…) den er mindre kompliceret, den er mere bundet op på forretningsmodellen og derfor 

giver det også bedre gennemsigtighed i forhold til den underliggende aktivitet”. 

Både Lars og Hans Peter er altså begge begejstrede for inddragelsen af forretningsmodellen i 

bestemmelserne for nedskrivninger. Ydermere mener Hans Peter, at der mangler gennemsigtighed i 
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regnskaberne, hvorfor han er glad for forretningsmodellen, da han betragter indførelsen af denne 

som værende et skridt i den rigtige retning mod mere gennemsigtighed. 

Den fremlagte model i IFRS 9 medfører som sagt, at virksomheden ikke skal kigge på de enkelte 

aktiver men i stedet på sammensatte porteføljer. Dette må siges at være en klar forbedring af 

standarden, da den fjerner kompleksiteten ved klassifikation og måling af finansielle instrumenter. 

Dette er Hans Peter enig i, da han i interviewet bliver spurgt om, hvad hans holdning er til at IAS 39 

erstatter IFRS 9 og udtaler følgende, jf. interview med Hans Peter linje 275-276: ”Ja, jeg er fan ja. 

Jeg tror faktisk, jeg tror at det er en stor simplificering i forhold til forståelsen af regnskabet også 

bare for at sige hvad er det egentlig vi har med at gøre.” Tine Heerup går også ind for, at 

standarden blive mindre kompliceret, hvilket afspejles i følgende udtalelse, jf. interview med Tine 

Heerup linje 174-177: ”(…)så jeg synes egentligt at det er glimrende at man får erstattet IAS 39 af 

IFRS 9. Så må vi jo vente og se, den er jo så ikke færdig, det er kun første fase vi har nu, men altså 

overordnet så har jeg jo også den holdning, at der har været alt for mange optioner i IAS 39 og vi 

ser jo gerne at det er så enkelt som muligt.” Således er der enighed om, at kompleksiteten 

formindskes i IFRS 9, hvilket var et af kravene til den nye standard, der skal erstatte IAS 39. 

Fordelen ved de nye regler er ikke kun, at det bliver nemmere for virksomheden at klassificere dens 

finansielle aktiver men også at det for regnskabsbrugeren vil være nemmere at gennemskue 

virksomheden og dennes forretningsmodel. 

Efter fastlæggelse af forretningsmodellen skal virksomheden herefter vurdere pengestrømmenes 

karakteristika for de finansielle aktiver, der lever op til kriteriet om at holdes til udløb med det 

formål at opnå kontraktlige pengestrømme. Pengestrømmene skal indeholde de basale 

låneelementer, der findes på almindelige udlån, altså afdrag og renter på hovedstolen.  Det må 

antages, at banken kan vurdere, hvilke af dens finansielle aktiver, der kan defineres som et 

almindeligt udlån med afdrag og renter. Derfor formodes det ikke at være komplekst for 

virksomheden at klassificere de finansielle aktiver, der opfylder betingelserne om indregning til 

amortiseret kostpris, altså undtagelsen til hovedreglen om indregning til dagsværdi. 

Ud fra gennemgangen af klassifikation og måling efter IFRS 9 må det vurderes, at 

interviewpersonerne er enige om, at standarden er blevet mindre kompleks og at 

forretningsmodellen forbedrer gennemsigtigheden.  Standarden bliver da mere overskuelig og 

brugbar, hvilket da også fremgår af, at antallet af kategorier er blevet væsentligt reduceret. Ud fra 

det faktum, at klassifikation i høj grad er afhængig af, at ledelsen har indgående kendskab til egen 
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virksomhed samt hensigten med et eje de finansielle aktiver, vurderes kompleksiteten af være 

formindsket i IFRS 9. 

6.3.2 Procyklikalitet 

I kapitel 5 fremgår det, at procyklialitet kan fremkomme i regnskabsstandarder. Nationalbanken 

hævder, at kreditinstitutter i deres natur virker procykliske, da bankernes udlånskapacitet øges i en 

højkonjunktur og reduceret i en lavkonjunktur. Dermed vil IFRS 9 heller ikke formå at kunne 

komme udenom pengeinstitutternes natur. 

I forhold til regnskabsstandarden vil en øget gennemsigtighed, som følge af mindre kompleksitet i 

regnskabet, kunne bidrage til genopbygning af tilliden til det finansielle marked og dermed fungere 

som en såkaldt katalysator til finansielstabilitet og økonomiskvækst. På den anden side kan 

ændringer i regnskabsstandarderne omvendt også skabe mindre gennemsigtighed som følge af 

ændrede principper og dermed skjule effekten af krisen. I interviewet med Hans Peter ligger han 

meget vægt på, at gennemsigtigheden i regnskaber er utrolig vigtig. Han giver udtryk for, at IFRS 9 

er et skridt i den rigtige retning mod øget gennemsigtighed. FCAG fandt regnskabsstandarder som 

værende ikke procykliske men mener, at regnskabsstandarder kan være med til at genoprette tilliden 

hos markedets aktører. 

På baggrund af ovenstående, er det svært at vurdere, hvorvidt en regnskabsstandard formår at være 

kontracyklisk, da de nævnte institutter har forskellige holdninger hertil. Nationalbanken mener, at 

pengeinstitutter er procykliske i deres natur, mens FCAG ikke mener, at regnskabsstandarder er 

procykliske. Derfor vil procyklikaliteten i næste afsnit blive behandlet i forhold til den fremlagte 

nedskrivningsmodel, da denne måske kan afgøre, hvorvidt IFRS 9 formå at være kontracyklisk.    

6.3.3 Imødekommer den fremlagte nedskrivningsmodel for IFRS 9 den kritik der var af IAS 39 i 

forbindelse med finanskrisen? 

Som tidligere nævnt, har der efter starten af finanskrisen i 2006 været fokus på 

nedskrivningsreglerne i IAS 39, der har ført til forslaget omkring en ny nedskrivningsmodel, der 

tager højde for forventede tab. Den foreslåede model skal derved forhindre, at værdien af de 

finansielle aktiver bliver overvurderet ved at tage hensyn til en eventuel forventede nedgang i 

økonomien. Dette gøres ved at indregne det forventede tab ved første indregning for derved at 

fordele det over aktivets levetid. 

Forventningen om tab skal baseres på historiske data, der kan give en indikation af, hvorvidt der er 

risiko for tab. Umiddelbart kan der stilles spørgsmål til, hvorvidt bankerne er i stand til at skaffe 
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denne form for data, da det ikke har været aktuelt under den tidligere model i IAS 39. Har 

virksomheden ikke disse historiske data til rådighed, kan det kræve et stort arbejde og dermed også 

højere omkostninger at skaffe disse data.  Ydermere er det vigtigt, at de indsamlede data er korrekte 

og valide, hvilket ligeledes kan blive svært for bankerne at vurdere. I værste fald, bliver forventede 

tab baseret på invalide data og beregningen af den effektive rente vil dermed blive misvisende. 

Modellen kan dermed være svær for virksomheden at benytte i praksis, da de skal beregne den 

effektive rente ved at fastsætte et estimat. 

Forventningen til den nye nedskrivningsmodel har været, at det for virksomheden vil være muligt at 

indregne tab forinden dette indtræffer. Dette vil medføre, at virksomheden kan indregne tabet på et 

tidligere tidspunkt og derigennem kan opbygge en reserve til, når tabet eventuelt indtræffer.  Der er 

dog som nævnt tidligere delte meninger omkring udkastet til den nye nedskrivningsmodel, hvorfor 

IASB udsendte det føromtalte SD til det oprindelige udkast, der kommer med to alternativer til 

nedskrivningsmodellen i udkastet, som det blev gennemgået i afsnit 5.9 Alternative 

nedskrivningsmodeller. 

Overordnet set, er der blandt de interviewede positive holdninger til nedskrivningsmodellen. Tine 

Heerup mener følgende det ud fra et tilsynsmæssigt synspunkt, jf. interview med Tine Heerup linje 

190-194: ”(…) det er da klart at man kunne da godt frem skubbe nogle, man kunne tage nogle 

nedskrivninger tidligere, altså der er jo lavet en kombination af, at man har haft indtrufne tab ikke, 

så det kunne, ud fra et tilsynsmæssigt synspunkt, jo være sundt at man fik taget nogle af de her 

nedskrivninger, man opdagede dem lidt tidligere, det er det jeg forventer man kan nå frem til med 

de nye regler.” Lars Andreasen er af den overbevisning, at den fremlagte nedskrivningsmodel vil 

opbygge større reserver i bankerne og mener, ligesom Tine Heerup, at det fra samfundets side er 

godt med de fremlagte nedskrivningsregler, da tabet da vil blive mindre. Dette fremgår af følgende 

udtalelse, jf. interview med Lars Andreasen linje 373: ”(…)samfundstabet ville blive mindre, alt 

andet lige”. Lars Andreasen underbygger sit argument med, at når en bank går ned vil der, alt andet 

lige, være større nedskrivninger og hvis banken har taget nogle af disse nedskrivninger forinden 

konkursen, vil samfundet ikke skulle lide lige så store tab, som hvis banken ikke havde nedskrevet 

og opbygget en tabsbuffer. Omvendt stiller Lars Andreasen sig kritisk overfor hvordan disse 

opbyggede reserver, efter IFRS 9, skal blive frigivet i praksis. Han uddyber dette med at en ledelse 

aldrig vil frigive denne reserve i en nedgangsperiode, da ledelsen ikke ved, hvor længe perioden 

varer. Dog mener Lars Andreasen, at den opbyggede reserve vil være anvendelig i forbindelse med 
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et bankkrak, da denne i sådanne tilfælde mindsker skaden. Hans holdning omkring dette afspejles i 

følgende udtalelse, jf. interview med Lars Andreasen henholdsvis linje 251-259 og 265-266: ”I 

opturen er det fint - en fin tanke, men i nedturen er det knapt så fint. Og i øvrigt også i praksis. En 

ting er det teoretiske jeg har forsøgt at sige nu, men i praksis er det endnu sværere.  Hvordan får vi, 

for der er også psykologi i det her og en kreditafdeling der står i en nedtur har ikke lyst, eller 

bankdirektionen der står i en økonomisk nedtur har ikke lyst til at frigøre nedskrivninger. De har en 

buffer, de ved at de har en buffer de oplever det som en buffer og sige, at nu kan vi godt frigøre 

noget af sådan en korrektivkonto eller buffer fordi nu kan vi se at der er lav vækst i økonomien og 

stigninger i arbejdsløshed og hvad vi nu ellers kan se, lad os frigøre noget af vores buffer, det får I 

aldrig en bankdirektion til at gøre.” og ”(…) så hvornår skal frigøre og det gør du først på et 

tidspunkt hvor du sådan er vel inde, rent psykologisk, du tør ikke før du er vel inde i noget der så 

ligner en optur igen.” 

Mens Tine Heerup fastholder en positiv indstilling til nedskrivningsmodellen i IFRS 9, indeholdt i 

det oprindelige udkast ED/2009/12, forholder Lars Andreasen og Hans Peter sig mere skeptiske 

herfor især overfor de nye foreslåede modeller SD og TBA. Hans Peter er ikke positiv for SD-

modellen, hvilket afspejles i følgende udtalelse herom, jf. interview med Hans Peter linje 416-417: 

”Kompleksiteten på nedskrivninger løser man absolut ikke. Der har man simpelthen taget det 

dårligste fra samtlige verdener og proppet det sammen i én model. Så det synes jeg, det er ikke just 

positivt”.  Han er især kritisk overfor, at det forventede tab indenfor de første 12 måneder skal 

indregnes på første dagen. Hans Peter er mere positiv overfor den forventede tabsmodel, 

ED/2009/12, og fortæller, jf. interview med Hans Peter linje 452-454: ”I min optik så synes jeg i 

den oprindelige model man kom med, som er en forventet tabsmodel, synes jeg er meget bedre, og 

den er jeg lang tilhænger af fremfor den man er oppe i nu (…)”. Argumenterne for hans holdning til 

den forventede tabsmodel er, at modellen ser på lånets samlede levetid og regulerer bankens 

nettorenteindtægter til, hvad banken forventer af kredittab, så modellen afspejler, hvilke 

beslutninger banken tog, da de udgav lånet. Dog mener han, at der vil være en kompleksitet i 

forhold til systemsiden, men han mener trods dette, at det vil kunne lade sig gøre at indføre 

modellen. Lars Andreasen holder fast i, at han gerne vil bevare OIV til at vurdere, hvornår et tab er 

indtruffet selvom at han gerne ser, at virksomhederne får indregnet tab lidt før. Udover dette 

kritiserer han modellen for ikke at formå at være kontracyklisk i nedgangstiderne men kun i 

opgangstiderne. Dette afspejles i følgende udtalelse, jf. interview med Lars Andreasen linje 374-

375: ”Det vil være kontracyklisk i opgangstider, det vil ikke hjælpe i nedgangstider tror jeg. Det vil 
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stadig være lige så cyklisk sygt, som det er i dag.” Således løses kritikken af, at 

nedskrivningsmodellen i IAS 39 forstærker konjunkturerne ikke.  Lars Andreasen mener i det hele 

taget ikke, at det er muligt at løse det procykliske med et regelsæt, da regelsæt vil være påvirket af 

subjektive vurderinger. Dette ses klart i blandt andet værdiansættelsesmodellerne, der beror på 

ledelsens skøn. 

Ud fra kritikken af IAS 39 har IFRS 9 formået at imødegå kritikken omkring tidspunktet for 

indregning af tab, som ifølge ED/2009/12 kan foretages når virksomheden forventer et tab. Dette vil 

gavne virksomhederne og også samfundet ved bankkrak ifølge Lars Andreasen. Den fremlagte 

nedskrivningsmodel vil dog ikke virke kontracyklisk, ifølge Lars Andreasen, som ellers var en af 

forventningerne hertil med udgangspunkt i kritikken, der har været af IAS 39. 

Kritikken af at standarden rummer plads til fortolkning af OIV vil forsvinde i og med, at princippet 

om OIV ikke videreføres i IFRS 9, hvilket Lars Andreasen ikke udtrykker helt tilfredshed med. I 

estimeringen af det forventede tab, der opgøres over det finansielle aktivs levetid, vil ledelsen skulle 

bruge historiske data samt en vis subjektiv vurdering, hvilket alt andet lige vil medføre en vis grad 

af fortolkning, som dermed ikke vil kunne imødekomme kritikken af fortolkning i standarden. 

7. Konklusion 
Indførelsen af IAS 39 i år 2005 havde en række konsekvenser for de danske banker herunder nye 

regler for nedskrivning, øgede omkostninger og forbedret mulighed for fonding i udlandet.  

Ifølge de interviewede var den største konsekvens de nye nedskrivningsregler. Bankerne gik fra at 

følge et forsigtighedsprincip til at følge et neutralitetsprincip i den faktiske tabsmodel i IAS 39. 

Dette medførte først og fremmest, at bankerne først måtte indregne nedskrivningerne på et senere 

tidspunkt, når tabet var indtruffet, og der dermed skete ophør med hensættelser til sandsynliggjorte 

tab. I overgangsåret skulle bankerne tilbageføre den andel af de tidligere foretagne hensættelser, der 

ikke opfyldte betingelserne for nedskrivning i IAS 39. De tilbageførte hensættelser var fra 

finansielle aktiver, hvor der ikke forelå objektiv indikation for værdiforringelse. 

De nye nedskrivningsregler har udgjort en rapporteringsmæssig konsekvens, da virksomheden efter 

overgangen ikke længere har kunnet opbygge en reserve til at udligne senere tab. Omvendt har det 

ligeledes udgjort en økonomisk konsekvens i det omfang, at banken har måttet udbetale en andel af 

de tilbageførte hensættelser som udbytte til dens aktionærer. Årsagen til sidstnævnte er krav fra 

aktionærerne om øget udbytte som følge af en betydeligt forhøjet egenkapital i bankerne. Afgørende 



Side 108 af 181 
 

er således, hvorvidt de ændrede regler blot medfører en ompostering eller om virksomheden mister 

kapital. De nye nedskrivningsregler havde endvidere også den konsekvens, at de forstærkede 

konjunkturerne i bankerne, set i forhold til, at bankerne tidligere havde mulighed for at hensætte til 

tab på udlån, hvilket dæmpede den procykliske effekt. 

Den anden konsekvens består i forhøjede omkostninger til rapportering efter det mere omfattende 

regelsæt og især nævnes det omfattende oplysningskrav i IFRS. Dette er gældende for de 

børsnoterede virksomheder, der er pligtige til at aflægge regnskab efter IFRS, da den danske 

regnskabsbekendtgørelse, der ligeledes blevet tilpasset i år 2005 har lempede oplysningskrav. 

Revisoren fra vores interviews angiver, at der derudover også har været omkostninger til tilpasning 

af systemer samt til nye processer. Der vil med nye eller markant ændrede standarder, så som IFRS 

9, dog ligeledes medfølge omkostninger til tilpasninger til de nye regler. 

Den tredje og sidste konsekvens, der nævnes, er bankernes forbedrede mulighed for at fonde sig i 

udlandet. Dette skyldes, at IFRS er et international kendt regelsæt, hvorfor investorerne er mere 

trygge ved danske virksomheder, idet de kender de bagvedliggende regler for regnskabet. 

I og med at overgangen medførte ovennævnte konsekvenser, har det således medført en række 

kritikpunkter af IAS 39. Kritikken har været omfattende, hvilket også har fået IASB til at 

påbegynde arbejdet med IFRS 9, der skal erstatte IAS 39. De nævnte kritikpunkter der blev 

behandlet i opgaven var kompleksitet, procyklikalitet og nedskrivninger. 

Det gennemgående og største kritikpunkt, som også IASB selv påpeger, er kompleksiteten i at 

forstå, anvende og fortolke bestemmelserne. Det særligt relevante, set ud fra afgrænsningen, er 

vedrørende klassifikation og måling af finansielle aktiver, der kritiseres for at rumme for mange 

kategoriseringsmuligheder. Dette medfører, at den efterfølgende regnskabsmæssige behandling 

ligeledes bliver kompleks. Kompleksiteten påvirker ydermere også gennemsigtigheden og 

forståelsen af det pågældende regnskab og banken. 

Det andet kritikpunkt vedrører, at regnskabsstandarder generelt virker procykliske. Ifølge 

Nationalbanken ligger det i bankernes natur at virke procyklisk, hvilket skyldes, at 

regnskabsreglerne påvirker bankernes udlånsadfærd. Især nedskrivningsmodellen indeholdt i 

regnskabsreglerne er blevet kritiseret for dens procykliske effekt. 

Det tredje og sidste kritikpunkt, fremsat i opgaven, er den faktiske tabsmodel indeholdt i IAS 39. 

Udover selve modellen er IAS 39 også blevet kritiseret for det nødvendige i at anlægge en 

fortolkning af hvornår der forelægger objektiv indikation. 
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I analysen af, hvorvidt overgangen til IAS 39 har været medvirkende til problemerne i den 

finansielle sektor, fremgår det, at det har været vanskeligt at vurdere, da krisen har skyldtes mange 

faktorer. Igennem analysen har vi dog kunnet konkludere, at IAS 39 hverken har været 

medvirkende til krisen eller omfanget heraf. Dette underbygges af argumentet omkring, at formålet 

med regnskabet er at afspejle allerede indtrufne forholde og at en regnskabsstandard derved ikke 

kan påvirke de fremadrettede økonomiske forhold. Dette reguleres derimod gennem 

kapitalkravsreglerne, hvor solvensbehovet opgøres og denne udgør den reserve bankerne skal bruge 

til bedre at modstå fremtidige lavkonjunkturer. 

På baggrund af kritikken af IAS 39, har der været forventning om, at IFRS 9 imødekommer 

kritikken af IAS 39. Ud fra gennemgangen af klassifikation og måling efter IFRS 9 fremgår det, at 

standarden er blevet mindre kompleks og anvendelsen af forretningsmodellen forbedrer 

gennemsigtigheden i regnskabet. Standarden bliver da mere overskuelig og brugbar, hvilket 

ligeledes fremgår af det væsentligt reducerede antal kategorier. Hvor der er fire 

klassificeringsmuligheder i IAS 39 er hovedreglen i IFRS 9, at et finansielt aktiv indregnes til 

dagsværdi, hvortil undtagelsen er indregning til amortiseret kostpris, der udelukkende skal ske 

såfremt to betingelser er opfyldt. Et finansielt aktiv der som oftest opfylder disse betingelser er 

udlån, da de ejes med henblik på at opnå kontraktlige pengestrømme og aftalen består af afdrag og 

renter på dette. IFRS 9 er baseret på bankens forretningsmodel. Denne bestemmes af, hvilket formål 

banken har med at eje dens aktiver. Kompleksiteten mindskes endvidere af, at standarden tillader, at 

banken behandler dens aktiver i grupper efter samme karakteristika frem for enkeltvis, som det var 

tilfældet under IAS 39. 

Den forventede tabsmodel i IFRS 9 imødekommer til dels kritikken af den faktiske tabsmodel i IAS 

39, idet modellen tillader indregning af tab tidligere. Den fremlagte forventede tabsmodel vil, 

modsat den faktiske tabsmodel, allokere de forventede tab ud over det finansielle instruments 

levetid, ved at indregne tabet i opgørelsen af den effektive rente. Dette vil medføre, at bankens 

omsætning reduceres, for at afspejle de fremtidige kredittab og på denne måde undgår banken, at 

det finansielle instrument overvurderes. Modellen vil derfor, i højere grad, afspejle virksomhedens 

nuværende økonomiske forhold og banken opbygger via en hensættelseskonto en reserve til 

udligning af tabet, når dette bliver aktuelt. 

Der er delte meninger til den fremlagte nedskrivningsmodel, hvorved der efterfølgende er udgivet to 

alternativer til en nedskrivningsmodel, SD og TBA, som muligvis kan erstatte ED/2009/12 
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udkastet. Kritikken af IAS 39 modellen imødekommes dog i den fremlagte nedskrivningsmodel i 

ED 2009, i forhold til muligheden for at indregne tabene tidligere. På den anden side møder 

modellen kritik i forhold til frigivelsen af den opbyggede reserve eftersom der endnu ikke er angivet 

regler for frigivelsen heraf. Kritikken om procyklikaliteten imødegås ikke tilfredsstillende, da 

nedskrivningsmodellen kun vil begrænse den procykliske effekt i højkonjunkturer, men ikke i 

lavkonjunkturer. 

Opsummeret medførte overgangen til IAS 39 altså en række konsekvenser for de danske banker, 

dog uden at have en tydelig medvirkende årsag til krisen. IFRS 9 anses for værende et forsøg på at 

løse nogle af disse problemer med IAS 39, men holdningerne er mange til hvorvidt dette er 

lykkedes og hvorvidt udkastet ED 2009 vil opfylde forventningerne hertil. 

Ud fra opgavens konklusion, mener vi, at der bør stilles spørgsmål ved, hvorvidt det er muligt at 

imødekomme kravene til den nye standard samtidig med gennemsigtigheden og forståelsen for 

regnskabet opretholdes. 
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8. Perspektivering 

Da IASB i år 2009 udgav udkastet til den nye nedskrivningsmodel, en forventede tabsmodel, blev 

denne mødt med betydelig kritik. Kritikken bestod i, at modellen ikke er anvendelig i praksis, samt 

den vil virke procyklisk. Desuden var kritikerne utilfredse over, at den fremlagte model ikke er 

udviklet i fællesskab med FASB. Som svar på kritikken fremlagde FASB og IASB i fællesskab en 

nyudviklet model i januar 2011 i et såkaldt Supplementary Document (SD), der indeholder 

elementer fra både IASB og FASB’s oprindelige udkast. På baggrund af kommentarer fra dette SD, 

har de to organisationer udviklet en alternativ model, Three Bucket approach. 

Hvilken model, der ender med at blive vedtaget er stadig uvist. Spørgsmålet omkring, hvorvidt en 

regnskabsstandard formår at kunne opfylde de krav, der afspejles i forventningerne til den nye 

model, vil fremtiden vise. EU har endnu ikke godkendt IFRS 9 og dette vil da også først blive 

aktuelt, når standardens to øvrige faser er færdigudarbejdet. EU er forbeholden overfor en for 

omfattende brug af dagsværdi, hvilket blev set i forbindelse med godkendelsen af IAS 39. Denne 

medførte et carve-out i forhold til dagsværdioptionen.
185

 Dette skyldtes, at EU var bekymret for om 

virksomheder ville udnytte denne i forbindelse med den oprindelige standard. IASB har derfor 

været nødsaget til at indføre nogle restriktioner for dagsværdioptionen, før EU har villet godkende 

IAS 39 til brug i EU. Hovedreglen for indregning af et finansielt aktiv, ifølge IFRS 9, er dagsværdi 

og derved bliver det interessant at se, hvorvidt EU godkender IFRS 9 med eller uden et carve-out. 

I forhold til regulering af bankerne under finansiel ustabilitet, har Basel II, der kort blev beskrevet i 

opgaven, vist sig at være utilstrækkelig til at kunne opretholde stabilitet under finanskrisen.
186

 

Derfor er Basel Committee’en blevet bedt om at udarbejde et udkast til et nyt regelsæt, med forslag 

til en strammere international regulering. Derigennem skal den finansielle sektor kunne styres 

bedre. Endvidere er det også vigtigt at genoprette tilliden til bankerne og begrænse risici, samt 

intensiteten for fremtidige kriser. Udkastet er udmundet i Basel III. Regulering har skærpet kravene 

til likviditet, tilsyn og kapitalbehovet, i forhold til den tidligere version, for at forhindre en situation, 

hvor de økonomiske problemer spreder sig ud i sektoren. Især solvensbehovet og likviditet skal 

være med til at give banken den modstandskraft til når krisen indtræffer. Basel III reglerne blev 

vedtaget i 2010, men de er endnu ikke blevet implementeret i Danmark, da de først skal godkendes 

                                                           
185

 IFRS: Ændring af IAS 39 - The Fair Value Option, side 1  
186

 http://www.danskebank.com/da-dk/ir/Regulering/Risikostyring/CRD-kapitalkravsdirektiv/Pages/CRD-

kapitalkravsdirektiv.aspx 
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og implementeres i et EU direktiv. Det forventes, at det nye regelsæt træder i kraft i 2013, såfremt 

det bliver vedtaget.
187

 

EU Parlamentet har ydermere overvejet at stramme reguleringen yderligere, således kernekapital 

skal udgøre 17 % af de risikovægtede aktiver frem for de 8 %, der er et krav i Basel II.
188

 Ifølge EU 

udgør de store långivere en trussel mod stabiliteten i det finansielle samfund som helhed. Ved at 

forhøje kapitalbufferen vil de forsøge at holde långiverne fra at tage for store risici. I sidste ende vil 

det være samfundet, der skal betale for tabet ved bankkrak.  

I de seneste år har vi set, hvor voldsomt finansiel ustabilitet påvirker samfundet. Det må derfor være 

i alles interesse, at der skabes stabilitet omkring bankerne. Udviklingen igennem årene viser en 

voksende tendens til mere styring af de finansielle institutioner fra samfundets side.  

                                                           
187

 http://www.danskebank.com/da-dk/ir/Regulering/Risikostyring/CRD-kapitalkravsdirektiv/Pages/CRD-

kapitalkravsdirektiv.aspx 
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 http://finans.borsen.dk/artikel/1/230156/bankers_kapitalkrav_kan_skrues_helt_i_vejret.html 
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Bilag 1: undtagelserne til anvendelsesområdet i IAS 39 
Undtagelserne til finansielle instrumenter, der er omfattet af IAS 39 er følgende, hvortil den 

dertilhørende standard er angivet i parantes:
189

 

 Leasingkontrakter (IAS 17) 

 Pensionsordninger (IAS 19) 

 Investeringer i dattervirksomheder (IAS 27) 

 Investeringer i associerede virksomheder (IAS 28) 

 Kapitalandele i joint ventures (IAS 31) 

 Egenkapitalinstrumenter, der er udstedt af den regnskabsaflæggende virksomhed 

 og er klassificeret som egenkapital (IAS 32) 

 Andre lånetilsagn og refusioner (IAS 37) 

 Aktiebaseret vederlæggelser (IFRS 2) 

 Aftaler om betinget købspris ved virksomhedssammenslutninger (IFRS 3) 

 Forsikringskontrakter og finansielle garantier (IFRS 4) 

  

                                                           
189

 IFRS – introduktion til de internationale regnskabsstandarder; Deloitte side 214. 
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Bilag 2: De fremsendte interviewspørgsmål 
Præsentation 

Vi, Elise og Helene, er på vores fjerde semester på cand.merc.aud., som vi læser på CBS. Vi er 

således i gang med vores kandidatafhandling, hvortil vi skal foretage en række interviews på 

baggrund af vores interessentanalyse. 

Vi vil med vores opgave undersøge, hvilken effekt indførelsen af IFRS i år 2005 havde på bankerne 

og hvorvidt IFRS 9 er et forsøg på at løse udfordringerne med IAS 39 og de deraf afledte 

regnskabsmæssig og økonomiske konsekvenser. Således har vi udelukkende fokus på IAS 39 og 

IFRS 9 i forbindelse med overgangen til de internationale regnskabsstandarder. 

Vi har afgrænset os fra at se på hedge accounting, da fase tre endnu ikke er færdigbehandlet. 

Udover nedenstående spørgsmål, vil der forekomme uddybende og opfølgende spørgsmål. 

Spørgsmål: 

1. Hvilke rapporteringsmæssige konsekvenser for banker har der været i forbindelse med 

overgangen til IAS 39 i år 2005?  

2. Har overgangen til IFRS (specifikt IAS 39) i 2005 haft nogen økonomiske konsekvenser for 

bankerne? 

3. Hvilken effekt har regulering via standarder på risikoen for en fremtidig krise i den 

finansielle sektor? 

4. Hvad er din holdning til, at IAS 39 erstattes af IFRS 9? 

o Hvilke fordele og ulemper er der ved IAS 39? 

o Hvilke fordele og ulemper er der ved IFRS 9? 

5. Hvilke forventninger har du til, at IFRS 9 løser de tidligere nævnte konsekvenser? 

o Hvordan vil IFRS 9 forbedre forståeligheden for regnskabsbrugeren?   

6. Hvilke regnskabsmæssige konsekvenser vil det have, at IFRS 9 tillader nedskrivning efter 

den forventede tabsmodel fremfor den faktiske tabsmodel, anvendt i IAS 39? 

7. Hvad vil indførelsen af IFRS 9 betyde noget for konjunkturudviklingen i fremtiden? 

8. Mener du at IFRS har haft indflydelse på krisens omfang? 

o Hvori består IFRS’ indflydelse? 

9. Hvad er din holdning til brugen af måling til dagsværdi?  
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Bilag 3: mail fra Lars Andreasen 1 

Kære begge 2 

 3 

Min uddybning tager udgangspunkt i årsregnskabet for 2005 side 124. IFRS-overgangen skulle ske 4 

1. januar 2005, men der var samtidig krav om ændring af sammenligningstallene for 2004, så 5 

regnskabslæseren blev oplyst om den resultatmæssige effekt. Det er derfor også normalt, at man 6 

skal rette sammenligningstallene. Udover hensynet til regnskabslæseren er der også et hensyn til 7 

omkostningen ved aflæggelse af regnskaber. Skulle vi have vist effekten på resultatopgørelsen for 8 

2005, skulle vi have kørt begge nedskrivningsregimer igennem 2005, hvilket både ville være 9 

komplekst og dobbeltarbejde og så var vi jo egentligt aldrig overgået til de nye regler. Derfor vil 10 

man normalt kun forlange og få præsenteret et års driftseffekt af nye regnskabsregler.  11 

 12 

Side 124 viser alle ændringerne, hvor jeg her alene vil omtale ændringerne vedr. nedskrivninger.  13 

 14 

I daglig tale omtales sådanne tab som "hensættelser". I regnskabssprog omtales det som 15 

"nedskrivninger", da beløbet påvirker værdien af udlån.  16 

 17 

På side 124 kan I se, at vores egenkapital 1. januar 2004 blev forøget med 5.4 mia.kr. (det blev 18 

modsvaret af en forøgelse af værdien af udlån). Vores resultat for 2004 blev 797 mio.kr. lavere (det 19 

blev modsvaret af en reduktion af værdien af udlån) end de gamle regnskabsregler sagde. Samlet 20 

var effekten en forøgelse af egenkapitalen med 4,6 mia.kr. ultimo 2004/primo 2005 (og modsat en 21 

forøgelse af værdien af udlån).  22 

 23 

Tilbageførelsen af nedskrivninger på udlån var skattepligtig, så egenkapital-effekten blev reduceret 24 

med 25 pct (den sidste linie i opstillingen før summationen, som dog er skat af alle ændringerne).  25 

 26 

Lidt populært kan man sige, at regnskabsregler ikke styrer størrelsen af bankers tab. 27 

Regnskabsreglerne styrer alene, hvornår banken skal føre tabet. De hidtidige regler medførte, at vi 28 

skulle tage hensyn til fremtidige begivenheder. Dette hensyn medførte en "buffer" på 5,4 mia.kr. Da 29 

bufferen blev tilbageført, manglede den alt andet lige, når tabene blev incurred. Det skete for vores 30 

vedkommende med 0,8 mio.kr. i 2004. Ingen ved, hvorvidt den resterende buffer på 4,6 mia.kr. 31 

primo 2005 blev afløst af faktiske tab eller forbedringer i kunders kreditstatus og dermed aldrig tab.  32 

 33 

I vil kunne se den samme mekanisme i de øvrige større danske pengeinstitutter, der overgik til 34 

IFRS.  35 

 36 

Tallene var nominelt store både hos os og sektoren, men skal også sættes i den rette sammenhæng. I 37 

2004 havde vi et resultat på lidt over 10 mia.kr. Dvs. overgangen medførte "alene", at en buffer 38 

svarende til et halvt års indtjening blev fjernet. Egenkapital var dengang 65 mia.kr., så 39 

egenkapitalen blev "alene" løftet 5-6pct. Det havde da været rart, hvis "bufferen" havde været der 40 

ved indgangen til finanskrisen, men det havde nok heller ikke ændret nævneværdigt. Vores 41 
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nedskrivninger til tab fra 2008-2011 har udgjort godt 60 mia.kr. Disse nedskrivninger blev så 42 

finansieret af resultatet før nedskrivninger (der har ikke været underskud i perioden). I så den 43 

samme driftsmæssige volatilitet i bankerne i den forrige krise og under de gamle 44 

nedskrivningsregler. Min pointe hermed er nok to. Nedskrivningsregler kan ikke forudsige 45 

kommende kriser og dermed tab. Hvis regler og matematik kunne forudsige tab, ville de ikke 46 

indtræffe, og historien tegner jo trods alt et andet billede. Det fører til pointe nr. 2, at også expected 47 

loss- modeller baseres på historisk erfaring og vil derfor ramme forkert på uforudsete kriser. Ingen 48 

havde forudset de tabsniveauer, som bankerne i Danmark og de fleste lande i Europa har oplevet de 49 

seneste 3-4 år.  50 

 51 

Jeg forventer den samme regnskabsmekanisme, hvis vi skal til at regnskabsføre forventet tab 52 

fremfor indtrufne tab. Nye nedskrivningsregler vil som udgangspunkt medføre, at vi skal reducere 53 

værdien af udlån i åbningsbalancen og reducere vores egenkapital (og evt. skat). Driftseffekten i 54 

overgangsåret/sammenligningsåret vil afhænge meget af, hvorledes regnskabsreglerne udformes og 55 

hvorvidt implementeringen sker på et tidspunkt, hvor risikoen for fremtidige tab er stigende eller 56 

faldende samt endelig, hvorvidt banken er i vækst. Nedskrivninger efter expected loss vil reducere 57 

indtjeningsvolatiliteten, hvis de udformes, så bufferen kan anvendes i nedgangstider og under going 58 

concern. Det stiller jeg mig tvivlende overfor. Jeg er dog ikke i tvivl om, at expected loss vil 59 

medføre opbygning af buffere, som i det mindste kan bruges til finansiering af tab, hvis banken skal 60 

afvikles. Sådanne buffere ville have været rare at have for både samfundet, de afviklede banker og 61 

ikke mindste de overlevende banker, som har betalt for tabene de seneste 3-4 år.62 
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Bilag 4: tal til figur 4 
  1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Kapitaloverdækning 4,6 4,0 3,7 3,9 4,9 4,9 5,3 5,7 4,9 4,4 4,9 3,7 

B-hensættelser 1,3 0,8 0,8 0,6 0,5 0,5 0,5 0,4 0,4     

A-hensættelser 3,1 2,8 2,7 2,4 2,2 2,0 1,8 1,9 1,5     

Akkumulerede hensættelser 4,3 3,7 3,4 3,0 2,7 2,5 2,3 2,3 1,9     

Stødpuder i alt (inkl. A-
hensættelser) 

7,7 6,8 6,4 6,3 7,1 6,9 7,2 7,5 6,4 4,4 4,9 3,7 

Akkumulerede nedskrivninger                   1,0 0,7 0,5 
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Bilag 5: interviewtransskriptioner 1 

Interview med Lars Andreassen fra Danske Bank, afholdt torsdag den 21. juni kl. 2 

10.10 – 11.10 3 

Præsentation af os selv og opgaven 4 

Mit navn er Lars Andreassen og af titel er jeg vicedirektør i Danske Bank. Jeg er uddannet 5 

statsautoriseret revisor i forrige århundrede og kom til Danske Bank i 1994 eller 95 som det man 6 

nok i dag ville kalde regnskabschef og kom fra KPMG efter at have uddannet mig som autoriseret 7 

revisor tilbage fra gymnasiet og så igennem HD, Cand. Merc. Aud. Og så autoriseret revisor hos C 8 

Jespersen eller KPMG. Jeg har så været her i 16 eller 17 år i nogenlunde den funktion, som jeg har i 9 

dag, men i en noget større bank dvs. jeg er ansvarlig for bankens interne regnskab for banken og 10 

eksterne regnskab og alt hvad vi kommunikerer til fondsbørsen, for at sige det på den måde, 11 

rapportering til bestyrelse og direktionen på regnskabsmæssige forhold, SKAT, alt omkring vores 12 

markedsrisiko bor også hos mig. Så jeg er, sådan i personer, ansvarlig for 120 mands arbejde ca. Og 13 

det er sådan nogenlunde den samme funktion igennem de sidst 15 -16 år, men som sagt i en bank 14 

der har udviklet sig til den temmelig meget, igennem de, både før finanskrisen men også undervejs i 15 

finanskrisen, hvor der er sket en hel del. Derfor havde jeg også fornøjelsen af, at implementere 16 

IFRS i totusinde og egentligt fire, jeg er med på, at det er i ’05, men det er i ’04 at vi selvfølgelig 17 

skulle forberede det. Og jeg havde også fornøjelse – Hvor kommer I i øvrigt fra? Arbejder I 18 

samtidig med, at I studerer?  19 

Elise: Ja jeg arbejder i Nykredit 20 

LA: Okay 21 

Helene: Og jeg har undervist i statistik inde på CBS i tre år så ikke lige…  22 

LA: … i revisionsbranchen 23 

Helene: Nej 24 

LA: Nej det var mere med cand.merc.aud. uddannelsen jeg tænkte på. ¨ 25 

Helene: Men vi er fuldtidsstuderende hvad det angår.  26 
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LA: Ja det er fremragende.  Hvad hedder det auraen for at jeg spurgte var egentligt fordi at det slog 27 

mig at forløberen til IAS 39 hed ED20 – det var så også i forrige århundrede – da havde jeg 28 

fornøjelsen, da jeg sad som revisor, før jeg blev færdig som autoriseret revisor, at være med til, fra 29 

dansk side af, at kommentere ED 20 som så blev til IAS39 men det er jo 20 år siden, så det er jo 30 

næsten løgn i dag. Hvis I gerne vil se i tal, de økonomiske konsekvenser, jeg tager spørgsmålene 31 

sådan lidt i egen rækkefølge, så er det vores 2004 regnskab i sær. 32 

Os: okay 33 

Hvilke rapporteringsmæssige konsekvenser for bankerne har der været i forbindelse 34 

med overgangen til IAS 39 i år 2005? (1) 35 

LA: Vi gjorde det, at da vi overgik til IFRS, at vi rapporterede ganske dybt i årsregnskabet for 2004, 36 

faktisk lidt forud altså i fjerde kvartal, om overgangens effekt og vi lavede et selvstændigt white 37 

paper også, hvor vi sådan vandrede igennem de teoretiske og de talmæssige konsekvenser af IFRS 38 

overgangen. Jeg er ikke sikker på, om man kan finde det whitepaper på hjemmesiden længere fordi 39 

at det er så mange år siden, men årsregnskabet ligger der i hvert fald. Og vi havde igennem 2003 og 40 

’04 en lang række drøftelser i sektoren med Finanstilsynet. Et barskt regnskabsregelsæt er sat af 41 

Finanstilsynet. Det er Finanstilsynet der har lovgivningsmyndigheden på finansielle virksomheder 42 

uanset om det er realkredit eller bank i form af bekendtgørelser., det er selvfølgelig folketinget, hvis 43 

det er lovgivning. Det at vi i 2005 så fik en regulering fra EU som havde umiddelbar indflydelse på 44 

koncerner – børsnoterede koncerner - rykkede noget ved vores regelsæt fordi, hvem er det nu der 45 

bestemmer? Hvem er det der fortolker? Så der var en lang række møder med Finanstilsynet, hvor 46 

det danske regelsæt skulle ændres så det kunne håndtere IFRS, både rent teknisk med, at nu var det 47 

IFRS for et koncernregnskab men hvad betyder det egentligt for al vores rapportering til tilsynet? 48 

Så der var, som sagt, en jeg tror at det var halvanden – to år lap, lange og mange møder med 49 

Finanstilsynet om de rapporteringsmæssige konsekvenser og det landede i at, vi selvfølgelig skulle 50 

overholde IFRS når vi offentliggjorde vores koncernregnskab men vi skulle samtidig fortsat 51 

rapportere efter en dansk bekendtgørelse til Finanstilsynet. Den danske bekendtgørelse var, som 52 

tilsynet siger det, forenelig med IFRS, men det var deres fortolkning af IFRS. En indsnævret 53 

fortolkning. En af de store stridigheder, om I vil, men Finanstilsynet var, hvordan vi skulle fortolke 54 

værdiansættelsesreglerne på udlån. Det er det der fylder en bank og også det der fylder IAS 39 for 55 

en bank og derfor stiller baggrunden for jeres spørgsmål. Der blev lavet en værdiansættelsesrapport 56 

eller en rapport om værdiansættelse af udlån, som ligger på Finanstilsynets hjemmeside og hvor I 57 
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vil se, at den person (…) der arbejder sammen med tilsynet for at øge vores FSR – revisorerne for at 58 

fortolke regelsættet og sige, hvad betyder det og I vil se, at finanssektoren tog afstand fra rapporten 59 

tilbage i 2005. Vi var ikke enige med Finanstilsynet.  60 

OS: okay 61 

LA: Så rapporten var egentligt, om – I vil, bare en udtalelse, den var ikke nogen legal ret men den lå 62 

der dog. Den er efterfølgende poppet op en gang i mellem, hvor Finanstilsynet har valgt at henvise 63 

til den også selvom der egentligt aldrig lå noget til enighed og sektoren tog afstand. Den her lange 64 

historie er af to årsager. Den ene for at I er opmærksomme på, at banker og finansielle 65 

virksomheder har to rapporteringer minimum i Danmark. Vi har en regnskabsrapportering til 66 

Finanstilsynet efter et foreneligt regelsæt og vi har et IFRS regnskab som vi sender på gaden. Så 67 

den umiddelbare rapporteringsmæssige konsekvens er dobbelt arbejde, to forskellige regnskaber. 68 

Det regnskab vi sender til tilsynet er så også fundamentet for hele vores solvensopgørelse vi er 69 

underlagt særlige solvenskrav om at vi som minimum skal have en kapital af sådan og sådan en 70 

størrelse og likviditetsregler af sådan og sådan en størrelse, forskellige former for placeringsregler. 71 

Alle de regelsæt de starter i tilsynsregnskabet med afsæt i tilsynsregnskabet, så den egenkapital vi 72 

har, er man kommet frem til i en tilsynsrapportering, det er den der starter en efterfølgende 73 

beregning af hvor meget solvens har man så og hvor meget likviditet har man behov for og hvad der 74 

nu ellers måtte være for nogle mere prudentielle krav. Hvorimod IFRS regnskabet de jo bare, om I 75 

vil, er noget vi sender til Finanstilsynet – undskyld til fondsbørsen, det er noget analytikerne læser, 76 

der er noget måske nogle kunder forholder sig til og i øvrigt også det regnskabsregelsæt som vi 77 

vælger at styre virksomheden på for så vidt angår performance management, hvad er det egentligt 78 

for en indtjening vi har og hvor tjener vi pengene og hvorfor. Det skisme er et, der at du har to 79 

forskellige regnskabsregelsæt er problematisk. Og ikke andet så administrativt. Administrativt så 80 

jagtede vi selvfølgelig for sektorens side af, at få så få forskelle som muligt men et foreneligt 81 

regelsæt og så det IFRS regelsættet sagde. Gjorde meget opmærksomme på, at det var væsentligt 82 

hele ideen med at implementere IFRS på koncerner, børsnoterede koncerner var jo at skabe 83 

sammenlignelige regnskaber på tværs af landenes grænser. Hvis vi så nationalt holder fast i vores 84 

fortolkning, en eller anden historisk fortolkning eller fordi vi har en særlig kultur i Danmark eller 85 

hvad der nu måtte være årsagen, så opnår vi jo ikke det der var ideen med IFRS. Så det havde vi 86 

mange drøftelser om. Vi fik minimeret skaderne, om I vil, i 2005 til for praktiske formål at være to 87 

områder, hvor der var en forskel mellem - en reel forskel imellem IFRS og det fundament der så 88 
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bliver brugt til regulering af pengeinstitutter. En af de stedet hvor der ikke var forskel, til en start, 89 

var på værdiansættelse af udlån. Alene af den grund, at hverken tilsynet eller bankerne har en 90 

interesse i, at have to forskellige målsæt der. Det er meget komplekst, hvis man skal have 91 

forskellige vurderinger af, hvornår taber man eller hvornår har man tabt. Det er styringsmæssigt 92 

meget komplekst i forhold til valuta – og renterisikostyring er det meget, meget komplekst, der skal 93 

man altså kun have en værdiansættelse. Vi, det kan I se i vores årsregnskab for 2004, halverede 94 

vores hensættelser, da vi overgik til IFRS. Vi havde det man dengang kaldte en korrektivkonto, den 95 

samlede nedskrivning på udlån på 10 mia. efter indkomsten og den halverede vi til 5 mia. Hvis I går 96 

tilbage på fondsrådets hjemmeside, så vil I se, at Danske bank var den første der blev jagtet af 97 

Finanstilsynet og fik påbud om vores nedskrivninger. Vi fik et påbud om, yderligere at reducere 98 

vores nedskrivninger med 1 milliard. Vi havde været for forsigtige dengang også da vi gik over til 99 

IFRS. De syntes at der var for lidt dokumentation – objektiv indikation, for vores nedskrivninger så 100 

de fem milliarder, det er ca. tal det her, men de fem milliarder skulle altså reduceres til fire. Det 101 

havde vi selvfølgelig en hel del diskussioner med tilsynet om, og var ikke enige med dem i, ellers 102 

havde vi jo ikke lavet vores regnskab som vi nu gjorde. Men da det er tilsynet der har overhånden 103 

og fondsrådets støtte til tilsynet, så fik vi så et pålæg om, at vi skulle tilbageføre yderligere en 104 

milliard. Så vi tilbageførte, samlet set, omkring 60 % af vores hensættelse i forbindelse med 105 

overgangen af vores nedskrivninger, vores hensættelseskonto i forbindelse med overgangen til 106 

IFRS. Vi gjorde så samtidig det da vi fik påbuddet at vi, der var dengang en meget stor diskussion 107 

om hvordan man gør på porteføljenedskrivninger og hvad gør man på individuelle nedskrivninger. 108 

Hvor meget kan man tillade sig at hensætte på porteføljenedskrivninger når man sidder og kigger på 109 

ud i tid og i øvrigt kigger tilbage i tid. Hvad tror du så at vi har tabt på porteføljen.  Det er egentligt 110 

også en eller anden diskussion der ligger på nedskrivninger i IFRS 9. Så vi gjorde det i 2005 eller 111 

’06, da vi fik påbuddet om at tilbageføre yderligere en milliard, så opfandt vi en 112 

porteføljenedskrivning, så vi begyndte at bygge porteføljenedskrivninger op i stedet for i 2005 eller 113 

’06. Hvis I, det kommer an på om jeres opgave om I vil gå i den retning, men hvis I går ind og 114 

kigger på Finanstilsynets julebreve, der er sådan et festligt skriv til bankerne hver december måned, 115 

det kommer sådan d. 22/23. december, omkring ” det vil vi gerne have at I er opmærksomme på i 116 

forhold til årsregnskabet”. Vi har forsøgt at forklare tilsynet at man laver altså ikke årsregnskabet d. 117 

22. december, det er planlagt lidt før især hvis man er store. Ikke desto mindre kommer det altså der 118 

sidst i december. Hvis I prøver at følge Finanstilsynets julebreve, de ligger på deres hjemmeside, 119 

igennem finanskrisen, fra 2005 altså fra før finanskrisen, 2006. ’07 og op til i dag ikke så vil –i se 120 
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tilsynets retorik omkring nedskrivninger ændrer sig. De går væk fra et meget hårdt krav om 121 

dokumentation for porteføljenedskrivninger til at porteføljenedskrivninger godt må være lidt mere 122 

fremme i skoene, de må godt være lidt mere – der er knap så stort dokumentationskrav. De havde i 123 

starten et meget hårdt dokumentationskrav og man kan ikke dokumentere fremtiden og 124 

porteføljenedskrivninger er fremtid. Der opdager Finanstilsynet igennem finanskrisen at den retorik 125 

de har opbygget igennem fortolkningen af IAS 39 ikke er hensigtsmæssig og  de justerede den så 126 

igennem slutningen af det årti med det resultat at de, skal vi sige i højere grad forlanger 127 

porteføljenedskrivninger af sektoren igennem finanskrisen end før vi gik ind i finanskrisen. Ikke så 128 

meget på grund af finanskrisen, men som følge af fortolkning af regelsættet. Så der sker sådan en 129 

ændring.  130 

Os: Men fortolkning af det, altså IAS 39 bygger på den her faktiske tabsmodel, som du selv siger, 131 

hvor der skal være en OIV før man må foretage en nedskrivning. Hvordan kan man sådan fortolke 132 

det anderledes med tiden, for det er jo først med IFRS 9, at det bliver den forventede tabsmodel? 133 

LA: Kun i den konkrete om man så at sige – jeg skal nok svare- det sidste i fortolkningen vi har fået 134 

det er indtil videre i hvert fald fra Finanstilsynet, det er her lige omkring kvartalsskiftet, der kommer 135 

tilsynets med nogle nye nedskrivningspræciseringer som har taget afsæt i den oplevelse de har haft i 136 

Amagerbanken, hvor de ikke syntes at der var hensat nok. De præciseringer eller de stikprøver der 137 

har været undersøgt der for dem til at skrive ud til hele sektoren, når vi fortolker IFRS på OIV eller 138 

på konkret vurdering af engagementet, så skal I være opmærksomme på sådan og sådan. Hvis det er 139 

den vinkel I har til jeres opgave skal I ligesom tage den med ind også. Om det så har haft en effekt 140 

på finanskrisen, det kommer vi tilbage til. Min holdning til det, kommer vi tilbage til. Når man 141 

læser IAS 39 og for så vidt også udkastet til den nye impairmentregler, så virker det jo så klart og 142 

tydeligt og objektivt. Og nemt. Men når man kigger på et udlån i praksis, så skal man anlægge 143 

nogle fortolkninger. Hvis nu I har et udlån til en kunde, hvor I har modtaget sikkerhed i nogle 144 

værdipapirer, i nogle obligationer. På grund af finanskrisen så står de her obligationer nu til en 145 

relativ lav værdi. Kunden det er et selskab, der er begrænset hæftelser, I har et udlån på 100 kr. da i 146 

startede udlånet og obligationerne var sådan set fornuftige nok. Der er ikke nogen indikationer på at 147 

vi ikke får pengene igen - det er græske statsobligationer der en eller anden pæn obligation, en eller 148 

anden god obligation. Nu bliver den her obligation på grund af finanskrisen, så stiger kreditspændet 149 

og obligationen falder i kursværdi. Så lad os sige, at kursværdien er 80. Jeres opfattelse som 150 

bankledelse er at, den her obligation skal nok betale sine renter til kunden og den skal nok også 151 
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betale hovedstolen til slut. Hvordan vil I vurdere det engagement? Der er en blanco værdi på 20 kr. 152 

så hvis I skal opgøre engagementet nu, sælge kundens værdipapirer, så taber i 20 kr. Men I tror rent 153 

faktisk på, kunden tror på og I tror på, at Hvis bare kunden stadigvæk er der, så skal de her 154 

værdipapirer nok afkastet det Cashflow der gør, at han kan servicere sit lån. Hvornår er der et tab – 155 

et objektivt tab? Det er det ene diskussion om, hvordan man opgør sine sikkerhedsværdier og hvor 156 

kort en horisont, er det cashflow man skal kigge på. På ejendomme, nu siger du (Elise) at du sidder i 157 

Nykredit, på ejendomme er det endnu sværere end på en obligation. Hvor længe må vi operere med 158 

et afkast når vi sidder og kigger på en ejendom, en stor industri ejendom, skal vi tænke ti år frem 159 

når vi tænker cashflow og så lave en eller anden terminalværdi, hvordan beregner vi værdien? Må 160 

vi kun kigge fem år frem? Hvad er det for en husleje indtægt vi skal lægge ind, når vi kigger på den 161 

ejendomsværdi eller ejendomsindtægt. Er det en ejendomsindtægt som er sat lige nu eller er det en 162 

ejendomsindtægt som er normaliseret? Eller er det en ejendomsindtægt som tillader en eller anden 163 

form for inflationsregulering? Alle de parametre er jo fremtid. Når man sidder og kigger på værdier 164 

og på virksomheders cashflows, så er det jo fremtid.  Så den objektive indikation er den ene ting du 165 

kan røre ved når du fortolker. Hvornår er der objektiv indikation? Der kan jeg komme med nogle 166 

eksempler lige om lidt som sådan sætter det lidt op i relief, når du så har konstateret at der er 167 

objektiv indikation, hvor langt ind i fremtiden skal du kigge? Tilsynet siger nu som en præcisering, 168 

men I kan ikke nødvendigvis høre på mig, om jeg er kritisk overfor det tilsynet har gjort, det er 169 

måske mere forandringen jeg er kritisk overfor.  Når vi yder et udlån til en privatperson, et flexlån, 170 

et variabelt forrentet lån, til at finansiere den her kundes bolig og som udgangspunkt er sådan en 171 

boligfinansiering sådan en 20 eller 30 årig ting, men over de seneste ti år er det blevet moderne at 172 

gøre det med flexlån. Flexlån er jo vidunderlige fordi at de er lavtforrentede. De har så også den 173 

risiko at de kan stige i rente, når markedsrenten stiger. Vi ved alle sammen at man kan også 174 

konstatere ganske objektivt, at de renter vi har i dag er for lave. De er for lave af politiske årsager 175 

eller de er trykket ned af politiske årsager. Så de er kunstigt lave. Så det normale renteniveau ligger 176 

højere. Når man nu skal vurdere om kunden er i stand til at betale sit udlån, hvad skal vi så se på? 177 

Renteniveauet i dag eller et normaliseret renteniveau? Hvis kunden, når vi kigger på kundens 178 

økonomi, en ting er hvad man gør på bevillingstidspunktet, men når der så er gået et stykke tid, vi 179 

får en fornemmelse af at kundens rådighedsbeløb, kundens månedsindtægt osv. Ikke er i stand til at 180 

servicere lånene i dag. Det går vældigt fint, men hvis vi anlægger forudsætninger om, at de her 181 

flexrenter de stiger og alle ved at de kommer til at stige, vi ved ikke helt hvornår man de kommer til 182 

at stige, hvornår er der impairment? I dag kan kunden ikke servicere et lån hvis vi forudsætter at 183 



Side 128 af 181 
 

renten stiger. Er det et kriterium for objektiv impairment i dag eller er det først senere? Den 184 

diskussion går tilsynet ind og præciserer eller piller ved her i foråret. Så IAS 39 ser sådan meget, 185 

ordet objektiv indikation er jo vidunderligt, det er sådan – nu er der objektiv indikation. I praksis er 186 

det lidt svært at finde ud af hvornår der er objektiv indikation, det skal man lægge ind i en 187 

fortolkning. Den fortolkning er meget forskellig fra land til land og der har Finanstilsynet valgt en 188 

tilgang. Nok ikke så meget af regnskabsårsager for når det kommer til stykket er det ikke 189 

regnskabsprincipielle overvejelser, det er styring af finansiel virksomhed, det er styring af 190 

pengepolitik, der er styring af finanspolitik, hvor til syne har en holdning til, hvordan det skal 191 

foregå som de formentligt drøfter med Nationalbanken og departementet og i øvrigt også 192 

banksektoren.  Hvis vi bare gå over på den anden side af sundet (Øresund) så har de svenske 193 

tilsynsmyndigheder, i deres fortolkning, en anden tilgang. Det kunne jeg tale meget længe om, men 194 

jeg tror ikke at det er den retning jeres opgave skal gå. Men det objektive indikation er ikke 195 

objektiv. Ikke kun, den handler på en lang række antagelser. 196 

Os: Tror du at det kan være en af årsagerne til af IAS 39 erstattes?  197 

LA: Nej, det tror jeg ikke.  198 

Har overgangen til IFRS (specifikt IAS 39) i 2005 haft nogen økonomiske 199 

konsekvenser for bankerne? (2) 200 

Jeg tror godt at jeg vil prøve at gå lidt igennem det, jeg skal nok komme tilbage til dit spørgsmål, 201 

men det er mere logisk at svare på lige om lidt. Så hvilken effekt har reguleringen af de her – øh 202 

(mumlen) og skulle der have været nogen økonomisk konsekvens, ja det havde umiddelbart den 203 

konsekvens at vi skulle hensætte på et senere tidspunkt, for nu skulle det være objektivt og ikke den 204 

der mavefornemmelse en kreditafdeling kunne have før og som sagt, udløste eller frigjorde det en 205 

fire, fem milliarder af vores nedskrivninger dengang.  Den er nok som jeg vælger at tage den eller 206 

som I vælger at tage den ikke. Så det var en ganske dramatisk effekt for Danske bank og større på 207 

Danske bank end på relativt andre vi så i Danmark. Om det så har haft nogen indflydelse på den 208 

finansielle krise - nej og ja. Bankerne ved godt, at når de har en tabsrisiko skal de hensætte til. Det 209 

ved de godt. Jeg tror også godt at de, og det at man får frigjort hensættelser, som var den 210 

umiddelbare effekt, der gør at ens egenkapital stiger, men det bliver jo ikke rigere af. Vi ved jo godt 211 

at man har den samme risiko før og efter, så der er ikke nogen umiddelbar effekt der.  Det forhold at 212 

der ikke er noget matematisk sammenhæng i IAS 39 mellem indtægtsførelsen, 213 
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renteindtægtsførelsen og tabsnedskrivninger, det har ikke, skal vi sige, det er den verden bankfolk 214 

har arbejdet i, i 120 år, så sådan har det jo aldrig været, vi har jo aldrig haft den der matematiske 215 

sammenhæng. Så det var jo ikke en forandring. Det man tænker på nu i forskellige afskygninger i 216 

IFRS 9 eller nye impairmentregler det er at sige, var det ikke logisk at vi hensatte lidt tidligere? Det 217 

er jo et eller andet sted ulogisk at vi hver dag indtægtsfører en renteindtægt. Vi ved at den 218 

renteindtægt vi kræver af kunden skal dække kreditomkostninger og tabs omkostninger, så hvorfor 219 

er det at vi ligger og indtægtsfører dem i seks, syv år og så lige pludselig så siger vi, nu er det 220 

søreme objektivt at vi taber og så skal vi hensætte det hele eller et eller andet tal. Med 221 

regnskabsteori, så er det en forkert model vi har. Så er incurred loss forkert en forkert model. Det 222 

skal vi jo selvfølgelig hensætte tabet løbende. Det er sådan klart, der skal være en eller anden 223 

årsagssammenhæng tror jeg det hedder eller timing af indtægter og udgifter. Det er ret klart ikke? 224 

Men når man så skal omforme til praksis, hvis vi gjorde det, så ville det medføre at bankernes 225 

resultatopgørelse selvfølgelig ville blive trykket i opgangstider, i opgangstider hvor vi yder flere lån 226 

og dermed får flere indtægter. Hvis vi tilbageholdt nogle af de indtægter som kredittab, så ville de 227 

nye regelsæt medføre en lavere resultatopgørelse. Så jeg er ikke i tvivl om, at en expected loss 228 

model den ville medføre, at man tage topfarten, i en opgangstid tager man topfarten af bankernes 229 

indtjening og i den udstrækning af bankernes indtjening, hvis man tror på, at det har en 230 

selvforstærkende effekt at når det går godt, så bliver bankerne mere risikovillige og yder flere og 231 

flere lån og tager nogle risici de ellers ikke ville tage, så kan der være en forstærkende effekt, en 232 

procyklisk effekt. Det at der har været en procyklisk effekt af en incurred loss og om det har haft 233 

nogen indflydelse på finanssektoren – nej, det tror jeg simpelthen ikke.  Jeg tror at den indflydelse 234 

der har været, hvis bankerne har haft en rolle i finanskrisen, realkreditinstitutter osv. Hvis de har 235 

haft en rolle så tror jeg at det kommer et andet sted fra, det kommer af produktudbud, det kommer 236 

af flexlån, det kommer af afdragsfrie lån. Det er derfra appetitten kommer, det kommer ikke fra 237 

regnskabsregelsættet, hvis der har været en ændring undervejs. 238 

Hvad er din holdning til, at IAS 39 erstattes af IFRS 9? (4) 239 

Jeg synes at det problematiske med IAS eller IFRS 9 - undskyld, er at den ikke har fundet ud af 240 

endnu, at det tab vi så får, den hensættelse, korrektivkonto eller nedskrivningsklump, 241 

porteføljenedskrivningen får bygget op og den får vi jo frigjort. Hvis den skal være kontracyklisk, 242 

en regnskabsregel, så skal den medføre at man tager topfarten af opsvinget og den skal også dæmpe 243 

nedturen. Det gør expected loss modellerne ikke. De kommer til, som jeg ser det, de forskellige 244 
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modeller der har været i de sidste tre år kommer til at lægge en buffer ind i bankerne, så der står 245 

bare en buffer og den bliver stående medmindre at man begynder at bygge banken ned i volumen. 246 

Hvis man skærer sin volumen af ned, så kan man få frigjort sin buffer, men hvis vi gerne vil tage 247 

nedturen, hvis vi gerne vil afdæmpe nedturen, så hjælper det ikke noget at vi siger at det eneste 248 

regnskabsregelsættet gør i nedturen, det er at den hjælper kun banken hvis du begynder at skære 249 

dine nedlån (læs: udlån) ned, så forstærker vi altså nedturen. Så det vi ikke har fået løst i expected 250 

loss endnu, i de tanker der er til expected loss, det er hvad vi gør, når det kører ned i gen. I opturen 251 

er det fint - en fin tanke, men i nedturen er det knapt så fint. Og i øvrigt også i praksis. En ting er det 252 

teoretiske jeg har forsøgt at sige nu, men i praksis er det endnu sværere.  Hvordan får vi, for der er 253 

også psykologi i det her og en kreditafdeling der står i en nedtur har ikke lyst, eller bankdirektionen 254 

der står i en økonomisk nedtur har ikke lyst til at frigøre nedskrivninger. De har en buffer, de ved at 255 

de har en buffer de oplever det som en buffer og sige, at nu kan vi godt frigøre noget af sådan en 256 

korrektivkonto eller buffer fordi nu kan vi se at der er lav vækst i økonomien og stigninger i 257 

arbejdsløshed og hvad vi nu ellers kan se, lad os frigøre noget af vores buffer, det får I aldrig en 258 

bankdirektion til at gøre. 259 

Os: Nej det troede vi netop var ideen i en nedgang, hvor man så havde de her penge man havde 260 

gemt til, når der var nogen der ikke kunne betale, så havde man de penge. 261 

LA: Men udfordringen er at når du er i en nedtur, du ved jo ikke, det er først bagefter at du ved 262 

hvornår den slutter. 263 

Os: Ja det er jo det  264 

LA: … Og hvor alvor den blev, så hvornår skal frigøre og det gør du først på et tidspunkt hvor du 265 

sådan er vel inde, rent psykologisk, du ør ikke før du er vel inde i noget der så ligner en optur igen. 266 

Så expected loss, ja rent regnskabsteoretisk er det et fint koncept. Det ville også tage, tror jeg, hvis 267 

der er noget, hvis regnskab har nogen indflydelse på finanskriser, så vel den også tage farten af 268 

opturen men den vel ikke stoppe nedturen. Vi vil ikke få frigjort de buffere. Der kan så ske det, at vi 269 

har fået bygget buffere op og hvis der så er en bank der går ned, så er der en buffer i stedet for at der 270 

så kommer et stort tab efterfølgende, som man så skal håndtere. Så det vil lægge et sikkerhedsnet 271 

ind. Men at tro at vi stopper, skal vi sige nedturen, det tror jeg simpelthen ikke på. 272 

Os: Nu når du siger at bankerne hverken blev rigere eller fattigere ved at de nu ikke kunne hensætte 273 

ligeså meget fordi, som du selv siger, de har jo så bare pengene fra egenkapitalen, så der er jo reelt 274 
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ikke nogen økonomisk forandring, kan man så ikke gemme de penge og ”lege” at det er en 275 

hensættelse eller hvordan fungerer det? 276 

LA: Umiddelbart sker der ikke noget men med tiden sker der jo det, at der så står nogle aktionærer 277 

og kigger på den der egenkapital og siger, den er da en krone (…). Fordi du har nogle solvensregler 278 

og de kræver en minimumskapital på det ene eller andet tal og din egenkapital står noget højere. 279 

Som aktionærer er vi lidt bekymrede for at give en sådan herreløs kapital til en direktion eller en 280 

bestyrelse, så vil vi hellere selv have dem som aktionærer, i hvert fald når man er i et opsving. Så er 281 

der en opfølgelse af, så at få det ud til aktionærerne og så kan aktionærerne selv disponere og en 282 

virksomhedsledelse, en direktion eller en bestyrelse må ikke bare sidde med en herreløs kapital. 283 

Den skal ud og arbejde og hvis ikke, hvis en virksomhed er overkapitaliseret så kan man som 284 

aktionær være bekymret for, om direktionen eller bestyrelsen begynder at få nogle ideer som er 285 

dårlige. Så vil vi hellere have, at de spørger eksplicit om penge. Så ud med overskydende kapital og 286 

så et håb om, i sådan en kapitalistisk model, at pengene kommer tilbage igen, når der er brug for 287 

dem. Når man tilbagefører sådan en nedskrivning, hvor egenkapitalen så bliver for stor, så er 288 

risikoen at enten så bruger man dem til at skabe yderligere aktivitet et eller andet sted og dermed 289 

kapitalbeslaglæggelse eller man udlodder det til aktionærerne. Men de tal, fra vores vedkommende, 290 

der er de tal simpelthen ikke store nok til at forklare en eller anden finanskrise eller det modsatte. 291 

Altså fire eller fem milliarder hos os, nu må I endelig ikke opfatte det her arrogant, men det er altså 292 

små penge i en virksomhed som vores. Det er meget små penge. Og i samfundet. Men mekanismen 293 

i sådan en overgang er der jo , psykologien er der, men det er ikke nok til at kunne forklare noget. 294 

Jeg synes mere at det er den der diskussion om procyklisk eller kontracyklisk der kunne være 295 

interessant. Det har også været, som en del af diskussionen om IFRS 9, i hvert fald denne her del af 296 

IFRS’en, det var G24 eller G20 der var ude at sige at bankernes hensatte ”to little to late”. Hvis I ser 297 

på den spanske fortolkning af IAS 39, så forsøgte de rent faktisk igennem nullerne, ved 298 

implementeringen af IAS 39, forsøgte de rent faktisk at lave en model for expected loss, hvor de 299 

byggede op, ikke på baggrund af bankernes egen indsigt i deres tab men på baggrund af, hvor står 300 

makroøkonomien i vores land, lige præcis Spanien der har en voldsom vækst i nogle huspriser  og 301 

nogle andre ting som vi ikke bryder os om, ikke med den vækst i hvert fald, så derfor kræver vi fra 302 

myndighedernes side af, at I sætter 1 % af, af jeres udlånsvækst. En matematisk model der var givet 303 

ud fra, den fortolkede de ind i IAS 39 til alles overraskelse, de kunne ikke rigtigt se, at den passede 304 

ind i IAS 39 og det kunne Spanien og deres revisorer. Så der blev brugt, i hvert fald i 305 

finanssektoren, sådan noget hvor vi siger, hold da op, kan IAS 39 virkeligt fortolkes så bredt. I er jo 306 
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nok opmærksomme på at Spanien også har en finanskrise og måske noget der er endnu værre end 307 

den finanskrise. Så regnskabsreglerne, det spanske eksempel vil jeg bruge som eksempel på, at det 308 

altså ikke er nedskrivningsreglerne der hjælper. Kunsten er, og det ender med en meget subjektiv 309 

vurdering, kunsten er jo at lade være med at tage det lån der giver der tab efterfølgende og hvis der 310 

er tab, så sørg for at få det hensat fra starten af. Det er jo ligesom det der er kunsten og det lander 311 

meget hurtigt i en individuel vurdering. De her portefølje nedskrivninger, den spanske brugte også 312 

porteføljenedskrivningsmodel, er gode, kan være gode, jo er gode teoretisk set er gode til at tage 313 

topfarten af en finanssektor. Udfordringen er, at kunne bruge den på nedturen. Nu bliver det sådan 314 

en gentagelse og jeg synes også at man ser det i Spanien.  315 

Hvilke fordele og ulemper er der ved IFRS 9? (4 fortsat) 316 

Fordelene ved IFRS 9, min fornemmelse – det kan være at I har større indsigt end jeg har her, men 317 

min fornemmelse er, at impairmentreglerne de nye impairmentregler i IFRS 9, de trækker altså ud. 318 

De kan ikke blive enige og jeg har en fornemmelse af, jeg ville have sagt noget for to år siden, men 319 

jeg har en fornemmelse af nu at sandsynligheden for at vi lander i en incurred loss model eller ved 320 

vi er i en incurred loss model, det er altså ikke helt usandsynligt. Der er andre dele af IFRS 9, i fase 321 

et, som vi er meget interesserede i, og så er der nogle andre dele af IAS 39, som er 322 

uhensigtsmæssige, men jeg ved ikke om det er relevant for jer eller om I kun kører på 323 

nedskrivninger.. 324 

Os: Nej det gør vi ikke, det er sådan overordnet set. Vi har kigger ikke på hedge accounting fordi 325 

fase tre når ikke at blive færdig overhovedet, så det har vi afgrænset os fra.  326 

LA: Det ville jeg også gøre, hvis jeg var jer.  327 

Os: Ha ha 328 

LA: Ja det er sådan noget modbydeligt noget både teoretisk og praktisk.  329 

Den klassifikationsmodel der i IAS 39 er jo et kompromis. Den var lang tid undervejs, IAS 39, og 330 

der var mange lande der skulle forenes og derfor landende vi jo fuldstændigt i en kluntet model som 331 

gør, at man skal lægge sine aktiver og passiver ind på sådan nogle hylder. Som egentligt ikke har 332 

noget med forretningsmodellen at gøre. Så sådan, uden at bruge hele jeres formiddag, det at vi får, i 333 

højere grad, en business model til klassifikationen i IFRS 9, det er et klart fremskridt. Klart et 334 

fremskridt. Frem for at vi skal sætte os ned og holde øje med, når vi nu køber en obligation til vores 335 
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likviditetsbuffer vil vi så holde den til udløb? Hvad er udløb og de her tainting rules der er hvis man 336 

så ikke holder hold-til-udløb, det er sygt. Det er regler for reglernes skyld. Og intet med økonomi. 337 

Hverken økonomistyring eller virksomhedsstyring. Så det er meget klogere at definere 338 

businessmodellen. Businessmodellen har så også det her cashflow kriterium i sig eller krav. Det er 339 

fornuftigt. Man må heller ikke bare give regler frit og sige værdiansæt som I vil. Så det det er fint. 340 

Jeg har det meget fint med businessmodellen. Den gør det rigtige. Den anden store diskussion er så 341 

available-for-sale, har vi brug for den eller har vi ikke brug for den? I praksis er den rar at have, 342 

teoretisk så er det bullshit-accounting, efter min opfattelse. Men i praksis er den nu meget rar at 343 

have. Der er en meget stor fokusering på virksomheder, finansielle virksomheders indtjening og 344 

hvis der en gang imellem kommer en markedsværdi ændring på noget der har mere strategisk 345 

karakter, så støjer det i en resultatopgørelse og der er uendeligt meget fokus på en resultatopgørelse. 346 

Så i praksis er det meget rart at man kan tage det der har et eller andet strategisk element og så putte 347 

det et andet sted hen. Det der andet sted er der jo ikke nogen der læser, det er I formentlige klar over 348 

ikke? Altså egenkapitalen, det læser man jo ikke. 349 

Os: Nej, man ser bare på resultatet og så er det det. 350 

LA: Præcis. 351 

Og så kan man sige, at dem der har brug for et regnskab mere professionelt, de ser det selvfølgeligt. 352 

Men i mediebilledet, i opfattelse af er det her en stærk virksomhed eller en svag virksomhed, der 353 

kigger man på, altså medarbejdere, journalister, offentligligheden kigger på profit and loss. Så i 354 

praksis er det egentligt meget rart. Men der er jo ikke nogen mening i det, altså der er jo ikke nogen 355 

teoretisk mening med, at tage noget af sin virksomheden og siger, at den hører til i egenkapitalen og 356 

noget at virksomheden hører til i resultatopgørelsen, det er sådan lidt (lader som om at han skyder 357 

sig selv i hovedet med en pistol – hjernedødt). Så kan man også selvfølgelig overveje de her 358 

available-for-sale om man i stedet for ville bruge amortiseret kost (læs: kostpris) efter 359 

forretningsmodellen og der tror jeg, ja IFRS 9 den lander klogere men når det lige nu er et 360 

religionsspørgsmål eller et trosspørgsmål, så er det fordi at vi ikke kender hedge accounting.  Valget 361 

mellem skal vi sige argumentere overfor sin forretningsmodel eller hvilken forretningsmodel man 362 

bruger har altså en sammenhæng til hedge accounting. Så vi kan ikke rigtigt træffe de der 363 

klassifikationsvalg før at vi er lidt sikre på, hvordan vi må hedge vores, især vores renterisici, i 364 

vores bank. 365 
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Hvilke forventninger har du til, at IFRS 9 løser de tidligere nævnte  366 

konsekvenser? (5) 367 

IFRS 9 om det løser de her konsekvenser… Det vil medføre, at der opbygges større buffere i 368 

bankerne, det vil det gøre. Det er positivt ud fra et sikkerhedsnets tankegang at de banker der så 369 

måtte gå ned, for der er også en bank der går ned i morgen, eller på et eller andet tidspunkt er der en 370 

bank der går ned igen, så vil der, alt andet lige være større nedskrivninger.  Så samfundstabet, 371 

uanset hvem i samfundet der skal dække et tab af bankerne, uanset om det er skatteyderne eller om 372 

det er bankerne, eller hvem det nu er, samfundstabet ville blive mindre, alt andet lige. Tabsbufferen 373 

vil blive bygget op, den del er fint. Det vil være kontracyklisk i opgangstider, det vil ikke hjælpe i 374 

nedgangstider tror jeg. Det vil stadig være lige så cyklisk sygt, som det er i dag. Så den afstand der 375 

er, alle de diskussioner der har været i pressen om store forskellige nedskrivninger i Amagerbanken, 376 

for et eksempel, hvor nogen vurderede det ene og revisorerne det andet og tilsynet det tredje og så 377 

kom der et værdiansættelseshold og sagde noget fjerde, det vil I også opleve i det regelsæt, det vil 378 

altid være der. Det er den subjektive vurdering af den der ejendom eller den der privatpersoner eller 379 

obligationen, som jeg nævnte indledende sidst. Det er den diskussion og det løser et regelsæt ikke.  380 

Os: Hvis jeg spørger dig direkte, vil du så helst bevare IAS 39 eller vil du have IFRS 9. Nu ved jeg 381 

jo godt, at den ikke er færdig, men sådan set på… [afbrydes] 382 

LA: Jeg vil… Jeg tror faktisk gerne at jeg vil have de der objektive kriterier for, hvornår man siger 383 

der er nedskrivning. Det kan jeg godt lide. Det er ikke kun en vane, men jeg kan godt lidt også i en 384 

virksomhedsstyring at det har en sammenhæng til vores ratingsystemer og det er altså lidt nemmere 385 

nede i, det er lidt mere enkelt om I vil administrativt nede i den lave ende af ratingklassen. På et 386 

tidspunkt er der noget der er objektivt, nu vurdere vi selv, at debitors sandsynlighed for en konkurs 387 

har en så høj sandsynlighed, sandsynligheden er blevet så høj. Det er lidt mere enkelt. Jeg er 388 

bekymret for de der porteføljenedskrivninger fordi, at jeg ikke tror at de hjælper i nedgangstider. 389 

Jeg kan godt lide nedskrivningerne i opgangstider, der giver den rigtig styringsmekanisme, den 390 

giver det rigtige tryk på ledelsen, så de ikke bliver kåde eller samfundet for den sags skyld. Det er 391 

ikke kun ledelsen i banken.  I praksis er der meget, i en styring, i en bank eller et realkreditinstitut, i 392 

en kreditafdeling, man skal sikre sig, nu sidder jeg her og vrøvler, men man skal sikre sig at de 393 

styringsmekanismer man har i en kreditafdeling, har en sammenhæng til værdiansættelse eller 394 

omvendt, at værdiansættelsen afspejler styringen. Så hvis vi får et regnskabsregelsæt som på 395 
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nedskrivningssiden bliver fjernet meget fra den måde man styrer og disponerer en bank på, så går 396 

det galt. For så sidder man og kigge hver sin vej. Og incurred loss passer egentligt meget godt til 397 

styringen af en bank. Også den måde en banks kreditafdeling er organiseret på. Så jeg kunne godt 398 

være lidt bange for, hvad det gør i en kreditafdeling og i en organisering af en kreditafdeling, hvis 399 

man ægger de her mere fremadrettede nedskrivninger ind i en model. Jeg så meget hellere at man 400 

brugte mere tid på at diskutere når vi så har et tab, når vi har OIV, hvordan udmåler vi så her. Skal 401 

vi tage den her stres af renten ind? Skal vi sige at på ejendom, se hvor kompliceret ejendommen er 402 

så er det et femårigt cashflow og ikke mere. Det kunne jeg bedre lide, eller bedre lide – jeg tror at 403 

der er et større behov dér.  Klassifikationsmodellen skal vi have ændret i IAS 39. Så der skal vi 404 

hellere have IFRS 9. 405 

OS: Så en incurred loss model og så stadig med en eller mulighed for at hensætte tidligere. 406 

LA: Ja 407 

OS: den kombination ville være mere optimal? 408 

LA: Ja og jeg tror faktisk det er det, det ændrer sig hver måned man læser det fra IFRS ik, jeg har 409 

den fornemmelse at de er på vej med sådan en two bucket model og det kan godt være, at det er den 410 

der er løsningen. Så ja, jeg vil godt have det fremme i skoene, bestemt. Men jeg vil have det 411 

fremme i skoene på en måde, så jeg rent faktisk kan bruge det når jeg, den der buffer, den der 412 

porteføljenedskrivning, så jeg kan bruge den når jeg har brug for den. Hvis det bare medfører at jeg 413 

først kan frigøre porteføljenedskrivningen når debitor har tilbagebetalt, hvad han jo aldrig gør i en 414 

porteføljemodel. Det er ikke godt nok og jeg tror lige nu er jeg altså i tvivl om, man overhovedet 415 

kan få en expected loss model til at virke, så man også får frigjort nedskrivningen. Det tror jeg er 416 

meget meget svært og hvis det ikke kan lade sig gøre, så synes jeg at man skal lade være. Så synes 417 

jeg hellere at man skal arbejde med incurred loss og få den bedre defineret. Og så stor er forskellen 418 

heller ikke på expected og incurred loss. Der er mulighed for at lave porteføljenedskrivninger i en 419 

incurred loss jævnfør det her eksempel med Spanien. Nu var deres model heller ikke perfekt, men 420 

der er altså muligheder. 421 

OS: I forhold til hvad du sagde med, at det var godt at klassifikationerne blev lavet om i forhold til 422 

IIFRS 9, er det fordi at du finder det mere retvisende? Der har også været noget om, at det måske 423 

gør det mere - øger gennemsigtigheden. 424 
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LA: Jeg synes at det er så meget transparens. Jeg sidder også og læser andre bankers regnskaber og 425 

jeg synes faktisk at der er meget transparens i dag efter IAS 39. Man skal bare vide, hvor man skal 426 

kigge om jeg så må sige. Vi kan godt se markedsværdier på det der står på amortiseret kost, vi kan 427 

se level to og tre og så videre, jeg synes faktisk at på transparenssiden, har finanskrisen hjulpet, ikke 428 

IAS 39, men ved at andre organer har krævet yderligere information. IAS har også hjulpet lidt ikke? 429 

Når jeg gerne vil have en ny klassifikationsmodel så er det fordi de nye regler på banker, både nye 430 

kapitalregler og nye likviditetsregler medførte at bankerne vil opbygge større likviditetsbuffere end 431 

vi har været vant til. De likviditetsbuffere, hvis de står til dagsværdi alene, fordi vi ikke kan putte 432 

dem ind i held-to-maturity (læs: hold til uløb), hvis de alene står til dagsværdi så vil de skabe en 433 

votalitet i bankernes indtjening og egenkapital, som i sidste nede kan være, skal vi sige hindrende, 434 

for finansiel stabilitet. Det er ikke hensigtsmæssigt. Så vil jeg hellere have at man får nogle 435 

regnskabsregler hvor det går efter forretningsmodellen og hvor vi i højere grad kan lægge sådan 436 

nogle midlertidige udsving på markedsværdien, som egentligt ikke har betydning fordi 437 

likviditetsbufferen skal stå der altid. Den er i øvrigt også svær at frigøre ligesom 438 

porteføljenedskrivningen, hvor det kan stå til amortiseret kost. Det er især et dansk fænomen, det 439 

jeg er ude efter nu, vi har i Danmark haft en mange årig tradition for markedsværdiansættelse. Hvis 440 

vi kigger bare lidt ud i verden, uanset om det er ned mod Centraleuropa eller mod England, så har 441 

de i højere grad brugt  amortiseret kost. Og i deres implementering af IAS 39 har de så, skal vi sige 442 

fastholdt at få argumenterne for hvornår man kan bruge amortiseret kost kontra enten available-for-443 

sale eller de fire forskellige dagsværdimodeller der findes. Vores historik, vores kultur den var 444 

anderledes, så derfor blev fortolkningerne i Danmark af dagsværdi kontra amortiseret kost også 445 

anderledes. Jeg tror rent faktisk at der skal et modelskift til, et klassifikationsskifte til, for at vi tager 446 

det ryk i Danmark, så vi bliver mere internationale. Det er, der er nogle revisorer der har fortalt mig, 447 

at det der retvisende begreb ikke findes længere - det irriterer mig, men det findes ikke længere 448 

siger de. Det du skal sikre dig som regnskabshåndlægger det er at det er retvisende i forhold til 449 

regelsættet og ikke så meget om regelsættet retvisende.  Jeg siger, at det ikke kan være rigtigt, så 450 

galt er det ikke gået, men det siger de altså. Jeg er mere optaget af effekten end om det er 451 

retvisende, af den årsag at få et regelsæt som virker rigtigt. Som får bankerne til at disponere rigtigt 452 

på den måde samfundet gerne vil have at bankerne virker på og jeg tror, at hvis man kræver for 453 

meget af dagsværdi, som hold-til-udløb medførte, fordi vi bliver skubbet væk fra den 454 

klassifikationshylde, hvis vi kræver for meget af dagsværdi, så bliver bankerne kortsigtede i deres 455 

disponering i stedet for langsigtede og banker skal være langsigtede, altså ikke meget lange, men de 456 
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skal trækkes lidt længere ud, de har en eller anden stabiliserende rolle eller skal have. Det bliver 457 

bedre end den her business model og så forlanger jeg, uanset IAS 39 eller IFRS 9, at det 458 

selvfølgelig er disclosure på værdiansættelserne, så man som regnskabslæser, hvis man har brug for 459 

mere indsigt end bare en journalist, så kan man dykke ned og se om afstanden mellem kost eller 460 

dagsværdi er sådan og sådan. Så lidt mere væk fra dagsværdi end det IAS 39 egentligt fører os til. 461 

Og så IAS 39 fordi at det er kompromisernes kompromis, altså det er for mange hylder, der er for 462 

mange argumenter man skal sidde og lede efter. Det er for kompleks en standard og den eneste 463 

grund til, at vi ikke synes at den er kompleks, det er fordi at vi har arbejdet med den i så mange år, 464 

så virker alt jo nemt. Men at starte forfra i IAS 39, det er jo håbløst altså. Så væk med den. Stakkels 465 

Sydeuropa, nej undskyld Sydamerika, nogle af de lande der er på vej med IAS, lad os da se at få 466 

IFRS 9 om ikke andet for deres skyld. 467 

Os: Spørgsmål seks har du svaret på. Syveren med konjunkturudvikling, det var det der med, at i 468 

opgangs tiderne så ville procyklikalitet kunne udjævnes men ikke i nedgangen. 469 

LA: Ja det tror jeg. 470 

Os: Jeg ved ikke om du har mere at tilføje til spørgsmål syv? 471 

LA: Nej kun det sidste omkring klassifikation. Det er faktisk lidt den samme melodi. Det er lidt den 472 

samme melodi at, hvis det kan værdiansættes overfor forretningsmodellen gør jo, at så er det i hvert 473 

fald ikke regnskabsreglerne der har en kontra – eller procyklisk effekt, så er det 474 

forretningsmodellen. Så kan man styre bankernes forretningsmodel, hvis man gerne vil styre 475 

hvorvidt bankerne eller den finansielle sektor er stabiliseret eller det modsatte og bankernes 476 

forretningsmodel bliver jo styret af både os selv men også af tilsynsmyndigheden og 477 

Nationalbanken og så videre. Så ved at få regnskabsreglerne tættere på styringsmodellen i stedet for 478 

at den lever i sin egen verden med nogle klassifikationsregler, så kan man, skal man sige, i højere 479 

grad få den, nej det er måske for meget at sige, så medfører det i hvert fald at regnskabsreglerne 480 

ikke modvirker det man gerne vil have. Om det så også hjælper det ved jeg ikke, men det er i hvert 481 

fald ikke hindrende for at bankerne udlever den rolle de skal. Det er nok sådan at jeg vil sige det.  482 

Mener du at IFRS har haft en indflydelse på krisens omfang? (8) 483 

Om det har haft en indflydelse på krisens omfang - jeg ved det simpelthen ikke, men jeg vil sige at 484 

der er mange ting der har haft en indflydelse på krisens omfang. Hvis IFRS har haft en indflydelse, 485 
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så tror jeg på at det er en af de mindre. Det er en af de mindre banditter vil jeg sige, der findes større 486 

banditter derude. 487 

OS: vi har interviewet en revisor fra KPMG og han mente ikke af IFRS havde nogen indflydelse på 488 

krisen, han mente ikke at det var reglerne der kunne gøre det, økonomien var som den var. Han kom 489 

så med påstanden om, at finanskrisen er bankernes egen skyld. 490 

LA: ha ha 491 

Os: Det overrasker dig måske ikke? Hvad er din holdning til den beskydning, om man må kalde det 492 

det, som jo også har været meget fremme i medierne, vi har læst adskillige artikler, hvor der bare 493 

står.. [afbrydes] 494 

LA: … det er bankerne 495 

Os: det er bankerne 496 

LA: Hvad hedder det, enhver spinddoktor ved at man skal have en helt og en skurk og et offer ikke. 497 

Og bankerne har jo i de sidste to – tre tusind år været skurke og det gælder også realkreditinstitutter 498 

en gang mellem.  Men altså alle udlånere, alle pengeudlånere, har jo været skurke også helt tilbage 499 

til da Jesus blev født ikke? Så det er naturligt at bankerne får den rolle. Det er så den ene, det andet 500 

er, at hvis jeg var revisor, så ville jeg selvfølgelig også stille mig op og sige, at det i hvert fald ikke 501 

er regnskabsregelsættet og revisorer. Hvis jeg var politikker, så ville jeg i hvert fald også stille mig 502 

op og sige, at det ikke er fordi at vi har lavet en forkert finanspolitik eller pengepolitik. Bankerne. 503 

Fordi vi kan i øvrigt også beskatte dem, så nu har vi fundet skurken. Jeg tror, jeg tror ikke at det er 504 

revisorer der er nogen skurke, ikke i den sammenhæng. Hvis de har været skurke så er det fordi at 505 

der har været nogle konkrete sager de ikke har opdaget. Eller et eller andet. Revisorerne, dem kan vi 506 

ikke skyde skylden på. Bankerne har en rolle i krisens omfang, ubetinget. Den udførte penge – og 507 

finanspolitik er den største skurk. Det er jeg slet ikke i tvivl om. Hvem er det der skulle have sagt 508 

stop? Når vi nu ser at vores ejendomsværdistigninger i Danmark, i Danmark er det sådan en 509 

ejendomsværdistigningsdiskussion der har det i hvert fald været i de seneste par år reelt, den 510 

finanskrise vi havde i 2008 hvor et par internationale spillere brækkede ned og 511 

likviditetsmarkederne frøs til, det havde jo kun en midlertidig virkning, så fik vi det løst med nogle 512 

statsgarantier i alle landene og så tøede det jo egentligt op. Det problem vi har haft i Danmark i de 513 

seneste par år er jo ikke en finanskrise, men er en ejendomsboble. Og nogle andre aktiebobler. Er 514 



Side 139 af 181 
 

det bankernes, er bankerne med til at drive en boble i vejret? Ja, fordi bankerne kommer med nogle 515 

udlån som finansierer nogle lange aktiver eller langsigtede aktiver kort og i øvrigt et meget lavt 516 

renteniveau også. Det gør vi samtidig med at den offentlige sektor bruger meget på 517 

anlægsbudgetter. Hvem er det der skal stoppe bankerne med deres udlån? Bankerne skal selv, det er 518 

selvfølgelig en ansvarlighed, selvfølgelig skal de det, men politikkerne har jo også n opgave eller 519 

Nationalbanken har en opgave, i første omfang er det politikkerne ved at sige, jamen der er nogle 520 

produkter vi ikke vil tillade. De der flexobligationer væk! Vi vil simpelthen ikke have det. Vi vil 521 

ikke have at folk kan optage afdragsfrie lån. Vi vil ikke have et samfund hvor man ligger og sparer 522 

op i sin pensionskasse med de restrektioner det så medfører, når pengene skal bruges igen og de 523 

finansierer det med, selvfølgelig med deres lønindkomst, i øvrigt ved at tage afdragsfrie lån. Den 524 

der bruttobalance man bygger op som borger i samfundet, det er et politisk spørgsmål. Det er ikke 525 

bankerne selv der kan stoppe det. Det skal stoppes ved at bankerne og det er nok der at bankerne 526 

formentligt har fejlet, går til politikkerne og siger, ved I hvad, vi kan se noget vi ikke bryder os om, 527 

det skal I lave om på. Så ville bankerne nok i praksis gå til tilsynet, eller det ville vi, til tilsynet og 528 

Nationalbanken og sige, kan I ikke lave det om? Vi kan ikke stoppe det fordi vi er 100 og dengang, 529 

30 banker, 100 bankerne i Danmark. 530 

Os: Så konkurrencen [afbrydes] 531 

LA: så konkurrencen ville gøre, at vi ikke kan disponere som en enkelt bank, så melder du dig bare 532 

ud udenfor samfundet, det kan du ikke. Så når du at dø inden at det for effekt. Men kan godt som 533 

ansvarlig brancheorganisation sige, at det er altså noget vi ikke kan lide. Det burde I tage jer af. Og 534 

så lægger man regulering på hvilke produkter må bankerne have eller tager konsekvenser som 535 

politikker og siger: okay nu går det stærkt, vi vil gerne have privatforbruget op, vi vil gerne have at 536 

borgerne som rent faktisk hjælper til den økonomiske vækst, de skal have lov til at bruge. Til 537 

gengæld så kan vi mærke bliver skæv, så holder vi igen på anlægsbudgettet i stedet for. Den der 538 

debat har jo ikke været synlig. Hvis I går til Spanien og så ser de ubalancer der er i Spanien, kan 539 

faktisk blive langt værre ikke, det kan faktisk godt minde lidt om det danske, at det er 540 

privatpersonerne som har haft lånevækst, finansieret af ejendomme og stigende ejendomsværdi 541 

vurderinger og tilsvarende, hvor i mod de offentlige finanser egentligt er meget stærk. Vi ser lidt det 542 

samme i Spanien. At der er det privatpersoners gæld eller nettoformue der er blevet eroderet ved at 543 

de har taget lån om. Privatpersoner i bankerne. Til gengæld har man holdt igen på statsfinanserne. 544 

Vi ser lige det modsatte i Grækenland. Den der bevægelse mellem hvor man skal have 545 
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privatforbruget eller privatopsparing, nettoopsparing eller nettogæld, hos borgerne om i vil eller hos 546 

samfundet, i staten, det er en politisk beslutning. Men bankerne har klart haft en rolle ved at sige, 547 

der er noget vi ikke kan se. Alle eksperterne sidder ude i bankerne og realkreditinstitutter og vi 548 

burde da have råbt højt. Men det endegyldige ansvar for pengepolitik og finanspolitik, den ligger 549 

altså hos politikkerne. Problemer med politikkerne er, at de skal vælges og de skal vælges ret ofte. 550 

Så… 551 

Os: de kan ikke få så meget igennem? 552 

LA: Nej, lige præcis 553 

Det er for nemt blot at sige, at der er én der har et ansvar. Det er desværre fælles.  554 

Os: selvfølgelig, den skal jo bygges op, krisen.  555 

LA: Ja. Jeg tror faktisk at det største problem, vi har, er Europa. Det er muligvis inspireret af det der 556 

foregår for tiden, men det største problem, Europa har, er, at vi ikke fik en finanspolitik indenfor 557 

euroen, men vi fik bare euro som gjorde, at renteniveauet blev trykket ned, hvor det ikke burde 558 

være, så den der sammenhæng mellem nogle høje vækstrater i Sydeuropa, hvilket normalt burde 559 

medføre et højt renteniveau, det fik vi aldrig. Så den spænding, den blev bygget op i, nu kan jeg 560 

ikke en gang husket hvornår at vi gik over til euroen - mange år siden. Men den blev bygget op og 561 

det er nok noget, det er en utvivlsom dansk smerte at vi har. Utvivlsomt. Det er i hvert fald ikke min 562 

skyld. 563 

Os: ha ha. Men nu var det jo også lige så meget for at høre, når nu der kommer nogen med en 564 

påstand, så høre den omvendte.. 565 

LA: men det er letkøbte påstande og de er, jeg tror faktisk at bankerne er de eneste der har stillet sig 566 

op, banken selv som både international og i Danmark og har sagt; Ja, vi har også et ansvar. Vi tager 567 

det ikke alene men vi siger: Ja vi har også et ansvar. Jeg har ikke hørt nogen andre sige, at de også 568 

har et ansvar. Nationalbanken har også et ansvar. Men I får dem ikke til at sige det. 569 

Os: Nu er det også fordi at vi har læst om de der subprime lån der var i USA, typisk hvor man 570 

udlånte til nogle man ellers ikke ville udlåne til, det kan jo også ligesom… 571 

LA: Men I må ikke sammenligne, jeg har to kommentarer, I må ikke sammenligne den amerikanske 572 

situation med den europæiske og slet ikke den danske. Incitamenterne er helt forskellige og 573 
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produktudbuddet er helt forskelligt. Det der er foregået i USA er decideret råddent. Og det er jo 574 

kriminelt sikkert også, i nogen udstrækning. Det er ikke det der er sket i Danmark. Det er ikke 575 

sådan en flexlåns-ting. Det er så det ene, det andet er at også i USA ønskede man politisk at der var 576 

en bolig til hver en boger og man ønskede at borgeren, i hvert fald når han skulle flytte, i hvert fald i 577 

nogle af staterne, når han skulle flytte så skulle han have lov til at flytte og så bare lægge nøglerne 578 

og flytte. Når man laver sådan et politisk system på, hænger du på din ejendom, når du ikke længere 579 

har lyst til at hænge på den eller kan du bare aflevere nøglerne, når man laver en låne, tillader en 580 

låneproces lovgivningsmæssigt, hvor der ikke er sammenhæng mellem ham som besigtiger 581 

ejendommen og siger ja til en person der skal have et lån, den bank der får lånet og den lovgivnings 582 

der så gør at banken kan flytte lånene væk fra sin egen balance over i nogle store amerikanske 583 

institutioner, alt det er jo lovgivningen der styrer, hvad kan man og hvad kan man ikke. Så også dér 584 

har politikkerne et ansvar. I tillæg til det har der været nogle personer der har været nærmest 585 

kriminelle ikke? 586 

Hvad er din holdning til brugen af måling til dagsværdi? (9) 587 

Dagsværdi er, hvis det svarer til forretningsmodellen, hvis vi har nogle regnskabsregler som ikke 588 

kræver eller ikke svarer til forretningsmodellen, så begynder det at være regnskabsreglerne der 589 

styrer forretningsmodellen, det er forkert. Det er forkert. Så vil I lige pludselig få andet end andre 590 

formål med regnskabet end at afspejle virksomhedens indtjening og så videre, altså de (…) formålet 591 

med regnskabet. 592 

OS: Hvad med når der ikke eksisterer et aktivt marked eller et ikke velfungerende marked? 593 

Hvordan [afbrydes] 594 

LA: så svarer det heller ikke til modellen, for du kan ikke have en forretningsmodel som siger at jeg 595 

lever af at handle værdipapirer eller sko, hvis der ikke er et marked for sko, så har du heller ikke en 596 

forretningsmodel. Vi så det jo i 2008, hvor nogle af de forretningsmodeller simpelthen brød 597 

sammen. De var der ikke længere. Jamen så kan man ikke tage det op til dagsværdi. Så dagsværdi -598 

ja hvis der er en forretningsmodel der understøtter den fordi, hvis der en forretning for det så er der 599 

også et marked. Så kan der være nogle undtagelser, en gang i mellem så virker det ikke, men sådan 600 

generelt. At kræve dagsværdi dér hvor der ikke er et marked, det er, så bliver regnskabet 601 

fritsvævende i forhold til virkeligheden. Det har vi i Danmark også. Når vi siger, vi 602 

dagsværdiansætter vores realkreditudlån, så er det løgn! Og Nykredit kan heller ikke. 603 
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Os: Okay, haha 604 

LA: Vi er meget enige med Nykredit og hvad vi gør i realkredit Danmark, det er meget align (læs: 605 

tilpasset) og vi taler fint sammen. Men at påstå at vi dagsværdiansætter vores udlån, de her øh, jeg 606 

tror at vi har 600 milliarder og at Nykredit har noget mere, 800 eller sådan noget større tal, i 607 

milliarder i udlån, i realkreditudlån og så går vi rundt og påstår i vores regnskab at vi 608 

dagsværdiansætter dem. Det er i hvert fald ikke en dagsværdi, hvor vi kan handle udlånet i morgen. 609 

Os: Så det er ikke en reel dagsværdi? 610 

LA: Nej, det er sådan nede i level tre eller fire. 611 

Os: Ja for den der orden der, den kan jo godt være sådan lidt kompliceret? 612 

LA: Ja, men regnskabslæseren kan få noget ud af at se, at det i hver fald ikke er ét (level). To (læs: 613 

level to) så har man altså en fornemmelse af, at der altså nogle input der er puttet ind i en model og 614 

de input kan vi nok godt observere, så modellen virker. Først vi er nede i tre’eren, så ved vi godt, at 615 

det er et billede vi forsøger at tegne men om det er en virkelighed vi tegner, det ved vi ikke. Jeg 616 

synes i øvrigt, jeg var med til at beslutte at vi i Danmark skulle bruge dagsværdi i tilsynsregelsættet 617 

på realkreditlån eller på realkreditbranchen og vi kommer fastholde det. Det er det bedste af flere 618 

(…) så det, men at tro, at det bare er dagsværdi det er [LA laver en bevægelse der indikerer at det er 619 

dumt]. 620 

Os: Hvad så med i krise tider, hvor markederne fryser til? 621 

LA: hvis forretning, man skal jo ikke skifte forretningsmodel hvert et sekund, men hvis man tror på 622 

sin forretningsmodel, så skal værdiansættelsen svare forretningsmodellen. 623 

Os: Så hvis det bliver en unaturlig dagsværdi, fordi markederne er frosset til, så er det den der skal 624 

indgå? 625 

LA: ja 626 

Os: Jeg ved godt at det måske ikke er lige så simpelt.  627 

LA: Men ja, fordi det er jo også det din forretningsmodel gør. Du vil have en virksomhed som 628 

forsøger at finde dagsværdien og disponere. Hvis det så er strukturel ændring som gør, at den 629 

forretningsmodel du har haft den ikke længere holder, så må du jo ændre din forretningsmodel og 630 
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det kan så medføre nogle ændringer i værdiansættelsen. Den mulighed vi fik for at reklassificere 631 

tilbage i 2008, som jo også stadig findes teoretisk i regelsættet, var god nok, men det er ikke 632 

regnskabsteori, det er simpelthen for at skabe noget stabilitet i samfundet og for, i øvrigt, i Danmark 633 

at påvirke, hvad hedder det, værdiansættelsen og realkreditobligationer som var kommet noget ud 634 

og synke, så bruger man regnskabsreglerne til, det er krisestyring, der har ikke noget med 635 

regnskabsteori at gøre, men det var godt nok, altså det var godt nok for realkreditinstitutterne. Så ja, 636 

dagsværdi hvis det svarer til, hvis det er forretningsmodellen, som det er skrevet i IFRS 9. Fint, 637 

også selvom at det er kortvarigt, kan gøre ondt fordi at vi skal gætte på nogle værdier, men det er 638 

det at vi er ansat til, det er det vi har nogle folk der er kloge til. 639 

Os: Så har jeg ét sidste spørgsmål, jeg ved ikke om Elise også har nogen, jeg læste en artikel sent i 640 

går aftes om kritik af Finanstilsynet der er for meget efter bankerne. Og det var meget pudsigt, for 641 

da vi stod i receptionen, så var en af dine kollegaer nede og modtage to fra Finanstilsynet med mega 642 

kufferter. 643 

LA: Ja, ha ha, de bor her nærmest. 644 

Os: Så ville bare lige nu, hvor vi har læst en aktuel nyhed, havde din holdning til det. Fordi der står: 645 

bankerne synes, men det er jo et vidt begreb kan man sige ikke? Hvad er din holdning til, om I 646 

jagtes for meget af Finanstilsynet eller om det er godt, at der er den her [afbrydes] 647 

 LA: Det er ubetinget godt. En finanssektor har det kun godt hvis den har et stærkt tilsyn. Det har 648 

ikke været  i hverken Danske bank eller sektorens interesse at der er tyve banker der er brækket ned 649 

over de sidste tre eller fire år, det har ikke været i vores interesse. Det er det aldrig. Det er det 650 

aldrig, det skaber tvivl om finanssektoren og om landet og så videre, så det er altid i vores interesse 651 

at have et stærkt tilsyn. Altid. Vi vil gerne betale, det gør vi jo også, betale for det. Så nej, det synes 652 

jeg faktisk ikke. Jeg synes at den præcisering som de er kommet med her i foråret, affødt af 653 

Amagerbanken. Jeg synes faktisk at det er en fornuftig præcisering. Jeg synes at det er fornuftigt at 654 

Finanstilsynet stiller krav til en finanssektor om at, når I yder et lån og når I efterfølgende måler det 655 

så skal I ikke kun kigge på, hvordan det ser ud lige nu, men I skal også lige tænke jer om. I skal 656 

tænke på, om det I ser lige nu er usædvanligt eller om det også er forventeligt dermed 657 

sandsynlighed for rentestigning? Det er helt fornuftigt og i parentes bemærket, er det det vi altid har 658 

gjort. At der er nogen banker der så ikke har gjort det, det er nok en kritik af tilsynet. Hvis jeg har 659 

en kritik, så er jo, hvad skal man sige, rettidigheden eller timingen af deres indgreb. Tilsynet. De 660 
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kommer på et forkert tidspunkt. Det er jo fuldstændigt åndssvagt at kræve at bankerne skal 661 

nedskrive på det tidspunkt hvor de står eller ligge på knæ, det er jo åndssvagt. Både for bankernes 662 

skyld og for tilsynets skyld og for samfundet skyld, det skulle have været kommet noget før. Men et 663 

stærkt tilsyn, det er altid i vores interesse. Man skal sørge for, at tilsynene jo ikke reagerer ved at gå 664 

på, hvad skal vi sige, på ledelsens område. Det er jo ikke tilsynet der er ledelsen. Det er altså 665 

ledelsen der er ledelsen. Der er nogle spændingsfelter dér.  Men nej, vi står kun godt med et stærkt 666 

tilsyn og de skal være mere end velkomne. Der var en der fortalte mig, jeg at det var City Bank, der 667 

havde de permanent 500 tilsynspersoner siddende, sidst var det i USA.. 668 

Os: Hold da op 669 

LA: … hele tiden. Fra tilsynet. Så langt er vi ikke kommet - endnu.  670 

Os: Nej, det er da også voldsomt. 671 

LA: Og det skulle helst heller ikke være nødvendigt men de skal være hjerteligt velkomne. Så 672 

længe man sørger for, at det er virksomheden der styrer virksomheden. Og tilsynet fører tilsyn. Det 673 

virker virkeligt godt. 674 

Os: den præcisering fra foråret, kan vi finde den inde på deres hjemmeside? 675 

LA: Ja den står på, den er kommet i form af en bekendtgørelse, et bilag til 676 

regnskabsbekendtgørelsen og jeg vil næsten tro, at hvis I bare går ind på ftnet.dk, altså tilsynets 677 

hjemmeside, så vil tro at den står allerede på forsiden fordi, at det er så, nu skal vi også til at stoppe 678 

ikke, men tilsynet, når tilsynet er efter bankerne nu, så er det dels fordi at de har set et behov. De 679 

har set en Amagerbank og også nogle andre banker, der ikke har opført sig særligt fornuftigt og det 680 

skal de selvfølgelig sørge for, at resten af sektoren så kommer til, hvis der er nogen der har nogle lig 681 

i lasten ikke? Når tilsynet kommer med sådan en melding nu, så er det jo også fordi de politisk har 682 

brug for at vise: Se hvor stærke vi er. De er efter bankerne. Det har de brug for både for at profilere 683 

sig selv i forhold til dem der bestemmer over tilsynet altså politikere, men de har også brug for det i 684 

forhold til omverdenen. At sende det signal: Vi er efter dem!, så de også, det er også et politisk 685 

signal der bliver sendt snarere end bare værdiansættes. Jeg vil gætte på, netop på grund af det 686 

politiske, så vil jeg gætte på, at I kan finde det på deres forside. Sikkert med billeder af nogen der 687 

ligner os. 688 

Os: ha ha ja, selvfølgelig. 689 
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Ja det var det. Du har ikke lige et sidste ord på vejen? 690 

LA: Det tro jeg ikke. Jeg har brugt mange ord nu. 691 

Alle griner 692 

Os: vi skal lige sikre os en sidste ting, må vi referere til dig i opgaven ved navn? 693 

LA: Ja selvfølgelig. 694 

OS: Så siger vi mange tak695 
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Interview med Hans Peter Buhrkal fra KPMG, afholdt torsdag den 14. juni kl. 1 

8.00 – 9.00 2 

Præsentation af os selv og opgaven 3 

Hvilke rapporteringsmæssige konsekvenser for banker har der været i forbindelse 4 

med overgangen til IAS 39 i år 2005? (1) 5 

HP: Ja, øh nu skal det siges, at dengang var det faktisk både regnskabsbekendtgørelsen og IAS 39, 6 

der blev ændret i 2005. Øh så det er faktisk både bankerne under bekendtgørelsen og IFRS, der fik 7 

samme regelsæt. Men det er så bare et kuriosum. Hvad hedder det, jeg tror egentlig det der har 8 

været noget af det større i forbindelse med overgangen, det er jo faktisk primært på særdeleshed på 9 

nedskrivninger, hvor det fik en konsekvens og årsagen til det er, at danske banker historisk set har 10 

været mere konservative med deres anmeldelse af forskellige kategorier indenfor det som IAS 39 11 

selv er. Så på nedskrivningssiden, der skete der det, at man fik væsentlig mindre nedskrivninger end 12 

man har haft tidligere. Det man kalder korrektivkontoen, som er den hvor man laver sine gruppevise 13 

nedskrivninger at sætte hen på, den blev væsentligt reduceret, fordi man gik fra mere sådan mere 14 

forventede tabsprincippet over til mere realiserede, undskyld mere forventede over til mere faktisk 15 

tabsprincip. Så jeg tror, at det egentlig var den største øh (lille tænkepause), at en blev reduceret 16 

væsentligt. 17 

OS: har der været andet end de nedskrivninger? 18 

HP: ikke af det jeg kan erindre, nu var jeg heller ikke med på bankerne dengang. 19 

OS: det er helt fint 20 

HP: men jeg mener, at det var den største 21 

Har overgangen til IFRS (specifikt IAS 39) i 2005 haft nogen økonomiske 22 

konsekvenser for bankerne? (2) 23 

HP: hvad tænker i så på der? 24 

OS: vi tænker i forhold til bankernes økonomiske situation og om der var flere omkostninger og 25 

udgifter for at skulle rapportere efter en ny standard eller resultatet blev minimeret og sådanne ting? 26 
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HP: altså man kan sige det kommer selvfølgelig lidt an på hvad jeres sammenligningsgrundlag er. 27 

Fordi hvis sammenligningsgrundlaget er det tidligere regelsæt, altså før den nuværende 28 

bekendtgørelse, regnskabsbekendtgørelsen før IAS, så ja så har det haft en konsekvens, og årsagen 29 

til det er at IFRS er langt mere voluminøs i forhold til oplysningskrav, ikke’, så det er klart at det 30 

har en stor konsekvens. Øh og derudover så er der også en konsekvens i og med (…) at IAS 39 31 

indeholder nogle ret specifikke krav til hvad det er man skal måle til og det har også krævet 32 

tilpasning af systemer og sådan noget - så ja på den måde har det haft visse omkostninger for dem at 33 

overgå, både på systemsiden og processiden, og det der egentlig skal laves i forhold til regnskabet, 34 

så det har helt klart haft en effekt. 35 

OS: så omkostninger til udarbejdelsen af regnskaberne [afbrydes] 36 

HP: ja og til systemtilpasning og så videre, men det er i forhold til det tidligere regelsæt ikke i 37 

forhold til bekendtgørelsen, fordi de to er intakt. 38 

OS: du nævnte før at en af de største regnskabsmæssige konsekvenser ved overgangen havde 39 

været nedskrivninger, hvordan har det også påvirket dem økonomisk? 40 

HP: [tænkepause] jamen det er jo, det er jo et godt spørgsmål ikke. Den er nok svær at isolere fordi, 41 

hvordan har den påvirket. Du kan sige lavere nedskrivninger giver bedre resultater. Lavere 42 

nedskrivninger har givet en bedre, en bedre hvad hedder det sådan solvens og det vil sige i realiteten 43 

kunne man argumentere for at det nok alt andet lige burde have givet dem en bedre rente på deres 44 

indlån end de har haft, ellers ville have haft. Omvendt kan man sige at det er kun så længe at du 45 

faktisk har afspejlet de rigtige nedskrivninger stadigvæk i regnskabet, for hvis du ikke gør det så 46 

opstår der mistillid og så stiger dit kreditmargin. Så det er ret svært at analysere. Omvendt kan man 47 

sige, at IFRS’en burde have gjort at de kan hente flere penge i udlandet, fordi de nu opererer med en 48 

fælles regnskabsramme som vi også opererer med. Så det vi jo typisk ser på banker og andre steder, 49 

det er jo at hvis du skal fonde dig i udlandet, hvilket jo er det bankerne de gør mange af dem, jamen 50 

hvis du skal fonde dig i udlandet så bliver du nødt til at bruge en regnskabsbegrebsramme som de 51 

kender i udlandet og der er IFRS så grundlaget og hvis du kommer med noget de ikke kender, 52 

jamen så er der en sandsynlighed for at så vil du betale en omkostning og så får man en højere 53 

rente. Så på den måde kan man sige at så burde IFRS alt andet lige have haft en positiv indvirkning 54 

på deres økonomi i form af deres muligheder for at fonde sig i hvert fald. 55 

OS: er det noget man kan se, eller er det sådan hvad der burde have været sket? 56 
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HP: øh, det har også lidt med erfaring at gøre, forstået på den måde at vi kan se på de selskaber, 57 

som ikke bruger IFRS skulle faktisk have sværere ved at gøre det end dem som egentlig bruger det. 58 

Og vi kan også se at dem der gerne vil fonde sig i udlandet, at de har en større tendens til at gå over 59 

på IFRS som begrebsramme. Og det skyldes sådan set, at det er fordi vi har denne her globale 60 

convergence mod IFRS, og du kan se at selv i USA, som jo er et ret stort fundingmarked for danske 61 

virksomheder, generelt de er komfortable med IFRS. De er ikke komfortable hvis du kommer med 62 

noget der hedder regnskabsbekendtgørelsen og noget der er bygget på et direktiv.  Så på den måde 63 

så kan man sige at det er et spørgsmål om at give - alt hvad investorerne ikke forstår, det koster. Så 64 

hvis du kommer med noget de ikke forstår jamen så giver de ikke sådan en god en pris hvis du 65 

kommer med noget de ikke forstår og de ikke er trygge ved - og det er igen noget med 66 

gennemsigtighed og så videre, som gør at så er vi egentlig ok med at give en højere rente, undskyld 67 

lavere rente mener jeg. 68 

Hvilken effekt har regulering via standarder på risikoen for en fremtidig krise i den 69 

finansielle sektor? (3) 70 

HP: ja, det er et spændende spørgsmål. I min optik så synes jeg at det er overvurderet hvor stor 71 

effekt regnskaber har på den finansielle risiko. Og årsagen til det er, at hvis man tror at man kan 72 

stoppe en krise ved at styre hvordan regnskaberne ser ud, så tror jeg at man har misforstået effekten 73 

af et regnskab og årsagen til det er, i min optik så er styringen af finansielle kriser, hvilket de 74 

betragtes at være i dag, det er netop at bankerne ikke har haft den tilstrækkelige stødepude, overfor 75 

det slag det egentlig har. Og den stødepude bliver jo ikke reguleret i regnskabet, den bliver reguleret 76 

via søværnsreglerne og kapitalkravene. Så derfor i min optik, så synes jeg at nu prøver man at ligge 77 

noget ind i et regnskab og vi skal styrke nedskrivningsreglerne og alt muligt andet, vi skal have 78 

større nedskrivninger osv., mindre votalitet og det gør så vi får nogle mere modstandsdygtige 79 

banker, hvilket ikke rigtigt i min optik giver nogen mening. Og et eksempel på det er hvis du tager 80 

det der skete i 2008, der ændrede man reklassificeringsreglerne om i IAS 39, som gjorde man havde 81 

mulighed for ar regulere til dagsværdi over til amortiseret kostpris, eller dagsværdi over 82 

egenkapitalen. Og det gjorde jo at Dutche Bank, Danske Bank, HC og alle mulige andre 83 

reklassificerede enorme summer af aktiver for dagsværdi over resultatopgørelsen til amortiseret 84 

kostpris , eller til dagsværdi over egenkapitalen. Men det kan i jo gå tilbage til 2008 regnskaberne, 85 

der står det ret kraftigt beskrevet i. Og det er jo ikke bare sådan et tocifret millionbeløb, det er jo 86 

trecifret millionbeløb der blev omklassificerede så det er jo helt vildt store summer og det gjorde så 87 
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at man lige pludselig fik renset sin resultatopgørelse for en masse tab, men det at få det fjernet er jo 88 

ikke ensbetydende med at det er væk, ikke, problemerne er der jo stadigvæk. Så man kan sige at det 89 

du får ændret regnskabet, det gør bare at du måske får gjort noget der ikke er så gennemskueligt i 90 

forhold til, men det gør ikke at problemerne bliver fjernet. Så derfor i min optik er det mere noget 91 

med kapitalregler at gøre, så jeg tror ikke på at regulering via standarderne det hverken øger eller 92 

mindsker risikoen for en fremtidig krise. Jeg tror at det er kan reducere, nu kommer der lige et men. 93 

Det jeg tror der kan gøre det (læs: reducere risikoen for en fremtidig krise) det er en øget 94 

gennemsigtighed i det og så man skaber nogle regnskabsregler som er mere bundet op på, hvad er 95 

det egentlig, hvordan er det egentlig virksomheden driver, i det her tilfælde bankerne driver deres 96 

virksomhed og så den egentlig skal blive afspejlet i regnskabet. Så faktisk at du følger det der står i 97 

begrebsrammen at du skal afgive et regnskab som er baseret på de brugbare informationer til 98 

brugeren, og herunder investorerne. Det tror jeg giver det bedste billede. 99 

OS: så kan vi forstå det sådan at nedskrivningerne, eller nedskrivningsreglerne, man overgik til der i 100 

IAS 39 og bekendtgørelsen der blev ændret, at det er det der er årsag til at bankerne de fik et smæk, 101 

hvis man må sige det sådan. Altså at det gik så galt fordi de ikke kunne indkomstudjævne? 102 

HP: nej det tror jeg ikke på, og årsagen til at jeg ikke tror på det det er igen noget med det som jeg 103 

tror jeg sagde med Spanien. At Spanien har haft et dynamisk provisioning koncept, hvor de netop 104 

har lavet en udjævning. Fordi det Spanien de har gjort det er de sagde, hvad er egentlig 105 

nedskrivningerne over den sidste økonomiske krise, sidste økonomiske cyklus der har været, hvad 106 

er den og så har man simpelthen været inde og sige nedskrivningstallene er sådan og sådan og 107 

sådan, gennemsnitligt ved vi at vi taber så meget på real estate (læs: fast ejendom), vi taber så meget 108 

på privatforbrugere med den indkomst, så meget på virksomheder med den indkomst osv. osv. 109 

derudad og så har man simpelthen haft nogle konjunkturer og sagt fint nok, det er egentlig tabene. 110 

Men alt det det forudsætter jo en ting, ikke’, det er jo at hver konjunktur ligner hinanden og det gør 111 

konjunkturer ikke. Der er også en anden ting, som man skal tage højde for og som også er i det, det 112 

er 2004/2005 var jo en helt anden verden. Det der jo er sket i mellemtiden, i den periode fra 113 

2004/2005 til bare frem til 2008, det var at der kom lige pludselig en helt masse nye typer af 114 

instrumenter, og det vil sige lige pludselig så har vi jo det der hedder kreditderivater, det ved jeg 115 

ikke hvor meget i er bekendt med. Der er noget der hedder CDS’er, ikke’. En CDS’er er egentlig et 116 

en kreditdefault, og det den egentlig bare gør det er den sikrer dig mod kreditrisikoen på en 117 
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modpart, ligesom finansiel garanti sådan set, en kreditforsikring. Men alle de her derivater, der kom 118 

ind i billedet for det første, det gjorde jo at risikoen blev skiftet rundt. Det er den ene ting. 119 

OS: var det dem man brugte i forbindelse med subprime lånene? 120 

HP: subprime lånene var en del af den struktur, fordi det man gjorde i subprime, det var jo at man 121 

tog en masse lån, det samme vi gør i Danmark eller vi har ikke så meget af det i Danmark faktisk 122 

som man har andre steder i verden og det man egentlig gør, det er at man tager sine udlån så puljer 123 

man dem ind i et SPV og så ud fra det SPV udsteder man så obligationer. Og betalinger på 124 

obligationerne er så afhængige af betalingerne på SPV’et. Det er egentlig det man kalder en ægte 125 

CDO’er. Du kan sige det er sådan set tilsvarende et realkreditinstitut, fordi realkreditinstitutioner 126 

sælger også obligationer baseret på udlån til os private husejere, så det er egentlig fuldstændig 127 

samme system som man gjorde. Det der bare var forskellen her, det var at de lån nummer et ikke 128 

var særlig gode, det var den ene ting, med der blev stadig udbudt obligationer. Problemet var så 129 

bare at de fik stadig en høj rating og det skyldes en fejl i nogen ratingselskaber og det er egentligt 130 

nok værende det sande problem, det var blandt andet det der skete i Canada. I Canada havde hvert 131 

eneste ratingbureau forskellige krav, så det vil sige at nogle stillede krav omkring at der var en 132 

likviditetsgaranti, det gjorde andre ikke, og det vil sige at så gik bankerne selvfølgelig derhen hvor 133 

de fik den bedste rating på deres obligationer og så blev det ubeset baseret på det, så det vil sige at 134 

det var ét problem. Det andet der skete var også at lige pludselig kom der et nyt udtryk ind og det 135 

var at det var nogle syntetiske. Hvad hedder det, det man kalder mortgage-backed securities, eller 136 

CDO’er, CDO’er står for collateral debt obligations så der er ligesom udstedt obligationer med 137 

sikkerhed i aktiver. Det der skete her, det var at de blev lige pludselig syntetiske. Og hvad betyder 138 

det så? Det betyder at nu går jeg ud og udsteder en obligation til en eller anden. Tidligere havde du 139 

et udlæg i udlån ikke, det var det du skulle dække (læs: med udstedelsen af obligationen), det har 140 

jeg ikke nu. Nu er min portefølje det der er baseret på udstedelse og indgåelse af derivater, nemlig 141 

CDS’er. Så nu bringer jeg krediteksponeringerne ind, ikke ved at have de underliggende udlån men 142 

ved at indgå derivater, hvor jeg påtager mig denne her kreditrisiko. Så det vil sige lige pludselig så 143 

fik du en verden som var væsentlig mere kompleks end den vi havde tidligere, som var bundet op 144 

på nogle helt andre typer af instrumenter og hvor du ikke har gennemsigtighed fordi det der jo skete 145 

det var, sådan en struktur her på en EPV ikke. Nu tegner jeg lige det får I selvfølgelig ikke med 146 

[illustrerer på tavle], det der egentlig skete det var at du havde et eller andet heroppe, et eller andet 147 

CPV, det udsteder nogle obligationer. Det det så gør, deres aktivportefølje ikke, de skulle have 148 
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nogle aktiver, så (…) deles i nogle CDS’er, men det de også gør det var de investerede også i andre 149 

CPV’er som også har udstedt obligationer som har investerede i andre CPV’er som også har udstedt 150 

obligationer. Så det vil sige, lige pludselig så endte du med ikke at kunne se, hvad det var for en 151 

risiko der lå heroppe (læs: den oprindelige EPV) fordi den blev afspejlet af alt muligt ned igennem 152 

det system her. Og der er det så at der er forskellige politikker, ikke. I KPMG har vi altid sagt at vi 153 

ser igennem ned til den laveste for at se hvad det egentlig er der ligger i deroppe, men det har været 154 

vores holdning. Der har ikke været en konsekvent fortolkning af, hvordan skulle jeg egentlig 155 

behandle det her, og det vil sige så har vi lige pludselig en helt anden verden og en helt anden type 156 

instrumenter end det vi har haft tidligere. Og det for mig at se har haft en langt større indvirkning 157 

end det andet (læs: IFRS standarderne) plus du så samtidig med, og det er så den anden ting som har 158 

gjort det og det er ikke regnskabsstandarderne, plus at du har haft en forvreden opfattelse hvad var 159 

risiko egentlig. Det kan I faktisk se, hvis i går ind og tager, hvad hedder det, jeg tror det var (…), 160 

der har lavet en rapport tilbage i 2008, hvor de lavede en rapport netop omkring, hvad var det 161 

egentlig der forårsagede noget af krisen og i den står der nemlig også lige præcis det her omkring 162 

SPV’er og det står også noget omkring risikostyring i bankerne, hvordan den har været forfejlet og 163 

forvreden. Og for mig at se har det en langt større påvirkning end det med regnskaberne.  164 

OS: så hvis man vender tilbage til det du sagde med øget gennemsigtighed så det er det blandet med 165 

at der ikke har været nok gennemsigtighed i forhold de nye derivater der har været samt at de har 166 

været for risikofyldte? 167 

HP: ja og så tror jeg også det der er i det, det er jeg tror det vigtigste hvis man skulle gøre det i dag 168 

så give dem nogle ordentlige risikooplysninger. Så jeg tror ikke det er så meget, for mig at se, er det 169 

ikke så meget, selvfølgelig er det noget med behandlingen af dem, men for mig er det mere at sige 170 

vil i have at det her instrument, når det indgår, skal være afhængige af dels hvad er risiciene 171 

forbundet med det og dels hvad er egentlig dit formål med investeringen. Blandt andet så er jeg tit 172 

blevet spurgt, også af nogle studerende, der har sagt jamen er dagsværdi af det hele ikke bare det 173 

bedste? Så siger jeg at det er det ikke nødvendigvis jo, det afhænger jo helt af hvordan og hvorledes 174 

du styrer din forretning. Og det tror jeg, det er noget der er i et spørgsmål der kommer senere. 175 

OS: Jamen du snakker bare så [afbrydes] 176 

HP: det er det sidste (læs: spørgsmål), hvad hedder det, den kunne vi egentlig godt tage med det 177 

samme hvis det var. 178 
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Men hvad hedder det, så det tror jeg egentlig har en langt større påvirkning end det, selve det, med 179 

at det er standarderne der kan påvirke den finansielle krise, det tror jeg ikke rigtig på. Jeg tror mere 180 

man skal regulere hvad det egentlig er man kan gøre rundt omkring, for regnskabet er jo bare et 181 

slutprodukt, andet er det ikke. Det kan jo ikke ændre på den underliggende økonomiske realiteter 182 

der er. 183 

OS: så vi hopper direkte til spørgsmål 9 184 

HP: ja skulle vi tage den for nu er jeg lige inde på det med dagsværdi. Jeg må hellere høre 185 

spørgsmålet helt præcis 186 

Hvad er din holdning til brugen af måling til dagsværdi? (9) 187 

Jamen, min holdning til dagsværdi er egentlig, er at jeg tror dagsværdi på mange typer instrumenter 188 

er rigtig rigtig fornuftig. Men jeg tror samtidig meget at man bliver nødt til at se på, hvad er det 189 

egentlig for en type forretning jeg driver forstået på den måde, at hvis jeg har en normal 190 

udlånsaktivitet, jeg låner penge ud til Hr. og Fru. Danmark som bank, og nu snakker vi ikke 191 

realkreditinstitutter men ganske normale banker, er det så virkelig sund fornuft at jeg skulle måle 192 

dem til dagsværdi? Og der vil mit svar være nej det vil det nok ikke. Og hvorfor så det. Det er det 193 

ikke fordi, hvis jeg skal kigge på hvad det egentlig er der er min intention med det udlån, så er det 194 

jo jeg har tænkt mig at holde det her udlån for at optjene rentemarginal. Og det vil sige det er det, 195 

jeg tjener på dem - det er jo min fremtidige pengestrøm, det er rentemarginalen. Hvis det var sådan 196 

at jeg måler dem til dagsværdi, så havde jeg lige pludselig fået en udfordring, fordi så skulle vi til at 197 

snakke omkring, hvordan får jeg så afspejlet den realitet at jeg egentlig skal afspejle den 198 

rentemarginal, hvilket der vil blive min indtjening. Hvis jeg skal måle den til dagsværdi så skal jeg 199 

værdiregulere alle elementer af udlånet, det vil sige jeg skal værdiregulere min rente, som er sådan 200 

basalrenten, jeg skal værdiregulere kreditmarginalen der er på den, jeg skal værdiregulere min 201 

likviditetsmarginal, min profitmarginal og alle de andre ting der jo indgår som det jeg udlåner den 202 

(læs: udlåner den til), det skal jeg til at værdiregulere. Nu hvor jeg ikke som udlåner som sådan har 203 

den samme sammensætning af marginaler nødvendigvis, så det vil sige på hvert enkelt udlån skal 204 

du lige pludselig til og have en operationel håndtering af hvilket er umuligt. Men dernæst så skal du 205 

til med regnskab det er, jamen et regnskab der har jeg jo låst min marginal fast, det er jo den jeg 206 

gerne vil have, nu skal jeg til at værdiregulere den, så nu skal jeg til at indregne den anderledes et 207 

andet sted i regnskabet, og hvordan skal jeg så gøre det? Man kunne selvfølgelig vælge at gøre det 208 



Side 153 af 181 
 

samme som amerikanerne lægger op til, de regulere altid dagsværdi og så kører de op på 209 

egenkapitalen og så kører de en eller anden rente. Hvad har det af fordel? Det har den fordel at du 210 

har fuld gennemsigtighed i forhold til at kunne sige, hvad er det egentlig forventningerne er til det 211 

fremtidige kredittab. Men du har også, hvad hedder det, lige pludselig udfordringen med at sige ja 212 

du har forventningerne til de fremtidige kredittab men du værdiregulerer også dit profitelement 213 

jamen det værdiregulerer du også. Så det vil sige hvis jeg har indgået et udlån med en rentemarginal 214 

på 50 baselpoint og den kun er på 20 i dag så ender lige pludselig nutidsværdien i 30 baselpoint som 215 

en gevinst i dag. Det afspejler jo egentlig ikke, for de 30 får jeg aldrig nogensinde ind. Så man kan 216 

sige på den måde så tror jeg ikke at dagsværdi i den henseende fungerer. Omvendt så tror jeg at hvis 217 

du så har en markedsafdeling til gengæld, ligesom Danske Markets, selvfølgelig skal de bruge 218 

dagsværdi, fordi det er det der afspejler det de egentlig tjener af penge. Så man kan sige, selv i den 219 

amerikanske model, hvor du tager alt til dagsværdi og indregner det over egenkapitalen, er der 220 

nogle væsentlige udfordringer, og der er også bare nogle ren og skær omkostmæssige udfordringer 221 

fordi du kan ikke gøre det, det er umuligt. Jeg har det også sådan lidt med dagsværdi, vi skal heller 222 

ikke prøve at lave et system for at der ikke er nogen der alligevel kan overholde det, og det er det du 223 

vil få ved at sætte dagsværdi udover alt det her. Du vil sætte barrieren så højt at bankerne 224 

simpelthen ikke vil kunne systemmæssigt håndtere det. Og så kan man sige, hvad gør det så 225 

alligevel. Så er det måske bedre til amortiseret kostpris og så have en nedskrivningsmodel som 226 

baseres på forventede tab, hvor du så egentlig får det samme som sådan relativt 227 

dagsværdiregulering løbende, nemlig du får hele tiden reguleret til at sige, hvad er dit forventede 228 

kredittab egentlig. Det er sådan semi-dagsværdiregulering du laver løbende ikke, så du kun 229 

dagsværdiregulerer dét punkt, men ikke de øvrige form for udlån. Det synes jeg giver mere mening, 230 

for så får du nemlig det du gerne vil have. Du får nemlig afskrivningerne af de løbende forventede 231 

kredittab. Du får den rigtige rentemarginal. Og det var det der lå i det oprindelige udkast fra IASB 232 

af ikke, hvad var det det var, som så aldrig nogensinde kom igennem, IAS 12 var det vist, som 233 

aldrig nogensinde kom igennem ikke. Det var netop det med det forventede kredittab, hvilket gav 234 

god mening. 235 

OS: men er det ikke det der sker i IFRS9, at netop udlån skal måles til amortiseret kostpris? 236 

HP: Visse udlån skal. Fordi at IFRS9 er faktisk et dobbelttest. IFRS går ind og dels, og det er fordi 237 

IFRS er også et forsøg på at simplificere, og det som IFRS9, nu skal i sige hvis i har nogen 238 

yderligere spørgsmål og jeg snakker for hurtigt, øh fordi det IFRS egentlig siger, IFRS siger 239 
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egentlig at vi skal prøve på at simplificere regnskabsstandarden. Fordi kompleksitet opstår jo to 240 

forskellige steder. Kompleksitet opstår dels på regnskabet og dels med hvordan du måler det. Det 241 

med fuld dagsværdi, det simplificerer standarden men det skaber en ekstremt kompleksitet på 242 

instrumentniveau. Så det IFRS9 det gør, de siger okay vi laver et dobbelttest. Den ene er, vi skal 243 

kigge på, hvad er det egentlig for nogle pengestrømme vi har, hvad er karakteristikaene ved de 244 

pengestrømme. Og det den så siger, det er, hvis det er basale lånebetingelser, det er så når i går ned 245 

og har en kassekredit nede i jeres bank jamen så skal i betale en rente, ikke, og i betale noget afdrag 246 

på den hvor i så indbetaler på kassekreditten, og det er sådan set det – det er sådan nogle basale 247 

lånebetingelser. Hvis det er opfyldt, så går man til næste test. Og næste test er så man siger, hvad er 248 

egentlig forretningsformålet med denne her portefølje af aktiver. Hvis det er, at du køber og handler 249 

dem, når du køber og sælger dem og det ikke er, ikke at kunne styrer dem baseret på, hvad du har i 250 

rentemarginalen, jamen så er det jo til dagsværdi. I de andre tilfælde så er det til kostpris, 251 

amortiseret kostpris. Så der er de her dobbelttests, hvilket jeg personligt synes giver meget god 252 

mening. Og årsagen til du har den med karakteristikaene i øvrigt, det er i dag har du indbyggede 253 

derivater, og indbyggede derivater er et sandt helvede. Indbyggede derivater er, hvad hedder det, 254 

ekstremt komplicerede, og meget er forbundet op med faktisk skøn også i det og det vil sige, at du 255 

har opbygget et system som er meget komplekst, både på standardniveau efterfølgende så har du 256 

også kompleksiteten målingsniveauet. Så derfor er det egentlig sagt, at hvis du har noget af alt det 257 

der skidt der, så er det hele bare til dagsværdi, hvilket jo et eller andet sted er sund fornuft, synes 258 

jeg, fordi det andet der det var simpelthen bare for besværligt at have med at gøre. 259 

OS. Så du synes den er blevet bedre i den forstand at den er blevet forsimplet i forhold til de fire 260 

kategorier i IAS 39 til de to i IFRS9? 261 

HP: det skal ikke være nogen hemmelighed, jeg er stor fan af IFRS9. Jeg synes at det er en kæmpe 262 

simplificering og jeg synes det er et rigtig rigtig stort skridt i den rigtige retning. Der er stadigvæk 263 

masser af udfordringer ved den, men det er også bare sådan, at du kan ikke gøre en kompleks 264 

verden simpel. Altså så længe det bankerne de går og gør det er komplekst, det de investerer i det er 265 

komplekst, jamen så bliver regnskabsbehandlingen også bare kompleks. Altså du kan ikke 266 

simplificere det for meget, for så får du også noget som ikke afspejler virkeligheden. Så jeg synes at 267 

de test man har bygget op i IFRS9, jeg synes de er rigtige fornuftgige. Man kunne godt have valgt at 268 

gå af FASB-vejen, som måler alt til dagsværdi, hvilket man jo så overvejer med de her ændringer 269 
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som faktisk kommer ind, som man faktisk har muligheden for ikke, men jeg tror bare den giver alt 270 

for mange operationelle problemer til at det faktisk kan fungere i en hverdag. 271 

OS: så har du så svaret lidt på spørgsmål fire: Hvad er din holdning til, at IAS 39 erstattes af 272 

IFRS 9? (4) 273 

OS: du er fan 274 

HP: ja jeg er fan ja. Jeg tror faktisk, jeg tror at det er en stor simplificering i forhold til forståelsen af 275 

regnskabet også bare for at sige hvad er det egentlig vi har med at gøre. Fordi det der egentlig er det 276 

grundlæggende, hvis man virkelig skal tage det jeg synes der er de grundlæggende problemer i IAS 277 

39, så har det faktisk været at det har været så arbitrært det som bankerne har gjort. Grundlæggende 278 

så er det jo usundt at du kan sidde og sige, hvad er det for et instrument jeg har, hvad er mine 279 

forventninger til det og så klassificere det ind i den kategori det nu er. Og når jeg siger usundt, så er 280 

det jo selv det jeg går og rådgiver og siger okay fair nok du kan godt vælge den kategori, som 281 

hedder dagsværdi over egenkapitalen, men du skal bare lige være obs. på, at hvis de og de ting de 282 

sker, så får det altså de her konsekvenser for dit regnskab. Og så siger folk okay fair nok, det har jeg 283 

ikke lyst til, hvad kan jeg så vælge. Jamen så kan du vælge den her kategori hernede i stedet for, 284 

okay den tager jeg så, ikke. Og det er sådan man har siddet og kigget på de her sammen så, man er 285 

jo godt klar over hvordan markedet reagerer hvis der kommer negative udviklinger og så har man 286 

valgt den, som giver den bedste afspejling. Det er jo sådan man vælger at aflægge regnskab, ikke. 287 

Det er at man er meget mere opmærksom på, hvad er det egentlig af konsekvenser det kan få. Og 288 

det har været rent arbitrært. Du kan jo ikke sige det vil jeg gerne have der, jamen det vil jeg gerne 289 

have der. Selvfølgelig er der visse betingelser der skal opfyldes, men som regel er det jo noget som 290 

du godt kan få struktureret ind i de forskellige afdelinger. 291 

OS: vi har et lidt mere teknisk spørgsmål, hvis vi lige må komme med det. Vi er lidt usikre på hvad 292 

forskellen er på dagsværdi på egenkapitalen og på resultatopgørelsen? Sådan den tekniske del af 293 

det. 294 

HP: jamen forskellen er egentlig, at når du, du tænker på under IAS39 eller IFRS9, eller begge 295 

dele? 296 

OS: ja, altså der er valgmuligheden i begge, men man så kan indregne.. 297 
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HP: ja altså det, i dag er der en kategori der hedder disponible for salg, som er, hvad hedder det, 298 

dagsværdi over egenkapital over i IAS39. Det er faktisk generelt ikke et særlig sjovt sted at være, 299 

og årsagen til det er at det det egentlig bare betyder det er du skal stadig dagsregulere den, men i 300 

stedet for at putte det ind i din resultatopgørelse så putter du det ind i anden totalindkomst. Og det 301 

bliver stående på anden totalindkomst indtil det tidspunkt, hvor du enten sælger aktivet eller der er 302 

nedskrivning. Det med salget, det er sådan ret objektivt hvornår du så gør det, det er til at forholde 303 

sig til. Problemet det er faktisk nedskrivningerne, fordi nedskrivninger er der særskilte 304 

nedskrivningsregler for. Gældsinstrumenter og for egenkapitalinstrumenter. På 305 

egenkapitalinstrumenter, der skal du nedskrive det og tage det negative tab, ikke det negative tab, 306 

tabet i resultatopgørelsen på det tidspunkt, hvor der er en forlænget værdiforringelse eller en 307 

væsentlig værdiforringelse. Så kan du så begynde at spørge dig selv om, hvad betyder væsentlig og 308 

forlænget og det er der da en stor debat om og der er ikke ret mange af de fire store, som har 309 

udgivet guidance på det område her. Vi har sagt i vores firma at vi har udgifter til hudløshed, at man 310 

ikke kan gå mere op end 20 procent i vækst og ni måneder har vi sagt at det er forlænget. Så hvad 311 

betyder det så egentlig. Det betyder egentlig, at hvis du har et værditab på ti procent i forhold til den 312 

oprindelige kostpris over ni måneder på dine aktier, så skal du indregne det urealiserede tab i 313 

resultatopgørelsen. Når der efterfølgende sker en værdistigning så skal du indregne den på anden 314 

totalindkomst igen. Så du kan sige på aktieinvesteringer, der går alt dårlig over resultatopgørelsen 315 

og godt på egenkapitalen, ikke, hvilket hvorfor at virksomheder sjældent bruger den for aktier. 316 

Fordi hvorfor skulle de - fordi deres resultatopgørelse bliver altid kun påvirket af det dårlige og alt 317 

godt over anden totalindkomst. Og med votaliteten i markedet, så er det ikke fantastisk. Og den 318 

anden er her, det er i forhold til kostprisen det er jo ikke i forhold til votaliteten, så hvis du køber 319 

aktier med stor votalitet så er der jo større sandsynlighed for at du får tab i resultatopgørelsen og en 320 

gevinst på egenkapitalen. Det er ikke særlig fantastisk. Det helt store problem i denne her kategori, 321 

og det er der, der er kompleksitet i IAS39 det er, gældsinstrumenter og disponible for salg det dur 322 

bare slet ikke sammen. Fordi det den siger, det er, der har du nedskrivningsindikationen når du har 323 

en OIV, altså på samme måde du har et udlån, så skal du indregne det urealiserede tab i 324 

resultatopgørelsen, det er fint nok, det er til at forstå. På gældsinstrumenter må du gerne tilbageføre 325 

tab igennem din resultatopgørelse, men så har du lige pludselig problemet ikke, fordi du må 326 

tilbageføre den når det er den samme begivenhed, som gav anledning til nedskrivning som gør at du 327 

nu har en forbedret dagsværdi. Godt, hvornår har du så det på et udlån. Fordi det du skal tage fra 328 

egenkapitalen af, det er det du skal tage hele det urealiserede tab og køre over resultatopgørelsen. 329 
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Hvis nu jeg har fastforrentede udlån ikke, hvad vil sådan et tab så være af. Ja hvis renten den er 330 

steget så består det af renten ikke, det består af noget forventede kredittab - det er sådan de to 331 

hovedpunkter ikke. Det er det du har i resultatopgørelsen. Godt, nu falder renten igen så har du en 332 

stigning i dagsværdien, kan du så tilbageføre det over egenkapitalen, over resultatopgørelsen, fordi 333 

det der gav anledning til dit tab det var jo kreditbegivenheden jo, det var jo ikke renten at jeg så 334 

skulle indregne. Men det der så gav anledning til tabet, det er jo stigningen i renten i sin tid. Så 335 

derfor siger vi så, jamen okay fair nok det kan du godt vælge. Så du kan vælge at tilbageføre 336 

stigninger i værdien, som følge af fald i renten, men dog maksimalt til det niveau som renten gav 337 

anledning til urealiserede tab blev driftsført, gav det mening? Så hvis vi har et samlet tab på 50 og 338 

du siger jamen de 30 er med i kredittabet og de 20 var egentlig renten, så kan du tilbageføre 20 over 339 

resultatopgørelsen på renten. Efterfølgende så kan du begynde at køre værdistigninger på 340 

egenkapitalen igen, eller anden totalindkomst. Det er metode nummer et. I alt så er der fire metoder 341 

på hvordan vi kan gøre det. Den anden er, at lige så snart OIV’en forsvinder så kan du føre det hele 342 

over egenkapitalen igen med det samme, så kan man tilbageføre det hele. Den tredje er, du kan først 343 

gøre det i takt med når der både er OIV og overvejende stigninger på instrumentet, så kan du føre 344 

den over. Altså så hele det her system er simpelthen så komplekst og finde ud af. Det er IAS39, 345 

ikke, og det er så sådan den fungerer. 346 

IFRS9 er anderledes, fordi IFRS9 i sin nuværende form siger at du jo kun kan køre over anden 347 

totalindkomst på aktier og ikke andre. Og det den så siger, det er, at der kører du ikke noget på 348 

driften på noget som helst tidspunkt på nær udbytte. Så det er en stor simplificering. Øh, 349 

kompleksiteten består så i øvrigt også i at du også kun må udbetale aktier til dagsværdi, hvilket stort 350 

set er uladsiggørligt. øh, men den er man så ved at ændre, fordi man er ved at lægge op til at man 351 

også skal tillade det for gældsinstrumenter, på tilsvarende vis som har over i FASB’s udkast. Har i 352 

set de der diskussioner, der er omkring emnet med IFRS9, som bliver vedtaget i løbet af efteråret? 353 

OS: vi har vist set nogen af dem, hvis det er de der discussion paper, men måske ikke specifikt dem 354 

med de forventede ændringer i efteråret. 355 

HP: der kom i løbet af, tror jeg, i de seneste tre/fire uger, hvor man begyndte at diskutere at man 356 

skal til at lave en begrænset ændring i IFRS9 til efteråret. Man er begyndt at diskutere projektet nu 357 

fordi man siger, at du kan ikke have en US GAPP standard og IFRS standard, som er så langt fra 358 

hinanden, så derfor bliver vi nødt til at gøre dem mere ens. Og det som IFRS så går ind og gør, og 359 

som IASB så også går ind og gør, det er at de går ind og overvejer nogen ting i IFRS9 og siger 360 
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hvordan det der med dagsværdi over egenkapitalen at det også skal være tilladt for 361 

gældsinstrumenter. Unoterede aktier skal stadig kunne måles til kostpris. De igen forsøger 362 

indbyggede derivater. Så der er tre/fire områder, hvor de går ind og siger, at dem ser vi lige på igen 363 

og så laver vi en begrænset ændring til IFRS9, klassifikation og måling, i løbet af efteråret. 364 

OS: du har nævnt nogle få ulemper ved IFRS9, har du mere at tilføje der? 365 

HP: øh, jeg tror at på klassifikation og måling i IFRS9, der tror jeg ikke rigtig at der er de store 366 

ulemper i forhold til aktivsiden, udover man kan sige at der er den med unoterede aktier og kostpris, 367 

som så formentlig bliver ændret. På forpligtelsessiden, der synes jeg personligt ikke helt at man er 368 

nået i mål og årsagen til det er egentlig todelt. Den ene er, at du stadigvæk har det her med 369 

indbyggede derivater, som du skal til at forholde dig til og indbyggede derivater er altså et, som jeg 370 

sagde tidligere, det er altså noget der er virkelig besværligt. Jeg tror det værste jeg har haft, der var 371 

der 28 forskellige elementer, der skulle vurderes særskilt og så skulle jeg fortælle, hvordan de skulle 372 

udskilles. Og det gør altså at det er ekstremt ressourcekrævende og det er ekstrem komplekst at få 373 

sat op og, hvad hedder det, der hvor vi har en forpligtelse. Derudover den anden ting, på 374 

forpligtelsessiden, som man selvfølgelig kan diskutere, det er dagsregulering af egen kreditrisiko. 375 

Det er jo rent konceptuelt giver det jo rigtig rigtig god mening og jeg synes den løsning man har 376 

fundet med at det skal gå over egen anden totalindkomst er måske egentlig også meget fornuftig, 377 

men det gør jo at vi får nogen voldsomme stød, eller kan risikere at få nogle voldsomme stød, og 378 

noget konstitutivt ikke, fordi så siger du, hvis det virkelig går dårligt for dig og du bliver kredit-379 

rated ligesom i Spanien hvor du bliver dag-ratet på tre niveauer ikke, jamen så har du en indtægt, så 380 

får du en kapitalstigning ikke. Og det er der jo et eller andet intuitivt forkert i, men selvfølgelig er 381 

det rigtigt, fordi kapitalejerne får en gevinst og långiverne får et tab. Så på den måde så giver det 382 

god mening, men det giver bare noget konstitutivt. 383 

OS: du nævnte ikke rigtig nogen fordele ved IAS39, er det fordi du ikke finder nogen fordele? 384 

HP: øh, jeg synes at IAS 39 har da selvfølgelig nogle fordele, men jeg tror bare at IAS39’s store, jeg 385 

tror bare at mange af fordelene, bliver overdøvet i forhold til de ulemper, der er i form af 386 

kompleksitet. Og hvis man sådan deler den op, så kan man sige, at ophør med indregning det er til 387 

at gå til - det er sundt og det er, hvad hedder det, konceptuelt ret solid analyse man har der. Så ophør 388 

med indregning, det ligger der i IAS39, er en af IAS39’s styrker og formentlig også derfor den 389 

bliver ført videre til IFRS9. Der hvor den vil ændre og alle de modeller der kom frem i sin tid, var 390 
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konceptuelt formentlig mere en international begrebsramme men det var fuldstændig ude af trit med 391 

hvordan virkeligheden faktisk relativt fungerer. Og der synes man at i IAS39 ophør med 392 

indregningsmodellen har fundet noget som er god kombination af begge dele. Og årsagen til det er 393 

at jo at når man kigger på ophør med indregning, så er det meget risici og fordele og det synes jeg er 394 

sund fornuft fordi dem der har risici og fordele, det er også dem der burde indregne det. Så det 395 

synes jeg er ret godt. 396 

Klassifikation og måling er jeg ikke stor fan af i IAS39 - jeg synes simpelthen det er for komplekst. 397 

Og jeg synes at det er alt for arbitrært og jeg synes reklassifikationsreglerne, lavet i år 2008, er jeg 398 

overhovedet ikke stor fan af – så de to dele der synes jeg ikke rigtig. Sikringsreglerne er jeg heller 399 

ikke særlig stor fan af i IAS39, de er også alt, alt for komplekse, jeg ved godt det er udenfor jeres 400 

emne. Og så er der nedskrivningsreglerne i IAS39 - ja nedskrivningsreglerne i IAS39 ved jeg 401 

faktisk ikke er så dårlige som det man går og gør dem til. Jeg vil sige det på den måde, at jeg tror at 402 

det var, det man havde i IAS39 omkring faktisk tab gjorde jo at man havde noget, hvor du ikke på 403 

samme måde kunne regulere hele tiden på dine forventninger og så dermed styre din fremtidige 404 

indtjening, hvilket du kunne efter det gamle regelsæt for banker i Danmark, hvilket du reelt set også 405 

har kunnet i Spanien på grund af den anden risking og der synes jeg faktisk at det man havde i 406 

IAS39 var konceptuelt, det var bare problematisk på mange områder, men den var til at forstå. Det 407 

synes jeg er ret vigtigt. Jeg synes forståeligheden af det man laver skal være ret vigtigt.  408 

OS: altså i forhold til den faktiske tabsmodel ikke? 409 

HP: ja IAS39 er, IAS39 er den faktiske tabsmodel og det synes jeg faktisk er ret fornuftigt. Hvor 410 

man kan sige ulemperne med alle de andre nedskrivningsmodeller, der er blevet foreslået, de er alt 411 

alt for komplekse. Det kan godt være at de giver et bedre skøn over at du får indregnet dine tab 412 

tidligere end det du gør under IAS39. Jeg tror at ulempen ved nedskrivning i IAS39, det er nok 413 

delvis at man har misforstået på nogle punkter og det vil sige at den måske ikke bliver anvendt helt i 414 

den form, som IASB havde tiltænkt - og det har selvfølgelig været en ulempe, men det er jo fordi, at 415 

når man læser et regelsæt som IFRS, så læser med de øjne du kommer fra forstået på den måde at 416 

du læser den med det regnskabsgrundlag du egentlig oprindeligtog det giver nogen forskelle. Så det 417 

har ikke været konsistent, den måde man har prøvet at gå på tværs af verden. Så jeg tror egentlig, 418 

jeg synes nedskrivningsmodellen er ikke sådan en stor ulempe som folk de gør den til i IAS39, jeg 419 

synes der er en stor force i at den faktisk er forståelig. Ulempen i den er, at der er alt for meget der 420 

kan diskuteres i forhold til, hvad gør vi egentlig med ting og så videre. Og der har vi nok haft et 421 
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større problem i Danmark end vi har haft i andre lande fordi vi har haft det bræt i forhold til et rigid 422 

Finanstilsyn på nedskrivningerne ikke. 423 

OS: men den altoverskyggende ulempe ved IAS 39, det mener du er kompleksiteten ikke? 424 

HP: ja, det er klart. 425 

OS: så er det spørgsmål 5: Hvilke forventninger har du til, at IFRS 9 løser de tidligere nævnte 426 

konsekvenser? (5) 427 

HP: og med konsekvenser tænker i på spørgsmål 2? 428 

OS: ja de ulemper der nu var, dem du nævnte, med IAS39? 429 

HP: jamen jeg tror egentlig at hvis man tænker på IFRS9, så kan man sige så at det der er (…) det er 430 

fordi jeg synes 1) den er mere simpel, den er mere principbaseret, den er mere bundet op på en 431 

normal underliggende økonomisk realitet i form af, hvad er det for en forretning man driver, det 432 

synes jeg er rigtig rigtig sundt, øh man har bibeholdt ophør med indregning, som jeg sagde synes 433 

jeg det er en af fordelene ved IAS39, det kan godt være der lige er et par enkelte dele af den, men 434 

sådan i det store hele. 435 

Kompleksiteten på nedskrivninger løser man absolut ikke. Der har man simpelthen taget det 436 

dårligste fra samtlige verdener og proppet sammen i én model. Så det synes jeg, det er ikke just 437 

positivt. Fordi det man reelt set har gjort, det er at man har bibeholdt IAS39-modellen nogenlunde 438 

ikke, med de ulemper der nu er omkring hvornår der er OIV og det, som er meget subjektivt, og så 439 

har de bare lige sat en ny kategori ovenpå, hvor de så har sagt jamen dit forventede tab indenfor de 440 

næste tolv måneder dem skal du i øvrigt lige indregne på dag et. Så det giver sådan et mærkeligt og 441 

komplekst billede, som udtryk for at man har ligget under pres for krav fra alle mulige andre ikke, 442 

og det synes jeg er et problem. Så jeg synes i det store hele så synes jeg den løser mange af de 443 

problemstillinger, der er, og det er faktisk hele vejen rundt. Og jeg synes der er overført mange af 444 

de gode ting der var i IAS39, som så er overført. 445 

OS: når du nu siger det er en dårlig nedskrivningsmodel, hvilken model kunne du så forestille dig 446 

ville være optimal, hvis man kan udtrykke det sådan? 447 

HP: jeg tror egentlig.. i min optik så kommer det lidt an på hvilket verdensbillede man har ikke. 448 

Som jeg nævnte så mente jeg jo, jeg mener ikke at du kan regulere IAS39 med henblik på at undgå 449 
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en fremtidig krise, det tror jeg ikke på, det bør ligge i kapitalreglerne. Og det man prøver på her jo, 450 

som er kravet til IASB, det politiske krav, det er du skal indregne nedskrivninger tidligere. Det er 451 

ligesom kravet, hvis man skal op og flyve så skal det opfyldes. I min optik så synes jeg i den 452 

oprindelige model man kom med, som er en forventede tabsmodel, synes jeg er meget meget bedre, 453 

og den er langt tilhænger af fremfor den man er oppe i nu, fordi den dels kigger lånets samlede 454 

levetid, den regulerer egentlig din nettorenteindtægter til det du egentlig forventer efter et kredittab, 455 

ændringerne i det her kredittab indregnes så særskilt. Så får du et reelt billede af hvad det egentlig 456 

er du har siddet og truffet for nogle beslutninger, da du udgav udlånet ikke. Det er det du vil få 457 

afspejlet i nettorenteindtægter, ændringer i det, det ryger ned under linjen og det er så et forventede 458 

tab. Så derfor synes jeg, den var ret god. Der var selvfølgelig en kompleksitet i forhold til 459 

systemsiden, men i Danmark var den ikke så stor som den var i udlandet og det der er det store 460 

problem var faktisk også det som vi faktisk diskuterer med IASB, det er at sige kan det egentlig 461 

lade sig gøre i praksis det her. Det har vi i Danmark sagt, mig og Martin Thyesen og mange 462 

argumenterer for sagen, ja det kan det godt. Men du har bare haft et ret stort prospekt fra andre 463 

lande af, som ikke har haft på samme måde systemer til og erfaringer med som vi har i Danmark, 464 

som så er gået tilbage til, at det kan ikke lade sig gøre. Så jeg er langt tilhænger af den første model 465 

(læs: forventede tabsmodel). 466 

OS: men hvad var, mulighederne for at denne her stødepude var jo ikke så store i den faktiske 467 

tabsmodel vel? 468 

HP: nej 469 

OS: hvad så med det problem er det ikke meget fornuftigt at have denne stødepude eller hvad er dit 470 

synspunkt på om man skal have denne stødepude? 471 

HP: jamen det er jo, at jeg mener ikke, at stødpuden skal være der regnskabsmæssigt. Fordi det 472 

stødepuden den gør, det er at den opbygge, du prøver på at opbygge noget af det her 473 

konjunkturudjævning og prøver at sige jamen vi skal have ind tidligere, vi skal den ene, det andet, 474 

det tredje og det fjerde, så siger jeg hvis du skal ind tidligere hvorfor skal det så være de første tolv 475 

måneder du indregner? Hvorfor skal det kun være det forventede tab de første tolv måneder, hvorfor 476 

skal det ikke være for hele levetiden du går ind og kigger på? Så hele det der med at du får 477 

opbygget et system som er meget arbitrært igen som siger tolv måneders tab de næste tolv måneder, 478 

det er det vi indregner – så det er selve stødepuden. I forhold til den faktiske tabsmodel, som er 479 
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OIV’en ikke, fordi de næste to kategorier, jeg ved ikke hvor meget i har læst om den men der er en 480 

her spalte 1, 2 og 3. Spalte 1 er det er de her første tolv måneder, dem hvor der ikke er OIV på, 481 

spalte to der kan man sige at det er meget lig det vi i dag kender som gruppevise nedskrivninger og 482 

spalte tre det er de individuelle nedskrivninger som også svarer til dem vi kender fra i dag, det er de 483 

tre spalter. Så hvis du sådan skal være lidt grov, så kan man sige at det eneste nye det er det i spalte 484 

1, så tabet de næste tolv måneder - hvad er logikken i det? Jeg kan ikke rigtig se det, se den store 485 

logik i, hvorimod den model der er lagt frem oprindeligt, den sagde jo du tager det forventede tab 486 

over hele lånets løbetid ikke, og så regner du ind, så opbygger du en korrektivkonto henover lånets 487 

løbetid som stødepude til at imødegå et tab på det du regner med der kommer. Det er derfor jeg godt 488 

kan lide dén model. I forhold til det om stødepuden skal være der regnskabsmæssig så som sagt 489 

synes jeg ikke den skal - det er kapitaldækningskravet ikke. 490 

OS: så det du siger er, at bankerne skal stadig have stødepuden, den behøves bare ikke fremgå af 491 

regnskabet? 492 

HP: nej (læs: enig) 493 

Hvilke regnskabsmæssige konsekvenser vil det have, at IFRS 9 tillader nedskrivning 494 

efter den forventede tabsmodel fremfor den faktiske tabsmodel, anvendt i IAS 39? (6) 495 

Dette har du så været inde på. Så derfor går vi videre til spørgsmål nummer 7. 496 

Hvad vil indførelsen af IFRS 9 betyde noget for konjunkturudviklingen i fremtiden? 497 

HP: jeg havde faktisk en anden kandidat, der skulle skrive en opgave som faktisk prøvede at lave en 498 

sammenligning af konjunkturudsving og nedskrivninger, for at se hvordan har sammenhængen 499 

egentlig været mellem de ting – og den viste ikke den helt store korrelation mellem de to ting. Og 500 

jeg tror egentlig, jeg tror, at konjunkturudsving er det der skaber en over eller udlånsboble, det er jo 501 

ikke den regnskabsmæssige. Du kan sige, at det at du indfører højere nedskrivninger og så videre 502 

gør selvfølgelig at du får en vis dæmpning af udlånsvæksten og helt afhængig af hvor stor luft du 503 

har i din resultatopgørelse. Dét kan selvfølgelig gøre at det medvirker blankt, det kan det godt. Men 504 

grundlæggende er det jo et spørgsmål om dit kredithåndværk ikke - altså er du god til dit 505 

kredithåndværk eller er du ikke god til dit kredithåndværk. Det er jo egentlig noget med 506 

risikovillighed, vi snakker om i stedet for ikke. Desto mere generel risikovillighed der er, desto 507 

større risiko tager folk, desto flere penge bliver pumpet ud, desto mere højkonjunktur bliver der 508 

skabt ikke. Kan du ændre lidt ved at lave nedskrivningsregler? Du kan måske godt dæmpe den lidt 509 
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afhængig af hvordan folk ser på regnskaberne ikke, men det er sådan set det. Jeg tror mere den 510 

bliver dæmpet ved at du igen har kapitaldækningsregler der går ind og siger, jamen du skal have en 511 

vis aktivmasse, så du kan ikke låne så mange penge ud til den og den type grupper - dét tror jeg 512 

egentlig du får mere ud af. Så jeg er ikke, jeg tror man har overvurderet regnskabernes betydning 513 

for konjunkturen. 514 

OS: så har vi det sidste spørgsmål Mener du at IFRS har haft indflydelse på krisens omfang? 515 

(8) og det har du jo næsten også svaret på. 516 

HP: ja det har jeg. Jeg tror ikke på omfanget nej, det tror jeg ikke. Jeg tror det der har været det helt 517 

store problem i forhold til krisens omfang, og når vi siger krisen som er én, der er jo ikke én der er 518 

jo flere i den ikke. Forstået på den måde at du har både haft en kreditkrise, du har haft en 519 

likviditetskrise og nu har du en statsgældskrise. Og det vil sige, at det er jo sådan set, det er tre 520 

forskellige særskilte aspekter man har af krisen. Likviditetskrisen, hvad skete der der? Jamen det 521 

der skete i likviditetskrisen det var at bankerne ikke kunne låne til hinanden. Hvorfor de ikke lånte 522 

til hinanden, det ville de ikke fordi de vidste ikke om modparten kunne betale tilbage på grund af 523 

altså, de vidste ikke hvad der lå på deres bøger. Det var noget med gennemsigtighed igen at gøre- 524 

altså hvad er det egentlig for nogle ting der ligger på modpartens bøger. Og det sjove af det her, og 525 

det kan man jo se, altså hvordan kan man blive fuldstændig overrasket over at Leamann (læs: 526 

Leamann Brothers) går ned? Det kommer som et chok for alle ikke. Vi havde jo haft møder med 527 

kunder, hvor bestyrelsen havde sagt to måneder før de gik ned, jamen Leamanns Brothers de går 528 

ikke ned. Og så lige pludselig så bumler de bare ned ikke – og det har jo noget med 529 

gennemsigtigheden at gøre ikke. Der er jo slet ikke nogen der har vidst hvad eksponeringen egentlig 530 

reelt set har været. Så på den måde kan man sige at jeg tror ikke deres regnskab havde gjort det 531 

større eller mindre i omfang. Man kan sige måske vil noget af det have været reduceret hvis man 532 

havde haft nogle bedre oplysning omkring det og bedre gennemskuelighed. Men det der egentlig vil 533 

ændre det, det er ændret adfærd. Så kan man sige, kunne regnskabet have på virket den adfærd? Det 534 

kunne det måske nok. Det var ikke sikkert jeg havde lyst til at købe en obligation eller lignende i 535 

selskabet hvis jeg kendte alle risiciene. Så på den måde kan du måske godt sige at det måske godt 536 

kunne have reguleret det i form af adfærden hos investoren, hvis der var mere gennemskuelighed 537 

egentlig i forhold til, men jeg tror mere det er gennemskueligheden man skal have og ikke så meget 538 

det man kører på i indregning og måling. Jeg tror mere det er dem det er risikomålet ikke. Hvad er 539 

egentlig vores eksponering og hvad er egentlig vores følsomhed og så videre - det er det som jeg 540 
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tror mere at man skulle fokusere på, hvilket bankerne i øvrigt er rigtige dårlige til, det er så noget 541 

helt andet. Det var så likviditetskrisen, så er der kreditkrisen. Det er jo igen, der er ikke nogen der 542 

ved hvad er det egentlig folk de har af forskellige bøger ikke, hvordan man har (…) alle 543 

instrumenterne der var på bøgerne ikke. og så er der statsgældskrisen, den er fandeme svær at gøre 544 

noget ved ikke. Så dermed kan man sige at jeg tror ikke den kan hindre den, men den har nok haft 545 

en vis påvirkning på grund af den har simpelthen ikke været god nok til at skabe gennemsigtighed. 546 

OS: lige et opfølgende spørgsmål: når nu du siger det ikke så meget er IFRS, men det mere er den 547 

her kreditkrise, mener du så at det er bankernes egen skyld? Altså, vi har læst mange artikler hvor 548 

bankerne ligesom, hvor flere udtaler at det er bankernes egen skyld den situation vi sidder i slut. 549 

HP: jeg tror at bankerne i vis omfang ligger som de har redt, forstået på den måde at bankerne er 550 

ekstremt kreative, altså det skal jo tænke på. Man arbejdede hen mod nogen type produkter, som 551 

kan opdeles og sælges fra og overføres i en vid udstrækning. Og det man jo reelt set havde gjort, det 552 

er jo at man havde jo siddet, og det ved jeg for jeg er jo selv rådgiver på de her ting, så jeg ved jo at 553 

man sidder der med struktur og så siger man så at man vil gerne opnå det her resultat, det er det vi 554 

gerne vil beholde, hvordan får vi så opdelt det. Og så sidder man og opdeler de her instrumenter og 555 

sælger forskellige dele ud hele tiden og det er det bankerne de gør. Så på den måde kan man sige at 556 

bankerne de er ekstremt kreative. Danske banker er så ikke så kreative, skal så siges, de er ret 557 

konservative i deres ting. Men hvis du går til udlandet så er bankerne ekstremt kreative altså, 558 

hvorimod danske banker de har ikke været inde ved alt det der strukturerede ting, det er ikke noget 559 

man rigtig bruger i Danmark. De danske banker ved simpelthen at deres udlånsside, den vil være for 560 

dårlig. Med i udlandet, der er det sådan at man simpelthen har investeret og lavet alle de her 561 

strukturerede produkter. Så på den måde tror jeg, at bankerne ja de ligger en stor del som de har redt 562 

og man kan jo sige, at de har jo haft en fuldstændig forvreden opfattelse af hvad risici er, det er jo 563 

helt vildt så dårlige de har været til at vurdere det. Også i forhold til kreditmarginaler ikke, altså den 564 

kreditmarginal der har været ikke, det har været minimalt af kredit, man skulle betale for ting. Og 565 

det er jo klart, men det man skal huske på det er jo at de lever jo i en konkurrenceverden ligesom 566 

alle andre, så det vil sige at de skal jo tjene penge og hvis der generelt er en opfattelse om at der 567 

ikke er nogen kreditrisiko jamen så vil alle de andre banker byde under dem. Vil du så være den 568 

bank som siger jamen jeg synes ikke det her er lade sig gørligt, så jeg vil have 50 baselpoint i 569 

kreditmarginal, alle de andre banker, de siger kun 10? Det kan du jo ikke leve af. Så på den måde 570 
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kan man sige at de er jo konkurrencepræget ligesom alle andre, så de lever af den generelle 571 

opfattelse  af risici. 572 

OS: så hvad mener du så man kan, man bør eller kan gøre for at undgå en lignende krise?  Der vil jo 573 

selvfølgelig altid være lavkonjunkturer, men en decideret lignende krise. Er det mere forsigtige 574 

banker eller [afbrydes] 575 

HP: ja, jeg tror at det eneste man kan gøre det er at der er to ting der sådan set kan gøres. Den ene er 576 

at du hele tiden er tilstrækkelig solvens og den anden det er at du hele tiden har tilstrækkelig 577 

likviditet. Og en fjerde er det her med tillid til modparten, du skal skabe tillid til modparten hele 578 

tiden ikke, fordi det går galt når det er, det er jo at hvis du mister tilliden til de andre banker som du 579 

har med at gøre, så fejer det hele systemet. Fordi det er jo noget der er baseret på tillid til at 580 

modparterne betaler og der skal man nok passe på at man har, hvad hedder det, at man får strikket 581 

det der ordentligt sammen, hvilket jo så også er det man arbejder på ikke. 582 

OS. Jeg tror ikke vi har mere. Jeg synes vi har fået svar ret godt på det. Er der noget som du vil 583 

tilføje som du måske har tænkt på som vi burde vide i forhold til det her. Altså nu er der jo så ikke 584 

umiddelbart, ifølge dig, ikke rigtig nogen sammenhæng mellem IFRS og bankernes situation, så det 585 

er jo en udfordring. 586 

HP: jamen jeg tror det er noget med at gå ind og kigge på faktorer ikke, altså jeg tror bare ikke på 587 

den fordi at det er helt andre ting der virkelig skyldes. Jeg tror ikke det er de faktorer, man skal 588 

kigge på. For mig at se er regnskabet et spørgsmål om at fremlægge tingene som de nu engang er, 589 

og jeg tror det størst problem her er at man har prøvet at sminke nogle lig ikke og det er jo egentlig 590 

det reelle problem ikke. Og det er det som IAS39 tillader, som jeg syne der var en af de store 591 

ulemper ikke. Men udover det så nej ikke rigtig. 592 

OS: men er det måske også fordi at den bankkrise der er er så kompliceret at man ikke kan sige det 593 

udelukkende er én faktor der er skyld i det, men det er et samspil mellem mange, eller tror du at 594 

man kan isolere nogle og sige at det er disse? 595 

HP: nej, jeg tror at det er et sammensurium af mange ting. Jeg tror at det er et sammensurium af 596 

rigtig, rigtig mange ting og jeg tror primært så er det faktisk et sammensurium at man ikke vidste 597 

hvad det egentlig var man havde med at gøre fordi det der var det helt store problem at bankerne har 598 

faktisk haft svært ved bare at opgøre dagsværdien af deres produkter og det har de haft fordi de ved, 599 
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de har faktisk ikke vidst hvordan de egentlig bevægede sig de her instrumenter og det er jo fordi 600 

man har haft en manglende erfaring med dem. Og det er jo fordi nu om dage, altså antallet af 601 

derivater man bruger er ekstremt og derivaterne kan vi jo strukturere lige præcis som det passer os 602 

og antallet af strukturer er jo steget væsentligt, særligt når man kigger på udlandet ikke og det er 603 

simpelthen blevet så komplekst. Og reelt set har vi faktisk haft det problem at bankerne ikke selv 604 

har vidst hvad de fanden de har haft med at gøre ikke. Så det er faktisk en forståelse for de egne ting 605 

man sidder med der egentlig er et sådan rigtig stort problem. Og så det risikostyringsmæssige, altså 606 

det er jo… altså hvis du skal sidde og vurdere et produkt, som du ikke ved hvordan man gør, 607 

hvordan kan du så vide, hvad er votaliteten egentlig i det her, hvad er egentlig risiciene der relaterer 608 

til det, hvordan skal vi overhovedet tage højde for det. Altså det er jo skræmmende altså. 609 

OS: så egentlig falder det tilbage på det du har sagt flere gange med at der ikke er nok 610 

gennemsigtighed? 611 

HP: Ja… og det har der jo også været analyser der har vist ikke, at hedgefonde faktisk har været 612 

banker, faktisk har solgt produkter og så har de taget positioner mod dem der har købt det og det er 613 

jo hele den her, det er jo så den anden side af det ikke. Det er jo hele det her forretningsmiljø, altså 614 

hedgefonde og så videre det er jo en helt anden type af miljø man arbejder i nu end det var tidligere. 615 

OS: men så tænker jeg lidt på, altså ud fra det du har sagt med at der skal vær mere 616 

gennemsigtighed så man bedre kan forstå hvad der sker og dermed bedre kan vurdere risici så er vel 617 

IFRS9 i forhold til Ias39, den er vel mindre kompliceret og dermed vel også mere gennemsigtig? Så 618 

det er et forsøg på [afbrydes] 619 

HP: ja, det synes jeg, men jeg tror bare, den er mindre kompliceret, den er mere bundet op på 620 

forretningsmodelen og derfor giver det også bedre gennemsigtighed i forhold til den underliggende 621 

aktivitet. Jeg tror bare virkelig at man skal huske de oplysninger. Og så må man bare sige at der 622 

hvor vi er i dag er ikke der hvor vi bør være i forbindelse med oplysninger, fordi vi giver alt, alt for 623 

lidt oplysninger omkring hvad de reelle risici er i regnskabet. 624 

OS: men det er i hvert fald et skridt i den rigtige retning mod [afbrydes] 625 

HP: ja, det er det helt sikkert, helt sikkert et skridt i den rigtige retning. 626 

OS: nå vi har brugt tiden, der er gået en time. Jamen hvis ikke der er mere at tilføje, så vil vi sige 627 

mange tak.628 
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Interview med Tine Heerup tirsdag d. 10 juli 2012 kl. 13.00. 1 

Præsentation af os selv 2 

Os: Vil du præsentere dig selv? 3 

TH: Mit navn har I jo, Tine Heerup og jeg er vicekontorchef i Finanstilsynets kontor for finansiel 4 

rapportering og har været her en del, mange år i tilsynet. Jeg tror at jeg startede i ´88, så jeg har også 5 

været med dengang konjunkturerne var anderledes og kan jo erindre nogle af de her forløb igennem 6 

tiden, som jeg også kommer ind på med, hvordan det går og hvordan det går med forventningerne, 7 

konjunkturmæssigt. 8 

Os: Hvis vi tager spørgsmål 1) Hvilke rapporteringsmæssige konsekvenser for 9 

banker har der været i forbindelse med overgangen til IAS 39 i år 2005?  10 

TH: Nu er jeg lidt I tvivl om, hvad I mente med det spørgsmål. Fordi for det første er der jo mere, 11 

altså tænker I kun på de banker der er gået over til IFRS, for der skete jo to ting dengang, der skete 12 

jo både det at de store, de børsnoterede, skulle anvende IFRS i koncernregnskaberne og at resten 13 

kunne vælge det og samtidig så ændrede vi de danske regnskabsregler for kreditinstitutter så de blev 14 

forenelige som vi kaldte det, der er enkelte undtagelser men forenelige med IFRS. Det kommer jo 15 

lidt an på, hvad I specifikt spørger til og også hvad I lægger i de rapporteringsmæssige 16 

konsekvenser, nu har I det næste spørgsmål, der siger I noget om det økonomiske men der er lidt 17 

forskel også på om I ligesom tager det hele med eller om det kun er dem der anvender IFRS.  18 

Os: Vi har vel set på dem der anvender IFRS. Vi er godt klar over at den (læs: 19 

regnskabsbekendtgørelsen) også blev ændret for de danske virksomheder som ikke skulle følge 20 

IFRS, men vi har fokus på dem der skulle følge IFRS. Med rapporteringsmæssige konsekvenser 21 

mener vi, hvad bankerne, hvad har de skulle ændre i forhold til deres rapportering og deres 22 

årsregnskab og hvad er der sket i deres regnskaber. Hvad har ændret sig der? 23 

TH: Altså, den helt store ændring var jo formentligt at man gik fra de tidligere danske regler 24 

vedrørende nedskrivninger, hvor at man jo ligesom hensatte til, hvad man forventede der skulle 25 

komme ikke, af tab. Øh, til at man gik over til incurred losses efter IFRS, altså at det skulle være 26 

indtrufne tab. Det var nok den der havde mest fokus i omverdenen og den der også, tror jeg, betød 27 

mest for pengeinstitutterne i Danmark ikke. Men så var der jo en masse andre aspekter fordi der er 28 

en masse oplysningskrav i IFRS og en masse forskellige optioner og sådan noget, så der er jo 29 
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mange. På den måde har det jo været forskelligt fra de enkelte pengeinstitutter og sikkert også 30 

forskelligt hvordan de opfatter det. Især hvis I ser på oplysningskravene så er der jo rigtigt mange 31 

oplysningskrav [afbrydes] 32 

OS: Ja det må man sige. 33 

TH: i forhold til det der var tidligere 34 

OS: Har du opfattet det som, at bankerne modtog det positivt eller negativt? Tænkte de: ”Ej det er 35 

besværligt” eller er der nogen der måske synes at det er meget rart, ved du noget om det, får I nogen 36 

tilbagemelding eller?  37 

TH: Nej altså jeg tror, jamen jeg tror at det var lidt blandet dengang. Jeg tror at der var nogen af de 38 

store banker der formentligt så at det var en fordel, at der kom nogle ensartede regler og at de, især 39 

de store koncerner der også har virksomheder i andre lande, at det var mere fællesregler og mere 40 

sammenligneligt med andre i Europa. Det er jo klart at det har en konkurrencefordel at man ikke 41 

skal sidde og forklare hvordan er vores egne regler her i Danmark, så jeg tror, samlet set, og det har 42 

der jo været mange undersøgelser af, at det har jo været, det har jo gjort at det har været billigere at 43 

skaffe kapital, at man har fået nogle ensartede, mere ensartede regler, så kan man jo diskutere hvor 44 

ensartede de er når det kommer til stykket, men man har den samme principramme ikke. 45 

Os: Hvordan, nu når du selv siger det der med, at det er forskelligt om vi ser på dem som var 46 

børsnoterede og skulle overgå til IFRS og så de danske regelsæt der blev lavet om. Der er ikke lige 47 

så meget eller store oplysningskrav efter det danske regelsæt, det er ikke kommet med ind i kan 48 

man sige. 49 

TH: Nej det var jo så der, hvor at vi lempede om jeg så at sige ikke, fordi altså hvad mening er der i, 50 

at en lillebitte sparekasse skal leve op til alle de her store oplysningskrav, så vores hensigt dengang, 51 

var jo simpelthen at sige, jamen vi vil gerne have at det er så, vi vil gerne beholde noget 52 

sammenlignelighed, vi vil gerne kunne analysere bankregnskaberne for den samlede sektor og så 53 

have nogenlunde sammenlignelige oplysninger og det gør vi ved at sige, at når vi taler indregning 54 

og måling så forsøger vi at lægge os så tæt op ad IFRS som muligt. Det gør det også nemmere for 55 

dem, men der hvor vi så lempede det var ved at sige, jamen så havde de ikke nært så mange 56 

oplysningskrav, for dem der anvendte de danske regler, så en eller anden lille bitte andelskasse eller 57 

sparekasse skulle ikke sidde og læse den store tykke bog for at finde ud af, hvad de skulle. Og det 58 
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har vi skrevet meget tydeligt nu i vores, også bemærkninger, til vores regnskabsbekendtgørelse at 59 

det er hensigten at havde sagt, jamen vi forsøger at fortolke i overensstemmelse med IFRS men det 60 

er ikke et krav for dem der ikke anvender IFRS, at de selv sidder og sætter sig ind i reglerne, det er 61 

netop hensigten ved at vi har lavet nogle bemærkninger og også ind i mellem skriver såkaldte 62 

orienteringsbreve, hvor vi præciserer hvis vi synes at der er et eller andet der er forkert eller som vi 63 

kan se har sådan en fælles, der er mange der gør forkert eller der er risiko for det ikke, så forsøger vi 64 

at vejlede den vej. 65 

Os: Er de der orienteringsbreve dem der bliver udsendt én gang om året i december? 66 

TH: Ja typisk, vi prøver at sende dem såkaldte julebreve, vi har også et par enkelte gange sendt et 67 

om sommeren. 68 

Os: Okay. 69 

TH: Vi forsøger, så hurtigt, så tidligt som muligt, men det bliver ofte i december. Men de indgår 70 

også i bemærkningerne til regnskabsbekendtgørelserne for kreditinstitutterne der indgår de faktisk 71 

som bilag, så man kan også gå ind og se det hele samlet dér og efterhånden som vi reviderer 72 

bemærkningerne, så har vi også, (revideret) noget af det der har stået i de her orienteringsbreve ind 73 

så de bliver i en del ikke, så det er lidt lettere at finde. 74 

Os: Spørgsmål 2) Har overgangen til IFRS (specifikt IAS 39) i 2005 haft nogen 75 

økonomiske konsekvenser for bankerne? 76 

TH: Ja så bliver jeg nok lidt, for hvis I kun taler dem der overgik til IFRS fordi det har jeg ikke gjort 77 

op eller det kan jeg ikke engang huske om vi gjorde dengang specifikt, men hvis vi taler den 78 

samlede ændring for hele (…) altså så er det jo klart at der skete noget med nogen nedskrivninger 79 

jeg tror at vi havde en eller anden analyse, det kan I sådan set finde på vores hjemmeside. 80 

Os: Vi har læst en del af det 81 

TH: I har læst en del af det 82 

Os: ja det er ikke sikkert at det lige specifikt er det men vi har [afbrydes] 83 

TH: Ja fordi der gjorde vi i hvert fald op, at effekten af de nye regnskabsregler vi så, specifikt på 84 

nedskrivninger det var at de akkumulerede nedskrivninger på udlån blev ændret med knap seks 85 
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millioner, nej milliarder. Sludder og vrøvl. Primo. Men det var så jo dem alle, hele sektoren, bortset 86 

fra de allermindste, så det er også alle dem der ikke anvendte IFRS. 87 

Os: det behøves ikke sådan skelnes lige der, det er mere sådan [afbrydes] 88 

TH: Og så har vi, vi har ikke i den grad siddet og analyseret på hvad det har betydet på andre 89 

områder fordi, det var klart at det var det der var også mest diskussion om forinden det var 90 

selvfølgelig, hvad der skete med nedskrivninger, hvor at hele i tankegangen med det, det var jo at 91 

man sagde, jamen i og med at vi går fra et ikke så meget fra forventede nedskrivninger til 92 

forventede tab men til indtrufne tab, mere eller mindre, det er så ikke helt de samme regler, ja så er 93 

det jo klart at så bliver der et, de samlede nedskrivninger bliver mindre og i virkeligheden så 94 

forventer vi, at det der så før lå i nedskrivninger, det skulle man have i solvensbehovet.  95 

Jeg ved ikke om det svarer til, ellers må I spørge supplerende i mellem hvis I selv har fundet ud af 96 

eller hørt fra andre om det. 97 

Os: Vi hører mange af de samme ting og det er egentligt også lidt det vi er interesserede i, for så 98 

sammenholder vi holdningerne til sidst, så vi skal nok stille uddybende spørgsmål. 99 

3) Hvilken effekt har regulering via standarder på risikoen for en fremtidig krise i den 100 

finansielle sektor? 101 

TH: Ja, det ved jeg ikke hvad jeg skal svare til nu. Regnskabsregler er jo sådan noget bagud 102 

skuende der gerne, regnskaber skulle gerne bruges til at give et billede af noget der er foregået, 103 

hvorimod kriser det er jo ofte noget fremadrettet som skyldes en masse forskellige forhold, der har 104 

jo været mange gisninger om, hvad er nu skylden på krisen og det kan man jo skændes, så det 105 

brager, over. Jeg synes selv at, Politikken havde en gang en meget sød lille tegning af en lille mus 106 

der sad og gnavede på et kabel og så stod der: Nu har man fundet ud af, hvem der er skyld i krisen. 107 

Den synes jeg selv var meget sød. 108 

Os: ha ha 109 

TH: Men jeg tvivler på, altså der var jo masser af pengeinstitutter der gik ned også tidligere, der har 110 

jo været bankkriser tidligere, også med gamle regnskabsregler og de danske regler, hvor det var 111 

forventet tab og det har det her ikke ændret på, altså den nuværende krise den er jo så fundamental, 112 

det startede godt nok med nogen finanskrise, men nu har vi jo en helt overskyggende gevaldig stor 113 
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økonomisk krise, som vi vel næppe har set magen til, vi skal tilbage til 1929 for at se noget 114 

lignende. Jeg tror ikke at det har betydet særligt meget, hvilken regulering man havde 115 

regnskabsmæssigt eller rettere når det er sagt så skal man selvfølgelig altid forsøge at lave 116 

regnskabsreglerne så gode som mulige ikke og undgå at der er alt for mange incitamenter for at 117 

gøre noget forkert, men der er nok mange andre ting man kan sige at der har været medvirkende til 118 

krisen. 119 

Os: Jo og der er delte holdninger. Vi har læst adskillelige artikler hvor der står: bankernes egen 120 

skyld den situation de sidder, det er alene deres egen skyld, hvor overskriften virkelig er penslet ud. 121 

Så er der nogen der siger, jamen det er standarden for nu kunne de ikke hensætte mere og [afbrydes] 122 

TH: De kunne have haft det i solvensbehovet, de kunne bare eller bare i deres egenkapital, det er jo 123 

sådan set det der er meningen med hele setup’et, så og dem der virkelig er gået ned, de har jo heller 124 

ikke haft en egenkapital der kunne dække typisk vel? Altså nu, jeg må jo indrømme at jeg ikke er 125 

cand.merc.aud. så jeg er cand.polit. og jeg synes jo at det er en tendens til at, det er jo derfor man 126 

har nogle ændringer, konjunkturændringer, der er jo en tendens til at når det går godt, så tror alle at 127 

det går meget meget bedre og alle politikkerne lemper på alle regler, for nu skal man have lov til alt 128 

og træerne vokser ind i himlen og alle tror, at boligpriserne kan altså blive ved med at tæske derud 129 

af ikke? For good and ever. Når det så begynder at gå dårligt så bliver det også selvforstærkende 130 

ikke, så der er jo nogle tendenser til, og det er meget bredt, så det tror jeg er farligt at lægge på et 131 

enkelt sted, der er nok mange årsager til det. 132 

Os: Så kan man sige at det er en blanding af måske nogle bankers uforsigtighed, måske er det 133 

regnskabsstandarderne og så også en lidt naiv holdning i samfundet? 134 

TH: Jeg tror at det er selvforstærkende, jeg tror ikke altså, i bund og grund er det jo selvfølgelig, 135 

hvis vi taler helt konkret, men det er jo så ikke krisens skyld, så kan du snakke helt konkret, hvis du 136 

taler konkrete pengeinstitutter der er kommet i vanskeligheder, ja det har jo typisk været dårligt 137 

kredithåndværk der har der jo været fordi at man troede i de her pengeinstitutter at det kunne blive 138 

ved med at gå godt ikke. Man har været overoptimistiske og givet alt for mange lån, der ikke var 139 

basis for og troede at, ikke forudset at hov, så kan huspriserne jo begynde og ejendomsværdierne gå 140 

den anden vej og sådan noget ikke og i hvert fald i Danmark, der har det jo været kreditgivningen 141 

der har været skyld i det. Så kan man sige jamen så var det nogen, der har været andre banker i 142 

udlandet, hvor det er nogle andre forhold, men hvis vi ser på de danske forhold så er det jo i 143 
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virkeligheden meget traditionelt billede, som vi også har set det tilbage i starten af 90’erne og 144 

80’erne og sådan noget. Hvor vi jo også havde en række pengeinstitutter der gik ned og stort af de 145 

samme årsager, mere eller mindre. Det har så bare været, det er bare endnu større nu fordi det er så 146 

globalt og omfattende problemstilling. 147 

Os: tror du at det ville kunne undgås? 148 

TH: Altså så tror jeg, jeg tror ikke at du kan undgå det via. Regnskabsstandarder (griner) så skal der 149 

andre ting til, det er jo sådan lidt indbygget i det markedssystem vi har at der er en tendens til det 150 

men selvfølgelig skal man jo prøve at undgå det så godt som muligt og det er jo også det man 151 

forsøger blandt andet ved solvensregler og andet ikke. 152 

Os: For det er vel ikke muligt, eller det har du jo nok mere forstand på som polit., at udelukke det 153 

her procyklikalitet, det kan vel ikke lade sig gøre? 154 

TH: Altså, det er jo selvfølgeligt lidt selvforstærkende, at når det går godt så tror man jo, nåh ja, nu 155 

er priserne steget på ejendomme og det bliver de ved med, så kan man sidde i en alder og sige, jeg 156 

har da haft mange diskussioner med min egen søn der synes ork, jeg skulle da bare købe nogle huse 157 

tilbage i tiden eller en større lejlighed eller hvad det nu var, og måtte sige: Okay, jeg kan da godt 158 

huske dengang efter kartoffelkuren der i starten af 90’erne, jeg har jo været gammel nok til at kunne 159 

følge de her ups and downs og sådan går det jo ikke. Vi sad jo også i Finanstilsynet og sendte, der 160 

var trods alt på et tidspunkt, jeg kan ikke lige huske hvornår at det var, sagde lidt om at det var jo 161 

nok noget boligboble og det blev vi jo helt til grin for dengang fordi det var der jo ikke nogen der 162 

syntes at der var men det må vi jo erkende, at det var der jo og det var vi jo nok mange der egentligt 163 

havde tænkt i mange år forinden, men det er jo aldrig til at vide hvornår at det ændrer sig, det er jo 164 

det. Så kunne vi jo være, ville jeg have et andet job, hvis jeg kunne sidde og kigge i krystalkuglen 165 

og sige nu går det den anden vej. Men også selvfølgelig som tilsyn er det jo selvfølgelig også vores 166 

job at medvirke til at forsøge at undgå at der sker noget lignende en anden gang eller gør det så godt 167 

som vi kan ikke, for at sikre den finansielle stabilitet, men det er jo mange forskellige håndgreb og 168 

jeg så må sige, der skal medvirke til det. 169 

4) Hvad er din holdning til, at IAS 39 erstattes af IFRS 9? 170 

TH: Jamen det er jo så et meget præcist, det er et meget detaljeret spørgsmål. Altså overordnet så 171 

synes jeg jo at det har været altså IAS 39 er jo meget bred og også lidt underlig på nogle områder 172 
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fordi den så pludselig er meget meget detaljeret på nogle enkelte ting og ellers er det nogle 173 

principbaserede standarder, så jeg synes egentligt at det er glimrende at man får erstattet IAS 39 af 174 

IFRS 9. Så må vi jo vente og se, den er jo så ikke færdig, det er kun første fase vi har nu, men altså 175 

overordnet så har jeg jo også den holdning at der har været alt for mange optioner i IAS 39 og vi ser 176 

jo gerne at det e så enkelt som muligt. 177 

Os: Så du synes også, der er en del der har en holdning om, at den har været kompliceret IAS 39? 178 

TH: Ja, det er klart at det har været en kompliceret standarder ikke og det er også kompliceret for 179 

brugeren at finde rundt i, hvordan er det nu lige og hvordan kan tingene være så forskellige 180 

afhængige af, hvilken beholdning i ens øh, eksempelvis værdipapirer, ryger ind i og sådan noget. Så 181 

det synes vi at man fjerner nogle optioner, det kan vi kun gå ind for. Det er også det vi har forsøgt at 182 

gøre i de danske regnskabsregler ikke, netop for at gøre det mere sammenligneligt og forenkle det 183 

mest muligt. 184 

Os; Hvad med i forhold til nedskrivninger, fordi der har der jo været forslag om, at lave en mere 185 

fremadskuende model lidt a la, hvad vi havde forinden IFRS? 186 

TH: Den bliver nok en del anderledes alligevel end det man lige præcis havde i Danmark men altså, 187 

jamen det synes jeg jo også fordi vi må jo erkende at vi havde fået den her, øh det er jo mit syn, den 188 

her krise alligevel og vi havde også fået problemer i pengeinstitutter uanset om vi havde haft de 189 

gamle nedskrivningsregler er jeg overbevist om, men det er da klart at man kunne da godt frem 190 

skubbe nogle, man kunne tage nogle nedskrivninger tidligere, altså der er jo lavet en kombination 191 

af, at man har haft indtrufne tab ikke, så det kunne, ud fra et tilsynsmæssigt synspunkt, jo være 192 

sundt at man fik taget nogle af de her nedskrivninger, man opdagede dem lidt tidligere, det er det 193 

jeg forventer man kan nå frem til med de nye regler. Men altså sådan som det ligger nu, det udkast 194 

der ligger med de tre spande og sådan noget, så er det jo, altså så tror jeg primært at det bliver at 195 

man tager den der første spand, hvor man har noget mere forventet nedskrivninger. Som gør, som i 196 

virkeligheden gør, at man får nogle nedskrivninger lidt tidligere, man får lidt mere og lidt tidligere 197 

nedskrivninger. 198 

Os: Men det alene kan vel ikke forbedre økonomien i bankerne vel? Altså som Lars Andreasens 199 

sagde, så blev de hverken rigere eller fattigere da de måtte tilbageføre nogle af de hensættelser ved 200 

overgangen fordi de stod jo så bare i egenkapitalen i stedet. 201 



Side 174 af 181 
 
 

TH: Præcis 202 

Os: Problemet var så bare at aktionærerne sagde, vi vil have nogle af de penge fordi de kunne ikke 203 

have sådan en herreløs kapital, som man kan havde dem stående. 204 

TH: ja det er jo klart at der er mere, altså, der er mere pres på fra aktionærernes side, hvis man har 205 

en stor egenkapital eller ikke udbetaler den, men det er jo der hvor man sådan også kan sige jamen 206 

bankerne skal opgøre deres solvensbehov, så må de jo, der kan de jo sådan set reservere hvad de nu 207 

mener at der er relevant at de skal have for at have, kunne have nok kapital til deres solvensbehov. 208 

Så det synes jeg, altså det er jo den vej man må gå og den kapital skal de jo have, det er jo 209 

forståeligt nok at forklare for aktionærerne men selvfølgelig er der lidt ekstra pres i og med, at det 210 

er dem selv der gør det op. 211 

Os: Ja for det er jo den der sølje to i kapitalkravsreglerne, den tillader jo at institutionens ledelse 212 

selv kan vurdere, hvad har vi af behov eller har vi brug for mere end de her otte procent [afbrydes] 213 

TH: De skal selv gå ud og vurdere, at det har de nu, er det i virkeligheden ti eller 12 procent de skal 214 

have ikke og så skal de selvfølgelig sørge for at have en kapital der ligger derover og det kunne man 215 

jo også have anvendt, det var også sådan set tanken dengang da man indførte det. Om, det skal jeg 216 

så ikke, det er nok nogle andre af mine kollegaer, I skal tale med, men øh om nogen ikke har været 217 

tilstrækkelig skarp på at gøre det og har ladet sig presse eller om man alligevel, under alle 218 

omstændigheder, ikke ville have haft nok fordi at krisen har været så, vist sig at være så omfattende, 219 

som den nu har været, det skal jeg ikke gøre mig klog på at forstå. 220 

Os: Hvad jeg forstod så de kapitalkravsregler der var i to eller de kom først i ’07, hvor de selv fik 221 

mulighed for at lægge mere til side [afbrydes] 222 

TH: Jamen vi før tidsimplementerede jo faktisk i Danmark, så det blev faktisk lavet samtidigt.  223 

Os: ja, for ellers efter Basel I der kunne man jo kun de otte procent ikke? Var det ikke sådan eller er 224 

det mig der har misforstået noget? 225 

TH: Jo jo altså det var kravet, men du har jo altid kunnet have meget, de fleste har jo langt større 226 

overdækning især hvis du kommer hen til nogle af de mindre institutter, så er der jo nogen der har 227 

rigtigt store overdækninger og det har der jo været i mange år. Men vi indførte faktisk delvis nogen 228 

af nogen af de nye regler for kapitaldækningssiden samtidigt med at regnskabsreglerne blev ændret 229 
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netop fordi at det var tanken, at man samlet set skulle have det samme at stå i mod med, men det er 230 

klart, at for nogen, har der jo været lidt mere pres på fordi der var jo lidt forskel på om det er noget 231 

der ligger i en egenkapital eller om det ikke er der. 232 

Os: Tilbage til IFRS 9 og IAS 39 er der nogen gode ting ved IAS 39 du godt kunne tænke dig at 233 

man tog med videre i IFRS 9? 234 

TH: Øh 235 

Os: Meget stort spørgsmål men øh, det er jo mere om der lige var sådan én [afbrydes] 236 

TH: Det synes jeg ha ha. Det er nok lidt for, lidt for detaljeret altså, så skulle jeg ligesom sidde og 237 

have siddet og set på de specifikke [afbrydes] 238 

Os: Men IFRS 9 der bruger man jo mere dagsværdi end man gør i IAS 39, kan du se nogle fordele 239 

og ulemper ved det? 240 

TH: Ja altså hvis I som udgangspunkt, har Danmark jo altid været meget glad for dagsværdi og vi, 241 

det er jo sådan set også det vi går ind for. Vi havde drøftelser med vores europæiske kollegaer altså 242 

ja vi syntes så at udlånene er rimeligt nok, at det er amortiseret kostpris og sådan noget fordi, der 243 

kan det, der er i hvert fald ikke noget marked og det er lidt sværere men altså, selv på udlånssiden 244 

kan man jo sige at realkreditinstitutter anvender jo dagsværdier i Danmark og der har de jo omvendt 245 

måtte kæmpe lidt for at sikre, at de kunne få lov til at blive ved med at gøre det, fordi det har været 246 

noget af det man ellers har forsøgt, dem der ikke har været glade for dagsværdier har jo gerne villet 247 

lukke den her dagsværdioption og vi har jo haft en interesse i at få så meget som muligt til 248 

dagsværdi fordi at vi jo egentlig synes at, jamen regnskaberne skal jo helst afspejle virkeligheden så 249 

man kan bruge et regnskab til at se jamen hvad var og vurdere den økonomiske situation også som 250 

tilsyn er det jo rent faktisk vigtigt, at man får et godt billede men også som investor er du jo nødt til 251 

at kunne se: det kan godt være, der er selvfølgelig, der er vanskeligheder, det er dagsværdi, det er 252 

der hvor der ikke er marked og hvor man skal modelansætte man omvendt er der jo også 253 

vanskeligheder ved at bruge amortiseret kostpris eller alle de har andre mellemnuancer, jeg læste 254 

lige (…) RUC og vores tale her for nylig er der noget med 20 forskellige målingsmetoder, der var i 255 

standarderne.  256 

Os: Ja det er godt udvalg              257 
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TH: Der har vi nok altid været fortalere for, at man så vidt muligt anvendte dagsværdier og det blev 258 

hovedprincippet, for at gøre det mere sammenligneligt ikke, altså at du har, at det skal komme an på 259 

hvornår du lige har købt et eller andet, er det der afspejlede dig regnskab, det giver jo ikke nogen 260 

mening. Så kan man sige jamen i Danmark har vi jo også haft traditionelt netop med vores store 261 

obligationsmarked, hvor vi har haft et relativt velfungerende marked og derfor har haft 262 

markedsværdi, det har jo også historisk bevirket at det måske er nemmere for os at gå ind for 263 

dagsværdier. 264 

Os: Hvad så i krisetider, hvor markederne fryser til, hvad synes du så om dagsværdi der? 265 

TH: Jamen altså man lavede jo der øh da det hele startede var i 2008 eller hvor man havde 266 

muligheden for at reklassificere, hvor det hele var og det var vel en nødløsning man anvendte der 267 

men altså gennemgående så synes jeg, at erfaringen viser at marked ikke er helt så dårligt igen altid, 268 

altså hvis vi ser på netop, lige for øjeblikket, obligationer rundt omkring, nu vil jeg slet ikke nævne 269 

de græske statsobligationer eller andet, men altså man må jo sige sådan, hvis jeg sidder og kigger i 270 

bakspejlet det sidste år, så synes jeg jo ikke at markedet har været helt tosset til at vurdere værdien 271 

af dem vi ser på, hvad der er sket efterfølgende og hvad man når frem til. Så jeg synes ikke helt at 272 

man skal underkende markedet, men selvfølgelig er der også svagheder. 273 

Os: Men når du siger et, er det jo også, så afspejler det jo netop bare situationen der er i markedet, 274 

så det øger vel gennemsigtigheden at anvende dagsværdien, som du siger brugere og jer som tilsyn 275 

kan sige, jamen det afspejler rent faktisk i stedet for at I skal ind og se, okay hvordan er det her 276 

sammensat. 277 

TH: Det er klart, altså sidder man med et eller andet regnskab, hvor det hele er til amortiseret 278 

kostpris, så kan det jo være svært at gennemskue, er det så, hvad er det udtryk for og hvilken 279 

værdier har det reelt og sådan noget, så for få og altså det synes jeg jo også er det gode ved IAS 39 280 

og IFRS 7, at man så også har nogle krav om, at der hvor man ikke anvender dagsværdier så skal 281 

man faktisk noteoplyse, hvad dagsværdien er. Det er jo altid noget der hjælper investorerne til at 282 

kunne vurdere situationen ikke. 283 

Os: Ja for det kan godt være, at man bliver bedre med det med tiden, men vi synes stadig godt at det 284 

kan være svært, hvis man har siddet og kigget på nogle regnskaber og man tænker: Ja, men man kan 285 

ikke rigtigt forholde sig til en eller anden udregnet værdi. 286 
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TH: Præcis og det er jo det der er faren ikke, at man kan, du kan ikke rigtigt vide, hvad det er 287 

genspejl for og sådan noget. 288 

5) Hvilke forventninger har du til, at IFRS 9 løser de tidligere nævnte  289 

konsekvenser? 290 

Her mener vi de regnskabsmæssige konsekvenser der var og altså lidt se, hvad kan det gøre bedre 291 

end IAS 39? 292 

TH: Jeg ville sige, alt andet lige, så ville jeg håbe at det bliver noget mere principbaseret, det kan jo 293 

så komme an, det er jo ikke sikkert hvis vi taler lige præcis nedskrivninger men øh, man har i hvert 294 

fald med, det er den fase der er overstået, har man jo i hvert fald fjernet nogle optioner, så man har 295 

gjort det lidt mere enkelt og principbaseret og så må vi jo afvente lidt, hvad det ender endeligt med, 296 

dels med nedskrivninger og nu ved jeg jo at I ikke har hedge accounting med, men det er jo også ret 297 

spændende at se, hvad de kommer med når vi taler macro hedning, så har det jo også væsentlig 298 

betydning også for pengeinstitutterne så.  299 

Os: Ja det er jo også et kompliceret afsnit, det har vi selvfølgelig læst. 300 

TH: Haha, ja der er jo meget, så der er en del af? Så…  301 

Så vender vi lidt tilbage til det spørgsmål vi havde tidligere eller som vi snakkede om tidligere:    302 

6) Hvilke regnskabsmæssige konsekvenser vil det have, at IFRS 9 tillader nedskrivning 303 

efter den forventede tabsmodel fremfor den faktiske tabsmodel,  304 

anvendt i IAS 39? 305 

TH: Ja altså jamen det var vi jo lidt inde på, jeg vil tro at det det kommer til at betyde det er at man 306 

faktisk får nogle nedskrivninger indregnet lidt tidligere og at man får lidt større nedskrivninger.  307 

7) Hvad vil indførelsen af IFRS 9 betyde noget for konjunkturudviklingen i  308 

fremtiden? 309 

TH: Jeg tror ikke, på den måde, at IFRS 9 får så stor betydning, altså det har jo været drøftet rigtigt 310 

meget, hvad man kunne gøre og om man ligesom kunne lave noget anticyklisk også ved 311 

regnskabsreglerne og det har jo også især været et ønske ud fra et tilsyns perspektiv at man så vidt 312 

muligt gjorde det, men jeg tror at indtil videre må man erkende at der hvor man er henne nu, det 313 
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bliver til at man forsøger at på den måde får forbedret nedskrivningsreglerne lidt så man får det lidt 314 

tidligere end men lige har haft og, at man får lidt større nedskrivninger og, at man så via 315 

kapitaldækning og andet, at man får noget mere anticyklisk ind via nogle andre sætregler, så jeg tror 316 

ikke at regnskabsmæssigt, også i og med at det skal afspejle det der har sket og virkeligheden, så 317 

kan det være svært at få en hel masse ind der skal påvirke den fremtidige konjunktur i regnskaberne. 318 

 Os: så vil det vil heller ikke være så afspejlende af virkeligheden, hvis man indkomstudjævner, 319 

eller hvad man kalder det, for meget? 320 

TH: altså noget at det man så kan gøre, det er jo at have nogle gode oplysningskrav og have nogle 321 

gode krav til at man skal beskrive sine forventninger og rent faktisk følge op på dem og sådan 322 

noget. 323 

8) Mener du at IFRS har haft indflydelse på krisens omfang? 324 

TH: Det tror jeg ikke, nej. 325 

Os: det har du også næsten svaret på. Det kan ikke ændre på mekanismerne? 326 

TH: Man kan se altså, når man ser tilbage bare i Danmark med de bankkriser der har været tidligere, 327 

hvor man ikke havde IFRS reglerne, hvis vi ser andre steder i verden så må vi jo erkende at det er 328 

næppe det der har været sket, at det så... Så kan man jo godt sige, at selvfølgelig, ja det havde da 329 

været rart at man lige havde haft lidt tidligere og lidt større nedskrivninger men det kunne have 330 

taget en smule men det havde jo ikke ændret på selve forløbet, der er jo meget mere økonomisk 331 

baseret. Så er der jo altså, hvis vi taler (mumler) det er selvfølgelig hensigtsmæssigt at have nogle 332 

regnskabsstandarder der rent faktisk også fanger sådan noget som special purpose entities og den 333 

slags og at de bliver konsolideret ind, men der har det jo især været de amerikanske regler der ikke i 334 

tilstrækkelig grad har fanget det op så, men det er jo selvfølgelig sådan noget man hele tiden skal 335 

være opmærksom på, når man sidder med regnskabsstandarder, at man skal jo være opmærksom, 336 

hvis der er et eller andet der giver noget forkert, at man så får ændret standarderne løbende og får 337 

taget højde for, at der ikke lige pludseligt, at de bliver brugt uhensigtsmæssigt eller at der er nogle 338 

smuthuller, så at man pludseligt begynder at lave underlige konstruktioner, som man gjorde med lån 339 

[afbrydes] 340 

Os: I USA? 341 

TH: Ja 342 
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Os: Hans Peter nævnte at regnskabsreglerne jo et eller andet sted, man mente regnskabsreglerne var 343 

skyld i krisen eller var medforårsagende til dette, så har man misforstået regnskabets brug fordi, 344 

som du også selv siger, det er jo bagudrettet og det skal vise virkeligheden og som Lars Andreasen 345 

også sagde, man blev jo hverken rigere eller fattigere af om pengene står på den ene eller den anden 346 

konto. Er det så mere kapitalkravsreglerne der måske kan gå ind og påvirke, altså ruste 347 

virksomheden bedre eller er det det der med at man så kan, i solvensbehovet, jævne lidt ud eller 348 

spare sammen eller hvad man siger? 349 

TH: Altså, jeg vil sige, at hvis vi taler konjunkturer generelt så er det jo meget bredere, så er det jo 350 

nogen helt bredere økonomiske håndtag man også skal ind og skrue på også mere end, hvad der 351 

ligger i kapitalkrav men selvfølgelig, hvis vi kigger på sådan mere snævert tilsynsmæssigt ja, så 352 

mener jeg at man skal have nogle regnskabsregler der er så gode som mulige til at beskrive 353 

virkeligheden og sikre at man ikke netop kan lave et eller andet, det vil du aldrig kunne sikre men 354 

tilstræbe det og så må man søge at have så gode kapitaldækningsregler som muligt sådan så man 355 

har kapital nok til at dække og man sikrer at kapitalejerne ikke står og banker på døren og siger, nu 356 

vil vi have noget udbetalt, så man ikke får udloddet det hele. Så det er selvfølgelig den ene vej at gå 357 

og den anden vej det er jo også at mere, meget mere strikt at være opmærksom på, hvornår er der 358 

tendenser til at der sker noget, er der nogle bobler eller er der andre ting ikke. Og hele den politiske 359 

regulering fordi det tror jeg også er et af hovedproblemerne det er at den historiske eller 360 

hukommelsen er ofte kort, ha ha. Når tingene begynder at gå godt så kan man godt frygte, at det 361 

man så sidder nu midt i krisen og er meget opmærksom på, jamen vil man også huske det om 20 år 362 

ikke? 363 

Os: De skifter jo løbende de politikere 364 

TH: Så det gælder nok om at man har bruger mange forskellige instrumenter.  365 

Os: Spørgsmål ni har vi jo faktisk været inde på 366 

9) Hvad er din holdning til brugen af måling til dagsværdi? 367 

Så den er måske lidt overflødig? 368 

TH: Nu ved jeg ikke om I har fået andre [afbrydes] 369 

Os: Svar? 370 
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TH: Ja eller om der er andre der har haft andre holdninger som I skal have uddybet eller sådan 371 

noget? 372 

Os: Nej generelt set så har vi set at der er en positiv holdning til brug af dagsværdi netop fordi at det 373 

øger gennemsigtigheden og at det afspejler hvad det rent faktisk er, så er det mere artikler og sådan 374 

noget vi har læst, hvor der er en stor kritik af det eller nogen har en kritik af, at for et eksempel hvis 375 

markederne fryser til, at værdien kommer ned under den reelle værdi men der kan man så jo også 376 

sige, den reelle værdi er jo markedsværdien og, hvis der ikke er nogen der gider at købe det så… 377 

Det er udbud og efterspørgsel. 378 

TH: Jeg har nogen gange indtryk af, at der er et håb om, at værdierne er højere end det markedet 379 

giver udtryk for, men så må man jo håbe på, at det stiger igen ikke? 380 

Os: Det gør det jo på et eller andet tidspunkt. 381 

TH: Ja 382 

 Os: Det er lige et tillægsspørgsmål. Nu når du sagde det der med at I, jeg ved ikke om man kan sige 383 

forudså tidligere, at der var den her boble, hvor du siger at bankerne sagde, jamen det var der ikke 384 

tale om, kan man øge jeres sådan indflydelse på en eller måde, kunne det være en mulig løsning, 385 

fordi I må jo sidde også med erfaring og sådan noget, I er jo selvfølgelig en tilsynsvirksomhed, men 386 

på en eller anden måde øge samarbejdet eller.. 387 

TH: Altså vi har jo ret tæt kontakt til pengeinstitutterne og jeg vil sige, det der jo er sket her i de 388 

sidste par år, det er jo at vi i højere grad også lovgivningsmæssigt får nogle instrumenter som vi 389 

måske kan gribe ind i tide, det kunne vi ikke tidligere, for vi kunne ikke ligesom, vi kunne godt 390 

advare, og det gjorde vi jo løbende, og sige: jamen pas på I har høj udlånsvækst og der er stor 391 

risiko, men hvis de overholdt loven så kan vi ikke rigtigt gå ind og gøre noget og det er jo noget af 392 

det, hvor vi jo heldigvis også har haft lidt mere politisk velvilje de senere år til at man i højere grad 393 

prøver at gå ind og være lidt proaktive og giver nogle redskaber til for et eksempel tilsynsdiamanten 394 

altså, hvor meget man nu skal holde sig indenfor med og have stor koncentration, for et eksempel i 395 

ejendomssektoren og andet, det er jo sådan den vej vi har forsøgt at gå for ligesom at sige, jamen 396 

det vil være godt at man tidligere kunne gribe ind og sige til pengeinstitutterne. Nu er det lidt for 397 

risikabelt det I gør, i stedet for at vi først kan gøre det, når der er for sent.  Og også sådan noget med 398 

krav til bestyrelsesmedlemmer og andet, finde proper regler for bankdirektører og så det  er ligesom 399 
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den vej vi også har forsøgt at gå. Men man må jo så igen erkende, at der hvor konjunkturerne var på 400 

sit højeste, der lempede man jo fra politisk hold på alle hånde - det var jo også der man fik indført 401 

alle de nye låneformer og andet ikke, så det er jo ja. 402 

Os: Ja for der snakkede vi også om, eller Lars Andreasen nævnte nemlig, at de kunne jo ikke bare 403 

sige, jamen vores rente kan ikke blive under fire procent, fordi så fald de jo på konkurrencen, så det 404 

var også det at de blev jo ligesom nødt til at følge med, hvor han også mente, at det var politikerne 405 

der burde skride ind og sige: Jamen vi har den her minimumsrente fordi ellers kan bankerne ikke 406 

klare den eller et eller andet i den stil, så den her konkurrence kan de jo ikke rigtigt stå udenfor, for 407 

så gider kunderne ikke der, hvis det bliver for dyrt. 408 

TH: Ja altså, nu ved jeg ikke lige med hans eksempel med renten, det vil jeg ikke sidde og tage 409 

stilling til, jeg ved ikke om det er en god ide at have minimumsrenter på den måde, om det er den 410 

vej man skal gå men altså, det er da klart at der blev lempet gevaldigt på nogle låneformer og det 411 

gav jo et incitament til mange til at låne mere ikke? Og så set i bakspejlet kan man jo nok sige, at 412 

der var jo nok nogle der ikke skulle have gjort det dengang ikke. 413 

Os: det var også det han snakkede om, at visse låneformer burde forbydes. 414 

TH: Ja og det er vel noget man ser mere på i dag ikke og jeg vil også sige, jamen man skal jo også 415 

sikre sig, at dem der rent faktisk tager de lån forstår, hvad handler der om ikke? At man ikke som 416 

landmand begynder at rode sig ind i alle mulige swap kontrakter og andet som man måske dybest 417 

set ikke helt forstå, hvad det handler om vel? Altså, det kan jo være fornuftigt nok i nogle 418 

situationer, men man skal også vide, hvad man gør ikke? 419 

Os: Jo der kan være nogle komplicerede investeringsmuligheder, det må man sige. Som vi ikke 420 

engang forstår, selvom vi har læst på det. 421 

TH: Nåh ja, og noget af det kan jo være fornuftigt nok at låse sig fast ikke, men der er jo også en 422 

risiko ved det og det er dét man skal vide ikke? Og så må man jo sige, at lige nu er situationen jo 423 

også meget atypisk så… Men det kan jo ske og det hænder jo ind i mellem at markedet ændrer sig 424 

og så er det man, der er en større risiko end man lige regner med. 425 


