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EXECUTIVE SUMMARY 

 
In 2007 the world experienced a global financial crisis. In the years before 2007, the global 

economy was showing no sign of any major concerns or issues. Corporations were expe-

riencing growth, expanding, hiring people and delivering great financial results. 

The general public was riding the wave of these great times. The unemployment rates 

were at an all-time low, housing prices were high as never before, and interest rates were 

kept at a low rate. 

 

When the financial crisis rolled in, it hit the world harder than anyone would ever imagine. 

It all started when a few banks were questioning other banks, their need for liquidity, and 

their underlying loan portfolios. 

At the end they were refused funding, and several banks collapsed as they could not pro-

vide funding for their customers, who in return defaulted on their loans. 

When corporations were suddenly refused new funding or an extension of their line of 

credit, they were either forced to file for bankruptcy, or to cut back elsewhere. 

This meant layoffs, profit turned to loss, and again they defaulted on their obligations with 

their bank or funding provider. 

By defaulting on their obligations, the banks were suffering great losses, and in some cas-

es, individual corporations brought down entire banks. 

 

Main reason: no one had expected a global financial crisis like this, and no one questioned 

how long the economic upturn experienced all the way up through the 2000’s would con-

tinue. 

This resulted in losses on financial assets that were not adequately provided for. 

 

The financial industry was not holding back on claiming the International Accounting 

Standards for being the ones to blame. 

The IAS 39, which describes how financial assets are recognized and measured, does not 

allow provision for losses that have not occurred. It is based on an “incurred loss”-model 

which in short terms only allows for loss provisions based on historical data.  
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During a financial upturn like the world experienced in the 2000’s, all historical data was 

looking good – there was no way an “incurred loss”-model would have been able to predict 

the downturn seen in 2007. 

 

After the financial crisis, the IASB quickly started the work on IFRS 9 - a new standard 

which would phase out the IAS 39.  

One of the main purposes was to simplify the standard, and change the “incurred loss”-

model to an “expected loss”-model, which would allow the users of the accounting stand-

ard to better provide for losses. This time it would be based on a mix of historical data and 

future estimates. 

 

This thesis will focus on the shift from IAS 39 to IFRS 9 by describing the differences, the 

major changes, and finally give examples of how the IFRS 9 can be implemented once 

approved by the EU. 

 

As the IFRS 9 is yet to be fully accepted by the EU, this thesis will serve as a preparation 

tool for financial corporations which are currently using the IAS 39 in their financial state-

ment.  

 

Our aim with this thesis is to help make this transition as easy and smooth as possible. 
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1. DEL 1 – INTRODUKTION OG OPBYGNING AF KANDIDATAFHANDLING  

 

1.1 Indledning 

De seneste år har den internationale økonomi haft det rigtig svært, og mange lande har 

været ekstra hårdt ramt af finanskrisen. Dette har medført stor fokus på de internationale 

regnskabsstandarder og udstederne af disse. Specielt IAS 39 – Finansielle Instrumenter, 

har været udsat for stor kritik, da man mente at denne havde været med til at forværre 

finanskrisen. Nogle af anklagerne gik på, at IAS 39 var for kompleks, for svær at forstå og 

at anvende. International Accounting Standards Boards (IASB) har derfor besluttet i 

samarbejde med det amerikanske Financial Accountning Standards Board (FASB) at 

påbegynde arbejdet med en erstatning for IAS 39 med udarbejdelsen af IFRS 9, så man 

fremover får en ensartet standard, alle kan benytte. 

 

IAS 39 foreskriver, at hensættelser til tab skal baseres på historiske data, men som når 

der under finanskrisen sker store og meget hurtige ændringer i den globale økonomi, og 

dermed også i befolkningens betalingsevne, giver dette anledning til problemer, da man 

ifølge IAS 39 ikke må indarbejde forventninger til fremtidige tab. IAS 39 benytter sig nemlig 

af “incurred loss”-metoden. 

Det er blandt andet dette, som IASB og FASB med udviklingen af den nye standard gerne 

vil rette op på, og de har iværksat et projekt i 3 faser til udviklingen af denne nye standard. 

Man forventer at IFRS 9 vil benytte ”expected loss”-metoden.  

 

Ud fra ændringerne i IFRS 9 vil vi se hvilke konsekvenser det kan have for 

virksomhedernes hensættelser til tab, og hvordan de fremover ved hjælp af en 

hensættelsesmodel kan sikre, at deres oparbejdede hensættelser er store nok, til at kunne 

afdække deres tab, således at man undgår samme problem, som vi så under finanskrisen. 
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1.2 Styring af kandidatafhandlingsprocessen 

Med udgangspunkt og inspiration fra Ib Andersens ”Den Skinbarlige Virkelighed”, 

beskriver dette afsnit hvorledes denne kandidatafhandling er opbygget, samt hvordan den 

bagvedliggende process for kandidatafhandlingen er udformet. 

Afsnittet afdækker en fundamental del af selve afhandlingen, og indeholder blandt andet 

information omkring problemstillingen ved det valgte emne, selve problemformuleringen, 

afgrænsning samt valg af metode og struktur. 

 

1.2.1 Problemstilling 

Tilbage i juni 2002 blev EUs Ministerråd enige om, at alle EUs børsnoterede selskaber (på 

det tidspunkt cirka 6-7.000) pr. 1. januar 2005 skulle aflægge årsrapport efter de 

internationale regnskabsstandarder, IAS. 

 

Kort efter beslutningen i 2002, blev IAS 39 godkendt af EU i november 2004, og den skulle 

dermed implementeres af alle børsnoterede selskaber i deres 2005-årsrapporter. 

IAS 39 var en af de mere kontroversielle nye internationale regnskabsstandarder. Den 

satte helt nye normer for indregning og måling af finansielle instrumenter, og gjorde mere 

eller mindre op med den velkendte frase: ”tag et tab når det truer og en indtægt når den er 

sikker”.  

Netop reglerne for nedskrivninger og hensættelser til tab på lån og tilgodehavender er 

essensen i denne kadidatafhandling. Den før så velkendte ordlyd ”Værdien reduceres med 

nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab” kunne pludselig ikke længere bruges, for 

IAS 39 gjorde det meget specifikt, at tab på lån og tilgodehavender kun kunne indregnes i 

resultatopgørelsen såfremt der var en klar indikation af, at der var opstået et tab ved 

værdiforringelse af lån eller tilgodehavender.  

Med IAS 39 skulle der altså foreligge en helt klar, objektiv begrundelse for fremtidige tab, 

før hensættelsen kunne indregnes. 
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Overgangen til IAS betød for mange virksomheder, at deres tidligere oparbejdede 

hensættelser til fremtidige tab var oppustede da de var opgjort efter 

forsigtighedsprincippet, og i årene umiddelbart efter 2004 så man mange regnskaber, hvor 

tidligere hensættelser til fremtidige tab blev tilbageført, hvilket førte til nogle uhørt flotte 

regnskaber. 

 

I 2008/2009 gik det for alvor op for mange, at vi befandt os midt i en alvorlig finansiel krise. 

Bankerne så allerede problemerne i 2007, hvor effekterne af den globale bolig-bobble, de 

lave rentesatser og høje udlånsrater viste tegn på svagheder.  

I årene op til finanskrisen var forbrugernes opfattelse af den globale økonomi, at alt var 

godt. Der var gang i byggerierne, renterne var lave, bankerne og andre 

udlånsvirksomheder var villige til at låne penge ud og huspriserne var konstant høje og 

havde i flere år været stigende – alle var ”murstensmillionærer”. 

 

Finanskrisen ændrede denne opfattelse. Alt blev sat i stå, forbrugsfesten var slut, 

befolkningen var tilbageholdende med luksusgoder, hvilket stoppede både import- og 

eksportvarer. Dette slog igennem hos virksomhederne, som ligeledes måtte holde igen, og 

i visse tilfælde optimere deres drift ved at lave nedskæringer, som ledte til højere 

arbejdsløshed. Set fra fra mange virksomheders side betød den stigende arbejdsløshed, 

at mange af deres tilgodehavender ikke kunne betales, og de måtte sande at deres 

tidligere hensættelser, ikke var store nok til at dække de faktiske tab. 

 

Flere virksomheder måtte på grund af de store tab stoppe eller mindske deres aktiviteter, 

mens andre gik konkurs, hvilket igen forværrede situationen. 

I den optimale situation, ville virksomhederne naturligvis have afdækket deres risiko ved at 

have foretaget hensættelser til imødegåelse af realiserede tab, men en global krise som 

den vi så i 2008, var der ingen der kunne forudse, og IAS 39 gav kun mulighed for at 

hensætte til tab baseret på historiske data. 
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Som en direkte konsekvens af finanskrisen nedsatte IASB (The International Accounting 

Standards Board) et specielt udvalg, som netop skulle vurdere, om de gældende 

standarder for finansielle aktiver samt hensættelser til tab på disse, var tidssvarende og 

effektive i en global økonomi, som med meget kort frist kan ændre karakter. 

 

Formålet med denne afhandling er, at belyse de gældende regler i form af IAS 39 og de 

forventede ændringer og retningslinjer udstukket i den kommende IFRS 9, som skal 

erstatte IAS 39. 

For at tilføje en praktisk tilgangsvinkel, vil vi sammenligne de teoretiske og 

regnskabsmæssige standarder med anvendt regnskabspraksis i en større dansk bank, 

samt vise hvorledes denne og andre virksomheder kan hensætte til tab på lån og 

tilgodehavender i henhold til IFRS 9. 

 

1.2.2 Problemformulering  

Med udgangspunkt i ovenstående problemstilling vil vi belyse problematikken ved 

behandlingen af hensættelser til tab på lån med overgangen fra IAS 39 til IFRS 9. 

  

Da ovenstående ændringer har betydning for alle finansielle virksomheder med 

hensættelser til tab, og som aflægger årsrapport efter de internationale 

regnkabsstandarder, vil vi i denne kandidatafhandling behandle følgende hovedspørgsmål:  

 

- Hvordan skal en finansiel udlånsvirksomhed forholde sig i forhold til hensættelser til 

tab på usikrede lån når IAS 39 bliver til IFRS 9? 
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For at kunne besvare ovenstående hovedspørgsmål, vil følgende underspørgsmål 

ligeledes blive besvaret: 

 

- Hvilke regler gælder i IAS 39 i dag? 

- Hvorfor skal IAS 39 udskiftes med IFRS 9? 

- Hvad er arbejdsplanen for indførslen af IFRS 9? 

- Hvad er de væsentligste forskelle mellem IAS 39 og IFRS 9? 

 

Ydermere vil vi lette overgangen fra IAS 39 til IFRS 9 for de mange finansielle 

virksomheder som aflægger årsrrapport efter de internationale regnskabsstandarder, ved 

at illustrere hvorledes en tabhensættelsesmodel opbygget efter den kommende IFRS 9 

kan se ud. Specifikt vil vi gå i dybden med følgende: 

 

- Hvordan påvirkes anvendt regnskabspraks for hensættelser til tab når IFRS 9 

implementeres? 

- Hvorledes kan tabshensættelser styres i praksis, samt hvilke data er nødvendige, 

for at kunne leve op til forslaget om en “expected loss”-model i IFRS 9?  

 

1.2.3 Afgrænsning 

Ethvert valg inkluderer et fravalg, hvilket er derfor at vi i dette afsnit vil specificere og 

begrunde, hvorledes vi har afgrænset os i denne afhandling. 

 

Målet med denne afhandling er at belyse hvorledes overgangen fra IAS 39 til IFRS 9 vil 

have effekt på hensættelser til tab på lån og tilgodehavender i en udlånsvirksomhed, som 

aflægger regnskab efter de internationale regnskabsstandarder.  

Den danske årsregnskabslov er ikke berørt i denne afhandling, ligesom afhandlingen ikke 

ser på skattebehandlingen af hensættelser til tab på lån og tilgodehavender. 

Afhandlingen behandler ej heller ”lov om finansiel virksomhed”. 
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Afhandlingens praktiske eksempler er således målrettet mod en udlånsvirksomhed. Med 

udlånsvirksomhed mener vi, en finansiel virksomhed som har finansielle aktiver i form af 

udlån. Dette kunne være en bank eller en decideret lånevirksomhed. 

 

I denne afhandling ser vi udelukkende på usikret udlån, og der er derfor ikke taget højde 

for lån med sikkerhedsstillelser i form af for eksempel pant eller lignende. 

 

Eftersom afhandlingen beskæftiger sig med IAS 39 og IFRS 9 ser vi naturligvis kun på 

virksomheder, som aflægger årsrapport efter de internationale regnskabsstandarder. 

Da de internationale regnskabsstandarder benyttes i hele EU, er afhandlingen ikke 

afgrænset til danske forhold. Ligeledes kan vores modelopbygning i afhandlingens del 5, 

benyttes i alle lande og af alle virksomheder, som aflægger årsrapport efter de 

internationale regnskabsstandarder. 

 

Da afhandlingens primære formål er, at belyse overgangen fra IAS 39 til IFRS 9 i forhold til 

hensættelser til tab på udlån, afgrænses afhandlingens praktiske eksempler i kapitel 5 til 

udelukkende gå i dybden med finansielle aktiver som jf. IAS 39 klassificereres som ”lån og 

tilgodehavender”, og som ved første indregning måles til dagsværdi og ved efterfølgende 

målinger til amortiseret kostpris. 

I kapitel 2 og 3 ses dog på hele IAS 39 og sammenligninger til IFRS 9. 

 

IFRS 9 er under udarbejdelse, og endnu ikke endeligt godkendt. Vi ser udelukkende på 

områder af IFRS 9, som kan henføres til ovenstående punkter i IAS 39. 
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1.2.4 Definitioner 

IASB bliver nævnt flere steder i denne kandidatafhandling. IASB er en forkortelse af 

”International Accounting Standards Board”1.  

 

FASB bliver nævnt flere steder i denne kandidatafhandling. FASB er en forkortelse af 

”Financial Accounting Standards Board”2.  

 

Når vi i kandidatafhandlingen nævner Exposure Draft, henfører vi til IASBs ”Financial 

Instruments: Amortised Cost and Impairment (The Exposure Draft)” udgivet den 5. 

november 2009. 

 

CIBOR er en forkortelse af ”Copenhagen InterBank Offered Rate”. Betegnelsen benyttes i 

kapital 5. 

 

LIBOR er en forkortelse af ”London InterBank Offered Rate”. Betegnelsen benyttes i 

kapital 5. 

 

1.3 Struktur og metode 

1.3.1 Projektstyring 

I en kadidatafhandling som vores, er der 2 faktorer som styrer hvorledes afhandlingens 

udformning og forløb kontrolleres,  således at den røde tråd gennem hele afhandlingen 

sikres samt at formalia overholdes. 

 

Rammestyringsfaktorerne er de mere officielle rammer, som denne afhandling er 

underlagt. Det er CBS’s studieordning for kandidatuddannelsen i revision samt 

studievejledningen for cand.merc.aud.  Disse skrivelser udgør tilsammen denne 

afhandlings rammestyringsfaktorer. 

                                            

 
1 Se mere på: www.ifrs.org 
2 Se mere på: www.fasb.org 



Cand.merc.aud. 

Kandidatafhandling 2011 

Louise Bjørkmann & Jacob Green Rasmussen 

 

14 

 

 

 

Processtyringsfaktorerne i denne kandidatafhandling er de faktorer, som styrer selve 

afhandlingens tilvirkning. Det er faktorer som vi som forfattere, er med til at styre, og som 

blandt andet udspringer fra vores problemformulering.  

Problemformuleringen, vores teoretiske viden, samt vores adgang til data er sammenlagt 

de faktorer, som bringer vores afhandling fra problem og idé til færdig viden. 

 

1.3.2 Undersøgelsesproces og -design 

Denne kandidatafhandling forsøger at undersøge og give indblik og forståelse i de 

lovmæssige reguleringer som ligger bag nedskrivninger og hensættelser til tab på lån i en 

finansiel virksomhed, og tager derfor udgangspunkt i allerede tilgængeligt materiale og 

data. 

Det vil sige, at vi i denne kandidatafhandling vil foretage induktive konklusioner; vi vil 

henholde os til generel lovmæssighed, og tage udgangspunkt i empirien, som allerede 

findes på dette område. 

 

Vores kandidatafhandling er altså en induktiv undersøgelse i forhold til den viden vi 

forholder til os, mens arbejdet med denne viden er beskrivende og 

problemløsende/normativt.  

Undersøgelsen er beskrivende, fordi vi vælger at forklare forskellene mellem IAS 39 og 

IFRS 9 med hensyn til nedskrivninger og hensættelser til tab på udlån, og den er 

problemløsende/normativ, fordi vi vælger at bringe denne viden videre i form af et praktisk 

eksempel og en model til hvorledes hensættelser til tab på lån kan styres i praksis. 

 

Vores udersøgelsesdesign er baseret på et dynamisk studie i form af et sæligt 

fremadrettet forløbsstudie. Denne form for fremadrettet forløbsstudier kaldes ”ex ante 

facto”-studier, og kan bedst beskrives som ”før- og efterstudier”, hvor vi i vores afhandling 

ønsker at se nærmere på effekten af overgangen fra IAS 39 til IFRS 9. 

Herunder menes IAS 39 som i sin nuværende form er gældende for nedskrivning og 

hensættelser til tab på, samt IFRS 9 i de stadier og forarbejder, som er tilgængelige i 2. 

halvår af 2011. 
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Vi vil bruge et praktisk eksempel for at vise hvorledes ændringer i IAS 39 og den 

kommende IFRS 9 kan påvirke anvendt regnskabspraksis. De praktiske eksempler vil tage 

udgangspunkt i større dansk bankvirksomhed.  

 

1.3.3 Dataindsamling 

Denne kandidatafhandling bygger på både kvalitative og kvantitative data, samt primære 

og sekundære data. Disse gennemgås kort i dette afsnit. 

 

Primære data: 

Vores primære data er kvantitative og benyttes i vores praktiske modeleksempel. De 

bygger på et selvudviklet datasæt til brug for analyse af forskellene mellem IAS 39 og den 

kommende IFRS 9 samt til at belyse, hvordan en virksomhed i praksis kan bruge data til at 

beregne hensættelser til tab på lån. 

 

Sekundære data: 

Vores sekundære data er kvalitative data og er rammerne udstukket i 

regnskabsvejledningerne IAS 39 og den kommende IFRS 9. 

Disse data er sekundære idet de er indsamlet og udarbejdet af andre end os. De 

sekundære data er primært klassificeret som proces- og forskningsdata. 

Kandidatafhandlingens primære fokusområde ligger på IAS 39 og IFRS 9, og vi har 

dermed kunne benytte os af litteratur udgivet af IASB. 
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1.3.4 Afhandlingens opbygning 

For bedre at give overblik over kandidatafhandlingen, henvises til nedenstående figur, som 

kort illustrerer, hvorledes de forskellige elementer i afhandlingen er forbundet. 

 

 
Figur 1: kandidatafhandlingens hovedelementer (kilde: Andersen, Ib: Den Skinbarlige Virkelighed) 

 

Det ses, at afhandlingen starter med at stille spørgsmål i form af en problemformulering 

(øverste boks i figur 1) – dette er afhandlingens kapitel 1.  

Derefter følger teorien (venstre boks i figur 1) samt analyse af empiri og data (højre boks i 

figur 1). Disse 2 dele af afhandlingen bliver belyst i kapitel 2, 3, 4 og 5. 

Endelig følger en konklusion (nederste boks i figur 1). Dette af afhandlingens kapitel 6. 

 

Nedenfor følger en præsentation af afhandlingens kapitler. 

 

Kapitel 2 – Indhold af IAS 39 

Kapitlet består af en kort gennemgang af den nuværende IAS 39, herunder behandling af 

indregning, måling og tabsreguleringer.  Herudover gennemgår vi i dette kapitel nogle af 

de problemer, der har været i forbindelse med anvendelsen af IAS 39, og hvorfor mange 

mener at den har været alt for kompleks og svær at benytte. Vi ser blandt andet nærmere 

på debatudlægget ”Reducing Complexity in Reporting Financial Instruments” som blandt 

andet er en af bevæggrundene for beslutningen om at ændre IAS 39.  

Problemformulering/

spørgsmål

Analyse

Tolkning

Konklusioner/

svar

Empiri/dataTeori
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Ud fra gennemgangen af ovenstående, vil kapitlet besvare, hvilke overvejelser der har 

været medvirkende til, at IASB har valgt at foretage ændringer af IAS 39, samt at få en 

forståelse for disse. Formålet med denne gennemgang er, at give et overblik over 

nuværende regler og problemerne med disse, så man kan sammenligne med de 

ændringer som ventes i IFRS 9. 

 

Kapitel 3 – IFRS 9 

Dette kapitel indeholder en gennemgang af den projektplan man har opstillet for 

udarbejdelsen af IFRS 9, samt en gennemgang af faserne i dette projekt.  

Udgangspunktet for dette kapitel er at få et overblik over det nuværende arbejde med 

projektet, da det er en længerevarende proces, for dermed at kunne følge hvor langt man 

er med udarbejdelsen den nye standard. Endvidere ser vi på indregningen og måling efter 

de nye regler, og hvilke ændringer man har foretaget i den forbindelse.  

Kapitlet vil ligeledes foretage en analyse af forskellene mellem de nuværende regler i IAS 

39, samt de nye regler i IFRS 9. 

 

Kapital 4 – Implementering af IFRS 9 i praksis 

Dette kapitel indeholder en gennemgang af de praktiske udfordringer i forbindelse med 

overgangen fra IAS 39 til den kommende IFRS 9 i forbindelse med den 

regnskabsmæssige behandling af finansielle aktiver (udlån), samt hvorledes udlån kan 

kvalificeres og vurderes.  

Samtidig giver kapitelet et indblik i begreberne ”incurred loss”- og ”expected loss”-model, 

som vil bliver gennemgået med eksempler i kapitel 5, hvorfor kapitel 4 kan anses som en 

introduktion til kapitel 5. 

 

Kapitel 5 – Hensættelser til tab på udlån i praksis i henhold til IFRS 9 

I dette kapitel samler vi teorien bag standardene IAS 39 og IFRS 9 og omdanner den til 

praktiske eksempler. 

Her vil blive set nærmere på både indregning til amortiseret kostpris, på hensættelser til 

tab, samt hvorledes både fastforrentet og variabelt forrentet udlån skal behandles 

forskelligt. 
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Samtidig ses der nærmere på, hvordan en virksomhed med grupper af enslignende udlån 

kan opbygge en model til beregning af hensættelser til tab. 

Kapitlet udmunder i en model, som beviser hvorledes en udlånsvirksomhed og revisor kan 

følge data fra både interne og eksterne kilder, fra udlånet er indregnet og til det endeligt 

betales eller nedskrives som tab. 

 

Kapitel 6 – Konklusion 

Vores konklusion kommer i kapitel 6. Det er her vi opsamler på hele kandidatafhandlingen 

og sikrer, at alle stillede spørgsmål i problemformuleringen bliver besvaret. 

 

1.3.5 Kildekritik 

Alle data og kilder brugt i denne afhandling kommer fra velkendte organisationer og 

revisionsfirmaer som IASB, FASB, Deloitte, KPMG med videre. 

 

Vi betragter informationerne i de brugte kilder som troværdige og objektive, da mange af 

vores kilder bygger på allerede godkendte internationale regnskabsstandarder. 

 

IFRS 9 er stadig i udkastform, og endnu ikke godkendt. Den bliver udstedt af IASB, mens 

mange holdninger og fortolkninger af den kommende standard kommer fra store, 

velkendte revisionsfirmaer. Disse fortolkninger er et udtryk for deres holdninger og ønsker 

om implementering, og kan derfor betragtes som subjektive idet standarden stadig er 

under udarbejdelse. 

Vi stiller os ikke direkte kritiske overfor disse udtryk og holdninger, men det skal alligevel 

tages med i betragtning, når denne kandidatafhandling læses. 
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2. DEL 2 – INDHOLD AF IAS 39 

 

2.1 IAS 39 – Indregning & Måling 

IAS 39 omfatter indregning og måling af finansielle aktiver og finansielle forpligtelser, og 

beskriver hvilke regler og principper, der er inden for dette område. For at få styr på 

definitionen på finansielle forpligtelser og finansielle aktiver, skal IAS 39 ses i 

sammenhæng med IAS 32 – Præsentation og oplysninger af finansielle instrumenter. 

Formålet med IAS 32 er at fastlægge principperne for præsentation af finansielle 

instrumenter som forpligtelser og egenkapital, og for modregning af finansielle aktiver og 

finansielle forpligtelser. Definition af et finansielt aktiv er i IAS 32 defineret som ”enhver 

aftale, der udgør et finansielt aktiv i en virksomhed og en modsvarende finansiel 

forpligtelse eller et egenkapitalinstrument i en anden virksomhed” 3. 

 

Som udgangspunkt anvendes IAS 39 af alle virksomheder og på alle finansielle 

instrumenter, dog med følgende undtagelser jf. IAS 39 nr. 2 a-j4 

• Investeringer i dattervirksomheder (IAS 27) 

• Investeringer i associerede virksomheder (IAS 28) 

• Kapitalandele i joint ventures (IAS 31) 

• Leasingkontrakter (IAS 17) 

• Pensionsordninger (IAS 19) 

• Egenkapitalinstrumenter, der er udstedt af den regnskabsaflæggende virksomhed 

og er klassificeret som egenkapital (IAS 32) 

• Forsikringskontrakter og finansielle garantier (IFRS 4) 

• Andre lånetilsagn (IAS 37) 

• Aftaler om betinget købspris ved virksomhedssammenslutninger (IFRS 3) 

• Aktiebaseret vederlæggelser (IFRS 2) 

                                            

 
3 IAS 32 – Finansielle instrumenter: Oplysning og Præsentation. 
4 IAS 39 – Finansielle instrumenter: Indregning og måling. 
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IAS 39 omfatter således alle finansielle forpligtelser med undtagelse af ovennævnte. Her 

ud over giver IAS 39 en grundig beskrivelse af indbyggede afledte finansielle instrumenter, 

og hvordan disse skal behandles. 

Indbyggede afledte finansielle instrumenter kan være aftaler om køb, salg eller 

leasingkontrakter, og kan derfor opstå i mange forskellige varianter. Som udgangspunkt 

opdeler man disse, så de kan måles hver for sig. IAS 39 indeholder en vejledning, som 

kan benyttes til at vurdere, om de indbyggede afledte finansielle instrumenter skal skilles, 

og dermed måles til dagsværdi.  

 

Vi vil kun komme kort ind på indbyggede afledte finansielle instrumenter videre i vores 

afhandling, og vil ikke analysere yderligere på disse. Dette vil være for omfattende, da 

vores emne primært vedrører udlån. 

 

2.1.1 Første indregning  

Ifølge IAS 39 skal indregning ske til dagsværdi første gang der indregnes, og dette skal 

ske fra det tidspunkt hvor der for virksomheden, er tale om en aftalemæssig rettighed eller 

pligt. Første indregning vil være på det tidspunkt, hvor virksomheden indgår en kontrakt, 

for eksempel et lånedokument.  

Til opgørelsen af dagsværdi benyttes den pris der er betalt eller modtaget for det enkelte 

vederlag, og hvis dette ikke er muligt skal værdien skønnes ud fra brug af 

værdiansættelsesmetoder. 

De transaktionsomkostninger der måtte være i forbindelse med de finansielle aktiver eller 

finansielle forpligtelser, skal tillægges dagsværdien, med mindre der i indregningen er 

medtaget værdiændringer over resultatet. 

 

Indbyggede afledte finansielle instrumenter skal også ved første indregning indregnes til 

dagsværdi. Hvis det ikke er muligt at måle dagsværdien af det afledte finansielle 

instrument særskilt, så skal hele kontrakten indregnes til dagsværdi med værdiændringer 

over resultatet. IAS 39 indeholder en vejledning og eksempler til disse afledte finansielle 

instrumenter.  
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2.1.2 Klassifikation og måling efter første indregn ing 

Den efterfølgende måling vil være på balancedagen, og når et finansielt aktivt skal 

indregnes, er det vigtigt at man får opdelt de finansielle aktiver korrekt, da den 

regnskabsmæssige behandling er forskellig, alt efter hvilken kategori aktiverne opdeles 

efter.  

De fire kategorier jf. IAS 39 nr.95 er: 

 

A. Finansielle aktiver til dagsværdi med indregning af værdiændringer i resultatet: 

Denne kategori omfatter aktiver som benyttes til handel (handelsbeholdninger), det 

vil sige aktiver som man forventer på kortere sigt vil give gevinst ved salg, afledte 

finansielle instrumenter og aktiver som ved første indregning er medtaget som 

”dagsværdi med indregning af værdiændringer i resultatet”. 

 

Man kan dog også vælge denne kategori, hvis man mener at det giver et mere 

retvisende billede at anvende denne indregning, frem for den gruppe hvor aktivet 

ellers ville høre til. 

 

Disse aktiver måles ved efterfølgende indregning til dagsværdi, som overskriften 

også indikerer.  

 

B. Hold til udløb investeringer: 

Hvis der er tale om aktiver som har fast udløbsdato, faste betalinger og som man 

forventer at beholde til udløb, kan man benytte denne kategori. Normalt kunne dette 

være obligationer, da disse har fast udløbsdato. Aktier kan ikke anvendes i denne 

kategori, da aktier aldrig har løbetid. Selvom virksomhederne har anskaffet aktierne 

med henblik på at beholde dem, så længe virksomheden eksisterer, vil det stadig 

ikke være muligt at anvende ”hold til udløb” 

                                            

 
5 IAS 39 – Finansielle instrumenter: Indregning og måling 
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Hvis der mod forventning bliver solgt aktiver fra denne kategori, så mister man 

ifølge IAS 39 retten til at benytte denne kategori i 2 år, og hvis der er yderligere 

aktiver i kategorien skal disse også omklassificeres.  

Sker dette, skal aktiverne istedet indregnes til amortiseret kostpris. 

 
C. Lån og tilgodehavender: 

Virksomheder som stiller varer eller tjenesteydelser til rådighed, eller som låner 

penge til en debitor, vil kunne klassificere deres aktiver under denne kategori. 

 

Virksomheden skal måle deres lån og tilgodehavender til amortiseret kostpris. 

 

D. Finansielle aktiver disponibel for salg: 

Dette er den kategori som benyttes, hvis det ikke er muligt at fastligge dagsværdien 

pålideligt, og det er den kategori som anvendes på aktiver, som ikke kan placeres i 

nogle af de andre 3 kategorier. Det kan for eksempel være finansielle aktiver, som 

ikke kan holdes til udløb, unoterede aktier og andre egenkapitalinstrumenter hvor 

dagsværdi kan opgøres pålideligt. 

 

Aktiverne indregnes til dagsværdi, og værdiændringerne skal føres over 

egenkapitalen. I meget få tilfælde kan der være tale om aktier eller andre 

egenkapitalinstrumenter, som også er unoterede, og hvor det ikke er muligt at 

opgøre dagsværdien. Disse skal måles til kostpris med fradrag af eventuelle 

nedskrivninger. 
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For at for et nemt overblik over de forskellige muligheder for indregning er dette illustreret i 

nedenstående tabel: 

 

Måling af finansielle aktiver 
Kategori af finansielle 
aktiver 

Måling ved 
første 
indregning 

Efterfølgende 
måling 

Indregning af 
værdiændringer 

Lån og tilgodehavender Dagsværdi Amortiseret kostpris Resultatopgørelse 
Aktier der holdes til udløb Dagsværdi Amortiseret kostpris Resultatopgørelse 
Aktiver der måles til 
dagsværdi med 
indregning af 
værdiændringer i 
resultatet 

Dagsværdi Dagsværdi Resultatopgørelse 

Aktiver disponibel for 
salg  
(i normaltilfælde) 

Dagsværdi Dagsværdi Egenkapital 

Aktiver, hvis dagsværdi 
ikke kan opgøres 
pålideligt 

Dagsværdi Kostpris med fradrag 
er eventuel 
nedskrivning 

Evt. nedskrivning i 
resultatopgørelsen 

Afledte finansielle 
instrumenter 

Dagsværdi Dagsværdi Resultatopgørelsen 

Tabel 1: Måling af finansielle aktiver, kilde: Deloitte: Introduktion til de internationale regnskabsstandarder, 

maj 2005 

 

Man kan altid vælge at måle aktiver til dagsværdi, undtagen for aktier og 

egenkapitalinstrumenter, hvor det ofte kan være svært at måle en dagsværdi pålideligt. 

Man skal altid vælge klassificeringen af de finansielle aktiver ved første indregning, da det 

efter indregningen ikke er tilladt at skifte. 

Alle finansielle aktiver, som ikke måles til dagsværdi, skal ved regnskabsafslutning 

vurderes for eventuelle nedskrivninger. Det gælder blandt andet lån og tilgodehavender, 

som ifølge IAS 39, stk. 63 skal reguleres til den regnskabsmæssige værdi og 

virksomheden skal føre tabet/nedskrivningen på aktivet eller hensætte til tab. 
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2.1.3 Første indregning af finansielle forpligtelse r 

Første indregning af de finansielle forpligtelser er fuldstændig den samme, som for 

aktiverne. Det skal ligeledes ske indregning til dagsværdi første gang der indregnes, og 

dette skal ske fra det tidspunkt hvor der for virksomheden, er tale om en aftalemæssig 

rettighed eller pligt. 

 

2.1.4 Klassifikation og måling af finansielle forpl igtelser efter første indregning 

Efter den første indregning af finansielle forpligtelser, skal disse indregnes til amortiseret 

kostpris, dog med undtagelse af gæld som er optaget for at opnå gevinst på 

handelsbeholdninger, finansielle forpligtelser til dagsværdi og afledte finansielle 

instrumenter. 

Ligesom de finansielle aktiver er også forpligtelserne opdelt i kategorier, som kort 

beskrives nedenfor. 

 

A. Finansielle forpligtelser, der måles til dagsværdi med indregning af værdiændringer: 

Denne kategori omfatter de forpligtelser, som er påtaget med handel for øje, og 

hvor man forventer at det vil give en gevinst på kort sigt. Afledte finansielle 

instrumenter, hvor der er tale om en forpligtelse, vil også kunne falde ind under 

denne kategori. 

  

Hvis man skal benytte denne kategori, skal den vælges fra første indregning, da det 

ikke er muligt at skifte efterfølgende.  

 

Som overskriften indikerer måles der til dagsværdi, og man indregner 

værdiændringerne over resultatet 

 

B. Alle andre finansielle forpligtelser: 

Forpligtelser som ikke kan placeres til dagsværdi henføres til denne kategori. Dette 

gælder blandt andet bankgæld, prioritetsgæld, vareleverandører og anden gæld. 

 

Alle disse forpligtelser måles til amortiseret kostpris. 
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2.1.5 Amortiseret kostpris 

Da flere af de finansielle instrumenter indregnes til kostpris, som vi også har set af 

ovenstående, vil vi kort forklare hvorledes dette opgøres. Amortiseret kostpris er den 

tilbagediskonterede værdi af restgælden.  

Den amortiserede værdi er den værdi som det finansielle aktiv eller forpligtelser har på 

indregningstidspunktet (første indregning) med fradrag af eventuelle afdrag, fradrag for 

nedskrivninger og forskellen mellem det oprindelig indregnede beløb og det forfaldne 

beløb ved udløb. 

 

Ifølge IAS 39, stk. 63 benyttes den effektive rente til at finde nutidsværdien.  

 

De omkostninger der har været ved anskaffelsen af de finansielle instrumenter, som skal 

måles til amortiseret kostpris skal tillægges anskaffelsesprisen, således at de fordeles over 

instrumentets levetid. 

 

Senere i vores afhandling i afsnit 5.1 vil vi gå i dybden med netop amortiseret kostpris, og 

komme med nogle praktiske eksempler på dette. Dermed illustreres det, hvordan dette 

beregnes og hvilke regnskabsmæssige konsekvenser, det kan have. 

 

2.1.6 Nedskrivninger/værdiregulering 

Som tidligere nævnt skal der foretages værdiregulering af aktiver og finansielle 

forpligtelser som måles til dagsværdi. Dette gøres ved regnskabsudarbejdelsen jf. IAS 39, 

stk. 58. De nuværende regler i IAS 39 benytter en faktisk tabsmodel (”incurred loss”), og 

det vil sige, at man ikke kan hensætte til tab før disse er indtruffet. En virksomhed vil derfor 

først kunne nedskrive et tilgodehavende, hvis deres debitor for eksempel er gået konkurs, 

og de har dokumentation for dette. 

 

Da der er forskellige metoder til indregning har dette også betydning for 

værdireguleringerne jf. IAS 39 stk. 63, 66 og 67, hvor man kan se de forskellige regler. 
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På finansielle aktiver indregnet til amortiseret kostpris opgør man tabet, som forskellen 

mellem den regnskabsmæssige værdi og nutidsværdien af de pengestrømme man 

forventer fra aktivet, diskonteret med den effektive rente jf. IAS 39 stk. 63. Den effektive 

rente, skal være den der blev beregnet ved den første indregning. Man kan reducere 

aktivet direkte med det beregnede tab, eller man kan anvende en hensættelseskonto. 

Reguleringen skal føres som en udgift i regnskabet over resultatopgørelsen. 

De finansielle aktiver disponible for salg bliver målt til dagsværdi, og bliver derfor reguleret 

løbende. De reguleringer der fremkommer, har dog ikke resultatbetydning, da de bogføres 

på egenkapitalen. Hvis der klare beviser for at aktivet er værdiforringet, så skal det tab 

som tidligere har været ført over egenkapitalen flyttes til resultatet. Hvis man sælger det 

finansielle instrument, eller forpligtelsen er ophørt og skal ud af regnskabet, så vil tidligere 

tab på egenkapitalen bliver realiseret, og skal føres over resultatet. 

 

Der er også specielle regler for nedskrivning af finansielle aktiver som er indregnet til 

kostpris, hvilket kan være unoteret egenkapitalinstrumenter, hvor det ikke har været muligt 

at måle dagsværdien pålideligt. Det medfører at tabet opgøres som forskellen mellem den 

regnskabsmæssige værdi, og nutidsværdien af de forventede pengestrømme diskonteret 

med markedsafkast for et tilsvarende aktiv. 

 

Ifølge IAS 39, stk. 64 så skal virksomheden vurdere, om der har været en klar 

værdiforringelse for det enkelte aktiv, og om disse er væsentlige. Ifølge stk. 64 skal 

virksomheden vurdere værdiændringerne på de finansielle instrumenter for at finde ud af 

om disse er væsentlige i sig selv eller om de er væsentlige for en gruppe. Det er nemlig 

afgørende for hvordan virksomheden skal placere aktivet, da det har betydning for 

vurderingen af tab.   

I afsnit 4.2.1 kommer vi nærmere ind på enkeltstående vurderet aktiver, og aktiver som 

kan vurderes gruppevis.  
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Nedskrivninger efter reglerne i IAS 39 var ligeledes et af de problemer, som blev påpeget 

under finanskrisen, da mange virksomheder pludselig fik store tab i deres resultater, da 

der ikke var hensat nok til de tab, som man måtte realisere i forbindelse med finanskrisen. 

Reglerne i IAS 39, har som tidligere nævnt kun set på tab som er indtruffet og kan 

dokumenteres, og dette ramte hårdt, da hele verden blev ramt af den globale krise.  

 

2.2 Udskiftning af IAS 39 

På bagrund af den finansielle krise som efterhånden har givet store økonomiske 

problemer i hele verden, og som har medført ekstra fokus på indregning og måling i 

regnskaberne, har man iværksat arbejdet med en ny standard, IFRS 9, som skal erstatte 

den nuværende IAS 39.  

IAS 39 Finansielle instrumenter opstiller krav til indregning og måling af finansielle aktiver, 

finansielle forpligtelser og visse kontrakter om køb og salg af ikke finansielle poster. IAS 

39 har i mange år været en meget omtalt standard, og mange har gjort opmærksom på at 

kravene i IAS 39 har været svære at forstå og at anvende i praksis6. International 

Accounting Standards Board har i flere omgange forsøgt at ændre IAS 39 for at gøre 

kravene mere tydelige, og man har også tilføjet vejledninger for at gøre standarden mere 

burgervenlig. Dette var dog ikke tilstrækkeligt, og i 2008 beslutter IASB i samarbejde med 

den amerikanske Financial Accounting Standards Board at udsende et debatoplæg – 

”Reducing Complexity in Reporting Financial Instruments”. Dette oplæg havde stor fokus 

på måling og regnskabsmæssig sikring af finansielle aktiver, og hvordan man fremover 

kunne lette arbejdet med disse områder.  

 

I afsnit 2.4 vil vi se nærmere på dette oplæg og nogle af hovedpunkterne i dette. Efter 

udsendelsen af debatoplægget var der mulighed for, at indsende kommentarer og 

synspunkter, og da der kom meget stor tilbagemelding herpå, besluttede man derfor at 

iværksætte arbejdet med udskiftning af IAS 39.  

 

                                            

 
6 IASB: ”Reducing Complexity in Reporting Financial Instruments”, 2008, afsnit 3.81, side 4 
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Blandt de mange tilbagemeldinger, fik IASB og FASB blandt andre henvendelse fra 

lederne af G20-landene, som havde forslag til ændringer på flere regnskabsstandarder, 

herunder finansielle aktiver. På grund af den finansielle krise fremsatte G20-landene et 

krav om, at den fremtidige nedskrivningsmodel skulle tage højde for forventede tab 

(”expected loss” model), og man anmodede om at arbejdet ville blive fremskyndet, da 

behovet var stort.  

 

2.3 Hvorfor udskiftning af IAS 39? 

IAS 39 var som tidligere nævnt udsat for massiv kritik, og et at de store problemer var 

kategoriseringen af de enkelte finansielle instrumenter.  

Som vi så i afsnit 2.1.2 så er der mange forskellige kategorier, og det giver mange 

forskellige muligheder for indregning. Ændringer i de finansielle instrumenter kan derfor 

betyde, at de finansielle instrumenter skifter kategori, og dermed ændrer 

indregningsmetode hvilket medfører ændring i værdien. Hvis der sker ændringer kan det 

betyde, at virksomheder skal måle til dagsværdi i stedet for amortiseret kostpris. 

 

På baggrund af de mange muligheder er det svært for regnskabsbrugerne og 

virksomhederne selv at finde ud af, hvilken kategori de enkelte aktiver hører under, og det 

kan ofte være svært at se på typen af aktiver, hvilken kategori de hører under. Hvis en 

virksomhed er i besiddelse af noterede obligationer kan disse placeres i 3 af grupperne i 

vores tabel 1 i afsnit 2.1.2: aktiver målt til dagsværdi, aktiver der holdes til udløb og aktiver 

disponible for salg. Så det samme finansielle instrument kan være i flere kategorier, 

afhængig af hvad virksomhedens hensigt med det har været.  

 

Det er derfor også vigtigt, at virksomhedens hensigt med anskaffelsen af de finansielle 

instrumenter er offentliggjort til alle. Det er ikke nok at de personer, som har købt aktiverne 

ved hvorfor, der er nødt til at blive givet besked til dem som bogfører og værdiansætter, da 

de skal vide hvordan aktivet skal indregnes. Derfor kan det være svært for virksomhederne 

at få indregnet deres finansielle instrumenter korrekt, og ligeledes holde styr på hvilken 

kategori, man har placeret dem i. Hvis der sket misforståelse mellem de forskellige 

grupper i virksomheden og informationsniveauet ikke har været godt nok, kan det få store 

konsekvenser.  
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Som eksempel kunne være hvis der ved en fejl sælges aktiver i kategorien ”hold til udløb” 

da regnskabsafdelingen og ledelsen har misforstået hinanden vedrørende et specifikt 

aktiv. Det vil betyder at samtlige aktiver i denne kategori, skal omklassificeres og 

virksomheden må som tidligere nævnt ikke anvende kategorien i 2 år. 

 

Skift mellem de forskellige kategorier for de finansielle instrumenter fra år til år kan betyde, 

at det kan være vanskeligt for regnskabsbrugerne at lave sammenligningstal, og dermed 

gøre de forskellige årsregnskaber sammenlignelige.  

Det er heller ikke muligt at se ud fra posterne i balancen, hvordan et aktiv er indregnet. En 

samlet balancepost kan indeholde aktiver målt til både dagsværdi og amortiseret kostpris. 

Dog kræver IAS 39 jf. stk. 54 at der skal oplyses, hvis der er sket ændring. Der kan være 

stor forskel på værdien af det finansielle instrument, afhængig af om det er indregnet til 

dagsværdi eller amortiseret kostpris.  

Under den finansielle krise var det specielt dette område, som gav yderligere problemer, 

da mange virksomheder valgte at skifte indregningsmetoder for at undgå tab i deres 

regnskaber. 

 

Ligeledes har det i mange år været et problem, at der ikke på internationalt plan er et 

samlet og ensartet sæt regnskabsstandarder. Der har været en øget globalisering, der 

handles mere på tværs af landegrænser, og man er derfor blevet mere opmærksom på 

forskellene mellem de eksisterende regnskabsstandarder. I USA benyttes US GAAP7, 

mens resten af verden som aflægger regnskab efter de internationale regler benytter 

IFRS. Det gør det meget svært for investorer at sammenligne de amerikanske regnskaber 

med regnskaber fra den øvrige verden. Umiddelbart vil det ikke være muligt at få 

fuldstændige ens regnskabsstander for hele verden, og det ville også være meget 

omkostningsfuldt.  

  

                                            

 
7 Amerikanske regnskabsstandarder, udstedt af FASB 
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IASB og FASB har dog begge interesse i at få bedre muligheder for sammenligning på 

tværs af deres standarder, og det medførte at de to organisationer har indgået et 

samarbejde for fremover at mindske forskellene mellem eksisterende 

regnskabsstandarder for de to organisationer.  

 

Det medførte, at de to organisationer i 2002 underskrev en fælles aftale, kaldet Norwalk 

aftalen, og i 2008 udsendte man ”Memorandum of understanding”8. I denne aftale 

forpligtede IASB og FASB sig til at udarbejde standarder af høj kvalitet, som kan bruges 

på regnskaber inden for landendes grænser og på tværs af landegrænser. De to 

organisationer opstillede 2 krav efter indgåelsen af aftalen, som de ville bestræbe sig på at 

opfylde: 

• At gøre de eksisterende standarder fuldt sammenlignelige, så snart det er praktisk 
muligt. 

• At koordinere deres fremtidige arbejdsprogrammer for at sikre, at man kan 
opretholde de sammenlignelige standarder fremover 

Det at de to organisationer indgik disse forpligtelser, satte gang i arbejdet med at forbedre 

de eksisterende regnskabsstandarder. Således at man kan mindske de 

regnskabsmæssige forskelle på regnskaber aflagt efter de gældende regler fra de to 

organisationer. Specielt de finansielle instrumenter er et af de områder, hvor der har været 

store forskelle mellem IFRS og US GAAP. Det gælder blandt andet for kategoriseringen af 

aktiver, hvor US GAAP ikke anvender kategorien ”udlån og tilgodehavender”, som i IAS 

39, men i stedet kategoriseres disse som ”hold til udløb” eller ”disponible for salg”.  

  

                                            

 
8 http://www.fasb.org/news/memorandum.pdf 
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Da kategoriseringen af afgørende for nedskrivningerne, betyder det selvfølgelig også at 

der fremkommer nogle forskelle på baggrund af dette. Som vi var inde på i tidligere afsnit 

nedskrives der i IAS 39 på tab som er sket. I US GAAP skal et aktiv nedskrives, hvis 

dagsværdien er faldet og er mindre end den bogførte værdi, hvis der er tale om et 

permanent tab og ikke kun et midlertidigt tab. Det var blandt andet nogle af disse forskelle 

som gav anledning til diskussion under den finansielle krise, da tabsnedskrivninger ikke 

var sammenlignelige.  

 

Efter finanskrisen blev der lagt stort pres på de to organisationer for at fremskynde 

arbejdet med hensyn til de finansielle instrumenter, da disse har været væsentlige under 

krisen. 

 

Som svar på kritiken af IAS 39, udsendte IASB i samarbejde FASB et debatoplæg, 

”Reducing Complexity in Reporting Financial Instruments”, hvor de kom med forslag til 

ændringer og forbedringer af IAS 39.  

For at belyse, hvorfor IASB og FASB har iværksat en større ændring af IAS 39, vil vi i det 

efterfølgende afsnit gennemgå debatoplægget, med henblik på at kommentere på de 

vigtigste ændringer. 

 

2.4 Debatoplæg “Reducing Complexity in Reporting Fi nancial Instruments” 

I marts 2008 udsendte IASB et debatoplæg ”Reducing Complexity in Reporting Financial 

Instruments”9, som et udspil på arbejdet med at forbedre indregningen af finansielle 

instrumenter. I rapporten fremsætter IASB nogle forslag til hvordan de mener, man kan 

mindske kompleksiteten i IAS 39 på længere sigt. Oplægget er opdelt i 3 afsnit, samt 

efterfølgende tillæg A-E.  De tre afsnit er følgende: 

1. Problemer med måling 

2. Mellemliggende metoder til måling og relaterede problemer 

3. Langsigtet løsning – en fælles målemetode til alle finansielle instrumenter 

                                            

 
9 IASB: ”Reducing Complexity in Reporting Financial Instruments”, 2008 
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Vi vil se på de 3 afsnit og beskrive de overvejelser IASB har gjort i forbindelse med 

udsendelsen af deres debatoplæg, samt give et overblik over de overvejelser der har 

været omkring udskiftningen af IAS 39, herunder hvad der ligger til grund for dette.  

 

2.4.1 Problemer med måling 

Dette afsnit fokuserer på de problemer, der er i forbindelse med målingen af de finansielle 

instrumenter. De nuværende regler indeholder så mange forskellige muligheder for måling, 

hvilket også medfører flere muligheder for indregning af gevinster og tab. De mange krav 

betyder at IAS 39 virker meget kompleks.  

Som eksempel kan kort nævnes: dagsværdi med regulering over resultat, dagsværdi med 

regulering via egenkapital og kostpris med reguleringer af afskrivninger. Listen er meget 

lang og dette var kun et par eksempler, resten kan ses i afsnit 1.2 i  ”Reducing Complexity 

in Reporting Financial Instruments”10. Listen indeholder eksempler, som kun er krav ifølge 

IAS 39, eller krav i US GAAP og nogle af kravene er brugt af begge. Derfor kan det som 

tidligere nævnt være svært at overskue for dem som anvender standarderne og 

regnskabsbrugerne, da de mange muligheder gør det meget komplekst. 

 

Det som er problemet i forhold til IAS 39, er de mange komplekse krav til målingen af de 

finansielle instrumenter. Grunden til, at der er så mange muligheder, er for at kunne vise 

en løbende værdi på de finansielle instrumenter, eller at vise en kostpris med reguleringer, 

men nogle af muligheder kan også være en blanding af begge dele. 

  

Da de forskellige indregningsmetoder medfører forskellige muligheder for behandling af 

gevinst og tab, kan det medføre at to ens finansielle instrumenter måles forskelligt af den 

samme virksomhed, da det er virksomhedens hensigt i forhold til at realisere 

pengestrømene fra instrumentet, der afgør hvordan det skal måles11.  

  

                                            

 
10 IASB: “Reducing Complexity in Reporting Financial Instruments”, 2008, side 14 & 15 
11 IASB: “Reducing Complexity in Reporting Financial Instruments”, side 16 
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Det er blandt andet noget af det, som mange af de regnskabsanalytikere og revisorer med 

videre synes er problematisk.  

 

IASB har i rapporten om ”Reducing Complexity in Reporting Financial Instruments”, 

opstillet en liste over de vanskeligheder som disse regnskabsbrugere har: 

 

1. Kriterierne for hvornår et instrument kan eller skal måles på en bestemt måde kan 

være vanskelig at anvende og forstå. Hvis der sker ændringer af de finansielle 

instrumenter, ændres kravene og kan anvendes forskelligt på de nye instrumenter. 

Det kan være svært for revisor at holde øje med ændringerne, og fastholde den 

passende metode på det enkelte instrument.  

2. Der er ingen klare krav til visse former for finansielle instrumenter. 

3. I nogle tilfælde kan ledelsen selv vælge, hvordan deres instrumenter skal indregnes. 

Hvis dette gøres på et forkert tidspunkt eller uden dokumentation, kan det få 

konsekvenser, som ledelsen måske ville have været foruden. I værste tilfælde kan 

det forkerte valg eller mangel på dokumentation betyde, at de skal ændre på 

indregningen for tidligere perioder. 

4. Forskellige gevinster eller tab kan skyldes forskellige indregningsmetoder, og disse 

kan lægges sammen til en linje når totalindkomsten opgøres. 

5. Det er ikke altid muligt at afgøre, hvilke målinger som anvendes på det finansielle 

instrument, eller forstå de konsekvenser dette kan have.  Det kan derfor være svært 

at sammenligne virksomheder, sammenligne forskellige regnskabsår for samme 

virksomhed, men også at sammenligne forskellige poster i det samme regnskabssår, 

da de kan være behandlet forskelligt. 

6. Det er svært at vedligeholde og fortolke de mange og komplicerede krav. Det gør det 

ekstra tidskrævende for dem som udarbejder regnskaberne samt revisor. 
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IASB ønsker på baggrund af ovenstående en langsigtet løsning, hvor man kan måle alle 

finansielle instrumenter på samme måde, og på den måde slippe for at klassificere mellem 

de mange kategorier. I rapporten ”Reducing Complexity in Reporting Financial 

Instruments”, som er udsendt som et debatoplæg, stillede de spørgsmålet12 til læserne 

”om man mente, at de nuværende regler for rapportering af finansielle instrumenter 

krævede større ændringer?”. Dette blev gjort, for at imødekomme nogle af de mange 

bekymringer fra virksomheder og revisorer. Herefter var der høringsfrist, hvor brugerne af 

IAS 39 og andre med interesse herfor kunne indsende deres kommentarer, spørgsmål og 

eventuelle forbedringer. 

 

2.4.2 Midlertidig løsning til måling af alle typer finansielle instrumenter 

Som beskrevet ovenfor ønsker man på langt sigt at komme frem til en løsning, hvor der 

kun er en mulighed for indregning. Men dette er ikke uden problemer, da en sådan 

ændring kan betyde store forskelle i værdierne for de finansielle instrumenter. Derfor har 

IASB med deres oplæg valgt at ligge op til nogle midlertidige løsninger, og forventer at få 

tilbagemelding omkring disse, så de kan benyttes indtil den endelige metode er klar.  

Nedenfor er IASBs kriterier for et midlertidigt forslag oplistet13: 

 

1. Et forslag til en ændring bør give mere relevant og forståelig information til brugerne 

af de finansielle vejledninger. Forslaget må ikke reducere allerede eksisterende 

information eller gøre det mere vanskeligt at forstå. 

2. Forslaget skal være i overensstemmelse med det langsigtede mål. Reelt skal 

ændringen øge antallet af finansielle instrumenter, der måles til dagsværdi. 

Ændringen må på ingen måde betyde, at de finansielle instrumenter der allerede 

måles til dagsværdi fremover måles anderledes. 

3. Et forslag må ikke øge kompleksiteten, men bør i stedet være med til at mindske den 

for de virksomheder som aflægger regnskab, deres revisor og andre brugere.  

                                            

 
12 IASB: ”Reducing Complexity in Reporting Financial Instruments”, 2008, Question 1 
13 IASB: ”Reducing Complexity in Reporting Financial Instruments”, 2008, afsnit 2.2 
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4. Fordelene som ændringen medfører, skal være så væsentlige, at de kan forsvare de 

omkostninger som fremkommer i forbindelse hermed. Ændringer kan ikke undgå at 

påfører ekstra omkostninger for både virksomheder, revisor og andre brugere, men 

hvis det er tale om ændringer som sandsynligvis vil blive ændret igen, skal de ikke 

indføres, men mindre det medfører en væsentlig forbedring og forenkling.  

 

Der blev ligeledes stillet spørgsmålstegn ved, om det kunne være en god idé at indføre 

midlertidige løsninger til måling af de finansielle instrumenter, indtil det er muligt at indføre 

de endelige ændringer.  

IASB har brugt mange ressourcer på at diskutere mulighederne for ændringer af IAS 39, 

så den fremover kan blive mere brugervenlig. Men mange af de forslag som de kom frem 

til, vil betyde store omkostninger, og derfor har man ikke arbejdet videre med disse. Det er 

vigtigt at de ændringer, som man vil benytte på kort sigt stemmer overens med de 

ændringer man forventer at foretage på længere sigt. Således sikres det, at der ikke stilles 

yderligere krav til virksomhedernes behandling af de finansielle instrumenter på kort sigt.   

Nogle af de forslag som de har vurderet, og som er mulige at arbejde videre med, vil vi se 

på i nedenstående afsnit. 

 

2.4.2.1 Forslag til ændringer af de midlertidige må lingsmetoder 

IASB anbefaler, at de eksisterende målekrav ændres, at man erstatte de eksisterende 

målemetoder med dagsværdi, dog med nogle valgfri undtagelser. Samtidig ønskes 

kravene til regnskabsmæssig sikring forenklet.  

 

For at komme i gang med dette arbejde har IASB fremsat følgende forslag: 

 

1. Ændring af de eksisterende krav til måling: 

Det er blevet gjort klart, at mange mener, at IAS 39 er for kompliceret og svær at 

forstå, når der skal vælges metoder til indregning for de finansielle instrumenter, og 

derfor vil man gerne reducere antallet af målingskategorier.  

 

IASB foreslår, at man fjerner muligheden for at kategorisere som ”hold til udløb”. 
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Det vil medføre, at der fremover indregnes til dagsværdi, og det vil mindske 

muligheden for at virksomheder får valgt en forkert kategori, som kan medføre en 

omkategorisering, som vi også tidligere har været inde på. De eksisterende regler i 

”hold til udløb” har meget strenge krav, og dette har været vanskeligt for 

virksomhederne at holde styr på. Hvis man har fået indregnet aktiverne i denne 

kategori, skal der som tidligere nævnt være tale om ”hold til udløb”, og der kan 

derfor ikke sælges fra denne kategori. En fejlplacering kan have store 

konsekvenser, og derfor synes mange at reglerne er for kompliceret. 

 

Andet forslag at er fjerne ”disponible for salg” og i stedet kræve måling til dagsværdi 

over resultatopgørelsen. Dette vil gælde for alle de finansielle instrumenter som i 

dag kategoriseres som ”disponible for salg”. 

 

IASB foreslår ligeledes at alle finansielle instrumenter der handles på det aktive 

marked, skal måles til dagsværdi, som ligeledes vil være med til at reducere antallet 

af målekategorier.  

 
2. Erstatning af de eksisterende målemetoder med dagsværdi, dog med nogle valgfrie 

undtagelser: 

Planen er at erstatte de eksisterende målemetoder med dagsværdi, men på kort 

sigt foreslår IASB, at der er nogle undtagelser. IASB mener, at dette helt klart vil 

reducere kompleksiteten i IAS 39. Hvis de finansielle instrumenter skal kunne måles 

til en kostprisbaseret model, indføres nogle kriterier som skal opfyldes. Hvis disse 

ikke overholdes, skal der måles til dagsværdi. Men dette gælder kun på mellemlang 

sigt, da men jo på lang sigt kræver at der måles til dagsværdi. Hvis der er tale om 

instrumenter med stærkt varierende fremtidige pengestrømme for eksempel 

kapitalandele, så skal der måles til dagsværdi. Hvor instrumenter med faste eller lidt 

variable pengestrømme for eksempel rentebærende gæld kan måles til kostpris.  
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3. Forenkling af kravene til regnskabsmæssig sikring: 

Sidste forslag til at reducere kompleksiteten fra IASBs side er at prøve, at forenkle 

den nuværende sikring af dagsværdi og pengestrømme. Overvejelserne er gået på 

at fjerne alle de eksisterende krav for regnskabsmæssig sikring. Alternativt kunne 

der findes en erstatning for sikring til dagsværdi, som ikke var lige så kompliceret. 

 

Den regnskabsmæssige sikring og ændringerne hertil er meget omfattende, og vi vil 

derfor ikke komme yderligere ind på dette. 

 

2.4.3 Langsigtet løsning – en fælles målemetode til  alle finansielle instrumenter 

Det langsigtede mål er at komme frem til en metode til indregning af alle finansielle 

instrumenter til dagsværdi. Rapporten ”Reducing Complexity in Reporting Financial 

Instruments” er opdelt i 3 punkter, A, B, og C, hvor IASB ser på måling af dagsværdi, 

hvilke bekymringer dette giver, og hvad der skal ændres, for at dagsværdi kan blive den 

endelige indregningsmetode. Dette er med henblik på, at opfylde IASBs mål om at 

reducere kompleksiteten i arbejdet med de finansielle instrumenter. 

 

2.4.3.1 Del A – dagsværdi  

IASB antyder, at dagsværdi er den bedste målingsmetode, når det gælder en enkelt 

målingsmetode, som kan anvendes på alle finansielle instrumenter. 

Selvom IASB har fremlagt deres holdning til benyttelse af dagsværdi på langt sigt, er man 

klar over at der både er fordele og ulemper ved dette. Samtidig gør de det klart, at det kan 

give problemer med specifikke finansielle instrumenter. Derfor opdeles finansielle 

instrumenter i to grupper, hvor man ser på finansielle instrumenter med variable eller 

ukendte pengestrømme og finansielle instrumenter med faste pengestrømme.  
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Instrumenter med variable pengestrømme  – dette indeholder afledte finansielle 

instrumenter (derivater). Disse skal måles til dagsværdi, da pengestrømmene ved 

indgåelsen af kontrakten ofte er meget små, og derfor ikke har sammenhæng med de 

fremtidige pengestrømme. Det er ikke muligt at anvende amortiseret kostpris, da det 

kræver faste beløb og fast dato. Hvis de første pengestrømme fra det finansielle 

instrument ikke har stærk sammenhæng med de endelige pengestrømme, har metoden 

med kostpris kun en lille eller ingen værdi af de fremtidige pengestrømme14. 

Dette kan også gælde for kombinerede finansielle instrumenter, selvom disse kan have 

form som gæld. Nogle af de andre instrumenter som kan omfattes af dette princip er, 

almindelige aktier, forsikringskontrakter og garantiforpligtelser. 

 

Instrumenter med faste eller mindre variable penges trømme – dette gælder for 

instrumenter der har fast betaling af hovedstol, samt rentebetalinger og som nulstilles over 

perioden, så der ikke kommer ændringer af dagsværdien på grund af renteændringer15. 

Dagsværdi anvendt på disse instrumenter, kan både være en fordel og en ulempe. Der 

kan blandt andet være tale om rentebærende instrumenter, instrumenter udstedt til 

underkurs og kortsigtede instrumenter (leverandørgæld og tilgodehavender). I forhold til 

instrumenter med variable pengestrømme, vil man godt kunne benytte kostprismetode 

som modsvar på dagsværdi. Så hvis man skal finde ud af hvilken metode som egner sig 

bedst, må man gennemgå hvordan dette hænger sammen for finansielle aktiver og 

finansielle forpligtelser. 

 

For finansielle aktiver  med faste eller mindre variable pengestrømme, kan kostpris-

metoden  stadig benyttes. Der er visse fordele ved denne metode, da den er let at 

beregne, og oftest svarer metoden overens med de pengestrømme, som virksomheden 

modtager. 

                                            

 
14 IASB: ”Reducing Complexity in Reporting Financial Instruments”, 2008, afsnit 3.14 
15 IASB: ”Reducing Complexity in Reporting Financial Instruments”, 2008, afsnit 3.19 
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Modsvarende er fordelene ved at anvende dagsværdi , at der kun skal opereres med én 

målingsmetode. Dette vil mindske problemerne i de eksisterende standarder, da det ikke 

vil give problemer med hvilken kategori man skal vælge. IASB mener også at de 

problemer, der har været med værdiforringelse af aktiver vil blive løst med 

dagsværdimåling. Man vurderer samtidig, at dagsværdi vil være bedre, da aktiver 

anskaffet med rabat eller nedsat pris giver problemer i forhold til afskrivninger på rabatter 

og rentetilskrivninger, hvis aktivet indregnes til andre værdier end dagsværdi. 

 

Ovenstående viser at dagsværdien ofte vil give en mere realistisk værdi på aktivet end 

hvis kostpris-metoden benyttes. Det skyldes, at dagsværdien også indeholder 

informationer om forventede tab, og det kan derfor være lettere at vurdere de fremtidige 

pengestrømme på aktivet. Ydermere giver metoden mulighed for, at vurdere om 

kreditrisikoen er ændret siden anskaffelsen af aktivet, da dagsværdien ville reflekere en 

sådan regulering. 

 

De finansielle forpligtelser  er med hjælp af kostprismetoden , ligesom aktiverne, lette at 

gøre op, og det er en kendt metode af dem som udarbejder regnskaberne. Der er ikke 

krav om at virksomhederne skal oplyse om gevinster og tab på finansielle forpligtelser, 

hvis disse ikke har ændret sig.  

 

Fordelen ved at bruge dagsværdi  for de finansielle instrumenter vil være, at det mindsker 

kompleksiteten af de gældende regler, da en enkelt målingsmetode vil fjerne tvivlen der 

kan opstå, når der skal vælges indregningsmetoder for de finansielle forpligtelser.  

Dagsværdien vil ligeledes betyde at man får et bedre overblik af de indkomne 

pengestrømme, hvis man flytter forpligtelser på den dato, hvor man laver en ny måling. 

Forslag om dagsværdi gør at nogle er enige i IASB forsalg, men der også modstandere af 

dette. IASB forventede at få tilbagemeldinger på dagsværdimetoden, så de kunne se, 

hvordan virksomhedernes holdning var til dette punkt, eller om der skulle være alternative 

forslag hertil. Der var en del kritiske tilbagemeldinger på IASB forslag om kun at anvende 

dagsværdi for alle finansielle instrumenter.  
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Foreningen Statsautoriserede Revisor, FSR meddelte, at de ikke mente, at dagsværdi ville 

være en passende målingsmetode. Derimod ville en blandet målingsmetode, som den 

nuværende, være bedre16. FSR mener ikke, at kravene i IAS 39 er for kompliceret i forhold 

til målingen af de finansielle instrumenter.  

 

2.4.3.2 Del B – bekymringer i forbindelse med målin g til dagsværdi 

I denne del bliver der set på nogle af de bekymringer, som er fremsat i forbindelse med 

måling til dagsværdi. 

 

1. Relevans af de indberettede ændringer i dagsværdien  

Et af de områder som skaber bekymringer, er den volatilitet i resultatet som måling 

til dagsværdi medfører. Det kan også give kunstig stabilitet i resultatet, da de 

kostpriser man har benyttet til målingen ikke ændres, når instrumentet måles til 

dagsværdi. Virksomhederne vil gerne have, at deres indtjening er stabil, og derfor 

kan de ændringer som dagsværdi medfører, godt give nogle overvejelser. Nogle af 

ændringer på resultatet kan skyldes ændringer som virksomheden ikke selv har 

indflydelse på, og som afhænger af markedskræfter. Nogle mener ikke disse skal 

oplyses. 

 

2. Er det korrekt at urealiserede tab og gevinster skal påvirke resultatet? 

Det har givet mange bekymringer, da man ikke mener at oplysninger om disse er 

pålidelige nok. Man kan ligeledes risikere, at nogle af de gevinster og tab som er 

reguleret over resultatet aldrig bliver realiseret, hvis man ikke kan sælge aktivet. Det 

vil betyde at virksomhedens resultat kan være påvirket af hensat tab, som aldrig vil 

blive realiseret. 

  

                                            

 
16 Comment Letter 121 – FSR, September 2008 
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3. Usikkerheden ved estimering af dagsværdien for de finansielle instrumenter, hvis 

der ikke er markedsbaseret information til rådighed  

Hvis man skal værdiansætte til dagsværdi skal der benyttes 

værdiansættelsesmodeller, og dette kan være svært, når der ikke findes 

informationer om markedet. Når disse oplysninger ikke er tilgængelige, kan der 

opstå tvivl ved opgørelsen af dagsværdi, da disse foretages ud fra skøn. 

IASB er interesseret i at vide, om der kan være yderligere bekymringer i forhold til 

dagsværdien. Ligesom ved de andre spørgsmål har de modtaget mange 

tilbagemeldinger17. 

 

2.4.3.3 Del C – Hvad skal der til for at dagsværdi kan blive anvendt fremover 

IASB har opstillet følgende spørgsmål, som skal løses inden man kan indføre fremadrettet 

måling af finansielle instrumenter til dagsværdi18: 

1. Præsentation: Hvordan skal ændringerne i dagsværdien indarbejdes i resultatet? 

2. Offentliggørelse: Hvilke oplysninger om finansielle instrumenter skal udleveres? 

3. Måling: Hvad er definitionen af dagsværdi, og hvordan skal den måles? 

4. Anvendelsesområde: Hvad er definitionen for et finansielt instrument og er der 

nogle instrumenter, som ikke bør være omfattet af en standard for finansielle 

instrumenter? 

Dette er de problemer som IASB ser i forbindelse med ændringen til dagsværdi på langt 

sigt, og de spørger om der kunne være andre områder, som kunne have betydning, og 

som man bør ser nærmere på. Herudover efterlyser IASB andre overvejelser til en mere 

enkel og mindre kompleks behandling af de finansielle instrumenter fremover. 

                                            

 
17  

http://www.ifrs.org/Current+Projects/IASB+Projects/Financial+Instruments+A+Replacement+of+IAS+39+Fin

ancial+Instruments+Recognitio/Discussion+Paper+and+Comment+Letters/Comment+Letters/Comment+Lett

ers.htm 

 
18 IASB: ”Reducing Complexity in Reporting Financial Instruments”, 2008, afsnit 3.81 
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2.5 Tilbagemeldinger på debatoplægget – ”comment le tters” 

Gennemgangen af de foregående afsnit er en kort gennemgang af IASBs udkast til de 

fremtidige ændringer af IAS 39. 

Hovedmålet med dette dokument var at forenkle indregningen og mindske kompleksiteten 

af IAS 39, så der fremover kun var en måde til indregning af finansielle instrumenter, 

nemlig dagsværdi.  

 

Som tidligere nævnt var IASB klar over, at denne fremgangsmåde var en langsigtet 

løsning, som ikke kunne anvendes med det samme. Der blev derfor langt op til at det 

skulle være en længerevarende arbejdsproces. I selve debatoplægget fremsatte man en 

række spørgsmål, som det så var muligt for virksomheder, revisorer og andre 

interesserede at komme med tilbagemeldinger på. 

 

IASB fik som ventet stor opmærksomhed med deres udsendelse af oplægget, og modtog 

rigtigt mange kommentarbreve (comment letters) til forslaget. Der var både positiv og 

negativ respons på oplægget, og de kom fra alle former for interessenter, blandt andre  

store og små virksomheder, revisionsfirmaer, diverse foreninger, banker og 

finansieringsinstitutter. 

 

Den danske forening af statsautoriserede revisorer (FSR) var blandt andre en af de 

foreninger som indsendte deres kommentarer til oplægget19. De var langt fra enige med 

IASB omkring deres ændringer i forhold til IAS 39. 

  

                                            

 
19 Comment Letter 121 – FSR, September 2008 



Cand.merc.aud. 

Kandidatafhandling 2011 

Louise Bjørkmann & Jacob Green Rasmussen 

 

43 

 

 

 

Et af de helt store kritikpunkter har været IASBs ønske om at mindske kompleksiteten, da 

mange faktisk mener, at de nye krav er mere komplekse end tidligere, og derfor går 

direkte imod det som IASB forventede at kunne forbedre med deres forslag. Dette er et 

punkt, som mange af de indkomne breve kommenterer. Derfor mener flere, at IASB går 

direkte imod deres eget krav, om at ændringerne ikke måtte øge kompleksiteten for 

brugerne af regnskabsstandarden. Mange påpeger, at den langsigtede måde med 

mellemlange løsninger kan blive en dyr omkostning for virksomhederne, da de muligvis 

skal foretage investeringer, for at leve op til de krav IASB stiller på mellemlang sigt, men 

som ikke er aktuelle, når den endelige indregningsmetode bliver aktuel.  

 

FSR var generelt positive overfor mulighederne for at lave nogle mellemlange løsninger, 

men de ønskede at disse skulle bliver implementeret, så de kunne bruges for regnskaber 

for 201120, og dette var der også opbakning til fra andre.  

Der har været stor fokus på debatoplægget med hensyn til de mange kategorier som 

finansielle instrumenter kan opdeles i, men FSR mener faktisk ikke at dette er det store 

problem, og foreslår faktisk at disse bibeholdes. De påpeger i stedet, at man kunne have 

undgået de mange problemer, hvis oplysningskravene havde været bedre.  

 

Mange af de store virksomheder, som har sendt deres kommentarer til oplægget, har 

påpeget deres utilfredshed, da de mener at IASBs forslag tilgodeser den finansielle sektor, 

herunder banker og realkreditinstitutter. Hvis de foreslåede ændringer fra IASB bliver en 

realitet, vil det dog også være den finansielle sektor der vil bliver mest berørt, og det har 

gjort at mange banker er kritiske overfor de krav, som de kan blive stillet overfor. 

Det er blandt andet amortiseret kostpris, som kan have betydning for den finansielle 

sektor, da udlån primært benytter denne målemetode.  

 

  

                                            

 
20 Comment Letter 121 – FSR, September 2008 
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Det kan betyde, at banker skal kunne beregne den amortiserede kostpris ved hjælp af 

deres systemer, men kun i den mellemliggende periode. Hvis de systemer bankerne har i 

dag, ikke er i stand til at give disse informationer, vil forslaget betyder, at der skal 

investeres i nye systemer, som kun skal anvendes i en kort periode. Det vil helt sikkert 

ikke blive positivt modtaget i den finansielle sektor eller de virksomheder, som dette kan 

have betydning for. 

Et anden ting der peger på at ændringerne er meget rettet mod den finansielle sektor, er 

med hensyn til hensættelser. Disse er meget aktuelle for de finansielle virksomheder, og 

det er også her man har haft store problemer med tab i forbindelse med finanskrisen. Der 

er selvfølgelig også virksomheder, som har tabt på deres varetilgodehavender (debitorer) 

som følge af finanskrisen, men det formodes ikke, at disse har lige så stor risiko for tab 

som for eksempel virksomheder med udlån.  

 

Det har selvfølgelig stor betydning, at reglerne ændres for hensættelser til tab. Der sker en 

drastisk ændring fra kun at kunne hensætte, når et tab var realiseret eller ved kun at 

benytte historiske data, til nu at at kunne hensætte ud fra forventningerne på fremtidige 

pengestrømme fra finansielle instrumenter. Dette kommer til at give nogle nye 

udfordringer. De nye regler kommer til at basere sig på virksomhedens skøn. Nogle af de 

der har kommenteret oplægget, mener at dette kan betyde nye problemer med værdierne, 

da virksomhederne selv skal hensætte til tab. Man ønsker ikke at virksomhederne sætter 

for meget af, og heller ikke at de ikke får sat nok af, så der ses tab i størrelse med det man 

så under finanskrisen. 

Forlaget går dermed fra at være meget objektivt i form af allerede realiserede tab eller 

solide historiske data, til at være subjektivt, da virksomhedens ledelse nu selv har 

indflydelse på tabshensættelserne. 
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IASB anbefaler måling til dagsværdi af de finansielle instrumenter, men efterlyser forslag til 

hvordan der ellers skal måles, hvis ikke denne metode anvendes. Her mener FSR i stedet 

at amortiseret kostpris med fradrag for nedskrivninger ville være en passende mulighed. 

Indregningen af et tab bør ifølge FSR følge de nuværende regler i IAS 39, da man mener 

at disse er passende. Dog mener de, at der skal være forskel på hvordan tab måles alt 

efter, om det er finansielle instrumenter målt til amortiseret kostpris eller dagsværdi under 

kategorien ”disponible for salg”.  

 

Der har fra flere sider været et ønske om specifikke eksempler i den nye standard, hvor 

man kunne se beregninger, og dermed se konsekvenserne af de nye ændringer. Det er 

blandt andre også FSR, der har savnet dette, da de mener at det kan hjælpe 

virksomhederne til at benytte standarden korrekt, hvilket kan medføre en mere ensartet 

brug af standarden. Dette kan medføre at regnskaber aflagt efter IFRS bliver lettere at 

sammenligne fremover. 
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2.6 Delkonklusion  

Den gældende IAS 39, indeholder regler for indregning og måling af finansielle 

instrumenter samt hvordan disse behandles. De finansielle aktiver er opdelt i flere 

kategorier, da det er disse, der er afgørende for hvilke metoder, der skal anvendes ved 

efterfølgende måling.  

Ved første indregning jf. IAS 39, skal alle aktiver måles til dagsværdi, så her har det ingen 

betydning, hvilken kategori de er kategoriseret under. 

 

De finansielle forpligtelser måles ved første indregning til dagsværdi. 

 

Men ved efterfølgende måling af både finansielle aktiver og forpligtelser, altså på 

balancedagen, så ændres dette ud fra de kategorier, som de er placeret i. ”Lån og 

tilgodehavender”, ”hold til udløb” og øvrige finansielle forpligtelser måles efterfølgende til 

amortiseret kostpris, mens øvrige kategorier fortsat måles til dagsværdi. 

 

De gældende nedskrivningsregler i IAS 39 benytter en faktisk tabsmodel (”incurred loss”-

model), og der foretages hensættelser til tab ved hjælp af faktiske hændelser, som har 

medført tab. På de finansielle aktiver målt til amortiseret kostpris, opgøres tabet som 

forskellen mellem den regnskabsmæssige værdi og nutidsværdien af de kontraktlige 

pengestrømme fra aktivet. Herefter diskonteres pengestrømmene med den effektive rente. 

De finansielle aktiver ”disponible for salg”, bliver målt til dagsværdi og bliver reguleret 

løbende, men indregningen sker direkte på egenkapitalen, hvorfor der ikke er nogen 

resultatpåvirkning.  

 

IAS 39 har i mange år været til stor diskussion blandt brugerne af denne standard, da 

mange mener, at reglerne i standarden er alt for komplekse og for svære at forstå. 

Specielt efter finanskrisen var der stor opmærksomhed på de finansielle instrumenter og 

behandlingen af disse. Det har ligeledes givet problemer, at der ikke er et ensrettet 

regelsæt for de amerikanske virksomheder, og de virksomheder som anvender de 

internationale standarder, IFRS.  
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IASB udsendte derfor deres debatoplæg ”Reducing complexity in Reporting Financial 

Instruments”, som ligeledes har været til stor diskussion. IASB påpeger at reglerne i IAS 

39 er alt for komplekse, og dette er baggrunden for, at man ønsker at ændre den 

nuværende standard. Oplægget blev sendt ud som debatoplæg, og heri fastsatte IASB 

nogle af de problemer ved den gældende IAS 39, samt kommer med forslag til hvordan 

man kan ændre dette, så man på langt sigt kan måle finansielle instrumenter til dagsværdi. 

IASB fik herefter en masse tilbagemeldinger på deres oplæg, heriblandt fra FSR.    

 

Hovedformålet med ændringen af IAS 39 er, at den er kompleks og svær at benytte, 

samtidig med at en ”incurred loss”-model viste sig problematisk efter den globale 

finanskrise. 

Netop derfor har IASB igangsat arbejdet med udarbejdelsen af en ny standard: IFRS 9. 
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3. DEL 3 – IFRS 9   

 

3.1. Projektplan for udarbejdelse af IFRS 9 

IASB fik som ventet mange tilbagemeldinger på deres debatoplæg, og gik derfor i gang 

med arbejdet med udskiftning af IAS 39 til fordel for den nye standard IFRS 9. G20- 

landene var en af de organisationer, som pressede ekstra hårdt på igangsættelsen af 

arbejdet med at forbedre den regnskabsmæssige behandling af finansielle instrumenter. 

IASB valgte at lave en projektplan for processen omkring denne udskiftning, og opdelte 

den i 3 hovedfaser21:  

 

1. Klassificering og måling 

2. Amortiseret kostpris og nedskrivning af finansielle aktiver 

3. Regnskabsmæssig sikring 

Der er tale om en lang proces, og den forventede tidsplan for den nye standard har 

således også ændret sig meget undervejs. I første omgang forventede IASB, at man 

kunne anvende den nye standard på regnskaber med påbegyndelse 1. januar 2013 eller 

senere. Dette har man dog ændret holdning til, og i august 2011 udsendtes et 

høringsudkast med forslag om, at denne frist ændres til regnskaber der begynder 1. januar 

2015 eller senere22. Høringsfristen på denne ændring er 21. oktober 2011.  

  

                                            

 
21 

http://www.ifrs.org/Current+Projects/IASB+Projects/Financial+Instruments+A+Replacement+of+IAS+39+Fin

ancial+Instruments+Recognitio 

 
22 

http://www.ifrs.org/Current+Projects/IASB+Projects/Financial+Instruments+A+Replacement+of+IAS+39+Fin

ancial+Instruments+Recognitio 
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IASB forventer at arbejdet med udskiftningen af IAS først vil resultere i en endelig standard 

tidligst i 2012. Udskydelsen af ikrafttrædelsestidspunktet vil gælde den allerede godkendte 

del om klassificering og måling, og man forventer ligeledes, at der vil komme et nyt udkast 

til afsnittet om nedskrivninger23. 

 

Nedenstående figur er udarbejdet af Deloitte, og giver et rigtig godt billede af projektet. 

Men som beskrevet ovenfor, er der fremsendt forslag om ændring af den obligatoriske 

implementering, så derfor er denne ændret til år 2015, selvom høringsfristen endnu ikke er 

udløbet.  

 
Figur 2:  ”Notat – Ny IFRS 9 til erstatning for IAS 39”, kilde: www.deloitte.com 

 
  

                                            

 
23 http://www.ifrs.org/Current+Projects/IASB+Projects/IASB+Work+Plan.htm 
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3.1.1 Fase 1 – klassificering og måling 

Som første led i fase 1 udsendte IASB i november 2009 ”IFRS 9: Financial Instruments”. I 

første omgang indeholdt standarden kun klassifikations- og målingsbestemmelser for 

finansielle aktiver, da man efter første høringsproces valgte at arbejde videre med de 

finansielle forpligtelser separat. Denne del af standarden blev offentliggjort i oktober 2010, 

og mange af disse krav er uændret fra IAS 3924. Hermed afsluttede man fase 1, og denne 

blev en del af IFRS 9 standarden. 

 

Dette medfører, at man fremover reducerer de kategorier, som tidligere har eksisteret i IAS 

39, så man kun har to muligheder: Finansielle instrumenter indregnes til amortiseret 

kostpris eller dagsværdi over resultatindkomsten eller over egenkapitalen.  

Hvis man efter de nye regler skal indregne til amortiseret kostpris, skal man opfylde to 

betingelser i IFRS 9. Dem kommer vi ind på senere i afhandlingen.  

 

Dette er et skridt i retningen mod IASBs mål om en løsning, hvor man kun benytter 

dagsværdi, som eneste indregningsmulighed. 

 

Den første del af IFRS 9 ændrer også på behandlingen af indbyggede afledte finansielle 

instrumenter i regnskabet, hvilket betyder færre krav end tidligere omkring adskillelse. 

Tidligere var dagsværdien en undtagelse, som kunne benyttes, men disse regler er også 

ændret, og kan nu kun benyttes, hvis det vil mindske en regnskabsmæssig mismatch. 

 

  

                                            

 
24 

http://www.ifrs.org/Current+Projects/IASB+Projects/Financial+Instruments+A+Replacement+of+IAS+39+Fin

ancial+Instruments+Recognitio/Financial+Instruments+Replacement+of+IAS+39.htm 
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3.1.2 Fase 2 – Amortiseret kostpris og nedskrivning er af finansielle aktiver 

Anden fase iværksættes da IASB udsender ”Finansielle instrumenter, amortiseret kostpris 

og nedskrivninger (ED/2009/12)” – også kaldet ”Exposure Draft”; et udkast hvor IASB 

kommer med et forslag til en ny model for nedskrivning på lån, en “expected loss”-model. 

Der kom en del tilbagemeldinger på den nye model, og der var ret stor tilslutning til den 

nye model.  

På grund af kritik af den praktiske metode i forbindelse med brugen af modellen, udsendte 

man i januar 2011 et supplement til det udkast der blev udsendt i 2009. Udkastet fra 2011 

ser kun på finansielle aktiver der måles til amortiseret kostpris, og det nye udkast giver 

mulighed for indregning af tab på udlån med høj risiko og lav risiko. Høringsfristen for dette 

supplement udløb i april 2011, og man er derfor i gang med behandlingen af de indkomne 

forslag i skrivende stund25. 

”Exposure Draft” vil bliver nærmere beskrevet i kapitel 4 og 5 i denne afhandling. 

 

Planen er, at man med fase 2 og den nye tabsmodel, vil gøre det muligt at se på 

fremtidige tab, således at disse kan indregnes, så man kan få et mere reelt billede af 

virksomhedens aktiver. Dermed undgås at man som under finanskrisen, først tager tabene 

med ved næste regnskabsafslutning. IASB håber, at den nye model kan være med at sikre 

en mere realistisk værdi på finansielle aktiver, så man undgår for høje værdier i 

regnskabet, samt løbende indregning af ændringer i forventingen til fremtidige 

pengestrømme fra finansielle aktiver. 

 

  

                                            

 
25 

http://www.ifrs.org/Current+Projects/IASB+Projects/Financial+Instruments+A+Replacement+of+IAS+39+Fin

ancial+Instruments+Recognitio/Financial+Instruments+Replacement+of+IAS+39.htm 
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3.1.3 Fase 3 – Regnskabsmæssig sikring 

I december 2010 blev der udsendt udkast om den regnskabsmæssige sikring 

(ED/2010/13). IASB håber med den nye model for regnskabssikring, at man fremover 

lettere vil kunne give et overblik over virksomhederne risikoaktiviteter, samt forbedre 

investorers mulighed for at gennemskue disse. Høringsfristen for den tredje og sidste fase 

udløb i marts 2011, og ligesom 2. fase er den fortsatte behandling derfor i gang. 

 

3.2 Hvad sker der med IFRS 9? 

Som det ser ud på nuværende tidspunkt, er der ingen tidsplan for hvornår, man forventer 

at afslutte det endelige arbejde med udskiftning af IAS 39 med IFRS 9. Som beskrevet 

tidligere forventes det at den obligatoriske implementeringsfrist rykkes til 2015, og man 

forventer at der kommer yderligere ændringer til nedskrivninger og regnskabsmæssig 

sikring. Der er dog fortsat mulighed for førtidsimplementering, hvis man ønsker dette. For 

europæiske virksomheder og hermed også danske gælder det, at brug af de enkelte IFRS 

kræver godkendelse i EU26.  

 

Det er endnu ikke klart, om EU vælger at godkende IFRS 9, da man allerede har været 

meget kritisk over for denne. EU kommissionen, som skal godkende den endelige 

standard, har oplyst at man ikke vil tage stilling til IFRS 9 før alle 3 faser er 

implementeret27. Så umiddelbart ser det ud til, at det kommer til at vare lidt tid før de 

europæiske virksomheder kan komme til at anvende den nye standard for finansielle 

aktiver og forpligtelser. I forhold til godkendelsen i EU har der indtil nu været en del 

diskussion omkring dette, da man er interesseret i, hvordan de vil forholde sig til den 

samlede standard, når den engang bliver færdigimplementeret.  

  

                                            

 
26 Årsrapport efter internationale regnskabsstandarder, 2. udgave, Jan Fedders & Henrik Steffesen side 42 
27http://www.kpmg.com/dk/da/nyheder-og-indsigt/nyheder/audit/sider/tilfoejelser-til-ifrs-9-f-instruments.aspx 
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Som tidligere nævnt har IAS 39 været en meget omtalt standard, og da denne skulle 

godkendes i EU, valgte kommissionen at foretager et carve out, det vil sige at de valgte at 

tage nogle dele ud af standarden, da man ikke ville godkende disse. Brugerne af de 

internationale regnskabsstandarder er nu meget interesseret i, om den endelige IFRS 9 vil 

blive godkendt til brug i EU landende, eller om EU endnu engang vil foretage carve out. Da 

de foretog carve out på IAS 39 var det første gang man havde valgt dette, og alle var 

meget overraskede.  

 

3.3 Foreløbig IFRS 9  

Som en del af den første fase, blev klassifikationen og måling af finansielle aktiver, den 

første færdige del af IASBs projekt. Det var meget veloplagt, at denne del var den første i 

arbejdet med at udarbejde en ny standard. Klassifikation og måling var nemlig et af de 

punkter, som der var meget stor opmærksomhed på især i forbindelse med finanskrisen.  

IFRS 9 har det formål at gøre måling og klassifikation mere overskueligt, og derfor er det 

ifølge den nye standard kun muligt at benytte amortiseret kostpris eller dagsværdi. Med de 

nye ændringer forsøger man en mere enkel tilgang til måling, fremfor de mange forskellige 

regler i IAS 39. IASB ønsker at mindske kompleksiteten af standarden og arbejder hen 

imod en enkelt indregningsmetode for alle finansielle instrumenter. Ifølge IFRS 9.1.1, så er 

formålet med standarden at fremsætte regler for finansiel rapportering af finansielle 

instrumenter, så disse giver relevant og brugbar information til brugerne af disse.  

 

3.3.1 Første indregning af finansielle instrumenter   

Alle finansielle instrumenter måles ved første indregning til dagsværdi. Hvis der er 

finansielle aktiver eller finansielle forpligtelser som ikke er målt til dagsværdi gennem 

resultatet, så skal transaktionsomkostninger der er i denne forbindelse medtages jf. IFRS 

9.5.1.1 
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Indregningen sker, når en virksomhed bliver en del af de kontraktlige bestemmelser i 

instrumentet, og vurderes ud fra hvordan virksomhedens forretningsmodel for håndtering 

af finansielle aktiver er, samt hvordan karakteristikaene ved pengestrømmene på de 

finansielle aktiver er. Når virksomheden har vurderet det finansielle instrument ud fra disse 

to forhold, så kan dette klassificeres. 

 

3.3.2 Efterfølgende måling af finansielle instrumen ter 

Som nævnt tidligere benyttes kun amortiseret kostpris eller dagsværdi i IFRS 9, og denne 

klassificering benyttes efter første indregning af finansielle aktiver, således at alle de 

aktiver som tidligere har været omfattet af IAS 39 nu er opdelt i disse to grupper. Man 

vælger klassificering ved første indregning af det finansielle aktiv, og dette er ifølge IFRS 

9.4.1.1 når den enkelte virksomhed bliver del af en kontraktlig bestemmelse. 

Når man ser på de finansielle instrumenter giver IFRS 9 mulighed for at måle til 

amortiseret kostpris med fradrag for nedskrivninger i forbindelse med værdiforringelse jf. 

IFRS 9.4.1.2 hvis følgende to betingelse er opfyldt: 

 

1. Forretningsmodellen – Det er virksomhedens mål at have aktiverne med henblik på 

at modtage de kontraktlige pengestrømme. 

2. Instrumentets karakteristika – De pengestrømme som instrumentet medfører, 

kommer kun er fra betaling af hovedstol og renter. 

 

Hvis dette er opfyldt, kan der måles til amortiseret kostpris. Hvis ikke, skal de finansielle 

instrumenter måles til dagsværdi over resultatopgørelsen. Dette var hovedpunktet i IASBs 

debatoplæg, nemlig at reducere indregningsmulighederne, således at disse ikke fremover 

ville være lige så komplekse, og på den måde også mindske kravene i standarden. 
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Der er dog en undtagelse, nemlig dagsværdioptionen jf. IFRS 9.4.5.1. Det betyder, at selv 

om man opfylder de to betingelser for måling til amortiseret kostpris, kan man vælge at 

måle et aktiv til dagsværdi over resultatopgørelsen, hvis dette vil fjerne eller mindske en 

regnskabsmæssig mismatch, som ellers ville opstå ved måling af det finansielle aktiv og 

ved indregningen af gevinster eller tab på forskellig basis.  

 

Ifølge IFRS skal kapitalandele (egenkapitalinstrumenter) måles til dagsværdi med 

værdiændringer indregnet i resultatet. Hvis der er tale om en aktieinvestering, som man 

har planer om at sælge, kan man ved første indregning måle denne til dagsværdi gennem 

anden totalindkomst, og kun medtage udbytte i resultatet jf. IFRS 9.5.7.5.  

 

Ud fra den ovenstående beskrivelse af klassificeringen af de finansielle aktiver, kan man 

ved hjælp af figuren nedenfor se, hvordan disse ser ud. Der er kun de to muligheder for 

indregning, nemlig dagsværdi og amortiseret kostpris. Ud fra denne model er det 

forholdsvist simpelt for virksomheden at svare ja eller nej til spørgsmålene, og på den 

måde finder ud af, hvordan de finansielle aktiver skal indregnes. 
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Figur 3: Indregning og måling af finansielle aktiver (kilde: Deloitte: “Ny IFRS 9 til erstatning for IAS 39”, 3. 

december 2009, side 2 

 

 

3.3.3 Efterfølgende måling af finansielle forpligte lser 

Der sker ikke nogle ændringer af den regnskabsmæssige model for finansielle forpligtelser 

i forhold til IAS 39, og man har medtaget de to samme kategorier i IFRS 9 – dagsværdi 

over resultatopgørelsen og amortiseret kostpris.  

Hvis der er tale om finansielle forpligtelser, som man forventer at sælge skal de måles til 

dagsværdi, mens alle andre finansielle forpligtelser måles til amortiseret kostpris jf. IFRS 

9.4.2.1. Dog er der ligeledes her mulighed for at vælge dagsværdioptionen. 

  

Er det samlede finansielle aktiv et 

egenkapitalinstrument?
Nej

Er det samlede finansielle aktiv et 

selvstændigt afledt finansielt 

instrument (derivat)?

Nej

Besiddes det finansielle aktiv 

med henblik på inddrivelse af 

kontraktlige pengestrømme 

(Business Model Test)?

Ja Ja**             Nej      Ja

Besiddes 

egenkapitalinstrumentet med 

henblik på salg 

(Held for Trading)?

Ja      Nej

Består de kontraktmæssige 

pengestrømme udelukkende af 

tilbagebetaling af hovedstol og 

renter af restgæld?

Nej Ja

Har virksomheden uigenkaldeligt 

klassificeret 

egenkapitalinstrumentet som til 

dagsværdi via anden 

totalindkomst?

Nej Ja

Anvender virksomheden 

dagsværdioptionen med henblik 

på at reducere målings- eller 

indregningsinkonsistens?

Ja Nej

Dagsværdi via anden 

totalindkomst*

(FVTOCI)

Dagsværdi via resultatet

(FVTPL)
*** Amortiseret kostpris

* Udbytte der repræsenterer afkast af den investerede kapital indregnes i resultatet.

** Sikringsbestemmelserne i IAS 39 gælder fortsat for afledte finansielle instrumenter, som indgår i effektive sikringsrelationer.

*** Reklassifikation er krævet, når, og kun når, virksomhedens forretningsmodel for styring af finansielle aktiver ændres.
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Jf. IFRS 9.4.2.2 er det muligt at benytte dagsværdioptionen hvis: 

1. Det betyder at det vil reducere eller fjerne en regnskabsmæssig mismatch, der ville 

opstå ved måling eller ved opgørelse af gevinster og tab på disse forpligtelser. 

2. Den finansielle forpligtelse er en del af en samlet forpligtelse og disse måles ud fra 

et fair værdigrundlag jf. en offentliggjort investeringsstrategi og risikostyringsmodel. 

IFRS 9 stiller krav om, at gevinster og tab som opstår ved måling til dagsværdi via 

resultatet skal opdeles således, at man kan henføre dem direkte til den ændring i 

kreditrisikoen, som har gjort, at der er opstået en gevinst eller et tab. Kravet er, at man 

skal afgøre dette ved første indregning, og herefter er det ikke muligt at ændre jf. IFRS 

9.5.7.7-9.5.7.8. 

 

3.3.4 Ophør af indregning af finansielle aktiver 

De gældende regler for ophør efter IFRS 9 er overført direkte fra IAS 39 og jf. IFRS 9.3.2.2 

er de punkter man skal overveje følgende: 

1. Der er tale om et aktiv 

2. Pengestrømmene kan henføres til det specifikke aktiv 

3. Fuldt ud forholdsmæssig andel af pengestrømme fra et aktiv 

4. Fuldt ud forholdsmæssig andel af specifikke identificerede pengestrømme fra et 

finansielt aktiv 

 

Når man overvejer om et aktiv, skal ophøre med indregning som et aktiv fremover, og det 

opfylder ovenstående krav, skal der ligeledes tages stilling til, om aktivet er blevet overført 

og om det er berettiget til ophør. For at bestemme dette stiller IFRS 9 ligeledes nogle krav 

til om aktivet er overført og disse skal opfyldes jf. IFRS 9.3.2.4-9.3.2.5 

 

1. Virksomheden har ingen forpligtelser til at betale nogen beløb til modtageren, med 

mindre aktivet også medfører virksomheden samme indtægt 

2. Det er forbudt at sælge aktivet og det kan kun tegnes som sikkerhed 

3. Virksomheden har forpligtet sig til at videregive pengestrømme  
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Når det er fastslået om aktivet er overført, er det vigtigt at undersøge om alle fordele og 

ulemper forbundet med aktivet er overgivet. Først da kan virksomheden undlade at 

indregne aktivet jf. IFRS 9.3.2.9. 

 

3.3.5 Ophør af indregning af finansielle forpligtel ser 

En finansiel forpligtelse fjernes fra balancen når virksomheden ikke længere er forpligtet af 

de aftaler kontrakten indeholder eller denne udløber. Hvis der opstår en gevinst eller tab i 

forbindelse med annulering af den finansielle forpligtelse, så skal disse indregnes i 

resultatet jf. IFRS 9.3.3.2-9.3.3.3. 

 

3.3.6 Derivater 

Alle derivater indregnes til dagsværdi og værdiændringer medregnes i resultatet, bortset 

fra hvis virksomheden har valgt at behandle dem som et sikringsinstrument. Så anvendes 

de gældende regler i IAS 39. 

 

3.3.7 Reklassifikation 

Der skal ske reklassifikation for de finansielle aktiver fra dagsværdi til amortiseret kostpris 

eller omvendt hvis virksomhedens forretningsplan for de finansielle aktiver ændre sig, og 

den model man tidligere anvendte ikke vil være gældende jf. IFRS 9.4.4.1. 

Ifølge IFRS kan der ikke ske reklassifikation, hvis anden totalindkomst er udnyttet til et 

finansielt aktiv, eller hvis dagsværdioptionen er blevet brugt. 
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3.4 Forskelle mellem IAS 39 og IFRS 9 

Nu har vi i de tidligere afsnit fået set på de nuværende regler i IAS 39, hvorledes opdeling 

af de finansielle instrumenter foregår, og hvordan disse indregnes. Vi har ligeledes set på 

de kommende ændringer i IFRS 9, og hvordan der sker nogle ændringer i forhold til 

opdeling af de finansielle instrumenter, samt til indregningen af disse. I dette afsnit vil vi se 

nærmere på de forskelle der er mellem de to regnskabsstandarder. 

 

Som det første kan vi nævne ændringen af navnet på selve standarden, som fremover 

bliver ”IFRS 9 – Finansielle instrumenter” mod ”IAS 39 Finansielle Instrumenter. 

Indregning og måling”. Det vil dog ikke komme til at have den store betydning for hverken 

virksomhederne eller deres regnskabsbrugere, da anvendelsesområderne er ens. 

Anvendelsesområdet for de to standarder er gældende for alle finansielle instrumenter. I 

første omgang var IFRS 9 kun gældende for finansielle aktiver, da man valgte at vente 

med reglerne omkring finansielle forpligtelser. Men nu indeholder IFRS 9 både aktiver og 

forpligtelser, så der kommer ikke til at ske nogen ændring i forhold til dette. 

 

På nuværende tidspunkt forventer man at IFRS 9 kan træde i kraft fra regnskaber 

påbegyndt 1. januar 2015. Dette er noget senere end først forventet, men indtil videre 

indeholder standarden kun den første del om klassifikation og måling af finansielle aktiver 

og forpligtelser. Som vi var inde på i afsnit 3.2, så er standarden ikke godkendt af EU, og 

kan faktisk ikke benyttes af de europæiske lande før den er endeligt godkendt. Indtil da er 

det IAS 39, der stadig skal benyttes. 

 

IAS 39 har en lang række muligheder for klassifikation til både aktiver og forpligtelser, når 

man vurderer hvilken gruppe de finansielle instrumenter hører under for eksempel ”hold til 

udløb”, ”lån & tilgodehavender”, ”disponibel for salg”. De finansielle instrumenter skal 

opfylde kravene for deres kategori jf. IAS 39, og man kan ikke bare flytte rundt på dem.  
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Dette var et af de områder, man gerne ville have gjort mere simpelt, og det er sket med 

IFRS 9. Ifølge IFRS 9 skal der ved klassificering kun ses på virksomhedens 

forretningsmodel for de anvendte aktiver, og hvordan pengestrømmene fra instrumentet 

ventes at fordele sig. Hvis man ifølge IFRS 9 opfylder disse to krav, så kan der måles til 

amortiseret kostpris, og ellers skal der ske indregning til dagsværdi.  

 

De mange muligheder ved brug af IAS 39 med hensyn til de finansielle instrumenter, har 

gjort at mange virksomheder og regnskabsbrugere synes det er svært at gennemskue 

reglerne. Gældsinstrumenter under de finansielle aktiver skal ifølge IFRS 9.5.4.4 

klassificeres som dagsværdi via resultatopgørelsen eller amortiseret kostpris. Det gælder 

dog ikke egenkapitalinstrumenter, da de ikke opfylder kravene i IFRS 9. 

Egenkapitalinstrumenter skal derfor klassificeres som dagsværdi via resultatopgørelsen 

eller via anden totalindkomst.  

 

Det er klassificeringen som er afgørende for hvorledes, man kan måle de finansielle 

instrumenter, og først når klassificeringen er på plads, kan der foretages måling. Ifølge IAS 

39 kan der indregnes til amortiseret kostpris, hvis der er tale om ”hold til udløb” eller ” lån 

og tilgodehavender”, hvis ikke de finansielle instrumenter er klassificeret under disse skal 

der indregnes til dagsværdi. Som vi var inde på tidligere kan de finansielle instrumenter 

måles til amortiseret kostpris hvis følgende betingelser jf. IFRS 9 overholdes: 

 

1. Forretningsmodellen – Det er virksomhedens mål at have aktiverne med henblik på 

at modtage de kontraktlige pengestrømme. 

2. Instrumentets karakteristika – De pengestrømme som instrumentet medfører, 

kommer kun er fra betaling af hovedstol og renter. 
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Hvis de finansielle aktiver ikke opfylder disse betingelser, skal de måles til dagsværdi jf. 

afsnit 2.3.3. Der er dog stadig mulighed for at anvende dagsværdioptionen, hvilket giver 

mulighed for at anvende dagsværdi, selvom man opfylder kravene til måling efter 

amortiseret kostpris. Men kun hvis ændringen betyder, at indregning til dagsværdi vil fjerne 

eller mindske en regnskabsmæssig forskel.  

 

Egenkapitalinstrumenter skal ifølge IAS 39 måles til dagsværdi via resultatet, hvis de er 

klassificeret med henblik på salg, og dagsværdi over egenkapitalen hvis de er disponible 

for salg. Hvis det ikke er muligt at opgøre dagsværdi, så denne er pålidelig må man 

indregne til amortiseret kostpris. Efter IFRS 9 skal egenkapitalinstrumenter måles til 

dagsværdi med reguleringer over resultat, og kun hvis man ikke besidder kapitalandelene 

med henblik på salg, kan disse måles til dagsværdi over egenkapitalen.  

 

Mulighed for omklassificering eksisterer fortsat i begge standarder, og som vi var inde på i 

tidligere afsnit, så er det ifølge IAS 39 tilladt at skifte mellem de forskellige kategorier. Det 

kan dog have betydning for den efterfølgende behandling af gevinster og tab, alt efter 

hvilke kategorier man skifter til. Som beskrevet i afsnit 2.1.2 så er der særlige regler for 

”hold til udløb” kategorien. Har virksomheden solgt eller omklassificeret aktiver i denne 

kategori inden for de seneste to år, så kan denne kategori ikke benyttes.  

 

Ifølge IFRS 9, så er det muligt at omklassificere fra dagsværdi over resultatet til 

amortiseret kostpris eller omvendt, hvis der sker ændringer i virksomhedens 

forretningsmodel. Det er således lidt lettere at vurdere omklassificeringen i IFRS 9 i forhold 

til IAS 39, men man skal stadig være opmærksom på ændringerne. Da ændringerne kun 

kan ske ved ændring af forretningsmodellen, må man formode at dette ikke vil ske ret tit. 

Dermed vil kompleksiteten i forhold til dette blive mindre, da man ikke umiddelbart bare 

kan skifte mellem kategorierne, uden at der ændres på virksomhedens forretningsmodel. 
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Egenkapitalinstrumenterne kan flyttes fra ”dagsværdi via resultatopgørelsen” og til 

”disponibel for salg” jf. IAS 39, og hvis man vælger dette, kan man undlade at tilbageføre 

eventuelle urealiserede gevinster og tab i resultatet. Hvis omklassificeringen sker fra 

”disponible for salg” til ”dagsværdi via resultat” så bliver de urealiserede gevinster og tab 

indregnet i resultatet som følge af ændringen til dagsværdi. 

 

Derimod er det ikke muligt at ændre egenkapitalinstrumenter fra ”dagsværdi via resultatet” 

og ”dagsværdi via egenkapital” jf. IFRS 9, da denne gælder fra første indregning, så er 

denne kategori uigenkaldelig. Dette betyder, at realiserede og urealiserede gevinster og 

tab medtages over egenkapitalen, og derfor ikke påvirker resultatet. For denne kategori er 

det kun udbytte der medtages i resultatet. 

 

Hvis der sker salg af egenkapitalinstrumenterne skal man ifølge IAS 39 ompostere alle 

gevinster og tab fra ”disponibel for salg” kategorien fra egenkapitalen til resultatet når 

disse sælges. Det er dog ikke tilfældet ifølge IFRS 9, da gevinster og tab forbliver på 

egenkapitalen, også selvom aktiverne sælges.  

 

Derivater eller sammensatte finansielle instrumenter har efter IAS 39 haft lidt komplicerede 

regler, da man ifølge disse regler skulle adskille de sammensatte instrumenter fra 

hovedkontrakten. Det kan være svært at vurdere, om et sammensat finansielt instrument 

skal deles, og herefter hvordan de to dele så skal indregnes. Efter opdelingen skal der 

indregnes til dagsværdi via resultatopgørelsen.  

 

Disse regler har man gjort mere simple i IFRS 9, og det er derfor ikke længere nødvendigt 

at adskille det finansielle instrument fra hovedkontrakten. Hvis de indbyggede finansielle 

instrumenter i hovedkontrakter, udgør et aktiv og derfor vil være omfattet af IFRS 9 skal de 

ikke adskilles. Man skal vurdere, om hovedkontrakten indeholder komplekse finansielle 

instrumenter, da det kan betyde, at hele kontrakten skal måles til dagsværdi over resultatet 

i stedet for amortiseret kostpris.  
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IASBs mål var at mindske kompleksiteten af IAS 39, og det ser ud til at dette er lykkes på 

nogle områder, når vi sammenligner de to standarder. De har i hvert fald reduceret 

kategorier, og ændret muligheder for indregning, så der ikke er så mange muligheder for 

virksomhederne, når de skal vælge klassificering og måling af de finansielle instrumenter. 

 

3.5 Delkonklusion  
IASBs plan for indførslen af den nye IFRS 9 er en meget lang proces, som de har valgt at 

opdele i 3 faser, således at hver fase kan blive gennemarbejdet inden indførslen i den 

endelige IFRS 9 standard. Der er lagt op til stor debat omkring ændringen af standarden 

for finansielle instrumenter, og IASB er meget lydhøre overfor de tilbagemeldinger, de får 

fra de mange interessenter af regnskabsstandarderne.  

Det var meningen at implementering af IFRS 9 skulle være klar, så den kunne anvendes 

på regnskaber pr. 1. januar 2013 eller senere. Men der ligger nu et forslag fra IASB om 

ændring af dette til 1. januar 2015 og dette høringsudkast udløber 21. oktober 2011. 

 

Så indtil videre er der fortsat ikke nogen dato for hvornår den endelig IFRS 9 standard vil 

være færdig, og man forventer at der kommer yderligere ændringer i forhold til arbejdet 

med denne. 

 

Ved sammenligning mellem IAS 39 og IFRS 9 kan vi se, at der ikke er sket nogle 

ændringer i forhold til anvendelsesområdet, og den nye standard vil derfor have samme 

anvendelsesområder som IAS 39. Dog kan IFRS 9 ikke benyttes af de europæiske lande 

før denne er godkendt, så indtil da er forsat reglerne i IAS 39 der er gældende. 

 

Vi kan ligeledes se, at der er sket en ændring af kompleksiteten i forhold til de finansielle 

instrumenter. IASB har reduceret kategorierne til klassificering, og IFRS 9 ser på 

virksomhedens forretningsmodel for de anvendte aktiver, og hvordan pengestrømmene fra 

instrumentet fordeler sig, frem for de forskellige muligheder i den eksisterende IAS 39. 
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Da kategoriseringen er blevet ændret, betyder det også at regler for indregning er blevet 

lettere at anvende, da der ikke er lige så mange muligheder for klassificering. 

Gældsinstrumenter skal ifølge IFRS 9 måles til dagsværdi via resultatopgørelsen eller 

amortiseret kostpris. Det gælder dog ikke for egenkapitalinstrumenter, som ikke kan 

klassificeres som amortiseret kostpris, da de ikke opfylder kravene i IFRS 9 om faste 

datoer for betaling af pengestrømme, og betalingen kun består af afdrag og renter.   

 

Det er fortsat muligt at omklassificere i begge standarder, men i IAS 39 var det tilladt at 

skifte mellem de forskellige kategorier, men det kunne have betydning for behandlingen af 

gevinster og tab. IFRS 9 giver kun mulighed for omklassificering mellem amortiseret 

kostpris og dagsværdi eller omvendt, hvis der sker ændringer i virksomhedens 

forretningsmodel. Dog kan der for egenkapitalinstrumenter ikke ændres fra dagsværdi via 

resultatet og dagsværdi via egenkapital, denne indregningsmetode gælder fra første 

indregning, og kan ikke kan skiftes. 

 

Hvis der sker salg af egenkapitalinstrumenter, skal der ifølge IAS omposteres gevinster og 

tab fra ”disponible til salg” fra egenkapital til resultat, men  dette er ikke tilfældet i IFRS, her 

må de blive på egenkapitalen, også selv om aktivet er solgt.  

 

Reglerne for de sammensatte finansielle instrumenter er ligeledes blevet lettere. Ifølge 

IFRS 9 skal disse ikke længere adskilles. Hvor der ifølge IAS 39 var krav om adskillelse. 

 

Vi må konkludere, at de fremsatte ændringer har været med til at mindske muligheder for 

klassificering og måling af de finansielle instrumenter, hvilket var målet for IASB.  
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4. DEL 4 - IMPLEMENTERING AF IFRS 9 I PRAKSIS – HENSÆTTELSER TIL TAB  

 

4.1 Finansielle aktiver (udlån) indregnet til amort iseret kostpris 

Det ses i både IAS 39 og IFRS 9, at ”lån og tilgodehavender som en virksomhed enten 

erhverver eller skaber ved at stille penge, varer eller tjenesteydelser til direkte rådighed for 

debitor...”28 er klassificeret som finansielle aktiver, og skal indregnes i balancen til 

amortiseret kostpris. 

 

Virksomheder med udlån skal derfor indregne deres udlån i balancen ved første måling til 

dagsværdi, mens efterfølgende målinger skal indregnes til amortiseret kostpris. 

 

Amortisering betyder blot ”afvikling af et lån via regelmæssige betalinger”29, mens 

amortiseret kostpris dækker over, at alle indtægter/omkostninger forbundet med udlånet 

skal indregnes i aktivets regnskabsmæssige værdi, og indtægtsføres over aktivets levetid 

over resultopgørelsen. 

For en udlånsvirksomhed betyder det som oftets, at eventuelle stiftelsesprovisioner (en 

indtægt for udlånsvirksomheden) ikke skal indtægtsføres i resultatopgørelsen i år 1, men 

løbende indregnes og indtægtsføres sammen med renteindtægterne over aktivets 

levetid/lånets løbetid. 

 

4.1.1 Fremtidige pengestrømme – afgørende for tabsh ensættelsen 

Måden hvorpå både IAS 39 og den kommende IFRS 9 beskriver hvorledes størrelsen af 

tabet skal måles, afhænger af de fremtidige pengestrømme som forventes at tilflyde 

virksomheden fra de finansielle aktiver. 

For finansielle aktiver indregnet til amortiseret kostpris sker denne måling ifølge IAS 39 

som forskellen mellem aktivernes regnskabsmæssige værdi og nutidsværdien af de 

skønnede fremtidige pengestrømme.  
                                            

 
28 Kilde: Deloitte: IFRS – Introduktion til de international regnskabsstandarder”, maj 2005 
29 Kilde: http://da.wikipedia.org/wiki/Amortisering 
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Herefter skal det forventede tab hensættes på en hensættelseskonto, eller direkte 

modregnes i aktivets værdi i balancen. 

Selve tabet skal indregnes i resultatopgørelsen under finansielle omkostninger. 

 

I IASBs ”Exposure Draft” og den kommende IFRS 9 er det meningen, at denne forholdsvis 

simple fremgangsmåde ændres. 

 

Det skyldes, at der i ”Exposure Draft” lægges op til, at der skiftes fra en “incurred loss”-

model til en “expected loss”-model. 

 

Rent praktisk betyder det, at mens IAS 39 benyttede sig af en “incurred loss”-model, hvor 

virksomheden så på tidligere tab, og benyttede historik til at beregne fremtidige tab, så 

benytter en “expected loss”-model sig også af historik, men tillagt en faktor, som skal 

hjælpe med til at forudsige og beregne fremtidige tab. Virksomhedens ledelse har dermed 

mulighed for, at justere tabshensættelsen, fremfor som i IAS 39 udelukkende at basere 

den på historiske data. 

 

Med en “incurred loss”-metode blev der lagt op til, at finansielle aktiver skulle indregnes på 

baggrund af kontraktlige fremtidige pengestrømme fra de finansielle aktiver, mens en 

“expected loss”-metode lægger op til, at virksomheden skal benytte forventede fremtidige 

pengestrømme.  

Det betyder blandt andet, at at virksomhederne skifter fra almindelige renterindtægter fra 

deres finansielle aktiver til ”kreditrisikojusteret renteindtægter” (”credit risk adjusted” 

interest income). 
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I forhold til nedskrivning på finansielle aktiver indregnet til amortiseret kostpris, ønsker 

IASB helt basalt at ændre 3 nedenstående punkter når IAS 39 afløses af IFRS 930: 

- Skift fra en “incurred loss”-model til en “expected loss”-model 

- At skifte fra ”renteindtægter fra finansielle aktiver” til ”kreditrisikojusteret 

renteindtægter fra finansielle aktiver”, og 

- At opbygge en reserve på balancen, som skal løbende justeres efterhånden som 

tab på finansielle aktiver opstår. 

 

4.1.2 Enkeltstående eller grupperede finansielle ak tiver 

Både IAS 39 og den kommende IFRS 9 nævner muligheden for at opdele en virksomheds 

finansielle aktiver som enkeltstående aktiver, eller i grupper af aktiver som kan 

klassificeres som samme værende ens i forhold til kreditrisici. 

 

IAS 39 nr. 64 beskriver hvorledes en virksomhed skal forholde sig til, om et finansielt aktiv 

skal behandles separat som et enkeltstående aktiv, eller om det kan grupperes med 

andre, lignende aktiver. 

IAS 39 nr. 64 skriver således ”En virksomhed skal først vurdere, hvorvidt der er klar 

indikation af værdiforringelse separat eller tilsammen for finansielle aktiver, som hver for 

sig er væsentlige, og separat eller tilsammen for finansielle aktiver, som ikke er væsentlig 

hver for sig. Hvis en virksomhed vurderer, at der ikke er klar indikation af værdiforringelse 

for et separat vurderet finansielt aktiv, uanset om aktivet er væsentlig, skal virksomheden 

medtage aktivet i en gruppe af finansielle aktiver med tilsvarende kreditrisici og vurdere 

disse samlet for værdiforringelse”. 

 

  

                                            

 
30 Kilde: Reforming Impairment and Amortised Cost, Deloitte 2010 
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I IAS 39 skal en udlånsvirksomhed altså gennemgå sine finansielle aktiver og herefter 

vælge om de skal vurderes som enkeltstående aktiver eller om de kan grupperes som 

enslignende finansielle aktiver. I IAS 39 er der ingen benævnelse af, om hvordan en 

virksomhed skal agere, hvis deres finansielle aktiver skifter klassifikation fra enkeltstående 

til at kunne indgå i en gruppevis vurdering. 

 

Den kommende IFRS 9 afskiller sig lidt herfra, idet der lægges op til valgfrihed imellem 

separate, enkeltståender aktiver eller gruppering af enslignende aktiver. IFRS 9 er altså 

lidt ”blødere” i dens fortolkning af denne regel. Det skal blot sikres, at alle lån og 

tilgodehavender vurderes i forhold til hensættelser til tab. 

Der lægges desuden op til, at en virksomheds aktiver kan skifte klassifikation i aktivets 

levetid.  

For mange virksomheder, og specielt banker og lignende, vil det betyde, at et tidligere 

misligholdt eller risikofyldt aktiv kan overgå fra separat vurdering til gruppevis vurdering, 

hvis for eksempel debitor nu opfylder sine krav, og aktivet dermed ikke længere udgør 

nogen væsentlig risiko. 

  

4.1.3 Enkeltstående finansielle aktiver 

Både IAS 39 og den kommende IFRS 9 beskriver hvorledes finansielle aktiver som 

individuelt og hver for sig er væsentlige skal vurderes separat. 

Mange udlånsvirksomheder har lån eller tilgodehavender, som kan grupperes som 

enslignende, mens enkelte eller flere skiller sig ud fra mængden. 

De typiske tilfælde er for eksempel hos banker, som oftest har mange kundeegagementer. 

Mange er mere eller mindre ens, men der er typisk engagementer, som er mere risikable 

end andre. 

Disse aktiver skal udlånsvirksomheden skille ud fra mængden, og foretage en individuel 

vurdering af de risici som aktivet indeholder, samt en vurdering af, hvor meget der skal 

hensættes til et potentielt tab.  

I en bank eller et pengeinstitut ville det oftest være udlån over en vis størrelse, eller et 

engagement til kunder i specielt udsatte eller risikable brancher. 
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Hos ikke-finansielle virksomheder, bliver finansielle aktiver som oftest vurderet individuelt, 

med mindre antallet af finansielle aktiver er meget stort, som for eksempel store mængder 

debitorer. Her ville de med fordel kunne grupperes og vurderes samlet. 

 

4.1.4 Grupperede finansielle aktiver 

Hvis en virksomhed derimod ser på sine finansielle aktiver som enslignende, så kan de 

grupperes i grupper, som har samme kreditrisici. For at benytte sig af grupperede 

finansielle aktiver kræves dog, at ingen af aktiverne i en gruppe selvstændigt er 

væsentlige set i forhold til de andre aktiver i en gruppe.  

Denne fremgangsmåde kan med fordel benyttes, da den sikrer en ensartet behandling af 

enslignende finansielle aktiver.  

IAS 39 og den kommende IFRS 9 foreskriver begge, at grupperede finansielle aktiver skal 

grupperes således at deres kreditrisici ligner hinandens. Dermed opnås en ensartet 

behandling af aktiver med for eksempel lav, middel og høj kreditrisiko. 

For banker og andre udlånsvirksomheder, ville man typisk gruppere sine finansielle aktiver 

efter beløbsstørrelse, således at for eksempel alle udlån under kr. 100.000 er i en gruppe, 

lån fra kr. 100.000 og op til kr. 500.000 i en anden gruppe og så videre. 

En anden fremgangsmåde er at dele grupperne op i privat- og erhvervskunder eller 

lånetype som for eksempel kassekredit, forbrugslån, lån med eller uden sikkerhed eller 

lignende. 

 

I ikke-finansielle virksomheder er der som oftets tale som tilgodehavender fra salg, og 

oftest i store mængder. For store danske virksomheder som for eksempel TDC A/S og 

DONG A/S, er disse helt klart i en situation, hvor de har mange debitorer, og hvor mange 

er disse debitorer kan klassificeres som enslignende, som med fordel kan grupperes, og 

behandles under ét. 

For virksomheder som disse og andre virksomheder med store debitormængder giver 

metoden, hvor alle finansielle aktiver vurderes enkeltvis ikke mening, da dette er noget 

nær en umulig opgave. 

Dermed kan metoden med grupperede, enslignende finansielle aktiver som 

tilgodehavender fra salg med fordel benyttes. 
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Det kunne for eksempel være hos TDC A/S og DONG A/S, hvor man kunne opdele deres 

tilgodehavender i privat- og erhvervskunder. Andre opdelinger kunne være el eller 

gas/naturgas for DONG A/S og telefoni, internet eller tv for TDC A/S. 

 

Grupperingen af finansielle aktiver har store fordele. Dels undgår virksomhederne at skulle 

vurdere alle aktiver enkeltvis, dels kan historiske data hjælpe til at vurdere 

tabshensættelsen, og  virksomhederne opnår en hurtigere og mere ensartet regulering af 

hele gruppen af finansielle aktiver, såfremt der sker en generel forbedring eller forværring 

af debitorernes betalingsevne. 

 

4.1.5 “Incurred loss” og “expected loss” metoderne 

Ovenstående forskelle mellem IAS 39 og IFRS 9 i forbindelse med opdelingen af 

finansielle aktiver i grupper eller som enkeltestående aktiver er mindre og forholdsvis enkle 

at gennemskue. 

Der hvor den helt store forskel mellem IAS 39 of den kommende IFRS 9 ligger, er når 

selve tabshensættelsen på finansielle aktiver indregnet til amortiseret kostpris skal 

beregnes. Hvor IAS 39 benyttede sig af den såkaldte “incurred loss”-model, så skifter den 

kommende IFRS 9 til en “expected loss”-model. 

 

Ser man nærmere på IAS 39 nr. 63 står der direkte, at ”tabet skal måles som forskellen 

mellem aktivets regnskabsmæssige værdi og nutidsværdien af skønnede fremtidige 

pengestrømme (med undtagelse af fremtidige kredittab, som endnu ikke er opstået)....” 

Det ses, at IAS 39 dermed ikke tillader at indregne en kalkuleret risiko for yderligere, 

forventede fremtidige tab i hensættelsen til tab. Fremtidige begivenheder falder udenfor 

IAS 39, og tabshensættelsen må derfor beregnes på baggrund af andre data end en 

formodning om fremtidige tab. 

Der benyttes derfor en “incurred loss”-model, som netop tager højde for allerede indtrufne 

begivenheder og tab, som allerede er påført aktivet og virksomheden. 
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Men netop “incurred loss”-modellen har været under kraftig kritik, og som nævnt i tidligere 

afsnit, får den også skyld for en del af finanskrisen. Uden mulighed for at indarbejde en 

formodning om kommende dårligere tider, har mange selskaber måtte sande, at deres 

tabshensættelser har været alt for små. Deres tabshensættelsesmodel har brugt historiske 

data; data fra en periode fra lige før finanskrisen, hvor hele verden havde oplevet kraftige 

stigninger i huspriser og friværdier, lav arbejdsløshed og en generel god betalingsevne 

blandt befolkningen. 

 

Men når historiske data fra en sådan periode bruges på nuværende finansielle aktiver, og 

når en finanskrise rammer hårdt og hurtigt, så ser man desværre også, at “incurred loss”-

modellen ikke fungerer optimalt. 

 

IFRS 9 forsøger af netop denne grund at ændre måden hvorpå hensættelser og 

nedskrivninger på finansielle aktiver må foretages. 

Før ”Exposure Draft” blev udsendt i november 2009, havde IASB udsendt en ”Request for 

Information” (forespørgsel efter information) i form af udgivelsen ”(”Expected Loss Model”) 

Impairment of Financial Assets: Expected Cash Flow Approach”. Forespørgslen efter 

information var stillet med det formål at skabe en forståelse af, hvor stor en udfordring rent 

teknisk, praktisk og operationelt et skift fra “incurred loss”-model til “expected loss”-model 

ville skabe.  

Den information og de kommentarer som IASB fik på baggrund af forespørgslen viste, at 

det ikke var uden udfordringer at skifte fra en “incurred loss”-model til en “expected loss” 

model. 

Alligevel foreslås i IFRS 9 at skifte fra en “incurred loss”-model til en “expected loss”-

model. Et sådan skift vil muliggøre, at virksomheder kan indarbejde en forventning om 

fremtidige tab, og dermed enten sænke eller øge deres hensættelser til tab på finansielle 

aktiver uagtet, at historiske data forudsiger en anden trend. 

 

I næste kapitel, vil vi se nærmere på, hvordan man som udlånsvirksomhed helt konkret 

skal beregne sine tabshensættelser – både på individuelle finansielle aktiver og på 

grupperede finansielle aktiver (udlån). 
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5. DEL 5 - HENSÆTTELSER TIL TAB PÅ UDLÅN I PRAKSIS I HENHOLD TI L IFRS 9 

 

I kapital 2 og 3 blev IAS 39 og IFRS 9 gennemgået, terioen bag standarderne beskrevet, 

og forskellene blev belyst. 

I kapital 4 blev det beskrevet, hvordan en virksomhed i praksis kan implementere IFRS 9, 

og dette kapital (afsnit 5.1 og afsnit 5.2) vil vi illustrere, hvordan hensættelser til tab skal 

beregnes og indregnes i henholdsvis resultatopgørelse og balance. 

 

Ser man nærmere på anvendt regnskabspraksis hos Arbejdernes Landsbank, vil man i 

deres årsrapport 2010 se følgende beskrivelse af ”Udlån til amortiseret kostpris”: 

 

”Udlån til amortiseret kostpris indregnes ved første indregning til dagsværdi. 

Stiftelsesprovisioner, der anses som værende en integreret del af lånets effektive rente, 

indregnes i udlånets regnskabsmæssige værdi og indtægtsføres dermed over lånets 

forventede løbetid. Udlån til amortiseret kostpris måles efterfølgende til amortiseret 

kostpris med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af tab.”31 

 

Det er i overensstemmelse med retningslinierne i IAS 39. 

Det ses samtidig, at banken gør opmærksom på, at stiftelsesprovisioner anses som 

værende en del af udlånets effektive rente og skal indregnes i udlånets 

regnskabsmæssige værdi og indtægtsføres over lånets forventede løbetid. 

 

Det hænger sammen med, at IAS foreskriver, at der for finansielle aktiver indregnet til 

amortiseret kostpris, skal benyttes den effektive rentes metode jf. IAS 39 og IFRS 9. 

Den effektive rentes metode tilskriver, at for at kunne tilbagediskontere de fremtidige 

pengestrømme fra aktivet, så skal aktivets effektive rente benyttes.  

                                            

 
31 Kilde: Arbejdernes Landsbank, årsrapport 2010, anvendt regnskabspraksis 
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Ved beregning af den effektive rente skal alle omkostninger/indtægter fra det finansielle 

aktiv medregnes. I tilfældet med Arbejdernes Landsbank ville banken altså skulle inkludere 

stiftelsesprovisioner i beregningen, for at finde den effektive rente. 

 

Ydermere skriver Arbejdernes Landsbank i deres anvendte regnskabspraksis omkring 

nedskrivninger og hensætter til tab på udlån, således: 

 

”På udlån og grupper af udlån, hvorpå der er konstateret objektiv indikation af 

værdiforringelse som følge af begivenheder indtruffet efter første indregning, opgøres en 

eventuel nedskrivning på baggrund af en tilbagediskontering af forventede fremtidige beta-

lingsstrømme, herunder realisationsværdi af eventuel sikkerhed. For fastforrentede udlån 

er tilbagediskonteringen baseret på den oprindelige fastsatte effektive rente og for 

variabelt forrentede udlån på den aktuelle effektive rente.”32 

 

I Arbejdernes Landsbank tager de dermed højde for både individuelle udlån og 

grupperede udlån med både fast- og variabel rente, som vi tidligere kom ind på i kapitel 4. 

 

Vi vil i de kommende afsnit belyse, hvorledes IFRS 9 skal benyttes i praksis for netop 

denne typer af udlån. 

 

I afsnit 5.1 ser vi nærmere på individuelt vurderet udlån, og vil vi benytte et simpelt 

eksempel med et udlån på kr. 500.000. 

Eksemplet vil gennemgående være det samme i afsnit 5.1, således at vi følger eksemplet 

fra første indregning, og til lånet er fuldt ud tilbagebetalt/nedskrevet. 

Eksemplet er holdt meget simpelt, men illustrerer hvorledes en udlånsvirksomhed skal 

behandle et enkelt finansielt aktiv (udlån). 

  

                                            

 
32 Kilde: Arbejdernes Landsbank, årsrapport 2010, anvendt regnskabspraksis 



Cand.merc.aud. 

Kandidatafhandling 2011 

Louise Bjørkmann & Jacob Green Rasmussen 

 

74 

 

 

 

I det efterfølgende afsnit (afsnit 5.2) tager vi skridtet videre, og vil illustrere, hvorledes en 

udlånsvirksomhed opbygger og vedligeholder en tabshensættelsesmodel i praksis for 

grupperede finansielle aktiver. Hvilke data er nødvendige, og hvorledes kan 

udlånsvirksomheden selv og deres revisor kontrollere, at modellen virker efter hensigten 

vil ligeledes blive illustreret. 

En gennemgang af modellen, vil gøre revisor bedre rustet til en revisionsopgave på en 

udlånsvirksomhed som har grupperede finansielle aktiver med dertilhørende 

nedskrivninger eller hensættelser til tab. 

 

5.1 Individuelt vurderet udlån – praktiske eksemple r i henhold til IFRS 9 

5.1.1 Fast forrentet udlån – indregning til amortis eret kostpris 

Uanset om man benytter IAS 39 eller den kommende IFRS 9, så er behandlingen af udlån 

med fast rente ens: de skal indregnes til amortiseret kostpris. 

 

Nedenstående eksempel illustrerer dette: 

 
Tabel 2: Eksempel på et finansielt aktiv (udlån) med fast rente  indregnet til amortiseret kostpris 

 (kilde: egen tilvirkning) 

 

Hovedstol 500,000

Stiftelsesprovision 10,000

Hovedstol inkl. provision 510,000

Løbetid (år) 5

Nominel rente 6.00%

Årlig ydelse = årlig nominel rente 30,000

Amortiseringstillæg = provision 10,000

Effektiv rente 6.306%

Primo
Nominel 

rente

Amortise-

ringstillæg

Effektiv 

rente
Afdrag Ydelse

Nominelt 

tilgodehavende

Amortiseret 

tilgodehavende
Forskel

År 1 30,000 2,162 32,162 0 30,000 500,000 510,000 -10,000

År 2 30,000 2,162 32,162 0 30,000 500,000 507,838 -7,838

År 3 30,000 2,026 32,026 0 30,000 500,000 505,676 -5,676

År 4 30,000 1,889 31,889 0 30,000 500,000 503,651 -3,651

År 5 30,000 1,761 31,761 0 30,000 500,000 501,761 -1,761



Cand.merc.aud. 

Kandidatafhandling 2011 

Louise Bjørkmann & Jacob Green Rasmussen 

 

75 

 

 

I ovenstående eksempel er et simpelt, enkelt udlån på kr. 500.000 forsøgt illustreret. 

Udlånet er et stående lån, og den årlige ydelse består således kun af renter. Der foretages 

fuld tilbagebetaling ultimo år 5. 

 

Uden indregning til amortiseret kostpris, ville udlånsvirksomheden skulle indtægtsføre kr. 

40.000 i år 1 (kr. 30.000 i renter + kr. 10.000 i stiftelsesprovision), og derefter kr. 30.000 i 

hver af de kommende 4 år. Dette er de pengestrømme, som udlånsvirksomheden reelt 

modtager. 

 

IAS 39 og IFRS 9 tilskriver, at et lån som ovenstående skal måles til amortiseret kostpris, 

og den effektive rentes metode skal derfor benyttes. 

Den effektive rente er blevet beregnet til 6,306% mod den nominelle på 6,00%. Den højere 

effektive rente skyldes naturligvis, at ”renten” nu inkluderer både de nominelle renter og 

andre indtægter/udgifter, som i dette tilfælde kun er stiftelsesprovision. Det samme vil dog 

gøre sig gældende for eventuelle kurstillæg/fradrag eller lignende. 

Man benytter den effektive rente for at kunne tilbagediskontere samtlige pengestrømme 

tilbage til år 0 (indregningstidspunktet). 

 

I ovenstående eksempel er det amortiseret tilgodehavende/udlån ved år 1 på kr. 510.000 

(nominelt udlån tillagt stiftelsesprovision). Ved at benytte den effektive rentes metode, kan 

de fremtidge pengestrømme inklusive stiftelsesprovision tilbagediskonteres således, at det 

nominelle udlån er lig det amortiseret udlån ved lånets udløb. 

Derved vil balancen ved ultimo år 5 være lig kr. 0, når udlånsvirksomheden modtager sit 

totale tilgodehavende på kr. 500.000. 
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Indregning i henholdsvis balance og resultatopgørelse kan derfor illustreres således: 

 
Tabel 3: Eksempel på indregning i balance og resultatopgørelse af et fastforrentet udlån indregnet til 

amortiseret kostpris (kilde: egen tilvirkning) 

 

I ovenstående tabel 3 ses, at der ved benyttelse af amortiseret kostpris jf. IAS 39 og IFRS 

9 med benyttelse af den effekte rentes metode opnås den samme effektive rente gennem 

hele lånets løbetid. 

Samtidig ses, at stiftelsesprovisionen er blevet amortiseret over lånets løbetid, og 

tilbagediskonteres således ved brug af den effektive rente, så provisionen kan indregnes i 

resultatopgørelsen år for år og ikke ved indregning. 

 

5.1.2 Variabelt forrentet udlån – indregning til am ortiseret kostpris 

Hvor vi i forrige afsnit så på indregning af udlån med fast rente, så forholder det sig 

anderledes med udlån til variabel rente. 

 

Udlån med varibel rente har altid skabt problemer ved indregning – både ved brug af 

“incurred loss”- og “expected loss”-modellerne.  

Ved fastforrentet udlån er det forholdsvis simpelt at tilbagediskontere fremtidige 

pengestrømme, da den effektive rente er fast gennem hele udlånets løbetid. 

Ved et varibelt forrentet udlån forholder det sig anderledes, for beregning af de fremtidige 

pengestrømme er ikke lige til, når renten er variabel og ændres løbende. 

Ved indregning Ultimo år 1 Ultimo år 2 Ultimo år 3 Ultimo år 4 Ultimo år 5

Resultatopgørelsen

Rente 0 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000

Amortisering 0 2,162 2,162 2,026 1,889 1,761

0 32,162 32,162 32,026 31,889 31,761

Balancen

Finansielle aktiver (udlån) primo 510,000 510,000 507,838 505,676 503,651 501,761

Amortisering 0 -2,162 -2,162 -2,026 -1,889 -1,761

Afdrag 0 0 0 0 0 -500,000

Finansielle aktiver (udlån) ultimo 510,000 507,838 505,676 503,651 501,761 0

Effektiv rente 0% 6.306% 6.306% 6.306% 6.306% 6.306%
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”Exposure Draft” lægger op til, at variabelt forrentet udlån indregnes som fastforrentet lån 

– det vil sige, at den nominelle rentesats ved lånets udstedelse/indregning benyttes som 

udgangspunkt, og på baggrund af denne beregnes den effektive rente, således at udlånet 

kan indregnes til amortiseret kostpris. 

De fleste udlån til variabel rente følger en ”benchmark” rente eller en ”underliggende” 

rente, som for eksempel CIBOR eller LIBOR med tillæg af et spread/tillæg.  

Det betyder, at udlånsvirksomheden måske selv låner penge til CIBOR-renten, og lægger 

naturligvis et spread på, når de låner pengene ud til deres egne kunder. 

 

”Exposure Draft” lægger op til, at udlånsvirksomheden ved hver efterfølgende måling 

justerer den effektive rente ved hjælp af gældende rente på målingstidspunktet, og 

indregner nye forventede pengestrømme, amortiseringstillæg og eventuelle hensættelser 

til tab.  

Det betyder også, at udlånsvirksomhederne løbende må ændre deres tidligere 

indregninger over resultatopgørelsen, som et resultat af, at den variable rente har ændret 

sig. 

Når udlånsvirksomheden ved efterfølgende målinger justerer den effektive rente, skal det 

ske til den oprindelige benchmark rente, som så justeres til nuværende sats, mens det 

spread/tillæg, som blev benyttet ved første indregning skal fastholdes. 
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Hvis vi bruger samme eksempel som tidligere, men erstatter den faste rente med variabel 

rente, hvor CIBOR 3 måneder bruges som benchmark tillagt 2,5%-point, så fås 

nedenstående resultater i tabel 4. 

 

 
Tabel 4: Eksempel på et finansielt aktiv (udlån) med fast rente  indregnet til amortiseret kostpris 

 (kilde: egen tilvirkning) 

 

I ovenstående eksempel er CIBOR fra 2. januar 2006 brugt som udgangspunkt. 

Efterfølgende målinger er beregnet med CIBOR 3 måneder primo år 2007, 2008, 2009 og 

2010, jævnfør nedenstående tabel: 

 

 
Tabel 5: CIBOR 3 måneder med spread/tillæg på 2,5%-point33 

 

                                            

 
33 Kilde: CIBOR 3 måneders renten er taget fra: www.finansraadet.dk, historiske CIBOR-satser 

Hovedstol 500,000

Stiftelsesprovision 10,000

Hovedstol inkl. provision 510,000

Løbetid (år) 5

Nominel rente år 1 (CIBOR 3 mdr + 2,5%) 5.01%

Nominel rente år 2 (CIBOR 3 mdr + 2,5%) 6.38%

Nominel rente år 3 (CIBOR 3 mdr + 2,5%) 7.34%

Nominel rente år 4 (CIBOR 3 mdr + 2,5%) 7.40%

Nominel rente år 5 (CIBOR 3 mdr + 2,5%) 4.04%

Årlig ydelse årlig nom.rente

Amortiseringstillæg = provision 10,000

Primo
Nominel 

rente

Amortise-

ringstillæg
Effektiv rente

Effektiv 

rente, %
Afdrag Ydelse

Nominelt 

tilgodehavende

Amortiseret 

tilgodehavende
Forskel

År 1 25,029 2,135 27,164 5.326% 0 25,029 500,000 510,000 -10,000

År 2 31,917 -3,147 28,769 5.641% 0 31,917 500,000 507,865 -7,865

År 3 36,700 -4,336 32,364 6.373% 0 36,700 500,000 511,012 -11,012

År 4 36,975 1,538 38,513 7.537% 0 36,975 500,000 515,348 -15,348

År 5 20,220 13,810 34,030 6.603% 0 20,220 500,000 513,811 -13,811

År CIBOR 3 mdr + spread Nominel rente

Primo 2006 2.506% 2.500% 5.006%

Primo 2007 3.883% 2.500% 6.383%

Primo 2008 4.840% 2.500% 7.340%

Primo 2009 4.895% 2.500% 7.395%

Primo 2010 1.544% 2.500% 4.044%
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Fremgangsmåden er den samme som ved et fastforrentet udlån. Den effektive rentes 

metode benyttes til at finde den effektive rente i år 1. Derefter ”låses” 

amortiseringstillægget i år 1, og en ny effektiv rente beregnes for år 2. Sådan fortsættes 

indtil lånets udløb. 

Det ses, at der opnås en ny effektiv rente år for år, og eventuelle justeringer af 

renteindtægterne sker løbende over armotiseringstillægget. 

Ved benyttelse af denne fremgangsmåde opnås et resultat, som år for år bliver reguleret til 

den gældende underliggende benchmark rente (i dette tilfælde CIBOR 3 måneder), og det 

finansielle aktiv/udlån bliver således løbende justeret til gældende rentesats mens 

eventuelle stiftelsesprovisioner og lignende bliver justeret således at amortiseringen sikres 

at ske over udlånets løbetid. 

 

Indregning i henholdsvis balance og resultatopgørelse kan derfor illustreres således: 

 

 
Tabel 6: Eksempel på indregning i balance og resultatopgørelse af et variabelt forrentet udlån indregnet til 

amortiseret kostpris (kilde: egen tilvirkning) 

 

 
 

  

Ved indregning Ultimo år 1 Ultimo år 2 Ultimo år 3 Ultimo år 4 Ultimo år 5

Resultatopgørelsen

Rente 0 25,029 31,917 36,700 36,975 20,220

Amortisering 0 2,135 -3,147 -4,336 1,538 13,810

0 27,164 28,769 32,364 38,513 34,030

Balancen

Finansielle aktiver (udlån) primo 510,000 510,000 507,865 511,012 515,348 513,811

Amortisering 0 -2,135 3,147 4,336 -1,538 -13,810

Afdrag 0 0 0 0 0 -500,000

Finansielle aktiver (udlån) ultimo 510,000 507,865 511,012 515,348 513,811 0

Effektiv rente 0% 5.326% 5.641% 6.373% 7.537% 6.603%
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5.1.3 Fastforrentet udån – hensættelser til forvent ede tab 

Som nævnt i kapitel 4, så skal virksomheder ifølge IFRS 9 nu indregne tab baseret på de 

forventede fremtidige pengestrømme. 

IFRS 9 foreskriver, at virksomheder som hensætter til tab på finansielle aktiver, herunder 

udlån, skal benytte en ”probability weighted posible outcome”34 metode. 

Ved at benytte en ”probability weighted possible outcome”- eller en ”vejet sandsynligheds”-

metode, sikres at både tidspunktet og beløbet for de kommende tab indregnes i modellen. 

Med en vejet sandsynlighedsmetode sikres det ligeledes, at det finansielle aktiv bliver 

vurderet og værdiansat i større lighed med markedsværdien. 

 

Det tilskrives i ”exposure draft” at virksomheden bør benytte historiske data tillagt en 

faktor, som er et udtryk for virksomhedens egne forventninger til fremtiden, og til de 

forventede fremtidige pengestrømme. 

 

Ved benyttelse af en vejet sandsynlighedsmetode, skal udlånsvirksomheden samtidig 

sikre, at hensættelser til tab bliver indregnet således, at det maksimale tab indregnes over 

hele udlånets løbetid. Et eksempel på dette vil blive belyst forneden. 

 

Hos Arbejdernes Landsbank behandles nedskrivninger på fastforrentede udlån således: 

 

”Ved individuel vurdering anses objektiv indikation på værdiforringelse at være indtruffet, 

når låntager antages at være i betydelige økonomiske vanskeligheder, når låntager ikke 

har overholdt indgåede aftaler (kontraktbrud), eller når banken har måttet yde låntager 

lempelse i vilkårene, som ikke ville være overvejet, hvis det ikke var på grund af låntagers 

økonomiske vanskeligheder.”35 

 

                                            

 
34 Kilde: EFRAG: “Impairment of Financial Assets”, december 2009, afsnit 39 
35 Kilde: Arbejdernes Landsbank, årsrapport 2010, anvendt regnskabspraksis 
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Arbejdernes Landsbank nedskriver dermed deres udlån, når låntager ikke har overholdt 

sine betalinger, eller når de har måtte yde låntager lempelser i lånevilkårene. 

Idet banken aflægger årsregnskab efter blandt andre IAS 39, og dermed benytter en 

“incurred loss”-model, ses det at banken skal have haft bevis for, at låntager ikke kan 

betale. 

 

Når den kommende IFRS 9 bliver indført, et det planen, at der som nævnt tidligere skiftes 

til en “expected loss”-model. I tilfældet med Arbejdernes Landsbank ville det betyde, at de 

ikke behøver at vente til låntager misligholder sine forpligtelser, før der kan hensættes til 

tab. 

Ses der tegn på, at låntager ikke kan overholde sine forpligtelser, kan banken straks skride 

til handling og hensætte til et sådant tab. 

 

For at belyse et sådan tilfælde, benytter vi igen eksemplet fra tidligere med et udlån på kr. 

500.000. 

Virksomheden har nu vurderet dette finansielle aktiv, og vurderet at de forventede 

fremtidige pengestrømme i for eksempel år 4 og år 5 ikke er kr. 30.000 som er lig de 

kontraktlige pengestrømme. Forventninger til denne kunde har ændret sig, og ved at 

vurdere forskellige scenarier har virksomheden vurderet, at kunden vil kunne betale de 

kontraktlige pengestrømme i år 1, år 2 og år 3, mens år 4 og år 5 er usikre. 

De har derfor beregnet følgende forskellige udfald for de forventede fremtidige 

pengestrømme: 

 

 
Tabel 7: forventede pengestrømme på et fastforrentet udlån (kilde: egen tilvirkning) 

 

  

Pengestrømme år 4 og 5 Scenario 1 Scenario 2 Scenario 3 Scenario 4 Scenario 5

Kontraktlig pengestrøm 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000

Forventet pengestrøm 30,000 20,000 20,000 20,000 10,000

Sandsynlighed for forventet pengestrøm 40% 25% 10% 25% 10%
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IFRS 9 beskriver, at forventede fremtidige pengestrømme skal beregnes som størst vejet 

sandsynlighed. I ovenstående tabel 7, ses, at scenario 1 har størst enkelte udfald med 

40% og kr. 30.000 i forventede fremtidige pengestrømme i år 4 og år 5, mens scenario 2 

og 4 har størst vejet sansynlighed med hver 25%, og dermed er der størst samlet og vejet 

sandsynlighed for, at scenario 2 eller 4 er udfaldet, idet er tilsammen er 50% chance for, at 

et af disse scenarier bliver udfaldet. 

 

Benyttes denne forventning om de fremtidige pengestrømme i vores eksempel fra tidligere 

på et udlån på kr. 500.000, så får vi følgende resultat: 

 

 
Tabel 8: beregning af effektiv rente ved tabshensættelse efter IFRS 9 (kilde: egen tilvirkning) 

 

Det ses af ovenstående figur 8, at den nominelle rente er uændret, mens 

amotiseringstillægget (stiftelsesprovisionen) også er uændret, men fordelingen over lånets 

løbetid har ændret sig en smule. 

Nyt i denne tabel er det indregnet forventet tab på kr. 20.000. Det skyldes, at 

udlånsvirksomheden forventer, at de fremtidige pengestrømme i år 4 og år 5 falder fra kr. 

30.000 til kr. 20.000. Dette er illustreret ved de skraverede grå felter. 

 

Ifølge IFRS 9 skal dette forventede tab nu indregnes og amortiseres i lighed med for 

eksempel stiftelsesprovisionen. I ovenstående eksempel kan den effektive rente herefter 

beregnes til 5,534%, hvilket naturligvis er mindre end i vores tidligere eksempel uden 

forventede tab. 

 

  

Primo
Nominel 

rente

Amortise-

ringstillæg

Indregnet 

forventet tab

Effektiv 

rente
Afdrag

Ydelse / 

pengestrøm

Nominelt 

tilgodehavende

Amortiseret 

tilgodehavende

Hensættelses-

konto

År 1 30,000 1,964 -3,743 28,221 0 30,000 500,000 510,000 3,743

År 2 30,000 2,024 -3,912 28,112 0 30,000 500,000 508,036 7,655

År 3 30,000 2,016 -4,016 28,000 0 30,000 500,000 506,012 11,671

År 4 30,000 2,004 -4,115 27,889 0 20,000 500,000 503,996 15,786

År 5 30,000 1,992 -4,214 27,778 0 20,000 500,000 501,992 20,000
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Nedenfor vises, hvordan udlånsvirksomheden skal indregne lånet, amortiseringstillægget 

og det forventede tab i resultatopgørelse og balance. 

 

 
Tabel 9: indregning af tab beregnet ved forventede fremtidige pengestrømme på et fastforrentet lån (kilde: 

egen tilvirkning) 

 

I ovenstående tabel 9, ses derfor, at renterne stadig indregnes som nominelle renter, samt 

at stiftelsesprovisionen stadig indregnes som en indtægt over lånets løbetid. 

Det forventede tab på kr. 20.000 indregnes nu også over lånets løbetid. Der udover skifter 

udlånsvirksomheden fra at indregne de nominelle årlige renter til at indregne 

”kreditrisikojusteret renteindtægter”. 

 

På balancesiden bliver der nu hensat til tab hvert år i henhold til udlånsvirksomhedens 

forventninger til tab med i alt kr. 20.000, amortiseret over lånets løbetid. 

I ovenstående eksempel (tabel 9) ses desuden, at udlånsvirksomhedens forventninger 

holdt stik, idet der opstod et realiseret tab i år 4 og år 5 på kr. 10.000 hvert år, hvorfor 

hensættelseskontoen er lig nul, når lånet tilbagebetales fuldt ud i år 5. 

 

Ved indregning Ultimo år 1 Ultimo år 2 Ultimo år 3 Ultimo år 4 Ultimo år 5

Resultatopgørelsen

Rente 0 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000

Amortisering 0 1,964 2,024 2,016 2,004 1,992

Tab på udlån -3,743 -3,912 -4,016 -4,115 -4,214

0 28,221 28,112 28,000 27,889 27,778

Balancen

Finansielle aktiver (udlån) primo 510,000 510,000 508,036 506,012 503,996 501,992

Amortisering 0 -1,964 -2,024 -2,016 -2,004 -1,992

Afdrag 0 0 0 0 0 -500,000

Finansielle aktiver (udlån) ultimo 510,000 508,036 506,012 503,996 501,992 0

Hensættelseskonto primo 0 0 -3,743 -7,655 -11,671 -5,786

Hensættelser til tab på udlån 0 -3,743 -3,912 -4,016 -4,115 -4,214

Realiseret tab 10,000 10,000

Hensættelseskonto ultimo 0 -3,743 -7,655 -11,671 -5,786 0

Effektiv rente 0% 5.534% 5.534% 5.534% 5.534% 5.534%
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Havde udlånet været indregnet efter IAS 39, skulle udlånsvirksomheden have tabsført kr. 

10.000 i hvert af år 4 og år 5.  

Med IFRS 9 er det meningen, at det finansielle aktiv over hele dets levetid skal reflektere 

den risiko, som det er forbundet med. Dette er netop grunden til, at IFRS 9 lægger op til et 

skift fra en “incurred loss”-model til en “expected loss”-model. 

 

5.1.4 Variabelt forrentet udån – hensættelser til f orventede tab 

Vi holder fast i samme eksempel som tidligere, men har i lighed med afsnit 5.1.3 erstattet 

den faste rente på 6% med en variabel rente på CIBOR 3 måneder tillagt et spread på 

2,5%-point. 

 

Udlånsvirksomheden har igen vurderet de forventede fremtidige pengestrømme, og er 

kommet frem til følgende scenerier: 

 

 
Tabel 10: forventede pengestrømme på et variabelt forrentet udlån (kilde: egen tilvirkning) 

 

Ved benyttelse af vejet sandsynlighed ses, at virksomheden bør kalkulere med fremtidige 

pengestrømme i år 4 og år 5 på kr. 20.000 hvert år mod de kontraktlige pengestrømme på 

kr. 36.975 i år 4 og kr. 20.225 i år 5. Der forventes dermed et samlet tab på kr. 17.195 (kr. 

36.975 i kontraktlige pengestrømme mod kr. 20.000 i forventede pengestrømme i år 4 og 

kr. 20.220 i kontraktlige pengestrømme mod kr. 20.000 i forventede pengestrømme i år 5). 

 

  

Pengestrømme år 4 Scenario 1 Scenario 2 Scenario 3 Scenario 4 Scenario 5

Kontraktlig pengestrøm 36,975 36,975 36,975 36,975 36,975

Forventet pengestrøm 25,000 20,000 20,000 20,000 10,000

Sandsynlighed for forventet pengestrøm 40% 25% 10% 25% 10%

Pengestrømme år 5 Scenario 1 Scenario 2 Scenario 3 Scenario 4 Scenario 5

Kontraktlig pengestrøm 20,220 20,220 20,220 20,220 20,220

Forventet pengestrøm 25,000 20,000 20,000 20,000 10,000

Sandsynlighed for forventet pengestrøm 40% 25% 10% 25% 10%
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Samlet set skal udlånsvirksomheden dermed indregne og amortisere et forventet tab på 

kr. 17.195 over lånets løbetid. 

Som tidligere beskrevet, så kræver det, at hensættelseskontoen for tab på udlån løbende 

bliver justeret idet der benyttes en variabel rente til at beregne den effektive rente. 

 

Et eksempel på dette illustreres således: 

 
Tabel 11: Eksempel på et variabelt forrentet lån med amortisering af stiftelsesomkostninger og forventninger 

til fremtidige tab (kilde: egen tilvirkning) 

  

Igen er de forventede fremtidige pengestrømme ændret fra at være lig den nominelle rente 

i år 4 og år 5 til kun at være kr. 20.000 i hvert år (de skraverde grå felter). 

Amortiseringstillægget er stadig kr. 10.000 og amortiseres over lånets løbetid. Det samme 

er det forventede tab på i alt kr. 17.195. 

 

  

Hovedstol 500,000

Stiftelsesprovision 10,000

Hovedstol inkl. provision 510,000

Løbetid (år) 5

Nominel rente år 1 (CIBOR 3 mdr + 2,5%) 5.01%

Nominel rente år 2 (CIBOR 3 mdr + 2,5%) 6.38%

Nominel rente år 3 (CIBOR 3 mdr + 2,5%) 7.34%

Nominel rente år 4 (CIBOR 3 mdr + 2,5%) 7.40%

Nominel rente år 5 (CIBOR 3 mdr + 2,5%) 4.04%

Årlig ydelse årlig nom.rente

Amortiseringstillæg = provision 10,000

Primo
Nominel 

rente

Amortise-

ringstillæg

Indregnet 

forventet tab

Effektiv 

rente
Afdrag

Ydelse / 

pengestrøm

Nominelt 

tilgodehavende

Amortiseret 

tilgodehavende

Hensættelses-

konto

År 1 25,029 2,116 -3,639 23,506 0 25,029 500,000 510,000 3,639

År 2 31,917 2,160 -3,714 30,362 0 31,917 500,000 507,884 7,353

År 3 36,700 2,054 -3,532 35,222 0 36,700 500,000 505,724 10,885

År 4 36,975 1,906 -3,278 35,604 0 20,000 500,000 503,669 14,163

År 5 20,220 1,764 -3,033 18,951 0 20,000 500,000 501,763 17,196
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Indregning i balance og resultatopgørelse kan illustreres således: 

 
Tabel 12: indregning af tab beregnet ved forventede fremtidige pengestrømme på et variabelt forrentet lån 

(kilde: egen tilvirkning) 

 

I ovenstående tabel 12 ses, at der løbende opbygges en tabshensættelseskonto over 

lånets løbetid, og i dette eksempel er for forventede fremtidige tab lig de realiserede tab. 

Det ses samtidig, at i modsætning til et fastforrentet lån indregnet til amortiseret kostpris, 

så er er den effektive rente i et variabelt lån ikke fast. Den justeres ved hver efterfølgende 

måling baseret på den underliggende benchmark rente, som udlånet oprindeligt var 

indregnet til. 

 

 

  

Ved indregning Ultimo år 1 Ultimo år 2 Ultimo år 3 Ultimo år 4 Ultimo år 5

Resultatopgørelsen

Rente 0 25,029 31,917 36,700 36,975 20,220

Amortisering 0 2,116 2,160 2,054 1,906 1,764

Tab på udlån 0 -3,639 -3,714 -3,532 -3,278 -3,033

0 23,506 30,362 35,222 35,604 18,951

Balancen

Finansielle aktiver (udlån) primo 510,000 510,000 507,884 505,724 503,669 501,763

Amortisering 0 -2,116 -2,160 -2,054 -1,906 -1,764

Afdrag 0 0 0 0 0 -500,000

Finansielle aktiver (udlån) ultimo 510,000 507,884 505,724 503,669 501,763 0

Hensættelseskonto primo 0 0 -3,639 -7,353 -10,885 2,812

Hensættelser til tab på udlån 0 -3,639 -3,714 -3,532 -3,278 -3,033

Realiseret tab 16,975 221

Hensættelseskonto ultimo 0 -3,639 -7,353 -10,885 2,812 0

Effektiv rente 0% 4.609% 5.978% 6.965% 7.069% 3.777%
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5.2 Gruppevis vurderet udlån – praktisk modelopbygn ing i henhold til IFRS 9 

5.2.1 Dataindsamling til en “expected loss”-model 

Hos Arbejdernes Landsbank så vi i forrige afsnit på, hvorledes de bør behandle deres 

individuelt vurderet udlån, når den kommende IFRS 9 bliver implementeret. 

Ligesom mange andre udlånsvirksomheder og banker, har Arbejdernes Landsbank 

naturligvis også mange udlån, som ikke kan eller bør vurderes individuelt. 

De har valgt at benytte følgende praksis for udlån som er vurderet i grupper/porteføljer:  

 

”De gruppevise nedskrivninger foretages på grupper af udlån, der kan antages at have 

ensartede karakteristika med hensyn til kreditrisiko med videre. Der opereres i banken 

med 40 grupper fordelt på 1 gruppe af offentlige myndigheder, 1 gruppe af kreditinstitutter, 

24 grupper af privatkunder og 14 grupper af erhvervskunder med videre. 

Banken har i samarbejde med Bankernes EDB Central, BEC, udviklet en model, der 

opfylder lovgivningens krav, idet modellen dog stadig er under udvikling til at kunne 

foretage en såkaldt back-test til brug for verificering af de foretagne gruppevise 

nedskrivninger. 

De gruppevise nedskrivninger baseres på en af banken udarbejdet rating, som foretages 

på baggrund af bankens kendskab til kundernes adfærd.”36 

 

Det ses altså, at Arbejdernes Landsbank nedskriver på baggrund af en model udviklet i 

samarbejde med BEC, hvor input blandt andet er bankens kendskab til kundernes adfærd. 

Igen ses, at der kun benyttes historiske data, jævnfør retningslinier fra IAS 39. 

 

  

                                            

 
36 Kilde: Arbejdernes Landsbank, årsrapport 2010, anvendt regnskabspraksis 
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Med IFRS 9 forventes dette at ændre sig, og dette afsnit vil se nærmere på, hvordan 

Arbejdernes Landsbank og andre udlånsvirksomheder kan udvilke en model, som kan 

hjælpe til styring og vurdering af gruppevis vurderede finansielle aktiver (udlån), som for 

eksempel en kreditkortportefølje, SMS-lån, forbrugslån med videre. 

I tilfældet med Arbejdernes Landsbank kunne en model som den nedenstående med 

fordel benyttes på deres ”AL-MasterCard”-portefølje37. 

 

Ser man nærmere på IASBs ”Exposure Draft” ses, at IASB ikke entydigt beskriver hvilke 

data, som skal bruges ved en “expected loss”-model.  

 

Nedenstående data bør som minimum indgå i en “expected loss”-model med henblik på at 

beregning af hensættelser til tab på en gruppe af enslignende udlån: 

 

1. Interne historiske data vedrørende tab på udlån 

2. Eksterne historiske data vedrørende tab på udlån 

3. Interne data og historik på forskellige former for udlån, herunder betalingsmønstre, 

betalingsevne etc. 

4. Eksterne data og historik på forskellige former for udlån, herunder 

betalingsmønstre, betalingsevne etc. 

5. Interne data for udviklingen i en gruppe af enslignende finansielle aktiver, for 

sammenligning af én gruppe finansielle aktiver med en anden gruppe 

6. Data til fremskrivning af historiske data således, at modellen kan benyttes til 

forudsigelse af tab, som endnu ikke er opstået. 

Ovenstående punkter 1-5 punkter skal benyttes både i en “incurred loss”-model mens 

punkt 6 er essensen af en “expected loss”-model. Det er overbygningen fra tidligere, og 

det er her ændringen adskiller IAS 39 fra den kommende IFRS 9. 

 

                                            

 
37 Kilde/mere info: http://www.al-bank.dk/default.asp?id=1271&toppage=70 
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Resten af dette kapital vil udelukkende beskæftige sig med en “expected loss”-model og 

altså tage udgangspunkt i ”exposure draft”. 

 

5.2.2 Opbygning af tabhensættelsesmodel på gruppere de finansielle aktiver (udlån) 

Det ses i Arbejdernes Landsbanks anvendte regnskabspraksis, at de har udvilket en 

special model til beregning af hensættelser til tab på grupperede udlån. 

 

Resten af dette kapital, vil vi benytte til at illustrere, hvordan en sådan model kan 

opbygges. 

 

I vores model ser vi nærmere på en gruppe/portefølje af enslignende udlån, som for 

eksempel en kreditkortportefølje. 

Vi antager, at udlånsvirksomheden har vurderet netop denne gruppe af udlån som 

værende med samme karakteriska med hensyn til kreditrisiko, kundetyper, 

betalingsmønstre med videre. 

 

Vi antager samtidig, at porteføljen er lukket – det vil sige, at der ikke komme nye lån ind i 

denne portefølje. 

 

Renten på denne kreditkortportefølje er fastsat til 16,00% p.a. (nom.). 

 

Det antages samtidig, at udlånsvirksomheden benytter en ekstern inkassovirksomhed til 

inddrivelse af udestående tilgodehavender. 

 

Udeståender ligger 19 måneder hos inkassovirksomheden før udlånsvirksomheden 

endeligt nedskriver udlånet til kr. 0. 
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5.2.3 Definitioner 

Før selve modelopbygningen kan påbegyndes, vil vi i dette afsnit kort beskreve nogle af 

de vigtige definitioner og begreber, som vi vil benytte i hele dette kapital 5.2. 

 

Cycle/cyklus: 

Med cyklus menes hvilken status et udlån eller en kunde har. Er udlånet ikke forfaldent, og 

kunden dermed har overholdt sine forpligtelser, betragtes lånet som værende i ”Cyklus 1: 

Normal”. 

Overholder kunden ikke sine forpligtelser (for eksempel indenfor 30 dage/1 måned), får 

kunden en rykker, og kunden/udlånet bliver markeret med ”Cyklus 2: Rykker 1”. 

Derefter følger ”Cyklus 3: Rykker 2”, og så videre. 

I mange tilfælde vil udlånsvirksomheden selv står for de første 2-3 rykkere, hvorefter 

kunden/tilgodehavendet bliver overflyttet til inkasso.  

Første cyklus hos inkassovirksomheden vil så bliver benævnt ”Cyklus X: Inkasso 1” og 

sådan fortsættes der, indtil virksomheden vælger ikke længere at benytte 

inkassovirksomhed. 

 

Det kan kort illustreres således: 

 

 
Figur 4: illustration af cyklus i en model til tabshensættelser (kilde: egen tilvirkning) 

 

I hver cyklus ligger summen af de totale udlån i en given periode for den valgte cyklus. 

Summen af alle cyklus giver det totale udlån. 

 

Cyklus 1: NORMAL

↘ Cyklus 2: RYKKER1

↘ Cyklus 3: RYKKER2

↘ Cyklus 4: RYKKER3

↘ Cyklus 5: INKASSO1

↘ Cyklus 6: INKASSO2

↘ Cyklus 7: INKASSO3

↘ Cyklus 8: INKASSOn
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I vores eksempelmodel vil udlån ligge internt hos virksomheden fra cyklus 1 til cyklus 4, 

hvorefter udlånet bliver overflyttet til en inkassovirksomhed. 

 

Roll Rates: 

Når vi nævner roll rates mener vi, hvor stor en del (procent) af tilgodehavender, som ruller 

fra for eksempel cyklus 1 til cyklus 2 i en given periode. 

 

Roll Back: 

Roll Back er i princippet det modsatte af roll rates. Hvor roll rates viser, hvor stor en 

procentdel af en cyklus der ruller videre til næste cyklus, så er der naturligvis også 

tilgodehavender, som ruller tilbage til ”Cyklus 1: NORMAL”. Det sker, når kunden har 

betalt hele den forfaldne den af sin gæld/virksomhedens udlån. 

 

Recovery Rates/tilbagebetalingsrater: 

Recovery Rates er et udtryk for de pengestrømme, som tilflyder virksomheden fra udlån, 

som er forfaldne, og hvor kundernes forpligtelser ikke er overholdt. 

Ved at monitorere recovery rates, hvad enten de kommer som betalinger direkte til 

udlånsvirksomheden eller via et inkassobureau, kan udlånsvirksomheden vurdere, hvor 

meget de kan forvente i pengestrømme fra de grupperede udlån på et hvilket som helst 

givent tidspunkt i udlånets levetid/løbetid. 

 

Provision Levels/Tabshensættelsesrater: 

Når vi nævner provision levels eller tabshensættelsesrater mener vi, hvor meget (i 

procent) som sættes til side til tab i hver cyklus.  

Tabshensættelsesrater består af 3 komponenter: 

1. Interne data fra virksomhedens interne cyklus 

2. Data fra inkassovirksomheden 

3. Punkt 1 og punkt 2 tillagt en faktor til beregning af fremtidige, ej opstået tab 
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Vintages/periodiske data: 

Når vi taler om vintages eller periodiske data, menes der data i en specifik cyklus, for en 

specifik måned. 

Eksempelvis vil data for cyklus 2 i februar 2010 blive betegnet som én vintage. 

 

5.2.4 Interne og eksterne data vedrørende udlån 

Grundlaget for en model til beregning af hensættelser til tab på finansielle aktiver er data; 

data i store mængder. 

Det har været diskuteret og debatteret som et af de helt store problemer med en “expected 

loss”-model, at mange virksomheder ikke har nok historiske data til at bygge en model38.   

IASB er klar over denne problemstilling, men har ikke kommet med forslag til, hvordan 

virksomheder, som skal benytte en “expected loss”-model, skal løse dette problem. 

Dog er der blevet diskuteret, om data fra brancheorganisationer kan benyttes. 

For de fleste finansielle virksomheder, udgør dataproblemet et mindre problem. Dog skal 

de sikre, at data lagres og opbevares således, at de er et i format, som kan benyttes til 

input i en hensættelsesmodel.  

 

5.2.4.1 Interne data 

For at kunne bruge hensættelsesmodellen optimalt, skal den være i stand til at forudsige, 

hvor stort det forventede tab på et udlån forventes at blive, uanset om udlånet er 1 måned 

over forfald, 10 måneder eller 20 måneder. 

Vintage-data er derfor grundstenen i en hensættelsesmodel. Med vintage-data brugt som 

input i hensættelsesmodellen, har virksomheden mulighed for, på et hvilket som helst 

givent tidspunkt, at se hvor meget der pt. skal hensættes til tab på udlånet. 

 

Et eksempel på interne data vises på næste side. 

 

                                            

 
38 Kilde; EFRAG’s ”Impairment of Financial Assets – The “expected loss” Model” 
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Tabel 13: eksempel på vintage data (kilde: egen tilvirkning) 

 

Et eksempel på måling af vintage data ses ovenstående i tabel 13. Her ses, at der ved 

måling i januar 2010 var totale udlån på DKK 20.061.000. Alle udlån i cyklus 1 er ej 

forfaldne, også kaldet ”NORMAL status”. 

Når der måles i februar 2010 ses, at der i cyklus 2 nu ligger udlån for DKK 953.000. Det vil 

dermed sige, at ud af de DKK 15.503.000 som var i NORMAL status og dermed ej 

forfaldne i januar 2010, er DKK 953.000 ”rullet” videre til cyklus 2, fordi disse udlån ikke er 

betalt til tiden. 

Cyklus 3 måles i marts, og her ses, at ud af de DKK 953.000 som ikke var betalt til tiden 

stadig er DKK 375.000 udestående og forfaldne. 

Sidste interne måling sker i cyklus 4 i april 2010. Af de DKK 953.000 som oprindeligt ikke 

var betalt til tiden, er der nu DKK 270.000 tilbage i udeståender, ej betalte udlån. 

STATUS Jan  2010 Feb 2010 Mar 2010 Apr 2010 Maj 2010

Cyklus 1: NORMAL 15,503,000 XXX XXX XXX XXX
Cyklus 2: RYKKER 1 1,373,000 953,000 XXX XXX XXX
Cyklus 3: RYKKER 2 398,000 XXX 375,000 XXX XXX
Cyklus 4: RYKKER 3 226,000 XXX XXX 270,000 XXX

Cyklus 5: INKASSO 1 145,000 XXX XXX XXX 167,000
Cyklus 6: INKASSO 2 150,000 XXX XXX XXX XXX
Cyklus 7: INKASSO 3 145,000 XXX XXX XXX XXX
Cyklus 8: INKASSO 4 124,000 XXX XXX XXX XXX
Cyklus 9: INKASSO 5 104,000 XXX XXX XXX XXX
Cyklus 10: INKASSO 6 100,000 XXX XXX XXX XXX
Cyklus 11: INKASSO 7 171,000 XXX XXX XXX XXX
Cyklus 12: INKASSO 8 136,000 XXX XXX XXX XXX
Cyklus 13: INKASSO 9 184,000 XXX XXX XXX XXX
Cyklus 14: INKASSO 10 280,000 XXX XXX XXX XXX
Cyklus 15: INKASSO 11 101,000 XXX XXX XXX XXX
Cyklus 16: INKASSO 12 180,000 XXX XXX XXX XXX
Cyklus 17: INKASSO 13 245,000 XXX XXX XXX XXX
Cyklus 18: INKASSO 14 88,000 XXX XXX XXX XXX
Cyklus 19: INKASSO 15 60,000 XXX XXX XXX XXX
Cyklus 20: INKASSO 16 87,000 XXX XXX XXX XXX
Cyklus 21: INKASSO 17 88,000 XXX XXX XXX XXX
Cyklus 22: INKASSO 18 83,000 XXX XXX XXX XXX
Cyklus 23: INKASSO 19 90,000 XXX XXX XXX XXX

Total 20,061,000
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Forskellene mellem den oprindelige balance og det som ruller, er i mellemtiden blevet 

betalt, og er således rullet tilbage (roll-back) til NORMAL-status. 

 

Efter den interne cyklus 4, tager inkassovirksomheden over. Udlånene til en værdi af DKK 

270.000 bliver overført til inkassovirksomheden, og efter endt cyklus 5 i maj 2010, har 

inkassovirksomheden været i stand til at hente betalinger hjem for DKK 103.000 (DKK 

270.000 minus DKK 167.000). DKK 167.000 er stadig udestående, ej betalte udlån. 

 

 

 
Tabel 14: eksempel på roll-rates rate (kilde: egen tilvirkning) 

 

Ved at monitorere enkelte vintages, er modellen nu også er i stand til at beregne roll-rates 

per vintage. 

For januar 2010 vintage ses det for eksempel, at 6,15% af alle udlån missede en betaling, 

og ”rullede” videre til cyklus 2.  

Herfter går det stærkt, og nu ruller 39,35% fra cyklus 2 til cyklus 3 og senere ruller 72,00% 

af udlånene fra fra cyklus 3 til cyklus 4 i månederne marts til april. 

 

5.2.4.2 Eksterne data 

Har virksomheden selv en inkassoafdeling, kan data oftest hentes derfra, men benyttes en 

ekstern inkassovirksomhed til at foretage inkassoopgaver, er det er i denne forbindelse 

vigtigt, at data tilbageleveres til virksomheden i samme format som virksomhedens egne 

interne data, således at modellen kan populeres med data i samme format. 

Dermed sikres, at data stadig kan måles per vintage. 

 

STATUS Jan  2010 Feb 2010 Mar 2010 Apr 2010 Maj 2010
ROLL-RATES

Cyklus 1: NORMAL XXX XXX XXX XXX XXX
Cyklus 2: RYKKER 1 XXX 6.15% XXX XXX XXX
Cyklus 3: RYKKER 2 XXX XXX 39.35% XXX XXX
Cyklus 4: RYKKER 3 XXX XXX XXX 72.00% XXX

Cyklus 5: INKASSO 1 XXX XXX XXX XXX 61.85%
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De eksterne data som udlånsvirksomheden specielt er interesseret i er recovery rates. 

Hvor stor en del af udlånene, som inkassovirksomheden er i stand til at indkassere, er 

afgørende for beregning af den endelige hensættelse til tab, idet inkassovirksomhedens 

recovery rates er et udtryk for de pengestrømme, som tilflyder udlånsvirksomheden. 

 

Vi holder fast i vores eksempler foroven, men udvider nu modellem med nogle flere 

måneder, således at vi kan se hvordan inkassoviksomheden har været i stand til at 

indkassere betalinger fra udlånsvirksomhedens udlån. 

 

 
Tabel 15: eksempel på vintage data (kilde: egen tilvirkning) 

 
I ovenstående tabel ses, hvor stor en del af de det oprindelige udlån i januar 2010 som 

endnu er forfaldent/ej betalt ved udgangen af september 2010. 

 

Ser man nærmere på roll-rates for denne vintage, fås følgende tabel: 

 

 
Tabel 16: eksempel på roll-rates rates både internt og hos inkassovirksomheden (kilde: egen tilvirkning) 

 

  

STATUS Jan  2010 Feb 2010 Mar 2010 Apr 2010 Maj 2010 Jun 2010 Jul 2010 Aug 2010 Sep 2010

Cyklus 1: NORMAL 15,503,000 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX
Cyklus 2: RYKKER 1 1,373,000 953,000 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX
Cyklus 3: RYKKER 2 398,000 XXX 375,000 XXX XXX XXX XXX XXX XXX
Cyklus 4: RYKKER 3 226,000 XXX XXX 270,000 XXX XXX XXX XXX XXX

Cyklus 5: INKASSO 1 145,000 XXX XXX XXX 167,000 XXX XXX XXX XXX
Cyklus 6: INKASSO 2 150,000 XXX XXX XXX XXX 147,000 XXX XXX XXX
Cyklus 7: INKASSO 3 145,000 XXX XXX XXX XXX XXX 146,000 XXX XXX
Cyklus 8: INKASSO 4 124,000 XXX XXX XXX XXX XXX XXX 144,000 XXX
Cyklus 9: INKASSO 5 104,000 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX 143,000

STATUS Jan  2010 Feb 2010 Mar 2010 Apr 2010 Maj 2010 Jun 2010 Jul 2010 Aug 2010 Sep 2010
ROLL-RATES

Cyklus 1: NORMAL XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX
Cyklus 2: RYKKER 1 XXX 6.15% XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX
Cyklus 3: RYKKER 2 XXX XXX 39.35% XXX XXX XXX XXX XXX XXX
Cyklus 4: RYKKER 3 XXX XXX XXX 72.00% XXX XXX XXX XXX XXX

Cyklus 5: INKASSO 1 XXX XXX XXX XXX 61.85% XXX XXX XXX XXX
Cyklus 6: INKASSO 2 XXX XXX XXX XXX XXX 88.02% XXX XXX XXX
Cyklus 7: INKASSO 3 XXX XXX XXX XXX XXX XXX 99.32% XXX XXX
Cyklus 8: INKASSO 4 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX 98.63% XXX
Cyklus 9: INKASSO 5 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX 99.31%
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Det er tydeligt, at i ovenstående eksempel sker der et kraftigt skift i virksomhedens roll-

rates. Allerede efter cyklus 6, ses at der sker meget få forbedringer i virksomhedens udlån 

og pengestrømmene fra disse. Efter cyklys 6 ruller i snit 99% af udlånet videre til næste 

cyklus, hvorfor inkassovirksomheden kun har været i stand til at indkassere cirka 1% af 

virksomhedens udestående i den pågældende vintage. 

 

Nu skal udlånsvirksomheden naturligvis ikke kun basere sine forventninger til fremtidige 

pengestrømme på en enkelt vintage, som i ovenstående eksempel. 

De bør vurdere pengestrømme over tid, for dermed at opnå et mix af vintages og 

ændringer i betalingsmønstre. 

Det skal samtidig nævnes, at inkassovirksomheder, interne som eksterne, kan have 

svingende succes med inkassoopgaver. Dette vil naturligvis reflekteres over tid, og bør 

medtages i forventningerne til fremtidige pengestrømme. 

 

5.2.4.3 Beregning af fremtidige pengestrømme 

Når udlånsvirksomheden skal beregne de fremtidige pengestrømme fra udlånet, giver det 

mening at se nærmere på, hvor stor en del af udlånet, som inkassovirksomheden kan 

inddrive over tid, før udlånet nedskrives til kr. 0. 

Enkelte vintages kan være nemmere at inddrive penge fra, mens andre kan være mere 

udfordrende, hvorfor udlånsvirksomheden bør se på et gennemsnit fra flere vintages og 

deres udvikling hos inkassovirksomheden. 

 

Hvis vi tager udgangspunkt i ovenstående eksempel, så rullede der kr. 167.000 fra den 

interne rykker-cyklus 3 til inkassovirksomheden i maj 2010. 

Af dem var der 147.000 udestående efter 1 måned hos inkassovirksomhen, kr. 146.000 

efter 2 måneder, kr. 144.000 efter 4 måneder og kr. 143.000 efter 5 måneder. 

 

Nu kan vi beregne vores recovery rates. Dette beregnes som pengestrømmene i % af 

udeståendet. I ovenstående eksempel var pengestrømmen mellem cyklus 4 og 5 kr. 

20.000, og recovery rate er derfor (20.000 / 167.000) 11,98%.  
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Det giver følgende pengestrømme og recovery rates til udlånsvirksomheden: 

 

 
Tabel 17: eksempel på forventede pengestrømme og recovery rates (kilde: egen tilvirkning) 

 
Naturligvis kan udlånsvirksomheden ikke bruge 4 måneders data alene, så vi har nedenfor 

udvidet ovenstående tabel, og i stedet lavet et snit af recovery rates for data fra december 

2008, januar 2009 og februar 2009 og fulgt disse data i de 19 måneder, hvori 

inkassofirmaet har forsøgt at indrive pengestrømme fra disse udlån. 

Efter de 19 måneder er vi i henholdsvis juli, august og september 2010. 

 

Det giver følgende gennemsnitlige pengestrømme og recovery rates: 

 

 
Tabel 18: eksempel på cashflows, recovery rates og tilbagediskonterede recovery rates (kilde: egen 

tilvirkning) 

 

 

Cyklus Pengstrømme
Akk. 

pengestrømme Recovery rates
Akk. 

recovery rates
5 20,000 20,000 11.98% 11.98%
6 1,000 21,000 0.60% 12.57%
7 2,000 23,000 1.20% 13.77%
8 1,000 24,000 0.60% 14.37%

Cyklus
Cash-
Flow

Recov. 
rate

Akk. 
recov. 
rate

Cash-
Flow

Recov. 
rate

Akk. 
recov. 
rate

Cash-
Flow

recov. 
rate

Akk. 
recov. 
rate

Gennms. 
recov. rate

Tilbagedisk. 
recov. rate

5 26,000 8.20% 8.20% 9,000 4.11% 4.11% 9,000 7.14% 7.14% 6.48% 5.59%
6 16,000 5.05% 13.25% 12,000 5.48% 9.59% 6,000 4.76% 11.90% 11.58% 9.98%
7 3,000 0.95% 14.20% 2,000 0.91% 10.50% 3,000 2.38% 14.29% 12.99% 11.20%
8 4,000 1.26% 15.46% 3,000 1.37% 11.87% 2,000 1.59% 15.87% 14.40% 12.41%
9 3,000 0.95% 16.40% 3,000 1.37% 13.24% 1,000 0.79% 16.67% 15.44% 13.31%

10 4,000 1.26% 17.67% 2,000 0.91% 14.16% 1,000 0.79% 17.46% 16.43% 14.16%
11 3,000 0.95% 18.61% 2,000 0.91% 15.07% 1,000 0.79% 18.25% 17.31% 14.92%
12 4,000 1.26% 19.87% 2,000 0.91% 15.98% 1,000 0.79% 19.05% 18.30% 15.78%
13 3,000 0.95% 20.82% 1,000 0.46% 16.44% 0 0.00% 19.05% 18.77% 16.18%
14 2,000 0.63% 21.45% 2,000 0.91% 17.35% 1,000 0.79% 19.84% 19.55% 16.85%
15 2,000 0.63% 22.08% 1,000 0.46% 17.81% 1,000 0.79% 20.63% 20.18% 17.39%
16 2,000 0.63% 22.71% 2,000 0.91% 18.72% 2,000 1.59% 22.22% 21.22% 18.29%
17 3,000 0.95% 23.66% 2,000 0.91% 19.63% 0 0.00% 22.22% 21.84% 18.83%
18 3,000 0.95% 24.61% 1,000 0.46% 20.09% 1,000 0.79% 23.02% 22.57% 19.46%
19 2,000 0.63% 25.24% 2,000 0.91% 21.00% 1,000 0.79% 23.81% 23.35% 20.13%
20 2,000 0.63% 25.87% 1,000 0.46% 21.46% 1,000 0.79% 24.60% 23.98% 20.67%
21 3,000 0.95% 26.81% 1,000 0.46% 21.92% 1,000 0.79% 25.40% 24.71% 21.30%
22 3,000 0.95% 27.76% 1,000 0.46% 22.37% 2,000 1.59% 26.98% 25.71% 22.16%
23 - - - - - - - - - - -

Vintage: dec 2008 Vintage: jan 2009 Vintage: feb 2009
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Det ses i ovenstående tabel hvordan vintages fra december 2008, januar 2009 og februar 

2009 har udviklet sig hos inkassovirksomheden. 

Samtidig er der beregnet en gennemsnitlig recovery rate for disse 3 vintages, og denne er 

så tilbagediskonteret til nutidsværdier ved hjælp af udlånets rente på 16,00%. 

 

 
Graf 1: eksempel på udviklingen i de akkumulerede recovery rates (kilde: egen tilvirkning) 

 

I graf 1 er inkassovirksomhedens recovery rates (pengestrømme) illustreret, og det ses 

naturligt, at de tilbagediskonteret pengestrømme er lavere end de faktiske 
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Graf 2: eksempel på udviklingen i de akkumulerede recovery rates (kilde: egen tilvirkning) 

 

Sammenholdes de tilbagediskonterede pengestrømme med de totale udestående (100%) 

som illustreret i graf 2, så kan udlånsvirksomhedens provision levels/hensættelsesrater 

beregnes ved at fratrække recovery rate % fra det total udlåne (100%). 

 

Det ses illustreret i tabellen på næste side. 
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Tabel 19: eksempel på endelige eksterne hensættelsesrater målt som totalt udestående fratrukket recovery 

rates (kilde: egen tilvirkning) 

 

Pengestrømme fra de interne rykkeprocedurer (cyklus 2-4) kan kort beskrives som de 

interne roll-rates som vist i tabel 20. 

For samme periode som i ovenstående eksempel (et snit fra december 2008 til februar 

2009) kan disse interne roll-rate / hensættelsesrater beregnes til: 

 

 
Tabel 20: eksempel på endelige interne hensættelsesrater målt som interne roll-rates (kilde: egen tilvirkning) 

 

Cyklus
Gennms. 

recov. rate
Tilbagedisk. 
recov. rate

Total 
udstående

Hensættel-
sesrater 

(Provision Levels)
5 6.48% 5.59% 100.00% 77.84%
6 11.58% 9.98% 100.00% 78.70%
7 12.99% 11.20% 100.00% 79.33%
8 14.40% 12.41% 100.00% 79.87%
9 15.44% 13.31% 100.00% 80.54%
10 16.43% 14.16% 100.00% 81.17%
11 17.31% 14.92% 100.00% 82.61%
12 18.30% 15.78% 100.00% 82.61%
13 18.77% 16.18% 100.00% 83.15%
14 19.55% 16.85% 100.00% 83.82%
15 20.18% 17.39% 100.00% 84.22%
16 21.22% 18.29% 100.00% 85.08%
17 21.84% 18.83% 100.00% 85.84%
18 22.57% 19.46% 100.00% 86.69%
19 23.35% 20.13% 100.00% 87.59%
20 23.98% 20.67% 100.00% 88.80%
21 24.71% 21.30% 100.00% 90.02%
22 25.71% 22.16% 100.00% 94.41%
23 - - - 100.00%

Cyklus

Hensættelsesrater 
(Provision Levels = Interne 

roll-rates

Disk. 
Hensættelses-

rater
1 0.00% 0.00%
2 10.47% 9.03%
3 40.61% 35.01%
4 68.94% 59.43%
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I tabel 20 på foregående side vises hensættelsesraterne for de interne cyklus. Det ses, at 

der ikke hensættes til tab for udlån i NORM-status (cyklus 1). Det skyldes, at der ikke 

foreligger objektive beviser for, at der allerede ved udstedelse af kreditkortet eller udlånet 

er grund til at tro, at lånet vil overskride betalingsfristen og dermed rulle videre til cyklus 2. 

 

Sidste trin i at opbygge en hensættelsesmodel til grupperede finansielle aktiver (udlån) er 

punkt 6 i i den tidligere fremviste liste over nødvendige data.  Der skal bruges data til 

fremskrivning af de historiske hensættelsesrater/recovery rates. 

 

IASBs ”exposure draft” giver ikke nogen entydig beskrivelse af hvilke data som kan 

benyttes, og udlånsvirksomheden kan derfor selv komme med et forslag til, hvorledes de 

ser udviklingen i de forventede fremtidige pengestrømme. 

Dog bør udlånsvirksomheden se på officielle rapporter over for eksempel forbrugsmønstre, 

arbejdsløshed, generel udvikling eller for eksempel historiske rådighedsbeløb per 

indbygger. 

Der findes flere eksterne kilder til indsamling af sådanne data, og det anbefales kraftigt, at 

sådanne kilder anvendes således, at hensættelsesmodellen bygger på solide interne, 

historiske data og en fremskrivningsfaktor som bygger på en solid, veletableret ekstern 

kilde. Dermed opnås et mix af interne og externe data, og resultatet bliver så korrekt og 

objektivt som muligt. 

Men data behøver ikke omhandle makroøkonomiske data. Der kan også være tale om en 

forbedring af inkassovirksomhedens arbejde, forbedrede interne procedurer, afvisning af 

kunder med specifikke kreditrisikoprofiler med videre, som gør at virksomhedens egne 

data bliver forbedret. 

 

 

I denne hensættelsesmodel har vi tillagt en simpel faktor, som forbedrer både de interne 

roll-rate/hensættelsesrater og de første 4 eksterne hensættelsesrater. 

Vi fratrækker 2%-point fra hver af de nævnte hensættelsesrater. 
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Således fås følgende endelige hensættelsesrater; både interne og eksterne: 

 

 
Tabel 21: eksempel på endelige totale hensættelsesrater – både interne og eksterne (kilde: egen tilvirkning) 

 

Nu er det ”blot” at overlægge vores udlånsvirksomheds faktiske udlån med disse 

hensættelsesrater for at beregne, hvor stort en hensættelse til tab på udlån, som 

udlånsvirksomheden bør opretholde på deres balance. 

 

På næste ses den fulde model, inklusive totale udlån per cyklus, hensættelsestrater per 

cyklus, samt hensættelser til tab på udlån per cyklus og totalt. 

  

Cyklus

Disk. 
Hensættelses-

rater Forbedring

Endelige 
hensættelses-

rater
1 0.00% 0.00% 0.00%
2 9.03% -2.00% 7.03%
3 35.01% -2.00% 33.01%
4 59.43% -2.00% 57.43%
5 77.84% -2.00% 75.84%
6 78.70% -2.00% 76.70%
7 79.33% -2.00% 77.33%
8 79.87% -2.00% 77.87%
9 80.54% 0.00% 80.54%
10 81.17% 0.00% 81.17%
11 82.61% 0.00% 82.61%
12 82.61% 0.00% 82.61%
13 83.15% 0.00% 83.15%
14 83.82% 0.00% 83.82%
15 84.22% 0.00% 84.22%
16 85.08% 0.00% 85.08%
17 85.84% 0.00% 85.84%
18 86.69% 0.00% 86.69%
19 87.59% 0.00% 87.59%
20 88.80% 0.00% 88.80%
21 90.02% 0.00% 90.02%
22 94.41% 0.00% 94.41%
23 100.00% 0.00% 100.00%

EXPECTED LOSS MODEL
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Tabel 22: eksempel på en fuld hensættelsesmodel med totale udeståender i DKK samt henstættelsesrater 

fra tabel 21 (kilde: egen tilvirkning) 

  

STATUS Jan  2010 Feb 2010 Mar 2010 Apr 2010 Maj 2010 Jun 2010 Jul 2010 Aug 2010 Sep 2010

Cyklus 1: NORMAL 15,503,000 16,145,000 15,750,000 15,397,000 15,873,000 15,813,000 15,720,000 15,847,000 15,752,000
Cyklus 2: RYKKER 1 1,373,000 953,000 1,163,000 1,258,000 775,000 986,000 1,022,000 888,000 966,000
Cyklus 3: RYKKER 2 398,000 251,000 375,000 444,000 325,000 236,000 255,000 213,000 203,000
Cyklus 4: RYKKER 3 226,000 137,000 179,000 270,000 266,000 129,000 128,000 128,000 117,000

0 0 0 0 0 0 0 0
Cyklus 5: INKASSO 1 145,000 62,000 93,000 129,000 167,000 126,000 79,000 80,000 70,000
Cyklus 6: INKASSO 2 150,000 129,000 54,000 88,000 116,000 147,000 117,000 75,000 75,000
Cyklus 7: INKASSO 3 145,000 148,000 128,000 53,000 87,000 111,000 146,000 114,000 74,000
Cyklus 8: INKASSO 4 124,000 143,000 145,000 126,000 52,000 87,000 110,000 144,000 114,000
Cyklus 9: INKASSO 5 104,000 123,000 140,000 142,000 126,000 51,000 86,000 108,000 143,000
Cyklus 10: INKASSO 6 100,000 102,000 121,000 139,000 140,000 123,000 50,000 85,000 106,000
Cyklus 11: INKASSO 7 171,000 99,000 99,000 120,000 137,000 139,000 121,000 50,000 85,000
Cyklus 12: INKASSO 8 136,000 170,000 97,000 98,000 118,000 135,000 137,000 120,000 49,000
Cyklus 13: INKASSO 9 184,000 134,000 165,000 96,000 97,000 117,000 133,000 136,000 118,000
Cyklus 14: INKASSO 10 280,000 182,000 132,000 163,000 94,000 95,000 115,000 131,000 134,000
Cyklus 15: INKASSO 11 101,000 278,000 179,000 131,000 162,000 93,000 93,000 112,000 128,000
Cyklus 16: INKASSO 12 180,000 100,000 276,000 177,000 129,000 160,000 92,000 92,000 111,000
Cyklus 17: INKASSO 13 245,000 178,000 98,000 272,000 175,000 127,000 157,000 91,000 90,000
Cyklus 18: INKASSO 14 88,000 242,000 176,000 98,000 270,000 173,000 126,000 156,000 90,000
Cyklus 19: INKASSO 15 60,000 87,000 239,000 175,000 97,000 267,000 169,000 124,000 153,000
Cyklus 20: INKASSO 16 87,000 60,000 86,000 237,000 173,000 96,000 264,000 167,000 122,000
Cyklus 21: INKASSO 17 88,000 86,000 60,000 85,000 235,000 172,000 95,000 261,000 165,000
Cyklus 22: INKASSO 18 83,000 87,000 86,000 59,000 84,000 232,000 171,000 94,000 259,000
Cyklus 23: INKASSO 19 90,000 75,000 55,000 84,000 59,000 83,000 229,000 170,000 92,000

Total 20,061,000 19,971,000 19,896,000 19,841,000 19,757,000 19,698,000 19,615,000 19,386,000 19,216,000

HENSÆTTELSES- Jan  2010 Feb 2010 Mar 2010 Apr 2010 Maj 2 010 Jun 2010 Jul 2010 Aug 2010 Sep 2010
RATER

Cyklus 1: NORMAL 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Cyklus 2: RYKKER 1 7.03% 7.03% 7.03% 7.03% 7.03% 7.03% 7.03% 7.03% 7.03%
Cyklus 3: RYKKER 2 33.01% 33.01% 33.01% 33.01% 33.01% 33.01% 33.01% 33.01% 33.01%
Cyklus 4: RYKKER 3 57.43% 57.43% 57.43% 57.43% 57.43% 57.43% 57.43% 57.43% 57.43%

Cyklus 5: INKASSO 1 75.84% 75.84% 75.84% 75.84% 75.84% 75.84% 75.84% 75.84% 75.84%
Cyklus 6: INKASSO 2 76.70% 76.70% 76.70% 76.70% 76.70% 76.70% 76.70% 76.70% 76.70%
Cyklus 7: INKASSO 3 77.33% 77.33% 77.33% 77.33% 77.33% 77.33% 77.33% 77.33% 77.33%
Cyklus 8: INKASSO 4 77.87% 77.87% 77.87% 77.87% 77.87% 77.87% 77.87% 77.87% 77.87%
Cyklus 9: INKASSO 5 80.54% 80.54% 80.54% 80.54% 80.54% 80.54% 80.54% 80.54% 80.54%
Cyklus 10: INKASSO 6 81.17% 81.17% 81.17% 81.17% 81.17% 81.17% 81.17% 81.17% 81.17%
Cyklus 11: INKASSO 7 82.61% 82.61% 82.61% 82.61% 82.61% 82.61% 82.61% 82.61% 82.61%
Cyklus 12: INKASSO 8 82.61% 82.61% 82.61% 82.61% 82.61% 82.61% 82.61% 82.61% 82.61%
Cyklus 13: INKASSO 9 83.15% 83.15% 83.15% 83.15% 83.15% 83.15% 83.15% 83.15% 83.15%
Cyklus 14: INKASSO 10 83.82% 83.82% 83.82% 83.82% 83.82% 83.82% 83.82% 83.82% 83.82%
Cyklus 15: INKASSO 11 84.22% 84.22% 84.22% 84.22% 84.22% 84.22% 84.22% 84.22% 84.22%
Cyklus 16: INKASSO 12 85.08% 85.08% 85.08% 85.08% 85.08% 85.08% 85.08% 85.08% 85.08%
Cyklus 17: INKASSO 13 85.84% 85.84% 85.84% 85.84% 85.84% 85.84% 85.84% 85.84% 85.84%
Cyklus 18: INKASSO 14 86.69% 86.69% 86.69% 86.69% 86.69% 86.69% 86.69% 86.69% 86.69%
Cyklus 19: INKASSO 15 87.59% 87.59% 87.59% 87.59% 87.59% 87.59% 87.59% 87.59% 87.59%
Cyklus 20: INKASSO 16 88.80% 88.80% 88.80% 88.80% 88.80% 88.80% 88.80% 88.80% 88.80%
Cyklus 21: INKASSO 17 90.02% 90.02% 90.02% 90.02% 90.02% 90.02% 90.02% 90.02% 90.02%
Cyklus 22: INKASSO 18 94.41% 94.41% 94.41% 94.41% 94.41% 94.41% 94.41% 94.41% 94.41%
Cyklus 23: INKASSO 19 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
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Tabel 23: eksempel på total tabshensættelse (kilde: egen tilvirkning) 

 

Det ses af tabel 22, at udlånsvirksomhedens totale udlån nu er vist udspecificeret per 

cyklus, per måned og per vintage. 

Når de interne og eksterne hensættelsesrater er beregnet/fastsat via historiske, statistiske 

data tillagt en eventuel fremskrivningsfaktor, så er det muligt at beregne den totale 

hensættelse ligeledes opdelt per cyklus, per måned og per vintage som vist i tabel 23. 

 

Foretager udlånsvirksomheden ændringer i en måned, for eksempel ved at introducere en 

ekstra inkassovirksomhed for at lægge pres på den første inkassovirksomhed, vil det 

kunne formodes, at de eksterne recovery rates forbedres. Dette vil over tid forbedre 

hensættelsesraterne, og nye vintages skal derfor benytte de forbedrede 

hensættelsesrater, mens de ældste stadig bør benytte de ældre henstættelsesrater. Det 

skyldes, at de er kommet så langt i cyklusforløbet, at selv ikke en ny inkassovirksomhed 

kan forbedre pengestrømmene fra de ældste vintages.  

 

Ved at benytte en hensættelsesmodel som ovenstående sikres, at udlån til hver en tid 

vurderes optimalt, og at roll-rates og hensættelsesraterne  konstant er opdateret uanset 

hvor gammelt udlånet er.  

TOTALE HENSÆT- Jan  2010 Feb 2010 Mar 2010 Apr 2010 Maj 2010 Jun 2010 Jul 2010 Aug 2010 Sep 2010
TELSER TIL TAB

Cyklus 1: NORMAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cyklus 2: RYKKER 1 96,491 66,974 81,732 88,409 54,465 69,293 71,823 62,406 67,888
Cyklus 3: RYKKER 2 131,365 82,846 123,774 146,548 107,271 77,895 84,166 70,304 67,003
Cyklus 4: RYKKER 3 129,796 78,682 102,803 155,066 152,769 74,087 73,513 73,513 67,195

Cyklus 5: INKASSO 1 109,967 47,020 70,531 97,833 126,652 95,558 59,913 60,672 53,088
Cyklus 6: INKASSO 2 115,048 98,941 41,417 67,495 88,970 112,747 89,737 57,524 57,524
Cyklus 7: INKASSO 3 112,128 114,448 98,982 40,985 67,277 85,836 112,902 88,156 57,224
Cyklus 8: INKASSO 4 96,559 111,355 112,912 98,117 40,493 67,747 85,658 112,134 88,772
Cyklus 9: INKASSO 5 83,764 99,067 112,759 114,370 101,483 41,077 69,266 86,986 115,175
Cyklus 10: INKASSO 6 81,173 82,797 98,220 112,831 113,643 99,843 40,587 68,997 86,044
Cyklus 11: INKASSO 7 141,259 81,782 81,782 99,129 113,173 114,825 99,955 41,304 70,217
Cyklus 12: INKASSO 8 112,346 140,433 80,129 80,956 97,477 111,520 113,173 99,129 40,478
Cyklus 13: INKASSO 9 152,993 111,419 137,195 79,822 80,654 97,283 110,587 113,082 98,115
Cyklus 14: INKASSO 10 234,696 152,553 110,642 136,627 78,791 79,629 96,393 109,804 112,319
Cyklus 15: INKASSO 11 85,065 234,141 150,760 110,332 136,442 78,328 78,328 94,330 107,806
Cyklus 16: INKASSO 12 153,137 85,076 234,811 150,585 109,748 136,122 78,270 78,270 94,435
Cyklus 17: INKASSO 13 210,305 152,793 84,122 233,481 150,218 109,015 134,767 78,113 77,255
Cyklus 18: INKASSO 14 76,289 209,794 152,578 84,958 234,068 149,977 109,232 135,239 78,023
Cyklus 19: INKASSO 15 52,551 76,199 209,329 153,275 84,958 233,853 148,019 108,606 134,006
Cyklus 20: INKASSO 16 77,254 53,279 76,366 210,451 153,620 85,246 234,426 148,292 108,333
Cyklus 21: INKASSO 17 79,214 77,414 54,010 76,514 211,538 154,828 85,516 234,943 148,527
Cyklus 22: INKASSO 18 78,360 82,136 81,192 55,702 79,304 219,030 161,441 88,745 244,521
Cyklus 23: INKASSO 19 90,000 75,000 55,000 84,000 59,000 83,000 229,000 170,000 92,000

Total hensættelse til tab 2,499,764 2,314,149 2,351,047 2,477,486 2,442,014 2,376,741 2,366,672 2,180,549 2,065,947
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Det totale udlån er naturligvis indregnet i balancen til amortiseret kostpris, mens der 

løbende opretholdes en tabshensættelseskonto jævnfør ovenstående tabel, som løbende 

reguleres over resultatopgørelsen via ”kreditrisikojusteret renteindtægter”. 

 

5.3 Delkonklusion 

Formålet med dette kapitel har været at omsætte teorien bag IFRS 9 og de forventede 

ændringer, når IAS 39 ersattes af den kommende IFRS 9. 

Vi har belyst hvorledes Arbejdernes Landsbank, som aflægger årsrapport efter de 

internationale regnskabsstandarder, behandler deres finansielle aktiver (udlån) i deres 

2010 årsrapport, samt givet eksempler på, hvorledes de kan implementere IFRS 9, når 

den endeligt foreligger. 

Vores illustration af overgangen fra IAS 39 til IFRS 9 omfatter både individuelt vurderet 

udlån samt grupperede, enslignende udlån.  

 

Det ses, at anvendt regnskabspraksis hos Arbejdernes Landsbank skal ændres på 2 

vigtige områder:  

- løbende indregning af forventede tab som del af renteindtægterne fra udlånet (skift 

fra normale renteindtægter til ”kreditrisikojusteret renteindtægter”) 

- nedskrivninger og hensættelser til tab på finansielle aktiver skal ikke længere kun 

ske, hvis der foreligger objektiv indikation af værdiforringelse. Efter IFRS 9 kan 

virksomhedens ledelse selv kommer med input til nedskrivningen, og dermed være 

medvirkende til at justere værdien af aktivet i både op- og nedadgående retning. 

 

Vigtigst i dette kapitel er, hvorledes IFRS 9 bevæger sig væk fra en ”incurred loss”-model, 

som udelukkende bygger på historiske data, og hen imod en ”exptected loss”-model, som 

tager sit afsæt i hstoriske data, men som kan justeres i henhold til udlånsvirksomhedens 

forventninger til fremtidige pengestrømme og tab på disse. 

Det ses dermed, at IFRS 9 sikrer, at udlånsvirksomheden bedre kan ruste sig mod tab og 

nedskrivninger på udlån ved bedre at kunne hensætte til tab. 

Dog må det samtidig konkluderes, at selvom IAS 39 og en ”incurred loss”-model er meget 

lidt fleksibel, så er den udelukkende objektiv og bygger på facts i form af historiske data. 
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I sin nuværende tilstand er IFRS 9 for vag i sin beskrivelse af, hvilke data som er 

tilstrækkelige og ”godkendte” i forhold til at kunne indregne og vurdere fremtidige 

pengestrømme og tab på disse. 

 

Med et skift til IFRS 9 og en ”expected loss”-model, så vil udlånsvirksomhedens 

hensættelser altid komme til at have et snert af subjektivitet, da virksomhedens ledelse 

kan vælge at indregne sine egne forventninger til fremtidige tab på sine udlån. 
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6. KONKLUSION  

Da IAS 39 blev implementeret tilbage i 2004, skabte det røre hos brugerne af de 

internationale regnskabsstandarder. Den opdelte alle finansielle instrumenter i grupper, 

således at brugerne af standarden skulle klassificere deres finansielle instrumenter før, de 

kunne indregnes i årsregnskabet. 

 

Ved første indregning måles finansielle aktiver til dagsværdi og de finansielle forpligtelser 

til amortiseret kostpris. Herefter måles ”lån og tilgodehavender”, ”hold til udløb” og øvrige 

finansielle forpligtelser til amortiseret kostpris, og alle øvrige kategorier måles til 

dagsværdi. 

 

IAS 39 stillede samtidig meget strenge krav for nedskrivninger og hensættelser på 

finansielle aktiver indregnet til amortiseret kostpris, herunder udlån. 

Der skal ifølge IAS 39 være et klart objektivt bevis for, at aktivets værdi er reduceret, før 

virksomhederne kunne foretage en nedskrivning.  

 

Idéen med grupperinger og klassifikationer af de forskellige aktiver var god, men det viste 

sig hurtigt, at standarden faldt igennem, og blev hurtigt beskyldt for at være alt for 

kompleks og svær at benytte.  

Netop derfor er et af hovedelementerne i den kommende IFRS 9 at mindske 

kompleksiteten.  

 

Da finanskrisen blev en realitet i 2007, blev IASB for alvor klar over problemet, og et 

samarbejde mellem IASB og amerikanske FASB blev etableret for at udvikle en ny 

standard, som kunne genskabe troen på finansielle instrumenter og deres reelle værdi. 

 

Det blev starten på udviklingen af IFRS 9 – standarden som på sigt skal erstatte IAS 39.  

Implementeringen af IFRS 9 bygger på en faseopdelt arbejdsplan, og mens man hos IASB 

havde håbet på en endelig implementering per 1. januar 2013, så har det vist sig mere 

kompliceret at komme til enighed omkring den nye standard. 
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Det skyldes til dels, at IASB har taget brugerne af regnskabsstandarden med i deres 

betragtninger og beslutninger i form af flere diskussions- og debatoplæg, hvor brugere og 

andre interessenter af standarden, kunne komme med bemærkninger, spørgsmål eller 

forslag til IASB. 

Det har udskudt implementeringen, og IFRS 9 forventes nu implementeret i 2015. 

 

Arbejdet omkring den endelige IFRS 9 er ikke færdiggjort i skrivende stund, og først når 

den fulde ordlyd af standarden er på plads, vil EU-kommissionen tage stilling til, om den 

kan blive endeligt implementeret i Europa. 

 

Sker det, får brugerne af de internationale regnskabsstander en mulig forenkling af 

reglerne i IAS 39. 

Måling og indregning af finansielle instrumenter vil blive ændret således, at der som 

udgangspunkt kun er 2 indregningsmuligheder: dagsværdi eller amortiseret kostpris. 

Det er planen, at IASB på sigt yderligere vil reducere indregningsmulighederne, så alle 

former for finansielle instrumenter indregnes til dagsværdi. 

 

Samtidig er det planen, at IFRS 9 gør op med metoden hvorpå nedskrivninger og 

hensættelser til tab foretages. 

Metoden anvendt i IAS 39 bygger på en ”incurred loss”-model, hvor der skal foreligge 

objektivt bevis for værdiforringelse af et aktv, før der kan foretages nedskrivning. 

Med IFRS 9 forventes, at ”incurred loss”-metoden udskiftes med en ”expected loss”-

metode. 

Det vil betyde store ændringer for, hvorledes nedskrivninger og hensættelser til tab kan 

indregnes, da brugerne af regnskabsstandarden nu kan indregne en fremskrivningsfaktor, 

således at hensættelser til tab også reflekterer begivenheder endnu ikke opstået.  

Der er dermed tale om et skift fra en klar objektiv model, til en kombi-model, hvor 

objektive, historiske data nu tillægges virksomhedernes egne forventninger, og modellen 

kan dermed betragtes som en subjektiv model. 
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Det betyder, at finansielle udlånsvirksomheder som aflægger årsrapport efter de 

internationale regnskabsstandarder skal ændre på deres anvendte regnskabspraksis, idet 

de nu skal benytte en ny type hensættelsesmodel eller nye metoder, hvorpå forventede 

fremtidige pengestrømme fra finansielle aktiver skal indregnes. 

 

Vi har med denne afhandling givet de finansielle udlånsvirksomheder, som aflægger 

årsrapport efter de internationale regnskabsstandarder et indblik i hvilke ændringer, de kan 

forvente sig, og afhandlingen kan som nævnt i vores executive summary anses som 

værende et ”forberedelses kit”, for at lette implementeringen, når IFRS 9 forventes fuldt ud 

implementeret i 2015. 

 

Vi har illustreret hvilke regler der gør sig gældende i IAS 39 i dag, beskrevet hvorfor IASB 

ønsker at udskifte IAS 39 med IFRS 9, belyst den faseopdelte implementeringsplan af 

IFRS 9 samt beskrevet de væsentligste forskelle. 

 

Samtidig har vi givet de finansielle udlånsvirksomheder samt deres revisor et indblik i, 

hvorledes nedskrivninger og hensættelser til tab på udlån kan beregnes og indregnes 

både efter IAS 39 og den kommende IFRS 9. 

Vi har illustreret dette for 2 typer udlån: enkelte og gruppevis vurderet aktiver. 

Dette giver de finansielle udlånsvirksomheder en forsmag på, hvorledes de selv kan 

iværksætte en undersøgelse af deres aktiver, deres vurderingsform (enkeltvis eller 

grupperet), og derefter beregne, om IFRS 9 vil resultere i regnskabsmæssige ændringer i 

deres årsrapport.  

 

Vores vurdering af IFRS 9 er, at målet med en simplicifering af måling- og 

klassifikationskravene helt klart er opnået set i forhold til IAS 39. 

Samtidig ses, at IFRS 9 forsøger at rette op på måden hvorpå der kan hensættes til 

fremtidige tab, således at brugerne af regnskabsstandarden er bedre rustet til fremtidige 

begivenheder, som vi for eksempel så det da finanskrisen kom i 2007. 
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Flere af de kommentarer, som IASB har modtaget på netop denne ændring, er meget 

skeptiske, da ændringen vil føre IFRS 9 i modsat retning af, hvad vi kender fra IAS 39 

omkring objektivitet. 

Vi tilslutter os denne holding overfor skiftet fra en ”incurred loss”-model til en ”expected 

loss”-model. 

Et skift vil nemlig betyde, at en tidligere ren objektiv metode udskiftes med en kombi-model 

med både objektive og subjektive input, da IFRS 9 er meget vag i deres beskrivelse af 

krav om kontrol af input, og som IFRS 9 pt. ser ud, så kan virksomhedens ledelse 

enerådigt bestemme, hvordan der skal hensættes til tab på finansielle aktiver. 

 

Med ovenstående konklusioner, har finansielle udlånsvirksomheder samt deres revisor 

mulighed for, at forholde sig til, om de kommende ændringer i IFRS 9 har indflydelse på 

dem. 

De bør gennemgå deres balance, for at sikre om de besidder aktiver, som falder under de 

nye regler, for bedre at kunne vurdere, om implementeringen af IFRS 9 vil kræve 

ændringer i deres anvendte regnskabspraksis. 

 

Vi afventer spændt EU-kommissionens afgørelse, ligesom alle andre europæiske brugere 

af den kommende IFRS 9, gør det. 
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