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Executive Summary 

This thesis presents a comparative analysis from an accounting and tax perspective of hybrid 

financial instruments. The scope of this thesis is solely focused on the issue of classification of 

hybrid instruments and the challenges it poses to the fair view and presentation in the financial 

reporting. Final in the end of the thesis the most developed alternatives to the current IAS 32 are 

introduced. The thesis analyzes this classification issue from a normative perspective. In order to 

define the underlying reasons for the challenges related to classification, definitions of equity and 

liabilities are theoretically described for both accounting (based on international IFRS standards) 

and tax (based on interpretation of Danish tax legislation). Firstly, it is concluded that discrepancies 

between accounting and tax are based on the difference underlying rationals they are serving; 

where accounting perceived classification of a hybrid financial instrument from an investor-risk 

perspective, tax legislation is more concerned about tax-shield. Secondly, accounting defines equity 

as a residual of assets, whereas tax legislation is based on obligation law's definition of ownership. 

Furthermore, there is a widely inconsistence usage of entity or proprietary view in IAS 32, and the 

basic principles in IAS 32 are not aligned with the IFRS Framework. These issues challenge a fair 

view of the financial presentation of the tax and legal features of the hybrid financial instruments. 

Based on the above challenges, the thesis presents some of the alternatives that have been 

developed by IASB, FASB and EFRAG, and discussed whether these can solve the above challenges. 

Basic Ownership Approach (BOA) and Loss Absorbtion Approach (LAA) are both more or less based 

on legal ownership and are therefore both aligned with the tax legislation. However, BOA has been 

eliminated by IASB and LAA requires that the structure of the financial reporting is altered since 

LAA differs between equity, risk capital and liabilities. At current state no workable alternatives for 

the present IAS 32 exist. In order to illustrate the analysis and the challenges related to the 

classification issue, three cases are used throughout the thesis.    
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1 Indledning 
Finansielle instrumenter er særdeles udbredt blandt større virksomheder. Disse kan til tider være 

komplicerede at behandle både regnskabs- og skattemæssigt, ikke mindst på grund af de såkaldte 

hybride instrumenter, der har haft stor udbredelse de seneste år. Disse instrumenter er 

kendetegnende ved at besidde elementer af både egenkapital og finansiel forpligtelses 

karakteristika, hvilket vanskeliggør klassifikationen. Sondringen mellem egenkapital og 

forpligtelser vanskeliggøres yderligere af, at disse instrumenter forekommer i forskellige former 

med forskellige egenskaber.  

 

Denne problemstilling omkring klassifikationen bekræftes af, at man de seneste år har set en 

række sager og domme, som netop vedrører klassifikation af finansielle instrumenter.  Disse 

afgørelser forekommer både indenfor det skatteretlige og regnskabsmæssige regi og afspejler 

områdets vanskelighed. 

 

Klassifikationen af et instrument har stor betydning for virksomheden for såvel den regnskabs- 

som den skatteretlige behandling. I regnskabsmæssig sammenhæng vil klassifikationen have 

betydning for indregning og præsentationen af forpligtelsen, og dermed påvirke omverdenens 

vurdering af virksomhedens finansielle performance og kapitalstruktur. I skattemæssig 

sammenhæng har klassifikationen af instrumentet betydning for, hvorvidt instrumentet skal 

behandles efter aktieavancebeskatningsloven (ABL) eller kursgevinstloven (KGL). 

 

For at forstå opgavens problemstilling må man også forstå de underliggende rationaler for 

anvendelse af hybride instrumenter, hvorfor opgaven indledningsvis også vil illustrere disse, før 

problemstillingen præsenteres.  

1.1 Rationaler og udfordringer i anvendelse af hybride finansielle 
instrumenter 

Hybride finansielle instrumenters popularitet har over en årrække været stigende kun begrænset 

af finanskrisen1

                                                      
1Jakobsen & Boeggild; " Klassifikation af finansielle instrumenter med forpligtelses- og egenkapitalkarakteristika - Med 
udgangspunkt i IAS 32 og Konvergensprojektet" 2010 s. 16 

. Denne popularitet skyldes, at hybride instrumenter kan sammensættes, som det 
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passer den udstedende virksomhed og tilpasses til den finansielle og strategiske virkelighed 

virksomheden er i. For at forstå anvendelse af hybride finansielle instrumenter må man også forstå 

de underliggende rationaler og udfordringer i anvendelse af dem. 

1.1.1 Regnskabsmæssige udfordringer 
Hybride instrumenter udfordrer sondringen mellem egenkapital og forpligtelser i det eksterne 

regnskab, da instrumentets egenskaber slører grænsen mellem kvalifikationerne. Sondringen 

mellem egenkapitalinstrument og finansielle forpligtelser er vigtig i forhold til præsentationen og 

indregning af instrumentet i regnskabet. I lighed med den skatteretlige behandling har 

klassifikation af instrumentet også betydning for de afledte udbetalinger, der er forbundet med at 

holde dem. Et egenkapitalsinstrument har ikke effekt på resultatopgørelsen, da denne 

præsenteres i egenkapitalsopgørelsen, mens afkast af finansiel forpligtelse vil påvirke 

resultatopgørelsen som renteomkostninger eller værdireguleringer. Dette vil påvirke 

regnskabsbrugers vurdering af virksomhedens finansielle performance, idet nøgletal som 

soliditetsgrad og egenkapitalforrentning er en funktion af egenkapital og fremmedkapital2

 

. 

Effekten af at klassificerer ny kapital under egenkapital er, at forrentningsgraden på egenkapitalen 

vil blive mindre.  Omvendt vil den nye kapital klassificeret under fremmedkapital have den 

omvendte effekt på egenkapitalsafkastgraden, således at det gearer virksomheden, hvorved 

solvensgraden forringes. 

Grundlæggende skaber anvendelse af hybrid finansielt instrument en udfordring i forhold til at 

regnskabet giver et retvisende billede. Dette udgangspunkt vil blive uddybet yderligere i opgaven. 

 
Figur 1.1. Kilde: Egen tilvirkning 

                                                      
2 Sørensen & Søndergaard: "Finansielle forpligtelser kontra egenkapital - klassifikationens kunst" 2008 
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1.1.2 Skatteretlige rationaler 
Udfordringen i skatteretten er i lighed med regnskabet at klassificere det hybride instrument 

korrekt, således at den korrekte skattebehandling kan ske. Dette er grundet i, at der er forskel i 

den skatteretlige behandling af afståelse af gældsforpligtelse, som beskattes efter 

Kursgevinstloven (KGL) og aktier, som behandles efter (ABL), og de afkast, der er tilknyttet gæld 

eller aktier.  

 

Yderligere kan der også ligge et element af skattearbitrage i anvendelse af hybride instrumenter. 

Anskuer man anvendelse af det hybride finansielle instrument fra brugerne af instrumentets 

perspektiv, kan man generelt beskrive det optimerede hybride instrument for at give debitor 

rentefradraget af afkastet, som dog omvendt ikke skal beskattes hos kreditor - fx ved, at 

instrumentets afkast behandles som renteomkostninger for debitor, men som skattefrit udbytte 

fra dattervirksomhed til moderselskab. Herved brydes den normale symmetri, man finder indenfor 

skatteretten. Denne udfordring opstår hovedsageligt, når et instruments debitor og kreditor er 

skattesubjekter i forskellige skattejurisdiktioner, som behandler egenkapital og gældsforpligtelse 

forskellige. Skattearbitrage vil ikke blive behandlet mere dybtgående, da dette område er særdeles 

omfattende.   

 

Nedenstående illustreres de to klassifikationer og deres effekter for et hybridt instrument ud fra 

debitors perspektiv. 

 

Figur 1.2. Kilde: Egen tilvirkning 

1.1.3 Risiko rationaler  
Selvom denne opgave udelukkende vil kigge på ovenstående perspektiver, vil det ikke være 

retvisende at undlade risikohensyn, der også indgår i overvejelserne, når finansieringsmetoden 

skal vælges.  
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Der er for en kapitalejer større risiko forbundet med at investere i egenkapital end 

fremmedkapital, idet aktionærerne er de sidste, der får udlodning ved likvidation eller konkurs. 

Derfor kan det være af interesse for kreditor ved udlån til virksomheder med stor risiko at skabe 

en lånefinansiering, der skaber elementer af egenkapital, således at de tager del i potentielle 

opsving, men dog stadigvæk opretholder deres status som fremmedkapital. Omvendt har debitor 

en interesse i at optage billige lån. Derfor imødekommer hybride instrumenter de krav, kreditor 

stiller, samtidig med at virksomheder, der er forbundet med stor risiko, kan få lånefinansiering. 

1.1.4 Anvendelse af hybride finansielle instrumenter 
Ovenstående indikerer, at skabelse af hybride instrumenter imødekommer mange af markedets 

behov, men samtidig skaber udfordring for nationale skatteregler, og hvorledes et retvisende 

billede af præsentationen af instrumentet i regnskabet kan opnås.   

 

På baggrund af dette kan man beskrive konstruktionen af det finansielle hybride instrument som 

en interaktion og samtidig en balanceakt mellem disciplinerne regnskab, skatteretlige regler og 

(rating)risiko. Interaktion fordi ændring i et områdes regelsæt kan betyde, at konstruktion af et 

instrument skal ændres. Balanceakt fordi der er flere hensyn i konstruktionen end blot et enkelt 

fagområde, men faktisk hele tre.  

 
Figur 1.3. Kilde: Egen tilvirkning fra Jakobsen & Boeggild; "Klassifikation af finansielle instrumenter med 

forpligtelses- og egenkapitalkarakteristika - Med udgangspunkt i IAS 32 og Konvergensprojektet" 2010 s. 6. 

 

I denne opgave har vi valgt kun at lade problemstillingen anskues fra en regnskabs- og 

skattemæssig synsvinkel, og hvordan de forskellige regler på henholdsvis regnskabs og 
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skatteområdet interagerer med hinanden. Herunder også hvordan man regnskabsmæssigt 

håndterer denne diskrepans mellem reglerne, og den udfordring det måtte skabe for den 

retvisende præsentation af det hybride finansielle instrument og dens skatteeffekt.   

1.2 Problemformulering 
Det overordnede spørgsmål formuleres således: 

 

"Hvilke regnskabsmæssige udfordringer er der i klassifikation og præsentation af det hybride 

finansielle instrument og dets afkast ved forskel mellem den regnskabsmæssige og skatteretlige 

sondring mellem egenkapital og finansielle forpligtelser" 

 

Denne overordnede problemformulering operationaliseres i underspørgsmål, således at der 

skabes grundlag for analysen af problemstillingen.  

1.2.1 Underspørgsmål 

Regnskabsmæssige spørgsmål 

• Hvorledes sondres der regnskabsmæssigt mellem egenkapital og finansielle 

forpligtelser? 

Skatteretlige underspørgsmål 

• Hvorledes sondres der skattemæssigt mellem egenkapital og finansielle forpligtelser? 

Komparativ analyse 

• Hvilke diskrepanser er der mellem de skatte- og regnskabsmæssige kriterier for sondring 

mellem egenkapital og finansielle forpligtelser? 

• Hvilke udfordringer skaber disse diskrepanser for den regnskabsmæssige præsentation af det 

hybride finansielle instrument? 

For at indbygge et fremtidsorienteret dimension i opgaven og foretage en fyldestgørende 

behandling af hovedproblemstillingen, vil vi sluttelig undersøge og besvare følgende spørgsmål:  
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• Hvilke svagheder er der i den nuværende IAS 32?  

• Hvilke betydninger har disse svagheder for konvergensen mellem den regnskabsmæssige og 

skatteretlige klassifikation af hybrid finansiel instrument?  

• Hvilke alternative klassifikationsmetoder kan overvejes til IAS 32? 

1.3 Metode 
Opgaven anlægger en normativ tilgang, da opgaven undersøger, hvordan den teoretiske skatte- og 

regnskabsmæssige behandling af hybride finansielle instrumenter burde være, og derudover 

anskuer, hvilke regnskabsmæssige udfordringer dette skaber ud fra et komparativt perspektiv. 

Som udgangspunkt vil selektion af oplysninger være anvendelse af primære kilder (love, 

standarder) med fortolkningsbidrag fra sekundære kilder. Der vil ikke blive foretaget en stor 

empirisk undersøgelse, da formålet med opgaven er normativt og ikke deskriptivt.  

Opgaven normative tilgang betyder også, at metoden vil være deduktivt, da fortolkning af teorier 

vil blive dannet på baggrund af definerede præmisser, således går deduktionen fra det specifikke 

til det generelle. 

Ovenstående normative tilgang afspejler sig i de enkelte fagområders metode og valg af cases, 

samt opgavens opbygning. 

1.3.1 Regnskabsmetode  

Regnskabsdelen vil tage udgangspunkt i definitionerne i relevante regnskabsstandarder 

vedrørende finansielle instrumenter af IASB, og som er godkendt af EU. I regnskabsmæssig 

sammenhæng benyttes følgende standarder til definition og behandling af finansielle 

instrumenter:3

IAS 32: vedrører definitioner, præsentation af finansielle instrumenter, sondringen mellem gæld 

og egenkapital samt modregning 

 

IAS 39: vedrører indregning og måling af finansielle instrumenter samt regnskabsmæssig sikring 

IFRS 7: vedrører oplysningskrav i regnskabet om finansielle instrumenter 

                                                      
3 Fedders & Steffensen:  "Årsrapport efter internationale regnskabsstandarder - fra dansk praksis til IFRS" 2009 
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Især IAS 32 omkring klassifikation af finansielle instrumenter vil blive benyttet, da det som nævnt 

er hovedfokus i afhandlingen.  

Den normative regnskabsteori efterstræber at definere teori, der på deduktiv basis anviser, 

hvordan det bedste regnskab bør være i forhold til en foruddefineret målsætning4. Hertil er der 

derfor behov for at kunne forstå og fortolke standarderne. Derfor vil supplerende litteratur blive 

inddraget, så som fortolkningsbidrag, diskussionsoplæg, kommentarer fra relevante 

fagorganisationer og faglitteratur. Den deduktive regnskabsteoretiske tilgang bygger om følgende 

faser5

1. Målsætning 

: 

2. Postulater om omgivelserne 

3. Regnskabsmodeller og begreber 

4. Regnskabsteknikker. 

1.3.2 Skatteretlig metode 
Dansk retsvidenskab bygger på retskildelæren og den retsdogmatiske fortolkning af retskilder. 

Retskilder kan inddeles i retspraksis, som illustreres ved domstolsafgørelser, hvorved der etableres 

præcedens, retssædvaner, som defineres som en "handlemåde, der er blevet fulgt almindeligt, 

stadigt og længe ud fra en følelse af retslig forpligtelse"6 og forholdets natur, som fordrer en 

konkret vurdering af sagens specifikke faktum7

                                                      
4 Elling: " Finansiel Rapportering - teori og regulering" 2009 s. 36 

. Hvor man i retskildelæren ikke har en hierarkiske 

rangering af retskilderne, rangerer lovens øverst, når retskilderne skal fortolkes efter den juridiske 

metode. Lex Superior princippet medfører, at ingen skat kan pålægges, forandres eller ophæves 

uden ved lov, jf. Grundloven § 43. Dette har særdeles stor betydning, idet man således ikke 

umiddelbart kan fortolke skattelovgivningen udvidende. Lex Generalis princippet betyder, at 

udgangspunktet i Statsskatteloven uddybes og oftest også undtages ved speciallovgivning. Inden 

for retspraksis skal ud over domme stadfæstet af domstole, også nævnes afgørelser af 

5 Elling: " Finansiel Rapportering - teori og regulering" 2009 s. 34-35 
6 Nielsen & Tvarnø: " Retskilder & Retsteorier" s. 184 

7 Nielsen & Tvarnø: " Retskilder & Retsteorier" s. 28 
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skattemyndigheden, som dog kun afspejler den forvaltningsmæssige praksis, og ikke domstolens 

fortolkning af loven. 

 

Retsvidenskabeligt placeres skatteretten inden for forvaltningsretten og er dermed underlagt de 

almindelige forvaltningsretlige principper. På trods af denne kategorisering skal 

selskabsskatteretten fortolkes ud fra principper i civilretten, idet de underliggende transaktioner 

og kontrakter ofte skal vurderes ud fra en realøkonomisk optik, hvorfor vurdering af forholdets 

natur skal være afspejlet i realitetsgrundsætningen. Tilhørsforholdet til forvaltningsretten ses også 

i dynamikken mellem retsfaktum, som beskriver forudsætninger for en retsregel, og retsfølge som 

er effekten af, at retsreglen findes8

1.3.3 Komparativ analyse - metode 

. Grundet opgavens problemstilling bliver perspektivet lagt på 

retsfaktum, mens retsfølge blot kort vil blive nævnt for at illustrere vigtigheden i retsfaktum, jf. 

Afgrænsning.   

Den komparative analyse i kapitel 5 vil bære præg af, at allerede illustrerede teori i afsnit 3 og 4 vil 

blive sammensat og anskuet tværfagligt. Der vil i dette afsnit som udgangspunkt ikke præsenteres 

en ny teori, men en anskuelse af allerede anvendte teorier i en anden kontekst, og forskelle eller 

fællestræk vil blive gennemgået. 

I modsætning til tidligere afsnit vil der ikke være en teoretisk dogmatik (retsdogmatik eller IFRS 

Begrebsramme). For dog at sikre at den regnskabsmæssige og skatteretlige metodik ikke er 

inkompatibelt, undersøges først i kapitel 5, på hvilket grundlag analysen skal foretages. 

1.3.4 Kildekritik 

Opgaven normative tilgang betyder, at fortolkningsbidrag kommer til at spille en signifikant 

betydning. På grund af, at dele af opgavens område i faglitteraturen ikke er fuldt belys, og derfor 

bærer præg af stor usikkerhed, kan nogle af disse fortolkningsbidrag afspejle forfatterens 

personlige holdning. Derfor vil opgaven hovedsageligt anvende argumenterne og ikke 

nødvendigvis konklusionerne. 

                                                      
8 Nielsen & Tvarnø: " Retskilder & Retsteorier" s. 34 
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Forvaltningsmæssige afgørelser er forbundet med anonymitet, hvorfor det ikke er muligt at se, 

hvordan parterne regnskabsmæssigt har behandlet deres instrumenter, og der er ej heller adgang 

til kontrakterne bag de finansielle instrumenter. Dette betyder, at den gennemgang der foretages i 

opgaven, sker på offentlige oplysninger, og opgavens konklusion kan derfor heller ikke 

nødvendigvis sammenlignes med virksomhedens reelle regnskabsmæssige behandling. 

1.4 Opgavens opbygning 
 

 
Figur 1.4. Opgavens opbygning 
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Teoridelen synes umiddelbart at køre i parallelle spor, men disse bliver samlet i den komparative 

analyse i kapitel 5. Derudover vil både regnskabs- og skatteafsnittene være opbygget ens, således 

at egenkapital, finansielle forpligtelser og karakteristika for hybride finansielle instrumenter 

defineres, og klassifikationsspørgsmål heraf klarlægges.  

 

Gennemgående for afsnittene er også, at der anvendes tre cases, der går igen igennem hele 

opgaven. Disse vil i de forskellige afsnit blive anskuet fra de forskellige fags vinkler. 

Fællestrukturen for kapitel 3, 4 og 5, som er teori- og analyseafsnit, vil være opbygget således: 

 

 
Figur 1.5. Kapitlernes opbygning 

 

Kapitel 5 vil bære præg af en kritisk tilgang til teorien, da dette afsnit skal besvare og diskutere 

problemstillingens spørgsmål.  

 

Afsluttende foretages der en konklusion i kapitel 6 for den skatte- og regnskabsmæssige 

behandling i forhold til klassifikation af hybride finansielle instrumenter. Analyse og fremtidig 

udvikling på området vil blive gennemgået i kap.7. 

1.5 Afgrænsning 

1.5.1 Regnskabsmæssig og skatteretlig afgrænsning 

Konstruktion af hybride finansielle instrumenter er præget af aftalefrihed, hvorfor instrumenterne 

ofte spænder vidt, og har multiple implikationer regnskabsmæssigt og skatteretligt. Ydermere er 

både den regnskabsmæssige regulering og skatterettens regler på området særdeles komplekse 

og præget af en høj grad af usikkerhed. For at kunne behandle et område af emnet i dybden 

snarere end i bredden, fordrer det til en betragtelig afgrænsning. Som følge af problemformulering 
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vil centrale elementer i opgaven være om klassifikation, præsentation af instrumentet og dets 

afkast.  

• Afgrænsning fra aktiv siden i balancen: Der afgrænses fra aktivsiden, hvorfor definition af 

finansielle aktiver ikke behandles. Dette betyder, at opgaven anskues fra det udstedende 

selskabs perspektiv. Det har også den betydning, at skatteretligt vil hverken kreditor, 

investorbeskatning eller skattefradrag blive behandlet. Kreditorperspektivet vil kun blive 

inddraget, hvis det kan skabe en bedre illustration af case præsentationerne. Dette har ingen 

betydning for belysning af problemformuleringen, da klassifikationsproblemstillingen mellem 

egenkapital og forpligtelse kun berører passiver for den udstedende virksomheds balance. 

• Afgrænsning fra den finansielle sektor: Den finansielle sektor er omfattet af en lang række 

særregler, fx i forbindelse med regnskabsaflæggelse og særlovgivning inden for skat. Der 

afgrænses derfor i afhandlingen fra at behandle problemstillingen i forhold til den finansielle 

sektor. Opgavens sigte har også et generelt perspektiv, hvorfor specialregulering ingen 

betydning har for behandling af opgavens problemformulering. 

• Afgrænsning fra nationale regnskabsstandarder: Afhandlingen tager udgangspunkt i de 

internationale regnskabsstandarder (IFRS). Grundet opgavens begrænsede omfang, og på 

baggrund af at der eksisterer visse forskelle mellem den internationale og nationale 

regnskabspraksis, afgrænses der fra at behandle emnet ud fra nationale standarder (ÅRL). 

• Afgrænsning fra andre jurisdiktioners skatteret: Der foretages en analyse ud fra dansk 

skatteret med bidrag fra den Internationale Modellovsoverenskomst. Grundet områdets store 

omfang, foretages der ikke internationale komparativ skatteretlig analyse mellem dansk og en 

anden skatjurisdiktions skatteret. Grundet denne afgrænsning vil SEL § 2B, som er en 

værnsregel mod international skattespekulation, ikke blive gennemgået, idet den netop 

forudsætter kontrollerende indflydelse fra en i udlandet baseret entitet (sml. også med 

afgrænsning fra koncernforhold). 

• Afgrænsning fra koncernforhold: Der findes en række skatteretlige særregler inden for 

koncernforhold, der vedrører transfer pricing, udbyttebeskatning og begrænsning i fradrag. 

Disse regler, og det faktum, at koncernforhold regnskabsmæssig ingen betydning har for 
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debitorselskabets klassifikationsspørgsmål, gør, at afgrænsning fra dette forhold ikke vil 

begrænse belysning af opgavens klassifikationsspørgsmål. 

• Afgrænsning fra førtidig indfrielse og afståelse: Opgaven vil ikke kigge på regnskabsmæssig 

eller skattemæssig behandling af afståelse - førtidig afståelse, eftergivelse og den 

efterfølgende rekonstruktion - men operere med en going concern forudsætning. Dette 

skyldes, at der både regnskabsmæssigt og skatteretligt findes komplekse reguleringer for netop 

afståelse, og særregler for rekonstruktioner og gældseftergivelse. Opgavens emneområde og 

omfang tillader ikke fordybelse i disse særregler. Dette har dog ingen betydning for 

problemstillingen, idet klassifikationsudfordringen af et instrument sker ved første indregning, 

og behandling af dets afkast kan illustreres ved den første efterfølgende måling (år 2 efter 

første indregning). 

Skatteretligt afgrænses derfor også fra at behandle retsfølge i dybde, men udelukkende at 

fokusere på retsfaktum. Det skal bemærkes, at behandling af afståelse efter KGL og ABL er 

meget forskellige, og behandling af udbytte og rente er også meget forskellige, hvilket kort vil 

blive nævnt som årsagen til vigtigheden i den korrekte sondring mellem egenkapital og 

fremmedkapital, men ikke videre uddybet, da området er særdeles komplekst og ikke berører 

opgavens behandling af retsfaktum.  

• Afgrænsning fra sikringsinstrumenter: Når benævnelsen finansielle instrumenter anvendes, 

forledes tanken ofte på sikringsinstrumenter. Dette er ikke tilfældet i denne opgave, idet 

opgaven omhandler og fokuserer på låneforhold, der er konstrueret med både fremmedkapital 

og egenkapitals egenskaber.  

• Afgrænsning fra revision: Det revisionsmæssige perspektiv vil ikke blive behandlet i opgaven. 

• Gældende regler pr. 31.12.2010: Opgaven skrives med udgangspunkt i regler, der er gældende 

pr 31.12.2010. Dette er begrundet i, at de regnskaber, der anvendes i opgaven, opererer med 

regelsæt til og med denne periode, og skattemæssigt også skal behandles med gældende ret 

pr. balancedatoen. I perspektiveringen vil opgaven dog kigger ud over denne tidshorisont. 
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2 Præsentation af hybride finansielle instrumenter og cases 

2.1 Præsentation af opgavens udvalgte hybride finansielle instrumenter 

2.1.1 Begrebet "hybrid finansielt instrument" 
Begrebet "hybrid" defineres af Den Danske Ordbog som en krydsning mellem to arter. Det, der 

kendetegner hybride finansielle instrumenter er da også, at det består af en krydsning mellem 

fremmedkapital og egenkapital, og heri ligger således også udfordringen i klassifikationen. 

 

Et finansielt instrument defineres i IAS 32 som enhver aftale, der udgør et finansielt aktiv i en 

virksomhed og modsvares med en finansiel forpligtelse eller et egenkapitalinstrument i en anden 

virksomhed. Yderligere skal også begrebet finansielle kontrakter specificeres. Skatteretligt 

behandles finansielle kontrakter efter KGL § 29-33 og defineres som en kontrakt, der giver 

besidderen en købe eller salgsret, jf. KGL § 29 stk. 1, og er derfor ikke nødvendigvis det samme 

som et skatteretligt finansielt instrument.  

2.1.2 Rationaler i valg af opgavens hybride finansielle instrumenter 
Grundlæggende set er hybride instrumenter en sammensætning af forskellige særegne 

egenskaber bundet på en gældsforpligtelse som akkumuleret giver et samlet produkt (instrument). 

Efter behov og formål kan man sammensætte instrumentet således, at det samlede opnår den 

effekt, man ønsker. Denne måde at anskue et hybrid finansielt instrument på kan illustreres 

således: 

 

 
Figur 2.1. Kilde: Egen tilvirkning 

Kunsten i forståelsen af hybride instrumenter er at forstå de enkelte dele, som kun kan ske ved, at 

det dissekeres i generiske dele. Dette betyder omvendt også, som teorien senere også vil 

illustrere, at har man forstået de basale dele af det hybride finansielle instrument, kan man som 

udgangspunkt regnskabsmæssigt og skatteretligt også forholde sig til alle typer af hybride 

instrumenter, idet de basalt set består af disse generiske egenskaber. 
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I forbindelse med analysen af problemstillingen er der identificeret nogle specifikke instrumenter, 

som bredt dækker og besidder disse grundlæggende karakteristika og egenskaber for hybride 

instrumenter. Gennemgang af disse instrumenter kan efterfølgende analogt bruges til at danne 

grundlag for behandling af andre instrumenter med lignende karakteristika og danne basis for at 

udlede generelle betragtninger i den komparative analyse. 

2.1.3 Præsentation af hybride finansielle instrumenter 
For at illustrere at opgavens udvalgte instrumenter dækker bredt, gennemgås først de mest 

almindelige hybride egenskaber. Derefter beskrives instrumenter, som besidder disse egenskaber.  

Generiske karakteristika for hybride egenskaber 
En af de grundlæggende forskelle mellem fremmedfinansiering og egenkapital er risiko og 

forventet afkast. Dette mikroøkonomiske udgangspunkt bunder i den simple sammenhæng 

mellem risiko og forventet afkastet; jo højere risiko, jo større er kravet til forventet afkast. Hybride 

egenskaber forsøger at balancere risiko og afkast. Fremgangmåden, hvorpå denne balanceakt kan 

foretages, er at knytte afkastet til virksomhedens finansielle resultat ved at lade ejer af 

instrumentet veksle mellem kreditor- og investorrisiko: 

• Kursgevinst contra værdistigning i kapitalandele:  

Denne forskydning af risiko sker ved at anvende konverteringsret, således at ejerskab i 

instrumentet går fra kreditor til investor, hvis investorrisiko er at foretrække. 

• Udbytte afhængige afkast contra fast forrentet afkast:  

Låneomkostninger gøres afhængig af virksomhedens finansielle præstation, således at 

rettighedshaverens afkast reelt er investorrisiko. Til gengæld for denne fordel må 

lånegiveren tilbagetræde i forhold til andre kreditorer. 

Derudover kan der være indbygget særlige perioder for udnyttelse af retten.  

En calloption giver køber en ret men ikke en pligt til at købe et bestemt "antal" af et underliggende 

aktiv til en i forvejen fastsat pris.  

En put-option giver omvendt køberen af optionen en ret men ikke en pligt til at sælge en bestemt 

mængde af aktivet til en i forvejen fastsat pris på et tidspunkt i fremtiden Ved såkaldte europæiske 

optioner kan denne ret kun indløses på udløbsdagen for aftalen. Ved amerikanske optioner er det 
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muligt at indløse retten i hele aftalens løbetid. Konvertering af en gæld kan anses for at være en 

afart af put option, da denne giver en ret til modtage kapitalandele i en virksomhed under 

foruddefinerede forhold og forudsætninger for gældsforpligtelsen. 

 

Det regnskabsmæssige begreb "afledte finansielle instrumenter" dækker over derivater, som er 

kendetegnede ved, at de afregnes i fremtiden, deres værdi er knyttet til en underliggende 

variabel, ligesom der typisk ikke er en væsentlig investering ved indgåelse af aftalen9

 

. Denne 

definition er ikke direkte defineret i IAS 32, men i IAS 39.9 

Nedenstående er disse egenskaber indbygget i forskellige hybride finansielle instrumenter.   

Konvertible obligationer 
Konvertible obligationer defineres som et finansielt instrument, der giver ejeren en ret til at 

konvertere obligationen til kapitalandele i det udstedende selskab til en foruddefineret pris, når 

visse på forhånd aftalte forhold gør sig gældende10

 

. Ved konverteringen ændres kreditor status til 

at være aktionær. 

Inden for denne art af låneinstrument skal der yderligere foretages en sondring mellem 

"unsecured fixed-interests bonds", "mandatory convertibles" og "reverse convertibles"11

 

. 

Førstenævnte har de egenskaber, som almindeligvis karakteriserer konvertible obligationer.  

Ejeren af obligationen har en ret - ikke pligt - til at konvertere obligationen til kapitalandele i det 

udstedende selskab. Dette kan dog kun ske, når visse foruddefinerede forhold foreligger.  

Mandatory convertibles fratager ejeren af obligationen retten til at konvertere til kapitalandele, da 

konverteringen sker automatisk eller med stor sandsynlighed til en foruddefineret pris eller antal 

aktier. Her er altså snarere tale om en konverteringspligt.  

                                                      
9 Slides fra 2010 forelæsning "Eksternt regnskab"; Hans-Peter Lindegaard Burhkal 
10 Erhardt & Brigham (2008) p. 155 
11 Bundtgaard, Jakob: "Finansiel innovation som skatteretlig udfordring - Mandatory convertibles og reverse convertibles I dansk 

skatteret" p. 36-39 
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Ved reverse convertibles tildeles retten til at konvertere til en foruddefineret pris i det udstedende 

selskab. Netop fordi konverteringsretten besiddes af det udstedende selskab, vil det ske, når 

aktiekursen er faldende, således lånet kan indfries med "billige" aktier.  

 

Sondring mellem disse 3 former for konvertible obligationer er særdeles vigtige, idet de enkelte 

typer har en større eller mindre grad af egenkapitalskarakteristika, hvorfor de også placeres 

forskelligt på nedenstående skala, jf. figur 2.2. Fælles for dem er dog, at alle 3 typer af konvertible 

obligationer indeholder en fordring (underliggende gæld) og en hybrid egenskab (underliggende 

ret/pligt til at konvertere). 

Udbytteafhængigt lån, Ansvarlig lånekapital og Mezzaninkapital 
Udbytteafhængigt gældsbrev defineres som gældbreve med ret til rente og/eller afkast, "hvis 

størrelse helt eller delvist er afhængig af det udbytte, kapitalselskabets kapitalandele afkaster, 

eller af årets overskud", jf. SL§ 178 stk. 1. Således bibeholder udbytteafhængige lån det juridiske 

karakteristika som en fremmedfinansiering, men afkastet heraf har kendetegn som egenkapital.  

 

Kreditorer med ansvarlig lånekapital kendetegnes ved at tilbagetræde i forhold til andre 

kreditorer, således at andre kreditorer fyldestgøres først, før eventuelle overskud udloddes til 

dækning af ansvarlig lånekapital.  

 

Mezzaninlån er en krydsning af ovenstående men behandles oftest som en undergruppe af 

ansvarlig lånekapital12. Denne lånetype blev udviklet i USA i 80'erne for at skabe en fleksibel 

finansieringsform for kapitalfondes virksomhedsopkøb. Skønt Mezzaninlån kan sammensættes i 

forskellige former og afarter, er der nogle grundlæggende karakteristika, som er gennemgående13

• Afkastet på lånet gøres afhængigt af virksomhedens finansielle resultat, således at 

eventuelle overskud kommer lånegiveren til gode. 

:  

                                                      
12 Generationsskifte i erhvervslivet betænkning nr. 1374 august 1999, kap. 5 afsnit 5.3 
13 Korver & Ongena: "European mezzanine" Applied Financial Economics 2008 18 p. 1614 
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• Mezzanin kreditor tilbagetræder i forhold til andre af selskabets kreditorer, således at 

disse godtgøres før mezzaninkreditor får udloddet sin del af eventuelle konkursmasse (i 

amerikansk litteratur sondres mellem senior debt og junior debt14

• Der findes som udgangspunkt ingen underliggende ret i gældsbrevet til 

aktionærindflydelse. 

) 

Sammenfatning af fælleskarakteristika for hybride finansielle instrumenter 
Sammenfattende kan hybride finansielle instrumenter illustreres i nedenstående graf. I yder 

polerne finder man de rene former for fremmedkapital og egenkapital, og imellem disse finder 

man kurven, hvor forskellige egenskaber gør, at det finansielle instrument enten er tættere på 

kategorien fremmedkapital eller egenkapital. Netop fordi man kan indbygge forskellige 

egenskaber i instrumentet, således at risiko og forventet afkast balanceres, er det ikke definitivt 

muligt at lægge alle finansielle instrumenter på denne linje. Dette illustreres ved, at hybride 

instrumenter derfor reelt defineres inden for et spændingsfelt mellem egenkapital og 

fremmedkapital.   

 
Figur 2.2. Kilde: Egen tilvirkning, modificeret og fortolket med inspiration fra Westergaard 2007 p. 17 

 

                                                      
14 Korver & Ongena: "European mezzanine" Applied Financial Economics 2008 18 p. 1614-1615 
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En anden særdeles vigtig hybrid egenskab i forbindelse hermed er aktionærindflydelse afspejlet i 

stemmerettigheder. Denne er retsligt indbygget i kapitalandele og eksisterer som udgangspunkt 

ikke i fremmedkapital. Der findes dog særlige forhold, hvor fremmedkapital besidder denne ret. 

Der kan være gældsaftaler, hvor der er indbygget covernants, således at debitor er afgrænset fra 

at foretage visse dispositioner uden godkendelse fra lånegiver. Derudover kan der foreligge 

aktionæroverenskomster, der reelt betyder, at besiddelse af kapitalandele ikke medfører 

aktionærmedbestemmelse eller en begrænsning heraf. Begge disse forhold falder ikke under 

begrebet hybride finansielle instrumenter.  

2.2 Præsentation af opgavens cases 

2.2.1 Rationaler i valg af opgavens cases 

Da opgavens normative tilgang vedrører, hvordan regnskabsteorien og skatteretten klassificerer 

hybride finansielle instrumenter og dets afkast, er der valgt en kvalitativ fremgangsmåde ved 

udvælgelse af cases frem for en kvantitativ. Dette står i modsætning til, hvis opgaven havde 

berørt, hvordan virksomheder generelt behandler hybride finansielle instrumenter, hvor den 

kvantitative tilgang ville have været tyngden. Derudover er udvælgelsen også foretaget således, at 

der ikke er en skævvridning mellem fagområderne og derved skabe et bias billede. Derfor er der 

valgt en regnskabsmæssig case og en juridisk case ud fra en afgørelse. Ved vores analyse af 

opgaven er disse cases valgt, fordi de illustrerer problemstillingen bredest, da de inddrager mange 

aspekter af hybride finansielle instrumenter. 

Case ABC: Der er udviklet et teoretisk eksempel (case ABC), der er skåret til, således at den endelig 

effekt af de forskellige hybride instrumenter bedst illustreres. Casen berører regnskabsmæssig 

kvalifikation og indregning af den konvertible obligation med forskellige vilkår og dets afkast. 

DONG: Der er valgt en regnskabsmæssig case fra regnskabsåret 2010. Virksomhedens 

regnskabsmæssige behandling vil blive gennemgået og vurderet. Denne case vil også blive spejlet 

ud fra et skatteretligt perspektiv. Denne case berører problemstillingen omkring lang løbetid.   

TfS.1998.LR.77: Med udgangspunkt i domme og forvaltningsmæssige afgørelser er en relevant 

skatteretlig case baseret på Ligningsrådets afgørelse blevet udvalgt, denne vil herefter ligeledes 

blive gennemgået regnskabsmæssigt. Denne case berører resultatafhængige gældsbrev. 
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2.2.2 Case præsentation  

Teoretisk case ABC 

Til illustration af opgaven er lavet en teoretisk case. Denne case er lavet så enkelt som muligt, så 

den fulde effekt af de forskellige hybride instrumenter bedst muligt ses, men også for at sikre, at 

konklusionen ikke forstyrres af andre faktorer. Følgende antagelser lægges til grund for casen: 

• Regnskab og skattemæssig afskrivning er ens 

• Der er ingen væsentlig aktivitet i virksomheden, hvorfor der ingen andre regnskabsposter er 

end de væsentligste finansielle poster 

• Der er ingen transaktionsomkostninger i forbindelse med stiftelse af instrumenterne 

• Det antages, at skatten afregnes pr. 31. december for det indeværende regnskabsår, hvorved 

der ikke opstår skyldig selskabsskat i regnskabet. Dette betyder, at der i regnskabet ikke vil 

være skyldige skat. Denne antagelse isolerer skatteeffekten af forskellen mellem 

regnskabsmæssig behandling og skatteretten fra eventuelle andre effekter på balancen. 

Scenario 1 er et almindeligt lån og er tiltænkt som det "normale" scenario med en afdragsfri 

gældsforpligtelse, som bruges til at sammenholde med scenario 2 og 3, hvor der anvendes hybride 

instrumenter. Følgende vilkår gælder for instrumenterne: 

Scenario 1   

Alm. Lån   
Hovedstol (DKK): 1.000.000 
Løbetid 10 år 
Rente: Årlig renteberegning 5 % 

Afdragsprofil: Afdragsfrit 

Scenario 2   
Konvertibel obligation  Kurs = 90 

Hovedstol (DKK): 1.000.000 
Løbe tid: 10 år 
Rente: Påløbende årlig 
renteberegning 3,5 % første 5 år 
derefter 2,5 + CIBOR(1 årigt) 

Den forventede gennemsnitlig rente = 5% 

Konverteringsret ved udløb 
(Europæisk) 

 
Hvis konverteringsretten anvendes, sker 
konverteringen til udstedelsesdatoens 
aktiekurs, ellers indfries med likvide midler. 

Scenario 3   
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Konvertibelt obligation  Kurs=100 
Hovedstol (DKK): 1.000.000 

Løbe tid: 10 år - Efter 10 år sker der automatisk 
forlængelse af låneaftalen, dog har kreditor 
mulighed for at opsige. 

Rente 3,5 % første 5 år derefter 2,5 + 
CIBOR (1 årigt) 

Den forventede gennemsnitlige rente p.a. = 
5 %.  
 
Udbetaling af renten sker kun ved udlodning 
af udbytte. Ellers vil renten blive 
akkumuleret og udbetalt ved obligationens 
udløb. 

Konverteringspligt:  
Der er indbygget en konverteringsret, der 
kan anvendes en gang årligt på 
balancedatoen ved konvertering af 10.000 
af virksomhedens aktier (kurs 100). Ved 
instrumentets endelig udløb sker indfrielse 
med kursen pr. udstedelsesdato (Kurs 100).  

Figur 2.3. Forudsætninger Case ABC 

DONG 
DONG Energy er Danmarks største energikoncern og en af Nordeuropas. Koncernens forretning er 

baseret på at fremskaffe, producere, distribuere og handle energi i Nordeuropa. Koncernen 

beskæftiger omkring 6.000 medarbejdere og omsatte for 55 mia. kr. (EUR 7,3 mia.) i 2010.15

 

  

I lighed med andre store energikoncerner anvender DONG hybrid kapital i form af obligationer til 

at finansiere store projekter, opkøb og refinansiering af kortfristede gældsforpligtelse. Udstedelses 

af virksomhedsobligationer er ikke usædvanligt for energivirksomheder. I 2009 vurderede Credit 

Suiss, at de største europæiske energikoncerner havde udstedt obligationer til en samlet værdi af 

85 mia. EUR.16

Karakteristika for DONGS Hybrid Kapital

 

17

I regnskabet for 2010 er der bogført hybrid kapital for 8,1 mia. kr., hvilket er på samme niveau 

med 2009. I begyndelse af 2011 udstedte DONG nye obligationer for 700 mio. EUR og indfriede 

  

                                                      
15 Oplysninger of prospektet indhentet fra Dongs hjemmeside http://www.dongenergy.com/DA/Pages/index.aspx 
16 Årsrapport 2009 Vattenfall s. 33 www.vattenfall.se 
17 se Bilag 1 for informationer fra DONG's hjemmeside 

http://www.dongenergy.com/DA/Pages/index.aspx�


En komparativ analyse af hybride finansielle instrumenter - ud fra et regnskabsmæssig og skatteretligt perspektiv 

Kandidatafhandling efteråret 2011 
 

24 

 

500 mio. EUR af det tidligere lån18

 

 og signalerede dermed, at det vil være et instrument, 

virksomheden har til hensigt at anvende langt ud i fremtiden. Obligationer til 1,1 mia. EUR blev 

udstedt i 2005 på Luxembourg Stock Exchange. Det bemærkelsesværdige ved denne obligation er, 

at udløbsåret ligger 1000 år ude i fremtiden dvs. i år 3005. Forretningen kan illustreres som 

nedenstående: 

Periode 

(Årstal) 

Rentebetingelser 

2005 -2015 Fastforrentet med 5,5 % 

2015 -2505 Margin 3,2 % + EURIBOR  

2505 -3005 Margin 3,2 % + 1 % + EURIBOR 

Figur 2.4. DONG case 

 

Hvis obligationerne ved udløbsdato endnu ikke er blevet indløst, købt eller annulleret, vil de blive 

indløst. Dette beregnes som hovedstolen sammen med påløbne renter, som ikke er kommet til 

udbetaling, men eksklusive andre eventuelle udestående. Hertil kommer, at obligationerne kan 

indløses efter udsteders ønske i perioden indtil 2015.  Selvom rentebetalingerne er fast forrentede 

de første 5 år, kan DONG henover forpligtelsens løbetid vælge at indstille udbetaling af disse i en 

periode, hvis virksomheden skønner, at det ud fra dennes økonomi vil blive nødvendigt. Under 

den periode hvor renterne ikke er kommet til udbetaling, må DONG ikke udlodde udbytte eller 

tilbagekøbe obligationerne. Dette instrument er yderligere ansvarlig kapital.  

TfS.1998.77.LR 
Denne case er baseret på Ligningsrådets afgørelse fra 1998. Det er oplyst i sagen, at virksomhed A 

har optaget ansvarlig lånekapital, dvs. der ikke er taget pant i debitors aktiver, og at kreditor 

træder tilbage i forhold til andre kreditorer i tilfælde af konkurs, men dog før aktionærer. 

Løbetiden er 2 år, hvor der i perioden også er afdragsfrihed, hvorefter lånet vil blive fuldt indfriet, 

eller der aftales en ny afviklingsperiode.  Lånet er optaget til kurs 100. Forrentningen består af to 

dele: 

 

                                                      
18 Årsrapport 2010 DONG s. 8 
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Lånets afkast  

Basisrente:  Variabelt afkast 

Månedlig renteberegning: Fastrente + 

EURIBOR-rente 

Årlig afkastberegning: Overskudsafhængig 

som beregnes på baggrund af virksomhedens 

resultat. 

Figur 2.5 case Tfs.1997.77LR 

 

Ligningsafgørelsen er blevet anonymiseret, hvorfor der ikke i afgørelsen er givet detaljerede 

oplysninger om aftalevilkår og tal, der anvendes til skatteberegningen. Af hensyn til den senere 

regnskabsmæssige gennemgang, er tal og vilkår blevet konstrueret i casen. Disse ændrer dog ikke 

ved konklusionen. 

Løbetid 2 år 

Hovedstol: 1.000.000 

Basisrente:  Variabelt afkast: 

Fastrente + EURIBOR  -rente Overskudsafhængig som beregnes på 

baggrund af virksomhedens resultat. 

3,5 % + EURIBOR rente 20 % af overskuddet - dog må afkastet højst 

udgøre 10 % af lånet 

Figur 2.6. case TfS.1997.77LR 

Det antages, at virksomheden både i 2010 og 2011 har samme omsætning. 
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3 Regnskab 

3.1 Indledningen 
For at kunne forstå de regnskabsmæssige definitioner på egenkapital og forpligtelser, må man 

forstå den begrebsramme, IFRS arbejder indenfor, og hvilke krav brugere af det eksterne regnskab 

har. Derfor vil opgaven først gennemgå begrebet "et retvisende billede" ud fra opgavens 

problemstilling om sondringen mellem finansielle forpligtelser og egenkapital. Derefter 

gennemgås de regnskabsmæssige definitioner på de rene former for egenkapital og forpligtelse i 

IAS 32. Herefter gennemgås de generiske egenskaber, der gør, at et instrument bliver hybrid, samt 

hvilke kriterier, der lægger til grund for klassifikation af disse. 

 

Sidst i kapitlet før case gennemgangen vil indregningskriteriet i IAS 39 og præsentationskravene i 

IFRS 7 kort blive gennemgået. 

3.2 Retvisende billede 
Formålet med det eksterne regnskab er at give et retvisende billede af virksomhedens aktiver, 

passiver og finansielle stilling pr statusdagen, samt resultat og aktivitet for statusåret, således at 

det kan "afdække eksterne brugeres informationsbehov bedst muligt med henblik på, at de kan 

træffe rationelle allokeringsbeslutninger"19

 

. Begrebsrammen udtrykker det således: 

"The object of the financial statement is to provide information about the financial position, performance 

and changes in financial position of an entity that is useful to a wide range of users in making economic 

decisions"  paragraf 12 

 

Den økonomiske beslutning (economic decisions) defineres som informationer, som afspejler 

virksomhedens finansielle position i et historiske perspektiv, og muliggør det for regnskabsbrugere 

at vurdere ledelsens forvaltning af virksomhedens ressourcer og ledelsen af virksomheden, jf. 

paragraf 13 og 14. 

 

                                                      
19 Elling: " Finansiel Rapportering - teori og regulering" 2009 s. 30 
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Definition af retvisende billede er ikke et fast begreb, men afhænger af, hvilket perspektiv man 

anskuer regnskabet ud fra. Hermed bliver definition af interessentgruppen særdeles vigtigt. 

Regnskabsteorien opererer med to grundlæggende perspektiver, der anskuer regnskabsposterne 

egenkapital og forpligtelse forskellig; enhedsteori og ejerteori20

 

. 

Enhedsteori: Denne teori sætter virksomheden i centrum, og overskuddet der skabes, tilhører 

virksomheden. Rente og udbytte opfattes som omkostninger, og den del, der ikke udloddes eller 

udbetales, tilhører selskabet. I denne teori er sondringen mellem passivposterne egenkapital og 

forpligtelser ikke vigtig, hovedvægten lægges derimod på resultatopgørelsen, som er en indikator 

på, hvor overskudsskabende virksomheden er.  

 

Ejerteori: Denne teori sætter de juridiske ejere i centrum, og virksomheden anses for at være et 

redskab til at maksimere ejernes velstand. Ud fra dette perspektiv tilhører substansen i 

virksomheden ejerne, efter at kreditorernes krav er opfyldte. Dette betyder, at sondringen mellem 

egenkapitalen og forpligtelser skal foretages særdeles restriktivt. Ejerskab ud fra denne teori kan 

argumenteres for at være baseret på det juridiske begreb af investor. 

 

IFRS opererer med udgangspunkt i ejerteorien, skønt dette ikke er helt konsistent21

3.2.1 Retvisende billede for præsentation af forpligtelser og egenkapital 

. 

Begrebsrammen definerer i paragraf 9 nogle hovedgrupper af det eksterne regnskabs 

interessenter. Særlig af relevans for opgavens problemstilling er:  

Investor: Denne investerer risikovillig kapital og er derfor mest interesseret i virksomhedens risiko 

og afkast af investeringen. Oplysninger i regnskabet skal danne grundlag for, om denne gruppe 

skal købe, sælge eller holde på deres investering. 

Kreditorer: Begrebsrammen sondrer mellem finansielle kreditorer (lenders) og varekreditorer 

(Suppliers and other trade creditors). For opgavens problemstilling er det hovedsageligt de 

                                                      
20 Elling: " Finansiel Rapportering - teori og regulering" 2009 s. 251-253. Se også den senere comparative analyse. 
21 EFRAG Discussion paper: "Distinguishing between liabilities and equity - Proactive accounting activities in Europe (PAAinE)" 2008 
s. 37 
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finansielle kreditorer, der er relevante. Denne gruppe er interesseret i informationer, der kan 

danne grundlag for en vurdering af, hvorvidt lånet vil blive indfriet, og om renterne bliver betalt 

rettidigt. 

Da både investorer og kreditorer yder kapital til virksomheden, er der mange fællestræk i deres 

oplysningsbehov. Generelt kan man af ovenstående sammenholde de kriterier for oplysninger, der 

er for regnskabet, som værende22

• Oplysninger til at definere risiko med, og hvorvidt virksomheden vil kunne overholde sine 

forpligtelser eller udbetale udbytte. 

: 

• Oplysninger til at vurdere fordele i form af renteafkast eller udbytte ved at yde virksomheden 

kapital, og de rettigheder der er forbundet med kapitalklassen og rangeringen i forhold til 

anden kapital. 

Ovenstående kriterier er de underliggende rationaler ud fra et regnskabsbrugers perspektiv, der 

ligger til grund for en vurdering af, hvorvidt oplysninger i regnskabet om hybrid finansielle 

instrumenter giver et retvisende billede.  

3.3 Definition af finansielle forpligtelser 
Finansielle instrumenter defineres som "enhver kontrakt, som udgør et finansielt aktiv i en 

virksomhed, eller et egenkapitalinstrument eller en finansiel forpligtelse i en anden virksomhed"23. 

IAS 32.11 uddyber denne brede definition ved at opremse eksempler på finansielle aktiver og 

forpligtelser. Standarden opremser følgende som værende finansielle forpligtelser24

1. En kontraktlig forpligtelse til at aflevere likvider eller et finansielt aktiv til en tredje part 

: 

2. En kontraktlig forpligtelse til at udveksle finansielle instrumenter med anden part, 

sandsynligvis på ugunstige vilkår 

3. En kontrakt, som afregnes i egne egenkapitalinstrumenter.  Aftalen skal dog være et ikke-afledt 

finansielt instrument, for hvilket virksomheden er eller kan blive forpligtet til at overdrage et 

                                                      
22 EFRAG Discussion paper: "Distinguishing between liabilities and equity - Proactive accounting activities in Europe (PAAinE)" 2008 

s. 42 
23 IAS 32.11 
24 Ordlyden i den danske oversættelse af IAS 32.11 Thomson 2010 
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variabelt antal af virksomhedens egne egenkapitalinstrumenter eller afregnes på anden måde 

end ved modtagelse af fast antal aktier mod et fast beløb i likvider.  

Nedenfor vil de ovenstående 3 punkter blive uddybet. Afledte instrumenter er sammenfaldende 

med begrebet derivater. 

3.3.1 Punkt 1 & 2 - Afregning sker med likvide midler eller finansielle kontrakter 
Generelt kan man kendetegne ovenstående hovedprincip af finansielle kontrakter som 

aftalebaserede forpligtelser, som afregnes i likvide midler25. Således kan man negativt afgrænse 

gensidige bebyrdende aftaler om levering af løsøre eller offentlig gæld. Som en illustration af 

denne vigtige sondring mellem likvide aftaler og gensidige bebyrdende løsøreaftaler, er 

råvareaftaler, hvor der foretages nettoafregning (forskellen mellem den aftalte pris og 

markedsprisen) og ikke varelevering. Til trods for, at disse aftaler vedrører løsøre, sker levering i 

monetære midler, hvorfor de også kategoriseres som finansielle kontrakter26. Ved vurdering af 

hvorvidt der er tale om en finansiel kontrakt, skal der foretages en fortolkning af indholdet i 

kontrakten snarere end dens umiddelbare form. Standarden IAS 32 nævner en række specifikke 

undtagelser, som ikke er omfattet af standarden. De undtagelser, der ikke er omfattet af 

ovenstående definition er bl.a.27 kapitalandele i dattervirksomheder, associerede virksomheder og 

joint ventures.28  Derudover er medarbejderrettigheder og forpligtelser, aktiebaseret aflønning 

samt forsikringskontrakter ikke omfattet.29

 

 

Skønt udgangspunktet er, at afregningsmidlet skal være likvider, udvides begrebet finansielle 

instrumenter dog af fortolkningsbidraget til IAS 32.11 jf. AG7 sammenholdt med ovenstående pkt. 

2. Hvis afregningen af kontrakten sker med andre finansielle kontrakter, er kontrakten i sig selv 

også en finansiel kontrakt. Det aftalebaserede udgangspunkt betyder også, at når forpligtelsen 

                                                      
25 Fedders & Steffensen: "Årsrapport efter internationale regnskabsstandarder - fra dansk praksis til IFRS" 2009 s. 559 
26 Fedders & Steffensen: "Årsrapport efter internationale regnskabsstandarder - fra dansk praksis til IFRS" 2009 s. 560 
27 Fedders & Steffensen: "Årsrapport efter internationale regnskabsstandarder - fra dansk praksis til IFRS" s.558 
28 Bortset fra de situationer hvor kapitalandele måles til dagsværdi 
29 Aktiebaseret aflønning er omfattet af IFRS 2 og forsikringskontrakter omfattet af IFRS 4. 
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først er klassificeret, skal dette ikke revurderes eller ændres, medmindre der sker væsentlige 

ændringer i kontrakten30

3.3.2 Punkt 3 - Afregning i egne egenkapital 

.    

Ud fra ovennævnte princip om, at afviklingsmidlet skal være i likvider eller med andre finansielle 

kontrakter, jf. punkt 1 og 2, er en kontrakt, hvor indfrielse sker med egne aktier (egen 

egenkapital), som udgangspunkt ikke at kategorisere som en finansiel kontrakt. Standarden ønsker 

dog at nuancere dette billede, idet standarden dog vil forhindre klassifikation af en fremmed 

finansiel kontrakt som egenkapital, når der reelt ikke foreligger en investorinteresse for 

virksomhedens residualværdi31

 

. Derfor skal der foretages en sondring mellem afledte og ikke-

afledte finansielle instrumenter efter nedenstående definition. 

Ikke-afledte kontrakter er et egenkapitalsinstrument, hvis der ingen forpligtelse for udsteder er til at 

indfri et fastsat beløb med et variabelt antal egne aktier. Denne klassifikation af ikke-afledte 

kontrakter findes i IAS 32.11. Hvis det ikke-afledte finansielle instrument kontraktlig forpligter 

udstederen til at indfri et fastsat beløb ved at levere et variabelt antal egenkapitalinstrumenter, 

skal denne kategoriseres som finansiel instrument. Ved sådanne aftaler er det stadig udsteder, der 

bærer risikoen i forbindelse med instrumentet,32

 

 hvorved aktierne reelt herved fungerer som et 

likvidsurrogat - betalingsmiddel.  

Afledte kontrakter kan være indbygget i og være en del af en sammensat kontrakt, som både 

omfatter det afledte instrument og hovedkontrakten. Hvis udstederen af kontrakten er eller vil 

blive forpligtet til at afregne et fast beløb med et fast antal af virksomhedens egne aktier, skal 

aftalen klassificeres som et egenkapitalinstrument. Ved denne transaktion vil risiko blive skubbet 

over til rettighedshaveren, idet virksomheden blot skal levere et foruddefineret antal aktier, hvad 

disse har i værdi afhænger af kursen på konverteringsdagen - modsætningsvis for variabel levering 

af egenkapital instrument. 

 
                                                      
30 Sørensen & Søndergaard: "Finansielle forpligtelser kontra egenkapital - klassifikationens kunst" 2008 s. 1 
31 Sørensen & Søndergaard: "Finansielle forpligtelser kontra egenkapital - klassifikationens kunst" 2008 s. 2 
32 Fedders & Steffensen: "Årsrapport efter internationale regnskabsstandarder - fra dansk praksis til IFRS"  s.564-565 
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Ovenstående afspejler "Fast til fast" princippet, idet det tilsiger, at et afledt finansielt instrument 

skal klassificeres som egenkapital, hvis det kun kan afregnes ved udveksling af et fast antal aktier 

eller et andet finansielt aktiv. Ethvert variabelt element i instrumentets "kontrakt" vil medføre, at 

kontrakten vil blive klassificeret som finansiel forpligtelse og ikke egenkapital.  Fortolkningsbidrag 

til IAS 32 har dog løbende modificeret denne ellers restriktive fortolkning af variabilitet. Som 

illustration heraf kan nævnes, at IFRIC og IASB tidligere bekræftede, at kontrakter, hvor 

konvertering af et fast beløb i udenlandsk valuta til et fast antal aktier, ikke er defineret som 

egenkapital, idet der foreligger en uforudsigelig valuta fluktuation, som medfører variabilitet. 

Denne restriktive fortolkning vedrørende valutavotalitet blev ændret med fortolkningsbidrag pr. 

Classification of Rights Issue October 2009. Dette betyder dog ikke, at den generelle restriktive 

fortolkning er fraveget33

 

. Ud fra overstående klassifikationsprincipper ses det ganske tydeligt, at 

standarden ligger vægt på risikoen for rettighedshaveren. Hvis denne risiko er forbundet med 

aktieudviklingen (variabilitet), og derfor også bærer præg af investorrisiko, skal det finansielle 

instrument kategoriseres som et egenkapitalsinstrument og omvendt for finansielle instrumenter.  

Der eksisterer også særlige "regler" i IAS 32 vedrørende put-optioner. Put-optioner behandles og 

klassificeres sædvanligvis som en finansiel forpligtelse - dette til trods for, at det faktisk er usikkert, 

om put-optionen vil blive udnyttet34. Rent praktisk vil forpligtelsen, når den opstår, skulle fragå 

egenkapitalen, som om transaktionen af aktierne allerede har fundet sted. Forpligtelsen indregnes 

herefter som nutidsværdien af det beløb af købsprisen, jf. IAS 39.35

 

 

Den pågældende klassifikation kan ikke umiddelbart omgøres i kontraktens løbetid, medmindre 

kontraktens vilkår væsentligt ændres36

                                                      
33http://www.deloitte.com/assets/Dcom-Denmark/Local%20Assets/Documents/Udgivelser/Nyheder/Regnskab/Overs-

nye_standarder_og_fortolk_0511.pdf 

. Denne restriktion i omklassifikation afspejler sig også ved, 

at vurderingen af sandsynligheden for, om den indbyggede ret i kontrakten vil blive anvendt, ikke 

kan indgå i vurderingen. Årsagen til denne restriktion er, at selvom løbeperioden skulle blive 

34 Fedders & Steffensen: "Årsrapport efter internationale regnskabsstandarder - fra dansk praksis til IFRS" s.565 
35 Fedders & Steffensen: "Årsrapport efter internationale regnskabsstandarder - fra dansk praksis til IFRS"  s.565  
36 Sørensen & Søndergaard: "Finansielle forpligtelser kontra egenkapital - klassifikationens kunst" 2008 s. 5 
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ændret, kan der forekomme forhold, der gør, at retten alligevel ikke vil blive anvendt, således at 

rettighedshaveren ikke vil handle, som man burde forvente, jf. IAS 32.30. 

3.4 Definition af egenkapital 

3.4.1 IAS 32 sammenholdt med Begrebsrammen 
En virksomheds egenkapitalsinstrument defineres som ”et egenkapitalinstrument er enhver 

kontrakt, som repræsenterer en andel af den forskelsværdi, der fremkommer, når man fra alle 

virksomhedens aktiver fratrækker alle dens forpligtelser”, jf.IAS 32.11. Matematisk kan dette 

illustreres som: 

 

Aktiver - Forpligtelser = Egenkapital 

 

Heraf ses at egenkapitalen er en residual af virksomhedens værdi og er derfor kendetegnet ved, at 

det giver indehaveren ret til andel i virksomhedens nettoaktiver37. Residual-begrebet er særdeles 

vagt, idet den i sin essens er en negativ afgrænsning fra forpligtelser. En negativfortolkning af 

egenkapital indikerer, at grundkriteriet i sondringen er, hvorvidt der foreligger en forpligtelse for 

virksomheden over for indehaveren af instrumentet eller kontrakten. Foreligger der således ikke 

nogen individuel forpligtelse, er klassifikationen af kontrakten egenkapital38

 

. 

Begrebsrammen uddyber at det i visse situationer kan være relevant at underopdele egenkapital, 

idet der kan være forbundet forskellige rettigheder i ejerskab af forskellige 

egenkapitalsinstrumenter, jf. paragraf 65. Begrebsrammen fastlægger således her i lighed med IAS 

32, at investorinteresse er forbundet med egenkapital, dog uden at uddybe yderligere hvad der 

menes med investorinteresse39

 

.  

Udgangspunktet er som ved finansielle instrumenter fortolkningen af substansen i kontrakten. 

IFRIC har i deres updatering konkretiseret begrebet til at være kontraktuelle vilkår og ikke andre 

                                                      
37 Fedders & Steffensen: "Årsrapport efter internationale regnskabsstandarder - fra dansk praksis til IFRS" s.558 
38 EFRAG Discussion paper: "Distinguishing between liabilities and equity - Proactive accounting activities in Europe (PAAinE)" 2008 
s. 30 
39 EFRAG Discussion paper: "Distinguishing between liabilities and equity - Proactive accounting activities in Europe (PAAinE)" 2008 
s. 28 
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forhold, der skal danne grundlag for klassifikation af en kontrakt40. Det er udstederen, der har 

forpligtelsen til at definere instrumentet, jf. IAS 32.15. Det skal bemærkes, at 

egenkapitalinstrumenter vedrører både kapitalandele samt potentielle kapitalandele i form af 

tegningsretter41

 

.  

Sammenfattende er de generelle hovedkriterier for egenkapital efter Begrebsrammen 

sammenholdt med IAS 32, at virksomheden ingen individuelle forpligtelser har over for 

indehaveren af instrumentet, og at indehaver har en investorinteresse i ejerskabet. 

3.4.2 Kriterier i IAS 32.16A og 16B for egenkapitalsinstrumenter 
IAS 32.16A og 16B indeholder kriterier, der definerer, hvilke forhold der medfører, at en kontrakt 

falder inden for rammerne af begrebet "egenkapitalsinstrument". Nedenstående illustrerer 

bestemmelserne og fortolkning af disse. Det skal bemærkes, at både IAS.32.16A og IAS 32.16B skal 

være opfyldte, før en kontrakt kan klassificeres som et egenkapitalinstrument. 

1. IAS 32.16A: Instrumentet indeholder ingen kontraktuelle krav om, at afviklingen skal ske i 

likvide midler eller ved udveksling af finansielle aktiver eller finansielle forpligtelser med en 

anden virksomhed på potentielt ugunstige vilkår for den udstedende part 

2. IAS 32.16B: Hvis instrumentet skal eller kan afregnes i den udstedende parts egen egenkapital, 

skal kontrakten været et ikke-afledt finansielt instrument, som dog ikke må indeholde 

kontraktlig forpligtelse for udsteder til at overdrage et variabelt antal af dennes egne 

egenkapitalsinstrumenter, eller et afledt finansielt instrument, som udelukkende kan afregnes 

ved, at udsteder udveksler et fast beløb i likvide beholdninger eller andre finansielle aktiver 

med et bestemt antal af virksomhedens egne egenkapitalsinstrumenter.  

Disse kriterier fremstår som en omvendt spejling af kravene i IAS 32.11, som omtalt i forrige afsnit 

om definition af finansielle instrumenter (A ses modsætningsvis i 1 og 2; 3 er afspejlet i B), hvilket 

ikke er overraskende, da et finansielt instrument falder inden for rammerne af enten at være en 

finansiel forpligtelse eller et egenkapitalsinstrument. 

                                                      
40 IFRIC Update marts 2006 s. 3 
41 Fedders & Steffensen: "Årsrapport efter internationale regnskabsstandarder - fra dansk praksis til IFRS" s.559 
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3.5 Hybride egenskaber 
"Udstederen af et finansielt instrument skal på tidspunktet for første indregning klassificere instrumentet 

eller dets enkelte dele som en finansiel forpligtelse, et finansielt aktiv eller et egenkapitalsinstrument i 

overensstemmelse med kontraktens indhold og definitionen på en finansiel forpligtelse, et finansielt aktiv og 

et egenkapitalsinstrument.", Jf.IAS 32.15. 

 

Ovenstående uddrag indikerer ganske tydeligt udfordringen i kategorisering af et instrument, da et 

instrument kan bestå af flere elementer, og de enkelte dele af instrumentet kan kategoriseres 

forskelligt. Grundlaget for kategoriseringen sker med udgangspunkt i ovenstående gennemgang af 

sondringen mellem finansielle og egenkapitalsinstrumenter, men netop fordi nogle forhold er så 

specifikke, vil det være nødvendigt at inddrage standardens fortolkningsbidrag.  Nedenfor 

gennemgås de relevante supplerende klassifikationsprincipper for hybride finansielle 

instrumenter.   

3.5.1 Supplerende principper til analyse af hybride finansielle forpligtelser 

Sammensatte kontrakter 
Begrebet sammensatte kontrakter kan henledes til den tanke, at det er synonymt med begrebet 

hybride finansielle instrumenter. Umiddelbart ser man også stor sammenhæng mellem disse, men 

kigger man på standardens anvendelse af begrebet "sammensat kontrakt" (Compound financial 

instruments), ses det tydeligt, at sammensatte kontrakter blot er en kombination af et hybridt 

instrument og et andet instrument. Således behandles andre egenkapital karakteristika, såsom 

betingede betalinger eller valg af betalingsformer ikke i kapitlet om sammensatte kontrakter men 

separat. Denne forståelse af begreberne understøttes af IAS 32.10. I nedenstående vil begrebet 

hybride instrumenter blive anvendt, og gennemgangen vil følge systematikken i standarden.  

 

Det indbyggede afledte finansielle instrument skal kun separeres fra hovedkontrakten, hvis alle 

følgende forhold efter IAS 39.11 foreligger: 

1. De økonomiske karakteristika og risici for det indbyggede afledte finansielle instrument 

er ikke nært forbundet med hovedkontraktens - forståelse af denne forudsætning 

understøttes af IFRIC 9 
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2. Et adskilt instrument med samme betingelser som det indbyggede afledte finansielle 

instrument opfylder definitionen på et afledt finansielt instrument 

3. Det kombinerede instrument måles ikke til dagsværdi med indregning af 

værdiændringer i resultatopgørelsen. 

 

Et andet vigtigt kendetegn for sammensatte kontrakter er, at skønt kontraktens enkle dele reelt 

kan identificeres enkeltvis, kan de ikke overdrages separat. Hvis de kan dette, foreligger der to 

uafhængige kontrakter og ikke en samlet sammensat kontrakt, jf. IAS 32.10. Når kontraktens 

enkelte dele er identificeret og separeret, skal de behandles hver for sig, jf. IAS 32.28. 

Klassifikationen af, hvorvidt instrumentet er et egenkapitalsinstrument eller en finansiel 

forpligtelse, sker ved første indregning, og tager udgangspunkt i ovenstående gennemgang 

(kriterier for forpligtelse og egenkapital).  

 

Standarden fremhæver adskillige scenarier med sammensatte kontrakter, af relevans kan 

fremhæves obligationer, hvor afkastet er indekseret efter egenkapitalens udvikling i 

foruddefinerede parametre. Sådan et instrument skal adskilles, da karakteristika og risici for 

hovedkontrakten og afkastet er uens (det vil have været anderledes, hvis der var tale om en fast 

forrentning), jf. IAS 39.AG30. 

Betingede betalingsforhold 
Er betalingsforhold afhængig af forhold, der er uden for kontraktparternes kontrol, foreligger der 

en betinget betaling. Forhold, der defineres uden for parternes forhold, nævnes i IAS 32.25 som 

værende: 

1. Kursudvikling på aktiemarkedet 

2. Forbrugsindex 

3. Renteudvikling 

4. Krav vedrørende beskatning 

5. Det udstedende enheds fremtidige udvikling i omsætningen, nettoomsætningen eller 

gæld/egenkapitalsratio. 
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Kontrakter, der indeholder en eller flere af ovenstående elementer, skal kategoriseres som en 

finansiel forpligtelse, hvis udstederen ikke har en ubetinget ret til at undgå at betale med likvide 

midler eller et andet finansielt instrument.  

 

Udgangspunktet er således, at en kontrakt med betinget betaling af likvide midler eller finansiel 

aktiv, der er uden for udstederens kontrol, skal klassificeres som en finansiel forpligtelse, med 

mindre betingelsen for indløsning/betaling i likvide midler eller andet finansielt aktiv er højest 

usædvanligt og sjælden, dvs. "non substans", eller at der kun sker indfrielse ved likvidation. Er 

betingelserne opfyldte som følge af de to førnævnte krav, skal instrumentet klassificeres som 

egenkapital. Vurdering af uden substans skal fortolkes restriktivt og kan kun forekomme, når der 

reelt ingen økonomisk substans foreligger, og kan elimineres fra kontrakten uden nogen signifikant 

kompensation42

 

.  

Kan betaling kun ske ved likvidation, skal instrumentet indregnes som egenkapital, idet dette krav 

strider mod going concern forudsætningen43

 

. Derudover kan man også argumentere for, at en 

forpligtelse, der kun forekommer til indfrielse ved likvidation, har så væsentlig 

egenkapitalkarakter, at det nødvendigvis må klassificeres som egenkapital, da krav om individuelt 

forpligtelse ikke foreligger, men kollektivt, hvorved en af det to grundlæggende træk ved 

egenkapital ikke er opfyldt. 

Derudover skal kontrakten med betingede betalinger kun klassificeres som egenkapital, hvis den 

opfylder karakteristika i IAS.32.16A og 16B, jf. Afsnit 3.4.2 om egenkapital. 

 

Den omvendte fortolkning af ovenstående nævnte forhold indikerer også, at ligger det udløsende 

forhold inden for det udstedende enheds kontrol, skal betalingen kategoriseres som et 

egenkapitalsinstrument.    

 

                                                      
42 Sørensen & Søndergaard: "Finansielle forpligtelser kontra egenkapital - klassifikationens kunst" 2008 s. 2 
43 Sørensen & Søndergaard: "Finansielle forpligtelser kontra egenkapital - klassifikationens kunst" 2008 s. 2 
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Det generelle regnskabsmæssige udgangspunkt ved indregning af ikke-finansielle forpligtelse er 

baseret på en vurdering af, at fremtidige begivenheder sandsynlig vil finde sted, jf. IAS37. Det kan 

derfor virke forvirrende, at man i sondringen mellem finansielle forpligtelser og egenkapital skal 

vurdere ud fra IAS 32, som er baseret på non-substans vurdering. 

Afregningsform 
Visse finansielle kontrakter tillader parterne at vælge, hvorledes afregningen skal ske, hvorfor IAS 

32.26 berører denne problemstilling. En finansiel kontrakt skal kategoriseres som et finansielt 

instrument, medmindre alle afregningsformer medfører, at kontrakten skal defineres som 

egenkapital.  

3.5.2 Regnskabsmæssig behandling af forskellige hybride finansielle instrumenter 

Konvertible obligationer 
En konvertibel obligation vil sædvanligvis indeholde et gældsinstrument, samt en konverteringsret 

til aktier. Som tidligere nævnt skal virksomheden efter IAS 32.28 ved indregning af det hybride 

finansielle instrument, foretage separation mellem den finansielle forpligtelsen og den indbyggede 

ret, hvis forudsætninger til adskillelse er opfyldte jf. Afsnit 3.5.1 Sammensatte kontrakter. 

Nedenstående gennemgang antager, at instrumentet skal dissekeres - hvis instrumentet skal 

behandles samlet, kan behandling af hovedkontrakten være en illustration heraf. Nedenstående er 

en illustration af en udvidet form for konvertibelt obligation, hvor afkastet også separeres og gøres 

variabelt. Men i praksis ses afkastet ikke separeret således, idet man normalvis vil lade den være 

fastforrentet, således at den reelt udgøre en del af hovedkontrakten. Den sammensatte kontrakt 

kan illustreres således:  

 
Figur 3.1. Kilde: Egen tilvirkning 

Udgangspunktet er, at dette instrument skal fortolkes ud fra kontraktens forhold, og klassifikation 

af instrumentets udsteder ved starttidspunktet.  
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Gældsforpligtelsen: Gældforpligtelsen udgør hovedkontrakten, og da der er tale om en almindelig 

gældsforpligtelse, kategoriseres den som fremmedkapital. Her skal selvfølgelig også bemærkes, at 

foreligger der en konverteringspligt i aftalen, dvs. konverteringen til aktier ved udløb skal ske, vil 

man skulle anse hovedkontrakten og den afledte kontrakt som en helhed og behandle den efter 

regler om ikke-afledte kontrakter, jf. Afsnit 3.3.2. "Afregning i egne egenkapital".  

 

Konverteringsretten: Allerede her kan man identificere konverteringsretten som en afledt 

kontrakt, idet det kan eller vil forpligte udsteder til at indfri kontrakten med egne aktier. Hvorvidt 

kontrakten skal kategoriseres som egenkapital eller fremmedkapital afhænger af vilkårene for 

konverteringsretten. Her kan kontrakten kun klassificeres som et egenkapitalsinstrument, når 

udsteder er forpligtet til at afregne et fast beløb med et fast antal aktier, se variabilitetsanalyse jf. 

Afsnit 3.3.2."Afregning i egne egenkapital". Foreligger der variabilitet, skal denne indregnes som 

finansielt instrument. Variabilitet fortolkes restriktivt. 

 

 Afkast: Hvad angår de løbende omkostninger, afdrag eller betingelser for indfrielse af 

hovedstolen, skal man vurdere disses kontraktuelle vilkår. Den generelle vurdering sker ud fra en 

non substans vurderingen, jf. afsnit 3.5.1. "Betingede betalinger". Ligger det udløsende forhold 

inden for virksomhedens kontrol, skal kontrakten kategoriseres som en finansiel kontrakt.  

 

Er det udløsende forhold afhængig af, om der sker udbytteudlodninger, kan man diskutere, om 

det ligger inden for virksomhedens kontrol. I dette skal man forstå virksomhedens governance og 

ejerstruktur. Udgangspunktet er, at generalforsamlingen godkender bestyrelsens anbefalede 

udbytte, hvorfor man kan anskue aktionærer og virksomheden som en enhed44

 

. Derfor er et 

afkast, der er afhængig af udbytteudlodning, og hvor der i gældsaftalen ikke indeholder nogen 

endelig betalingsfrist for renterne, et egenkapitalinstrument. Ligger der en frist for betalingen, skal 

det klassificeres som finansiel forpligtelse. 

                                                      
44 KPMG: "Insigths into IFRS - KPMG Practical guide to International Financial Reporting Standards" 2010/11 s. 770 
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Realistisk er det dog svært at forestille sig et gældsinstrument, hvor indfrielse af hovedstolen ikke 

er tidsbegrænset, og afkastet heraf kan være en funktion af udbytte udlodningen, idet selskabet 

kan vælge ikke at udlodde udbytte uendeligt og opnå et gratis lån. 

Ansvarlig lånekapital og Mezzaninkapital 
Disse lån er kendetegnende ved, at de tilbagestår i forhold til andre lån i tilfælde af konkurs. Der er 

ydermere en ret til andel i overskud. Lånet er en sammensat kontrakt, og kan derfor splittes op 

således: 

 
Figur 3.2. Kilde: Egen tilvirkning 

 

Den regnskabsmæssige klassifikation af kontrakten er som udgangspunkt en almindelig 

gældsforpligtelse, men følgende egenskaber kan ændre klassifikationen: 

 

Løbetid: Her sondres således mellem uendelig løbetid og begrænset løbetid. Således vil 

gældsforpligtelse med uendelig løbetid skulle defineres som egenkapital, idet den ikke beror på en 

reel forpligtelse. Dette skal til en hvis grad fortolkes bredt, således vil en forpligtelse, der først 

forfalder "urealistisk" langt ud i fremtiden, også skulle defineres som egenkapital, da løbetiden for 

lånet på trods af, at der er fastsat en udløbsdato, reelt er uendeligt.  

 

Tilbagestår i forhold til anden gæld: Denne egenskab berører ikke kriterier for egenkapital, da 

tilbageståelsen kun sker for andre kreditorer end stamkapitalen. 

 

Afkast: Ses udbyttedeling som funktion af overskud, vil dette typisk opgøres ultimo årligt efter 

foruddefineret beregning, og der vil være tale om en fremmedkapital, idet der foreligger en reel 

forpligtelse med substans, da det forpligter virksomheden til at betale. Det er underordnet, at det 

reelle beløb ikke er fastlagt før slutningen af året. 
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3.6 IFRS 7: Oplysningskrav for finansielle instrumenter 
Når virksomheden anvender finansielle instrumenter, er der i den forbindelse tilknyttet en række 

oplysningskrav. Kravene om oplysninger vedrørende finansielle instrumenter har til formål at 

hjælpe regnskabsbruger med at få et retvisende billede af virksomhedens brug og omfang af 

finansielle instrumenter, samt hvilke risici der er forbundet med disse45

 

. Dette stemmer overens 

med kriterierne for et retvisende billede ud fra definition af, hvad regnskabsbrugere måtte finde 

relevant i jf. afsnit 3.2.  

Kravene vedrørende oplysninger om finansielle instrumenter findes i IFRS 7. Standarden er 

gældende for alle virksomheder, men omfanget af oplysningskravene afhænger selvfølgelig af 

instrumentet, risiko forbundet med dette og virksomhedens anvendelse af instrumenter, og de 

givne oplysninger skal sammenholdes med interessenter for regnskabet. 

3.6.1 Systematikken i IFRS 7 
IFRS 7 finder i lighed med IAS 32 og IAS 39 anvendelse på alle typer af finansielle instrumenter, 

både primære og afledte finansielle instrumenter. Undtaget heraf er; kapitalandele i datter- og 

associerede virksomheder samt joint ventures, ligesom aktiebaseret vedlæggelse, 

forsikringskontrakter og pensionsordninger er omfattet af andre standarder, jf. IFRS 7.3. For at 

illustrere oplysningskravene bedst følger gennemgangen systematikken i IFRS 7:  

 
Figur 3.3. Kilde: Egen tilvirkning med udgangspunkt i Deloitte: Introduktion til de internationale 

regnskabsstandarder s.70 

                                                      
45 Deloitte: "Introduktion til de internationale regnskabsstandarder - IFRS" s.69 

Oplysningskrav  IFRS7

Balancen Totalindkomsten Andre oplysninger Kvalitative/kvantitative 
oplysningskrav
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Balancen 
Udgangspunkt for oplysningerne er grupperinger af de finansielle instrumenter.  Relevant for 

opgaven er følgende grupper jf. IAS 32.8: 

1. Finansielle forpligtelser, der måles til dagsværdi over resultatopgørelsen. Her er enhedens 

finansielle instrumenter opdelt i to hovedgrupper: Finansielle instrumentet for salg og 

finansielle instrumenter, der ved indregning henhører under denne kategori. 

2. Finansielle forpligtelser, der måles til amortiseret kostpris 

Der skal for finansielle forpligtelser ad. 1 oplyses om ændringer af dagsværdi, og såfremt der er 

ændring af kreditrisiko. Virksomheden skal i samme forbindelse også oplyse om forskellen mellem 

forpligtelsens regnskabsmæssige værdi, og det beløb, man på virksomhedens balancedag ville 

blive kontraktmæssigt forpligtet til at betale på forpligtelsens forfaldstidspunkt, jf. IFRS 7.9 Disse 

oplysninger kan ske i noterne. 

Totalindkomst 
Virksomheden skal i forbindelse med totalindkomsten eller i noterne oplyse om forskellige 

gevinster, tab, indtægter og omkostninger. Dette vil i denne afhandlings perspektiv betyde, at 

virksomheden skal oplyse om:  

1. Renteudgifter i forbindelse med finansielle forpligtelser, der ikke måles til dagsværdi 

2. Gevinster og tab på finansielle forpligtelser oplyst på hver kategori af finansielle forpligtelser, 

jf. IFRS 7.20 

3. Visse gebyrer. 

Andre oplysninger 
Under andre oplysninger skal virksomheden bl.a. oplyse om dens regnskabspraksis i forbindelse 

med finansielle instrumenter efter IAS1. Desuden er der en række oplysningskrav i forhold til 

dagsværdi for de finansielle forpligtelser, samt sikringsaktivitet. Oplysningskravene til 

sikringsaktivitet findes i IFRS 7.22-24. Da denne afhandling ikke beskæftiger sig med sikring, 

gennemgås dette område ikke yderligere. For instrumenter, der måles til dagsværdi, skal 

virksomheden, jf. IFRS 7.25-28 bl.a. oplyse om: 

1. Metode og forudsætninger for opgørelse af dagsværdi for de finansielle forpligtelser 
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2. Hvorvidt der er instrumenter, herunder finansielle forpligtelser, som er værdiansat efter 

værdiansættelsesmetode, der ikke er baseret på offentlige priser 

3. Hvorvidt der er instrumenter, herunder finansielle forpligtelser, som er værdiansat efter priser 

på marked eller efter værdiansættelsesmetode baseret på priser i markedet 

4. De samlede ændringer i dagsværdier i regnskabsperioden. 

Kvalitative og kvantitative oplysninger 
Kvalitative oplysningskrav jf. IFRS 7.33: 

1. Virksomhedens mål, politikker og procedurer for styring af risici og måling heraf 

2. De risici virksomheden er udsat for i forbindelse med instrumentet, og hvordan de opstår 

3. Virksomheden skal herudover oplyse, hvis der er ændringer i ovenstående, og oplysningerne 

skal gives for hver kategori af instrumenter, virksomheden er besiddelse af.  

Der er ligeledes krav til, at der oplyses om afledte/sammensatte finansielle instrumenter på 

samme måde som ovenfor, dvs. i noter eller som særskilt post i balancen. Der er herudover 

oplysningskrav om, at visse transaktioner skal fremgå enten af noter eller i virksomhedens 

totalopgørelse i regnskabet. Af relevante "transaktioner" for denne afhandling kan nævnes: 

1. Gevinst og tab på finansielle forpligtelser. Disse skal som i mange andre sammenhænge 

klassificeres og oplyses efter kategori 

2. Renteindtægter og renteudgifter for finansielle forpligtelser 

Kvantitative oplysningskrav jf. IFRS 7.34-35: 

1. Sammenfattende kvantitative data om risiko forbundet med de finansielle instrumenter for 

virksomheden på balancedagen 

2. Oplysninger vedrørende kreditrisiko, markedsrisiko og likviditetsrisiko  

3. Risici der ikke er beskrevet eller omfattet af ovenstående to punkter. 

3.7 IAS 39: Indregning af hybride finansielle instrumenter  
Indregning og måling følger reglerne i standarden IAS 39. Denne standard finder anvendelse på 

såvel primære finansielle instrumenter som afledte finansielle instrumenter. I lighed med IAS 32 

og IFRS 7 er der visse undtagelser, som er omfattet af andre standarder. Disse undtagelser 
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vedrører investering i dattervirksomheder, associerede selskaber, joint ventures samt 

personaleydelser, forsikringskontrakter og aktiebaseret vederlæggelse.46

3.7.1 Overordnede indregningsprincipper 

  

Virksomheden skal indregne en finansiel forpligtelse i sit regnskab, når virksomheden bliver 

underlagt instrumentets kontraktlige bestemmelser, jf. IAS 39.14. Første indregning af det 

finansielle instrument sker til dagsværdi (fair value), heri skal også indregnes de 

transaktionsomkostninger, der måtte være relateret til det finansielle instrument jf. IAS 39.43. Det 

formodes i standarden, at dagsværdien er transaktionsværdien.  Findes der ikke et pålideligt eller 

tilgængeligt marked, må man anvende anerkendte værdiansættelsesmetoder til at fastsætte 

aktivet/forpligtelsens værdi.  Efterfølgende målinger sker til amortiseret kostpris jf. IAS 39.47, dog 

gælder dette bl.a. ikke for afledte kontrakter (standarden oplister yderligere andre forpligtelser, 

men disse er ikke relevant for opgaven).  Nedenstående skema anskueliggør indregningsreglerne:  

Efterfølgende 

måling 

Typer af finansielle forpligtelser: Måling 

Dagsværdi ·      Finansielle forpligtelser erhvervet med henblik på salg/kortsigtet 

gevinst for øje (handelsbeholdning) 

Værdiændring 

indregnes i 

resultatopgørelsen ·        Afledte finansielle instrumenter 

Dagsværdi optionen: 

Dette kan være for at sikre yderligere konsistens i måling og indregning i 

virksomhedens regnskab, eller fordi forpligtelserne forvaltes samlet, og 

resultat, rapportering mv. gives på denne baggrund. 

Amortiseret 

kostpris efter 

den effektive 

rentes metode 

·        Prioritetsgæld Regulering føres i 

resultatopgørelsen ·        Bankgæld 

·        Gæld til kreditinstitutter generelt 

·        Leverandør gæld 

·        Anden gæld 

Fælles for disse er, at forpligtelsen ikke må besiddes med handel for 

øje(da den så skal opgøres til dagsværdi) eller i forvejen er klassificeret 

til dagsværdi jf. dagsværdioptionen beskrevet ovenfor. 

 

                                                      
46 Deloitte: "Introduktion til de internationale regnskabsstandarder - IFRS" s.213-215 
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Efterfølgende måling Typer af Egenkapitalsinstrumenter Måling 

Dagsværdi på 

udstedelsesdagen  

jf. IAS 32.22 

Enhver egenkapitals instrument Ingen regulering 

 

Den effektive rente er den rentesats, der anvendes i beregning af nutidsværdien af forpligtelsens 

fremtidige udbetalinger, der akkumuleret giver dagsværdien af instrumentet.   

3.7.2 Regnskabsmæssig behandling af sammensatte kontrakter efter IAS 39 
Af særlig relevans for hybride finansielle instrumenter er behandling af sammensatte kontrakter. 

Udgangspunktet er, at det afledte finansielle instrument skal skilles fra hovedkontrakten, og 

herefter behandles særskilt, jf. IAS 39.11.  

 

 
Figur 3.5. Kilde: Udarbejdet på baggrund af artikel af Sørensen "Konvertible obligationer - hvad er de faktiske 

omkostninger?" Regnskab & Revision 2009 

 

Ovenstående figur illustrerer beregningen af konverteringsretten og den finansielle forpligtelse. 

Forpligtelseselementet (NPV(Hovestolen)) beregnes ved første indregning som nutidsværdien af 

forpligtelsen på dagen for instrumentets udstedelse. Renten for en "tilsvarende forpligtelse"47

  

 

uden en konverteringsret lægges til grund i diskonteringen for værdiberegning af den finansielle 

forpligtelse og afkastet. 

Værdien af tegningsretten findes ved at fratrække nutidsværdien af lånets hovedstol og lånets 

afkast/renter fra den samlede markedsværdien af instrumentet. Som beregningsmodellen viser, er 

tegningsretten den merværdi, der udgør forskellen mellem markedsværdi af instrumentet, og 

hvad den reelt er uden tegningsretten afspejlet i den beregnede nutidsværdi af hovedstolen og 

afkastet.  

 

                                                      
47 Ved vurdering af tilsvarende lægges til grund faktorer som rente, løbetid, sikkerhed og risiko mv. for lånet 
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Bogføringen af det finansielle instrument vil være som følger: 

 
Figur 3.6. Kilde: Udarbejdet på baggrund af artikel af Sørensen "Konvertible obligationer - hvad er de faktiske 

omkostninger?" Regnskab & Revision 2009 

 

Efter IAS21.30 ligger klassifikationen af det finansielle forpligtelseselement og 

egenkapitalselementet for denne type af konvertible instrumenter fast, selvom sandsynligheden 

for at konverteringsrettens udnyttelse ændres i perioden for aftalen. Dette bunder i, at 

virksomheden til stadighed har en finansiel forpligtelse indtil instrumentet udløber, eller 

konverteringsretten udnyttes.  

3.8 Sammenfatning 
Af ovenstående gennemgang er der generelt tre områder der skal iagttages: Klassifikation, 

indregning og efterfølgende måling. Opgavens problemstilling lægger dog hovedvægten på 

klassifikationen. Sammenfattende kan systematikken i klassifikationen opstilles som 

nedenstående: 

 

 

Likvider

•Debet: Markedsværdien af 
hovedtolen -
Transaktionsomkostninger

Konvertibelt Obligation

•Kredit: NPV(Hovedstolen) + 
NPV(Afkast)

Egenkapital

•Kredit: Konverteringsretten
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Figur 3.7. Kilde: Egen tilvirkning på baggrund af teoriafsnit 

 

Skønt der er 5 punkter, er det dog ganske naturligt, at nogle af disse overlapper hinanden i 

argumentation, hvorfor det også er nærliggende at sammenlægge gennemgang af punkterne. 

1. ad. pkt. 1 og 2: Analysen af disse punkter undersøger rammerne af instrumentet og 

rækkevidden af instrumentet, og systematikken hertil kan illustreres således:  
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Figur 3.8. Kilde: Egen tilvirkning på baggrund af teoriafsnit 

 

2. ad. pkt. 3, 4 og 5: Indenfor for rammerne af instrumentet foretages en konkret vurdering af 

aftalevilkårene, hvorefter en konklusion vedrørende klassifikationen opnås baseret på 

nedenstående systematik: 
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Figur 3.9. Kilde: Egen tilvirkning på baggrund af teoriafsnit 

3.9 Cases - Regnskabsmæssig analyse af cases 
Gennemgang af cases tager udgangspunkt i systematikken i sammenfatningen, jf. Afsnit 3.8. 

"Sammenfatning" og analyse af aftalevilkårene for det hybride instrument. Afhængig af aftalen, vil 

nogle punkter fylde mere end andre. 

3.9.1 Teoretiske case ABC - Regnskabsmæssig behandling af forskellige hybride 
instrumenter 

Scenario 1 vedrører et almindeligt afdragsfrit banklån. Virksomhed ABC's regnskab er upåvirket af 

effekten af hybride instrument. Denne vil ikke blive behandlet i analysen, men som 

sammenligningsgrundlag. 
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Scenario 2 
Ad. 1 og 2 - Analyse af instrumentets rammer  

Der er tale om et finansielt instrument, da der skal ske afregning i likvide midler eller i et finansielt 

aktiv, hvis konverteringsretten anvendes ved instrumentets udløb.  Instrumentet kan beskrives 

således: 

 

 
Figur 3.10. Kilde: Egen tilvirkning 

 

Som ovenstående figur illustrerer, kan man anskue instrumentet som bestående af to dele: Selve 

gældsdelen, som kan sammenlignes med et ordinært banklån og konverteringsretten, som dog 

først kan anvendes ved obligationens udløb (Europæisk konverteringsret). Konverteringsretten er 

indbygget i instrumentet og kan ikke afstås separat. Dette betyder, at man negativt kan afgrænse 

instrumentet fra at bestå af to kontrakter. Der skal derimod foretages en vurdering af, om der 

foreligger et sammensat instrument. Kriterier i afsnit 3.5.1 "Sammensatte kontrakter" lægges til 

grund for denne vurdering: 

 

1. Økonomiske karakteristika og risici betragtning: Vilkårene for konverteringen er, at den kan ske 

til kursen på udløbsdatoen. Hvorvidt konverteringsretten vil blive anvendt afhænger af 

kursudviklingen. Rettigheden er derfor ikke risikoforbundet med gældsforpligtelsen.    

2. Samme karakteristika som et selvstændigt afledt finansielt instrument: Hvis man kunne 

separere konverteringsretten, vil den sagtens kunne stå alene, da den i sig selv er en 

uafhængig ret. Retten har derfor samme karakteristika som et selvstændigt afledt finansielt 

instrument. 

3. Måles ikke til dagsværdi med indregning af værdiændring i resultatopgørelsen: 

Konverteringsretten skal efter IAS 32.22 ved efterfølgende måling holdes på 

udstedelsesdagens dagsværdi, der vil derfor ingen regulering være. 

Af ovenstående vurdering kan det konkluderes, at der er tale om et sammensat instrument, der 

derfor skal separeres, og egenskaberne behandles enkeltvis. 
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Ad. 3, 4 og 5 - Konkret vurdering af aftalen ud fra kriterierne i IAS 32 

Gældsforpligtelsen: Hovedkontrakten er en ikke-afledt kontrakt, da indfrielse af den sker efter 10 

år til aftalt fastsat beløb (hovedstolen 1 mio. DKK). Lånet indfries ved betaling af et fast beløb med 

likvide midler. Dog kan der ved lånets udløb ske indfrielse ved egenkapitalsinstrument, hvis 

konverteringsretten anvendes i det 10. år ved lånets udløb. Indfrielse ved egenkapital er tilknyttet 

instrumentets konverteringsret og behandles separat nedenfor. Gældsforpligtelsen er derfor en 

finansiel forpligtelse. 

Konverteringsretten: Retten forpligter den udstedende virksomhed til ude i fremtiden, hvis retten 

anvendes, at afregne med egne aktier til udstedelsesdagens kurs. Da konverteringen sker med et 

fast antal aktier (konverteringskursen er fikseret) til en fastsat beløb, følger det "fast til fast" 

princippet, og konverteringsretten er derfor et egenkapitalsinstrument. Risikoen, kreditoren 

påtager sig ved instrumentet, er reel investor risiko, dog med bund på tabet, dette kan illustreres 

således: 

Kurs på lånets 
udstedelsesdato 

100 pr. aktie 

1 mio DKK 10.000 stk. 

 

Gældens hovedstol (DKK) 1.000.000 = 10.000 aktier   til kurs 100 

Kursudvikling Kurs pr. aktie Antal aktier 
(stk.) 

Værdi 
(DKK) 

Positiv kursudvikling 110 10.000 1.100.000 
Kurs på tidspunkt 0 100 10.000 1.000.000 
Negativ kursudvikling 90 10.000 900.000 

Figur 3.11. 

Hvis aktiekursen udvikler sig positivt, vil kreditors aktiepost have en merværdi på 100.000 DKK. Er 

udviklingen derimod negativt, vil der være et tab på 100.000 DKK, og kreditor vil derfor ikke gøre 

brug af sin ret til konvertering. 

Første indregning 

Indregning sker med udgangspunkt i formel figur 3.5., hvor værdien af rettigheden er en merværdi 

af nutidsværdien af hele forpligtelsen i forhold til markedsværdien for forpligtelsen. Der er i 
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beregningen anvendt en diskonteringsrente på 5 %, som er det forventede årlige afkast på lånet 

for et lignende instrument uden konverteringsrettighed igennem hele dens løbetid. Denne 

vurdering er baseret på det forventede afkast på Euribor + fastrente på 3,5 % pa.  Med 

udgangspunkt i formel figur 3.10., beregnes nedenstående værdi for tegningsretten.  

Periode Renter NPV(Renter) 

1 35.000 33.333 
2 35.000 31.746 
3 35.000 30.234 
4 35.000 28.795 

5 35.000 27.423 
6 35.000 26.118 
7 35.000 24.874 
8 35.000 23.689 

9 35.000 22.561 
10 35.000 21.487 

Total NPV(Renter)  270.261 

   
 Hovedstolen   (DKK) 

Total 
NVP(Hovedstolen) 

1.000.000 613.913 

   

 Separation af 
rettigheden 

  (DKK) 

Konverteringsrettens 
værdi 

 + 15.826 

NPV(Hovedstol)  + 613.913 
NPV(Renter)   + 270.261 

Markedsværdi af instrumentet (kurs 90) 900.000 

Figur 3.12. 

Bogføringen af første indregningen sker på følgende måde, se bilag 2 for regnskabet for 

indregningsåret:  

Bogføringsprefix Regnskabspost Bogføringstekst Værdi 
(DKK) 

Kredit Egenkapital Tegningsretten 15.826 
Kredit Konvertibel obligation NPV(Hovedstol) 613.913 
Kredit Konvertibel obligation NPV(Renter) 270.261 

Debet Likvider Markedsværdi af 
instrumentet 

900.000 

Figur 3.13 
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Efterfølgende måling - år 2 

Værdien af konverteringsret skal bibeholdes til dagsværdien på udstedelsesdagen dvs. 

indregningsværdien, jf. IAS 32.22. Regulering af instrumentets forpligtelseselement måles med 

den amortiserede kostpris ved den effektive rentes metode. Reguleringen sker over 

resultatopgørelsen. Reguleringen skyldes, at der dels ikke længere er 10 rentebetalinger tilbage, 

og at nutidsværdien af hovedstolen tilbagediskonteres med blot 9 perioder.  

 

Beregning af den effektive rente for forpligtelsen er beregnet i excel. Den effektive rente for 

scenario 2 er 5,4755 %.  

 

Beregning af den effektive rente (DKK) 

 Hovedstolen 1.000.000 
 Kursværdi 900.000 
   

 Den effektive rente(IRR) 5,4755 % 
År Rente NPV(Rente m. IRR) 

1 35.000 33.183 
2 35.000 31.460 
3 35.000 29.827 

4 35.000 28.279 
5 35.000 26.811 
6 50.000 36.313 

7 50.000 34.428 
8 50.000 32.641 
9 50.000 30.946 

10 1.050.000 616.131 
 Kursværdi med den effektive rente 900.000 

Figur 3.14. 

 

Gælden primo afspejler den samlede værdi. For at finde den regnskabsmæssig værdi af 

forpligtelsen, skal "Gælden primo" fratrækkes tegningsrettens værdi 15.826 DKK. Nedenstående 

viser beregnet amortiseret kostpris for efterfølgende år indtil endelig indfrielse. 
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Amortiseret kostpris efter den effektives 
rentes metode: 

        

       
År Gæld i regnskabet 

eksl. Tegningsretten  
Gæld primo Renten Betaling Gæld 

ultimo 
Årlig 

regulering 
1 884.174 900.000 49.280 35.000 914.280  
2 898.453 914.280 50.061 35.000 929.341 -14.280 
3 913.515 929.341 50.886 35.000 945.227 -15.061 
4 929.401 945.227 51.756 35.000 961.983 -15.886 
5 946.157 961.983 52.673 35.000 979.656 -16.756 
6 963.830 979.656 53.641 50.000 983.297 -17.673 

7 967.471 983.297 53.840 50.000 987.138 -3.641 
8 971.312 987.138 54.051 50.000 991.188 -3.840 
9 975.362 991.188 54.273 50.000 995.461 -4.051 

10 979.635 995.461 54.506 1.050.000   -4.273 
Figur 3.15. 

 

Bogføringen af værdireguleringen sker henover resultatopgørelsen: 

 

Bogføringen af værdiregulering   

Bogføringsprefix Regnskabspost Bogføringstekst Værdi 
(DKK) 

Kredit Konvertible 
obligationer 

Regulering af 
konvertibel obligation 

14.280 

Debet Regulering af finansiel 
forpligtelse 

Regulering af 
konvertibel obligation 

14.280 

Figur 3.16. 

Scenario 3 
ad. 1 og 2 - Analyse af instrumentets rammer  

Dette instrument er mere sammensat end det forrige, da det består af flere elementer.  
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Figur 3.17. Kilde: Egen tilvirkning 

 

Umiddelbart minder dette instrument om det i scenario 2, da instrumentet grundlæggende består 

af en gældsforpligtelse og en konverteringsret. Dog forsvinder ligheden, når man inddrager de 

andre vilkår, der er tilknyttet instrumentet.  

Konverteringsretten er reelt en konverteringspligt, som sker automatisk ved lånets endelige udløb. 

Så selvom den umiddelbart fremstår som en amerikansk obligation, da rettighedshaveren kan 

foretage konvertering en gang årligt, sker der en automatisk konvertering ved lånets endelig 

udløb. Netop fordi det hybride element er en pligt, kan den ikke adskilles fra hovedkontrakten, og 

derfor er der ikke tale om en sammensat kontrakt, men derimod blot en kontrakt, og instrumentet 

skal derfor behandles i sin helhed. 

Ad. 3, 4 og 5 - Konkret vurdering af aftalen ud fra kriterierne i IAS 32 

Der er tale om en afledt kontrakt, da indfrielse sker ved, at gælden konverteres til aktier ved lånets 

udløb. Instrumentets andre enkelte egenskaber underlægges en konkret vurdering. 

  

Løbetid: Løbetiden er aftalt til 10 år med automatisk forlængelse, medmindre kreditor opsiger. 

Juridisk spiller det ingen rolle, at kreditor skal foretage aktiv opsigelse, hvis forlængelse ikke 

ønskes, da dette vilkår ikke skaber en automatisk forpligtelse for kreditor, men blot en ret. 

Derudover ligger det uden for debitors kontrol at forlænge, hvis kreditor ikke ønsker dette.  Derfor 

skal aftalen behandles med en tidshorisont på 10 år (se modsætningsvis for uendeligt løbetid i 

DONG casen). 

 

Endeligt konverteringspligt med årlig konverteringsret: Som tidligere omtalt er det ikke en fuld ud 

amerikansk obligation, men der kan derimod argumenteres for, at man skal anskue den for en 

sammensat Europæisk obligation. Metaforisk kan obligationen beskrives som sammensat af 10 

europæiske obligationer, men da førtidig indfrielse ved konvertering sker med samme metode, 

som ved den endelig indfrielse, har førtidig indfrielse ingen betydning for klassifikationen.  
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Da indfrielse sker med et forud aftalt antal aktier for et aftalt beløb, opfylder den kriterierne for 

"fast for fast" princippet, og instrumentet skal derfor klassificeres som et egenkapitalsinstrument.    

 

Betingede rentebetaling: Umiddelbart vil en klassifikation af obligationen under egenkapitalen få 

den refleksive konsekvens, at afkastet heraf skal føres samme sted. Men undersøger man 

afkastets vilkår, ændrer denne konklusion sig markant.  

Afkastet kommer kun til betaling, når udbytte også udloddes, hvorfor denne rentebetaling 

opfattes som at være inden for virksomhedens kontrol - her antages det, at aktionærerne, der skal 

godkende bestyrelsens forslag om udbytte, er en del af virksomheden, jf. afsnit 3.5.1 "Betingede 

betaling" sammenholdt med afsnit selskabsretlige krav i afsnit 4.3.1."Udbytte i et selskabsretligt 

perspektiv", hvor generalforsamlingen godkender bestyrelsens forslag om udbytteudlodning.  

 

Ud fra denne argumentation skal rentebetalinger føres i totalindkomstopgørelsen på 

egenkapitalen, jf. DONG casen. Men denne kontrol er dog kun begrænset til 10 år, da ikke-

udbetalt renteakkumulering ved lånets udløb kommer til udbetaling. Dette forudsætter, at 

løbetiden ikke forlænges, men da forlængelsen heller ikke ligger inden for virksomhedens kontrol, 

er der en begrænsning på aftalens automatiske forlængelse. Dette har den konsekvens, at 

renteomkostninger skal udgiftsføres i resultatopgørelsen, når de afholdes. 

 

Første indregning 

Da der ikke ligger en ret men en pligt til at konvertere, skal der ikke indregnes en værdi for 

tegningsretten separat fra selve forpligtelsen. Obligationen indregnes til dagsværdien, som er 

provenuet af udstedelsen af obligationerne (1 mio. DKK), se regnskabet jf. Bilag 2. 

 

Bogføringsprefix Regnskabspost Bogføringstekst Værdi 
(DKK) 

Kredit Egenkapital Provenu af 
obligationsudstedelsen 

1.000.000 

Debet Likvider Markedsværdi af 
hovedstolen 

1.000.000 

Figur 3.18. 
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Efterfølgende måling 

Der skal ikke foretages regulering af egenkapitalsinstrumentet. I modsætning til instrumentet i 

scenario 2, der efterfølgende måles til amortiseret kostpris, skal denne derfor ikke reguleres. 

Renterne udgiftsføres, som de forfalder, jf. bilag 3. Renten bogføres således: 

 

Bogføringsprefix Regnskabspost Bogføringstekst Værdi 
(DKK) 

Kredit Likvider Renter 35.000 
Debet Finansielle omkostninger Renter 35.000 

Figur 3.19. 

3.9.2 Case DONG - Analyse af den regnskabsmæssige behandling og rationalerne bag 
disse 

ad 1, 2 og 3 - Analyse af instrumentets rammer 
Det er utvivlsomt, at obligationen er omfattet af IAS 32, da der foreligger en pengefordring, hvor 

det udstedende selskab er forpligtet til at indfri med likvidmidler ved kontrakten udløb, og der 

løbende påregnes afkast til obligationsholdere. Der ligger ikke en indbygget ret i kontrakten - 

udover at modtage renter, som er en ret indbygget i selve gældsforpligtelsen - hvorfor der ikke er 

noget behov for at vurdere, om der foreligger en afledt kontrakt og potentielt hovedkontrakt, og 

derfor ej heller behov for at vurdere, om den skal opdeles. 

ad. 4, 5 og 6 - Konkret vurdering af aftalen ud fra kriterierne i IAS 32 
Det forhold der gør, at instrumentet opfattes som et hybrid instrument, er den lange løbetid. 

Vurdering af dette forhold skal baseres på hovedkriterierne i IAS 32.16 sammenholdt med 

Begrebsrammen, som stipulerer, at foreligger der ikke en forpligtelse i form af individuelt 

kontraktuelt krav om, at afviklingen skal ske med likvider eller anden finansielt aktiv foreligger der 

et egenkapitalsinstrument.  Indløsning af den konvertible obligation - skønt den har en 

indfrielsesdato - er reelt uendeligt. Hvorfor man kan fortolke, at indfrielsen af hovedstolen ved 

kontrakten udløb reelt aldrig vil finde sted, jf. også Non-substans vurderingen. Derudover 

indeholder kontrakten ikke vilkår, der gør, at obligationsholderen kan kræve, at udstedende 
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virksomhed indfrier. Derimod ligger det indenfor DONG's kontrol at kunne afgøre, hvorvidt 

virksomheden inden for de første 10 år ønsker at indfri.  

 

Renteomkostninger er fastforrentet, hvorfor de som udgangspunkt ikke bærer aktionærrisiko. Det 

ligger inden for DONG's kontrol, at tilbageholde rentebetalingerne hvis det vurderes nødvendigt 

ud fra virksomhedens økonomi, dog skal det så samtidig accepteres, at virksomheden ikke kan 

udlodde udbytte. Skønt tilbageholdelse af renteudbetaling også medfører begrænsning i 

udbytteudlodning, kan DONG teoretisk opnå gratis finansiering ved at stoppe renteudbetalingerne 

jf. kravene i betingede betaling se afsnit 3.5.1 "Betingede betalinger".  

 

Da indfrielsesdato allerede er konstateret som ikke substans, og rentebetalingerne er inden for 

virksomhedens kontrol, skal obligationen og afkastet klassificeres som egenkapitalsinstrumenter. 

Denne klassifikation er i overensstemmelse med virksomhedens praksis, hvor man i regnskabet for 

2005 også har anført ovenstående betingede betaling, som argumentation for klassifikationen, jf. 

bilag 5.  

 

Denne konklusion ligger også tæt op af IASB's fortolkning48

"The following types of instruments should be equity in their entirety: Perpetual instruments 
(instruments not required to be redeemed unless the entity decides to or is forced to liquidate its assets 

and settle claims against the entity) issued by entities without specified limits to their lives. (That 
includes both ordinary and preferred shares.)" 

: 

Skønt DONG hybrid kapital ikke løber uendeligt, og virksomheden kun inden for de første 10 år har 

ret til at indfri, betyder den meget lange løbetid at indfrielse reelt kun kan ske ved likvidation efter 

de første 10 år, hvorfor ovenstående karakteristika passer meget godt til DONG's anvendte hybrid 

kapital. 

Første indregning 
Ved første indregning af et egenkapitalsinstrument skal det ske til dagsværdi. Af denne værdi skal 

også fratrækkes transaktionsomkostninger og andre omkostninger forbundet med udstedelse af 

                                                      
48 IASB/FASB: Meeting Summaries and Observers Note - IASB February 2010  
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instrumentet, jf. IAS 39.43. Beregningsmodellen i figur 3.5.kan bruges til at illustrere beregning af 

transaktionsværdien. Da der i instrumentet ikke er indbygget en tegningsret og nutidsværdien af 

hovedstolen er 0 grundet den lange løbetid, er markedsværdien af instrumentet reelt 

nutidsværdien af alle de fremtidige afkast.  

 

 
Figur 3.20. 

Obligationen blev udbudt på Brussels Stock Exchange i 2005, hvorfor det ikke er noget problem 

forbundet med at opgøre dagsværdien. Ved opgørelse af salget blevet provenuet opgjort til 8,1 

mia. DKK. Denne værdi er indregnet i regnskabet for 2005, jf. Bilag 5. 

Efterfølgende måling  

Værdien af egenkapitalsinstrumentet skal efterfølgende ikke ændres, men bibeholdes til 

dagsværdien på udstedelsesdagen.  

Renterne skal behandles som udbytte, da de også er klassificeret som egenkapitalsinstrument. 

Dette har den betydning, at renterne ikke skal udgiftsføres i resultatopgørelsen, men indgår i 

egenkapitalsopgørelsen. Skat der måtte være forbundet med afkastet - dvs. skattefradrag - skal 

derfor heller ikke påvirke resultatopgørelsen men totalindkomsten. 

DONG har i deres egenkapitalsopgørelse sondret mellem egenkapital tilhørende aktionærer og 

egenkapital tilknyttet hybrid kapital for at synliggøre forskellen. Dog er de sammenlagt under 

overskriften "Transaktioner med ejere", jf. Bilag 3. 

Konklusionen af behandling af instrumentet er også i overensstemmelse med 

Fondsrådsafgørelsen49

 IFRS 7 - Andre oplysninger DONG-case 

. 

For at sikre at regnskabet giver regnskabsbrugeren et retvisende billede at virksomhedens 

finansielle situation, er der som beskrevet i afsnit 3.6.1 visse oplysningskrav for finansielle 

                                                      
49 Fondsrådet: Indregning af udstedte obligationer afsnit 3. 
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instrumenter, som virksomheden skal opgive i deres regnskab. Disse oplysningskrav vil nu kort 

blive sat i kontekst til instrumentet i DONG-casen. 

 

Omfanget af oplysninger afhænger af instrumentet, og da dette i DONG casen dels er et betydeligt 

beløb, dels er meget atypisk og med særlige vilkår, må dette umiddelbart indikere, at 

oplysningerne, der gives i forbindelse med instrumentet, bør være relativt omfattende for at sikre 

regnskabsbruger har overblik over instrumentets betydning, art, omfang og risiko for regnskabet. 

Dette synspunkt bekræftes også af en fondsrådsafgørelse50

 

. 

Gennemgås årsrapporten for DONG 2010 findes hermed også en relativ detaljeret beskrivelse af 

instrumentet, som gives i note 21 i årsrapporten bilag 6, hvor formålet med optagelsen af 

instrumentet bl.a. forklares. Herudover beskrives ligeledes aftaleforhold, samt de særlige og 

specielle vilkår der er for instrumentet, herunder lånets lange løbetid, bestemmelse af 

renteprocent, vilkår og afregning af rentebetalinger herunder mulighed for udskydelse af 

rentebetalinger mv. Behandling af renteudgifter præsenteres ligeledes i forhold til, at skatteeffekt 

af kuponrenter fratrækkes egenkapitalen. 

 

Anvendt regnskabspraksis for instrumentet angives ligeledes i et særskilt afsnit "Regnskabsmæssig 

behandling af hybrid kapital", jf. bilag 4. Heri angives bl.a. at instrumentet behandles som 

sammensat finansielt instrument, tilbagediskonteringen af lånet oplyses, samt behandling af 

renter. 

 

Instrumentet præsenteres på en særskilt linje under passiver som hybrid kapital, ligeledes i 

overensstemmelse med kravene i IFRS 7 og Begrebsrammen paragraf 65 som tilsiger, at det kan 

være nødvendigt at opdele egenkapital i underkategorier efter egenskaber og rettigheder 

tilknyttet de enkelte grupper. 

  

                                                      
50 Fondsrådet: Indregning af udstedte obligationer afsnit 3. 
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Der gives således relativt detaljerede beskrivelse af instrumentet og dets behandling, og på 

baggrund af ovenstående gennemgang vurderes det således, at DONG lever op til 

oplysningskravene om finansielle instrumenter efter IFRS 7. 

3.9.3 Case TfS.1998.77LR - Regnskabsmæssig behandling af Ligningsrådets afgørelse 

 

 

Figur 3.21. Kilde: Egen tilvirkning 

Ad 1 og 2 - Analyse af instrumentets rammer 
Der foreligger en finansielt kontrakt, da debitor er forpligtet til at afregne med likvide midler. 

Vurdering af hvorvidt der foreligger en sammensat kontrakt, er en analyse af vilkårene tilknyttet 

afkastet for kreditor. Afkastet er bygget op af to dele; basisrenten og variabelt afkast. 

Basisrenten er nært forbundet med hovedstolen, da beregningen af den sker foruddefineret og 

fastlagt baseret på hovedstolen. Den kan derfor ikke adskilles fra hovedkontrakten.  

 

Sammenholdes den variable afkasts risikoprofil med hovedkontrakten, konstateres det, at der 

ingen risikosammenhæng er mellem hovedkontrakten og det variable afkast.  Udgangspunktet er 

derfor, at gældsforpligtelsen og afkastelementet skal behandles separate jf. IAS 39.AG30. Som 

nedenstående analyse dog viser, har dette dog ingen betydning for klassifikationen. 

Ad. 3, 4 og 5 - Konkret vurdering af aftalen ud fra kriterierne i IAS 32 

Hovedkontrakten 

I lighed med andre hovedkontrakter er der ikke indbygget særlige rettigheder, hvorfor den blot er 

en ikke-afledt kontrakt, derudover er der almindelig indfrielse, hvorfor mezzaninkapitalen skal 

klassificeres som finansielt forpligtelse. 

Variabelt afkast 
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Ifølge IAS 39.25 (afsnit 3.5.1 "Betingede Betalinger") kan afkast til kreditor, som er afhængig af 

udviklingen i debitors overskud, klassificeres det finansielle instrument som finansiel forpligtelse. 

Dette forudsætter dog, at aftalens vilkår består non-substans testen  

 

Non-substans kan kun i dette tilfælde foreligge, hvis virksomheden ved aftalens indgåelse er 

underlagt forhold, der gør, at der aldrig vil blive overskud, og den viden med sikkerhed er 

konstateret. Det er næppe tilfælde, at man kan forestille sig, at kreditor med stor sikkerhed ved, at 

en virksomhed ikke vil skabe overskud og indgå i den. Formålet med størstedelen af alle selskaber 

er at efterstræbe at skabe overskud. Derfor vurderes det, at forholdet ikke opfylder non-substans 

betingelsen. Det variable afkast skal derfor klassificeres som finansiel forpligtelse i lighed med 

hovedkontrakten.  

 

Første indregning og efterfølgende måling 

Forpligtelsen skal indregnes til dagsværdien i dette tilfælde 1 mio. DKK.  Efterfølgende skal 

forpligtelsen måles til amortiseret kostpris, men da gælden er afdragsfri, og grundet usikkerhed i 

virksomhedens fremtidige overskud, skal forpligtelsen være uændret på 1 mio. DKK. Afkast til 

kreditorer skal udgiftsføres løbende, som de forfalder i resultatopgørelsen, se også tabel 7 for 

regnskab. 

Basisrenten   

EURIBOR -12 m. (pr. 
primo 
januar2011/ultimo 
december 2010) 

+1,66 % 

Fastrenten +3,50 % 
Basisrente +5,16 % 
Hovedstol                          

1.000.000  
Fast rente: 51.600 
    
Variabelt afkast:   
Årets resultat 111.300 
20 % af overskud 22.260 
Øvre grænse  200.000 
    
Total rente: 73.860 

Figur 3.22. 
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Første indregning    DKK 

Debit  Likvider Lån 1.000.000 
Kredit Mezzaninkapital Lån 1.000.000 

Efterfølgende bogføring af renteomkostninger  DKK 
Debit Finansielle omkostninger Basisrente 51.600 
Debit Finansielle omkostninger Variabel rente 22.260 
Kredit  Likvider Rentebetaling 2010 73.860 

Figur 3.23. 

For skatteeffekten på regnskabet se afsnit 5.5.3 "Komparativ analyse". 
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4 Skatteret 

4.1 Indledningen 
Den vigtige sondring mellem hvorvidt en fordring er egenkapitalrelateret forpligtelse og derfor en 

kapitalandel (aktier, anpart) eller en gæld, bunder som nævnt i den skatteretlige behandling af 

selve instrumentet og det afkast, den underliggende ret giver, dvs. om der skal ske beskatning 

efter ABL eller KGL.  

 

Skønt det ligger uden for denne opgaves problemstilling at uddybe den skatteretlige behandling 

(retsfølge) af aktier eller forpligtelser, vil de skatteretlige følger af behandling efter KGL og ABL 

kort blive illustreret. Når forskellen er fastlagt, vil de skatteretlige og selskabsretlige kriterier, der 

lægges til grund for sondringen, blive gennemgået. Først gennemgås i forhold til egenkapital i form 

af kapitalandele og udbytter, dernæst i forhold til finansielle forpligtelser herunder også 

rentebegrebet. Andre skatteretlige bestemmelser gennemgås også kort, såsom finansielle 

kontrakter efter KGL §§ 29-33. Disse regler er relevante, idet de berører hybride finansielle 

instrumenter som en afgrænsning i forhold til regler om finansielle forpligtelser efter KGL. 

 

Afsluttende anskues forskellige typer af hybride egenskaber i forhold til klassifikation og 

behandling ud fra det skatteretlige perspektiv.  

4.2 Den skatteretlige behandling af kapitalandele og forpligtelser 
Årsagen til at sondringen mellem egenkapital og finansielle fordringer er så vigtigt, ligger i den 

forskel hvori aktieavance og kursgevinst eller tab og afkastet heraf skattemæssigt behandles, som 

nævnt i indledningen. Aktieavance/tab ved afståelse af aktier medregnes ved opgørelsen af den 

skattepligtige indkomst efter reglerne i Aktieavancebeskatningsloven (ABL) jf. ABL § 1. 

Udlodninger af udbytte, likvidationsprovenue, og nedsættelse af aktiekapital behandles efter 

reglerne i LL § 16A. Kursgevinster/tab ved afståelse eller indfrielse af pengefordringer herunder 

obligationer, pantebreve og gældsbreve behandles efter reglerne i KGL, jf. § 1. Renteomkostninger 

forbundet med disse fordringer er fradragsberettigede, jf. SEL § 6. 
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Den helt store forskel i hvorledes disse skattemæssigt behandles, er dog retten til at fradrage 

renteomkostninger, jf. SL § 6 stk. 1, hvorimod udbytteudlodning ikke er fradragsberettiget.  

4.3 Egenkapital 
Udover aktier finder reglerne i ABL tilsvarende også anvendelse på anparter, andelsbeviser 

omsættelige investeringsforeningsbeviser og lignende værdipapirer, jf. ABL § 1 stk. 1. Derudover 

omfattes også ejerandele i selskaber, som er filialer af udenlandske virksomheder, som er 

registreringspligtige og skatteretlige transparente selskaber (såsom personselskaber), jf. ABL § 1 

stk. 2 og SEL § 2C. Det afgørende i vurderingen er, hvorvidt den pågældende ejerandel er en 

omsættelig ejerandel i en juridisk person med selvstændig skattesubjektivitet51

 

. 

"Selvstændig skattesubjektivitet" er en forudsætning, idet salg af ejerandele i transparente 

enheder ikke medfører avanceopgørelse til beskatning ud fra værdipapiret, men de underliggende 

aktiver. Skattesubjektivitet er udtømmende opremset i SEL §§1-3, men især relevant for denne 

opgaves problemstilling er § 1 stk. 1 nr. 1-2 som berører aktie-, andels og andre selskaber, med 

deltagerneder ikke hæfter personligt for selskabets forpligtelser, og som fordeler overskuddet i 

forhold til deltagernes indskudte kapital. Det burde ikke volde problemer at definere begrebet 

"Selvstændig skattesubjektivitet" i dansk ret. 

 

 ABL uddyber ikke yderligere begrebet "omsætteligt andel", og forståelse heraf må baseres på de 

almindelige selskabsretlige regler herom. Kapitalandele er som udgangspunkt frit omsættelige og 

ikke indløselige, medmindre andet følger af lovgivningen, jf. SL § 48 stk. 1. Fortolkningen heraf skal 

dog opfattes bredere end ordlyden, da hovedreglen om omsættelighed kan fraviges ikke blot ved 

lovgivningen, men også ved bestemmelser i vedtægterne52

                                                      
51 Pedersen et al. "Skatteretten 1" 5. udgave p. 559 med henvisning til SKM 2001.11.Ø 

.  I SL § 47 stk. 2, kan der også være 

begrænsning i forhold til omsættelighed ved, at aktierne er udstedt på navn. Forudsætning om 

omsættelighed giver da også praktisk god mening, idet det ikke er aktuelt at opgøre 

avancen/tabet, hvis afståelsen efter de selskabsretlige regler medfører ugyldighed.   

52 Schaumbürg-Müller & Werlauff: Selskabsloven med kommentarer 1 udgave. 2010 p. 318-319 
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4.3.1 Formelle krav: Udbytter i et selskabsretligt perspektiv 
I modsætning til renter foreligger der retskrav til det formelle forhold, der skal opfyldes, før der 

kan udloddes udbytte. Disse formelle forhold er hovedsageligt at forefinde i selskabsloven (SL) 

kap. 11 Kapitalafgange. 

Efter SL § 179 stk. 1 kan udbytte kun udloddes:  

1. På grundlag af det seneste godkendte regnskab 

2. Som ekstraordinært udbytte 

3. Som udlodning af nedsat selskabskapital 

4. I forbindelse med opløsning af selskabet  

Ved udlodning af udbytte er selskabets centrale ledelsesorgan ansvarlig for, at uddelingen ikke 

overstiger, hvad der er ansvarligt for selskabets aktivitet og virksomhed. Dette betyder også, at 

generalforsamlingen ej heller kan træffe beslutninger om udbytte, der overstiger, hvad der er 

anbefalet af bestyrelsen, jf. SL § 180 stk. 1 for ordinære udbytter og § 182 stk. 1 for 

ekstraordinære.  

Der kan kun udloddes udbytte fra de frie reserver dvs. overført resultat fra tidligeres års 

årsregnskab, jf. stk. 2.  

4.3.2 Afkast af kapitalandele: Udbytter 
En anden måde at definere kapitalandele på er at identificerer den iboende ret til at modtage 

udlodning af virksomhedens udbytte. Dette betyder, at sker der udbytteudlodning, vil det være en 

stærk indikation på, at den underliggende ret er en kapitalandel.  

Udbyttebegrebet ud fra Ligningsloven §§ 16A og 16B 
Udbyttebegrebet er at finde i Ligningsloven (LL) §§16A og 16B. Ved opgørelse af den skattepligtige 

indkomst medregnes alt, hvad der udloddes af selskabet til aktionærerne/andelshavere, jf. LL § 

16A stk. 2. Dette brede udgangspunkt snævres dog ind af særregler for udlodninger bl.a. fra 

investeringsforeninger, disse regler vil dog ikke blive yderligere behandlet. Former for udlodninger 

der negativt afgrænses fra udbytte, skal dog her fremhæves: 

 

Likvidationsprovenue: Udlodning af likvidationsprovenue i det år hvor selskabet endeligt ophører 

skal behandles som afståelse af kapitalandele, jf. LL § 16A stk. 3 nr. 1. Dette indikerer, at 



En komparativ analyse af hybride finansielle instrumenter - ud fra et regnskabsmæssig og skatteretligt perspektiv 

Kandidatafhandling efteråret 2011 
 

66 

 

udlodninger, der foretages før dette tidspunkt, falder ind under udbyttebegrebet. Denne regel skal 

værne imod spekulation, hvor selskaber, der er sat under likvidation, maskerer deres udbytte ved 

at kalde det likvidationsprovenue, således at udbyttebeskatning omgås. Undtagelse hertil kan dog 

opnås, hvis der er indhentet forhåndsgodkendelse fra skattemyndigheden, jf. LL § 16A stk. 3 nr. 2.  

Der findes specifikke regler for udlodning i koncernforhold. 

 

Friaktier og fondsaktier: Udstedes der fondsaktier er disse skattefrie, jf. SEL § 16 A stk. 4 nr. 1. 

Årsagen til skattefritagelsen er, at overførsel af fri fondsaktier ikke medfører økonomiske fordele. 

Ved senere afståelse skal avancen behandles efter reglerne i ABL53

 

.  

Salg til udstedende selskab: Salg til udstedende selskab skal behandles som udbytte, jf. LL § 16 b 

stk. 1. Denne regel er som i lighed med tidligere ovennævnte regler en værnsregel imod 

spekulation, når tilbagesalg af udstedte fondsaktier til udstedende selskab bruges til at udlodde 

maskerede udbytte. Denne brede regel modificeres dog for visse forhold, således at de 

avancebeskattes: 

1. Medarbejder aktier efter LL § 16B stk.2 nr. 1 

2. Investeringsbeviser efter LL § 16B stk. 2 nr. 4 

3. Salg til udstedende selskab under likvidation skal behandles som avancebeskatning 

jf. LL § 16B stk. 2 nr. 2. Men i lighed med førnævnte regler om selskab under 

likvidation, finder denne regel ikke anvendelse, hvis der foreligger datterselskabs 

eller koncernaktier jf. LL § 16B stk. 2 nr. 2 litra a og b. 

4. Afståelse af aktier, som er handlet på et reguleret marked, skal avancebeskattes, 

medmindre aktionæren, hvis afståelse ikke er omfattet af reglerne i LL §16B stk. 2 

nr. 2-4, vælger at lade sig udbyttebeskattes.  

Disse regler er i lighed med LL §§ 16A og 16B hovedsageligt opstillet som værn mod maskerede 

udbytter. Maskeret udbytte defineres som en udbytteoverførsel i en anden retlig form, med det 

formål at opnå en mere fordelagtig beskatning54

                                                      
53 Banner-Voigt: Slides "Udbytter og personselskaber" CMA forelæsning fredag d. 29.05.2011 p. 6 

.  

54 Pedersen et al. "Skatteretten 1" 5. udgave p. 874 - 875 
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Udbytte og aktier ud fra OECD's modeloverenskomst 55

Skønt opgaven kun vil omhandle danske forhold, er et vigtigt bidrag i sondringen mellem udbytte 

og renter at finde i OECD's Modeloverenskomst (MOD) art. 10.3 og art. 11.3, hvorfor den vil blive 

brugt som fortolkningsbidrag i opgaven. Aktier er et selskabs udstedte værdipapirer, der giver en 

ret til en andel af selskabets fortjeneste uden at være en gældsfordring, jf. MOD art. 10.3 24 

kommentar.   

 

 

I MOD art. 10.3 kommentar 25 lægges det til grund, at renter af lån også skal anses som udbytte, 

så vidt kreditor tager del i risikoen, der er forbundet med selskabets drift. Følgende momenter kan 

lægges til grund for denne vurdering, jf. MOD art. 10.3 kommentar 2556

1. Lånet udgøres af størstedelen af selskabets kapital og står i misforhold til realisable aktiver 

: 

2. Kreditor har andel i selskabets fortjeneste 

3. Tilbagebetaling af fordringen tilbagestår i forhold til andre kreditors eller betaling af 

udbytte 

4. Størrelsen af renten er afhængig af virksomhedens fortjeneste 

5. Lånekontrakten har ingen fastlagt for tilbagebetalingsdato  

Netop fordi det er vanskeligt at sondre mellem egenkapital og forpligtelser, erkender MOD, at der 

kan forekomme udbytte udlodning, der ikke er vedtaget på selskabets lovlige indkaldte 

generalforsamling, og i andre former for udbetalinger i penges værdi, jf. MOD art. 10.3 

kommentar 28.  

 

Ovenstående er blot vurderingsmomenter. Som det vil være at se senere, kan selv disse momenter 

ikke danne fast basis for endelig afklaring omkring klassifikation.  

 

Summerende kan aktionær defineres som en indehaver af en omsættelig ejerandel i en juridisk 

person med selvstændig skattesubjektivitet, hvortil investor har en forventning om udbytte og en 

ret til at modtage dette efter enhedens forskrifter eller vedtægter57

                                                      
55Som retskilde anvendes Winther-Sørensen "OECD modeloverenskomst" 4. udgave 2010 

.  

56Pedersen et al. "Skatteretten 2" 5. udgave  2009 p. 429-430 og Winther-Sørensen "OECD modeloverenskomst" 4. udgave 2010 s. 134-147 

57 Pedersen et al. "Skatteretten 2" 5. udgave 2009 s. 427 
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4.4 Finansielle forpligtelser 

4.4.1 Gældsfordringer efter Kursgevinstloven 
KGL omfatter gevinst og tab ved afståelse eller indfrielse af pengefordringer. Den omhandler også 

gevinst og tab ved frigørelse for gæld, terminskontrakter og aftaler om købe- og salgsretter, jf. KGL 

§ 1. Under begrebet gæld opremser loven følgende instrumenter: 

1. Obligationer 

2. Pantebreve 

3. Gældsbreve 

KGL anvender et civilretligt pengefordringsbegreb, hvor kreditor har en fordringshavers ret, som 

modsvares af debitors gældsforpligtelse til at indfri i henhold til aftale i form af penge58. Det 

underliggende vurderingsparameter er, hvorvidt der foreligger et "retligt krav på betaling i form af 

penge"59. Kriterier der kan indikere, at der foreligger retlige krav, er om aftalen indeholder en 

forfaldsdato, forfaldsbetingelser, ordinære ydelsesdatoer, og om der er ret til at gennemtvinge 

betaling af ydelser i lighed med andre kreditorer60

1. Avance på fordring opstået i forbindelse med afståelse af faste ejendom, jf. KGL stk. 3 

. KGL fremhæver dog også visse 

pengeforpligtelser, som ikke omfattes af loven, det gælder: 

2. Konvertible obligationer og præmieobligationer, jf. KGL § 1 stk. 4 

KGL er udtømmende, dog kan det i tilfælde, hvor hovedaktionærer modtager et højere renteafkast 

eller opnår andre fordele, der lægger udover de markedsmæssige forhold, anse det som 

skattemæssigt maskeret udbytte, jf. ovenstående afsnit 4.3.2. 

4.4.2 Afkast af finansielle forpligtelser: Renter 
Der findes ikke en decideret rentebegreb i lovgivningen, men i praksis opfattes renteudgifter som 

"et sædvanligt periodisk vederlag til kreditor - beregnet som en bestemt procentdel af den til 

enhver tid værende gæld - for at stille kapital til rådighed 61

                                                      
58 Pedersen et al. "Skatteretten 2" 5. udgave 2009  s.602 

. Rentebegrebet er tæt, men ikke 

nødvendigvis knyttet til ovenstående definition af gæld, idet SL § 6 nævner, at beregning af den 

59 Pedersen et al. "Skatteretten 1" 5. udgave 2009 s. 602  
60 Pedersen et al. "Skatteretten 2" 5. udgave 2009 s. 429 
61 TfS 1998, 77 
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skattepligtige indkomst således bliver at fradrage "renter af prioriteter og anden gæld" jf. SL § 6 

stk. 1, litra e. Sammenholdes dette med SL § 5 stk. 1 litra a, må renter afgrænses fra 

formuestigninger og fald, der er tilknyttet gælden. Men også ved behandling af løbende afdrag på 

gælden, må renten sondres fra. Det skatteretlige udgangspunkt for rentebegrebet er derfor 

defineret som62

1. Det er et vederlag for retten til rådighed over pengebeløb (lån) for en periode 

: 

2. Det beror på en retlig forpligtelse 

3. Det beregnes for en given periode som en bestemt procentdel af det i periodens 

stillede til rådighed pengebeløb 

4. Det erlægges løbende - periodisk. For selskaber er det påløbsprincippet, der er 

gældende63

De to første definitioner hidrører fra debitors obligationsretlige forpligtelser stipuleret i 

låneaftalen. Her er det vigtigt at understrege, at forpligtelsen kan ske såvel inden for som uden for 

kontrakt

 

64

 

. Renter ved forpligtelser uden for kontrakt skal oftest behandles anderledes, 

eksempelvis er renter vedrørende for sen betaling af skatter og afgifter ikke fradragsberettigede jf. 

LL § 17A stk. 1. Mest relevant for denne opgave er dog forpligtelser inden for kontrakt, derfor vil 

forpligtelser uden for ikke blive yderligere behandlet.  

Forpligtelsen skal herudover være en reelt, retlig forpligtelse65

                                                      
62 Pedersen et al. "Skatteretten 1" 5. udgave 2009 p. 380 

. Som en illustration af dette, kan 

henvises til en gammel Højesterets afgørelse TfS.1960.355H. Problemstillingen er her, hvorvidt et 

medlem af en andelsforening er berettiget til at fradrage den rente, der udgør hans andel til 

andelsforeningens el/varmegæld. Højesteretten stadfæster her Landsrettens afgørelse, som 

understreger, at netop fordi andelshaveren ingen gældsforpligtelse har over for andelsforeningens 

kreditor, men kun en subsidiær hæftelse, og da han - sammenholdt med foreningens vedtægter - 

heller ikke har nogen gældsforpligtelse over for andelsforeningen, men kun en pligt til at deltage i 

dens udgifter efter nærmere angivne regler, kan renterne af den af ham påhvilende gæld derfor 

63 Pedersen et al. "Skatteretten 1" 5. udgave 2009 p. 386 
64 Pedersen et al. "Skatteretten 1" 5. udgave 2009 p. 603 som omtaler forpligtelser uden for og inden for kontrakt i forbindelse med 
KGL. Det må dog formodes at det samme gør sig gældende for rentebegrebet der er tæt knytte til  
65 Pedersen et al. "Skatteretten 1" 5. udgave 2009 p. 393 
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ikke fradrages i hans indkomst. Det grundlæggende element i denne afgørelse er således, at 

medlemmet af andelsforeningen ikke har den retlig forpligtelse, idet gælden ligger i 

andelsforeningen. 

 

Rentebegrebet er ikke nødvendigvis tilknyttet forpligtelser, men kan fremstå i sin egen ret. Afkast 

på konvertible obligationer er et eksempel herpå. Konvertible obligationer skal som udgangspunkt 

behandles efter ABL, men afkastet her behandles som rente, hvis rentebegrebet er opfyldt66

4.4.3 Finansielle kontrakter efter KGL kapitel 6 §§ 29-33 

. 

Formålet med KGL kapitel 6 omfattende § 29-33, har primært været at fastsætte en ramme for 

beskatningen af finansielle kontrakter, som vedrører finansielle instrumenter67

 

.  

"Skattepligtige omfattet af § 2 eller § 12 skal medregne gevinst eller tab på terminskontrakter og aftaler om 

køberetter og salgsretter ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst. Gevinster og tab medregnes efter 

de regler, der er angivet i dette kapitel og i kapitel 7. 

stk.2. Terminskontrakter omfatter ikke aftaler, hvor afviklingstidspunktet ligger senere end 

aftaletidspunktet, når afviklingen finder sted inden for den afviklingsfrist, der på området anses som 

sædvanlig." 

 

Årsagen til at reglerne i KGL §§29-33, til trods for den tilnærmelsesvis sammenfaldende 

benævnelse, kun kort berører hybride finansielle instrumenter er, at de grundlæggende træk for 

hybride finansielle instrumenter er undtaget i KGL § 30: 

 

1. Visse tegningsretter jf.nr.2, er ikke omfattet. Her tænkes på en warrant vedrørende 

tegningsret til endnu ikke udstedte aktier/obligationer, som i stedet skal beskattes efter 

ABL. Man bør være opmærksom på, at Warrants-begrebet ikke er klart defineret, hvorfor 

det ligesom i andre sammenhænge generelt er de underliggende forhold i den pågældende 

finansielle kontrakt, der bør lægges til grund for "klassifikation" af kontrakten. Således vil 

                                                      
66 Buur: "Konvertible obligationer" afsnit 4.3. TfS 2011,80 
67 Dyppel:"Lager- eller realisationsbeskatning af finansielle kontrakter" TfS 2010,804 og Pedersen et al. "Skatteretten 1" 5. udgave 
s.660 
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warrant til at tegne obligationer, bortset fra ovenstående eksempel, i øvrigt som 

udgangspunkt være omfattet af KGL § 29.68

2. Konverteringsretter på pengefordringer er ligeledes undtaget, jf. § 30 stk. 1 nr. 4. Eventuel 

gevinst eller tab ved konverteringen beskattes sammen med fordringen.  

  

3. Aftaler vedrørende køb og salg af aktier er ligeledes undtaget af KGL, jf. § 30 stk. 1 nr. 5. 

Undtagelsen er dog betinget af, at aftalen kun kan opfyldes ved levering og at ingen af 

parterne afstår fra aftalen, jf. § 30 stk. 3. Der er ligeledes krav til, at der ikke er indgået 

modgående kontrakter eller forretninger. Sker der levering, og aftalen i øvrigt opfylder 

betingelserne for at være undtaget af § 29, skal eventuelt gevinst eller tab indgå i 

aktieavanceopgørelsen, og beskattes efter reglerne i ABL69

 

. 

Som det fremgår af reglerne i kap.6 i KGL, er disse ikke møntet på "sædvanlige almindelige" aftaler 

i forbindelse med virksomhedens drift, der har til hensigt at afsætte og fremskaffe varer, ej heller 

på aftaler, hvor der sker reel levering af et underliggende aktiv og ikke blot nettoafregning. Dette 

har den effekt, at opgavens problemstilling som udgangspunkt ikke er berørt af KGL kapitel 6 

sammenholdt med ovenstående afgrænsning, skønt der kan forekomme tvivl om rækkevidden, 

som det vil fremgå senere. 

4.5 Hybride finansielle instrumenter 
Ovenstående fremstillinger illustrerer de rene definitioner af egenkapital/kapitalandele og 

finansielle forpligtelser. Det er på basis af ovenstående grundlæggende definitioner, at man skal 

anskue hybride finansielle instrumenter i det skatteretlige perspektiv. 

 

Der findes inden for den skatteretlige lovgivning ikke nogen entydigt konkret definition på, hvad et 

hybridt finansielt instrument er. Denne undladelse af en klar positiv definition, er et meget bevidst 

valg fra lovgivernes side, idet man ikke vil begrænse skattelovens rækkevidde i forhold til den 

konstante udvikling inden for finansielle instrumenter70

                                                      
68 Pedersen et al. "Skatteretten 1" 5. udgave s.669 

. Ikke desto mindre kan man i litteraturen 

finde forsøg på at indkredse begrebet. Krahmal definerer begrebet hybrid, når enheder bliver 

69 Pedersen et al. "Skatteretten 1" 5. udgave s.678 
70PWC: "Tax Toolbox 2. maj 2011 - Hybrid finansiering og SEL §2B" med henvisning til høringssvar til DI 
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karakteriseret forskelligt af forskellige jurisdiktioner71. Det hybride instruments karakteristika er, 

at det indeholder både egenkapital- og fremmedkapitalegenskaber, hvorved man kan skabe en 

transaktion, der skattemæssigt optimerer fradragsmuligheder, indregningskriterier, periodisering 

og betalingsform72

 

.  

I lighed med ovenstående gennemgang af egenkapital og fremmedkapital, kan en analyse af 

hybride finansielle instrumenter ikke undgå også at berøre de selskabsretlige forhold. Den 

skatteretlige gennemgang vil være baseret på ovenstående allerede foretagne sondringer.  

4.5.1 Formelle krav: Hybride finansielle forpligtelser ud fra et selskabsretligt 
perspektiv 
SL § 188 om udbyttegivende gældsbreve er en videreførelse af den gamle aktieselskabslovs § 43, 

som nu også omfatter anpartsselskaber. Skønt det tidligere ikke er blevet kodificeret, formodes 

det også, at reglerne for aktieselskaber om udbyttegivende gældsbreve også har fundet 

anvendelse for anpartsselskaber73

 

. 

Generalforsamlingen kan med simpelt flertal beslutte, at der optages gæld til en rente, der helt 

eller delvist afhænger af selskabets udbytte, jf. SL § 178 stk. 1. Simpelt flertalsregelen er 

deklaratorisk, hvorfor den kan fraviges i vedtægterne til en strengere majoritet. 

Generalforsamlingen kan også vælge at bemyndige det øverste ledelsesorgan til at indgå 

udbyttegivende gældsbrev. Denne bemyndigelse kan gives for en eller flere perioder på indtil 5 år 

ad gangen, jf. SL § 178 stk. 2. 

 

SL § 167-172 vedrører konvertible gældsbreve og warrants. Generalforsamlingen kan med det 

flertal, der også forudsættes til vedtægtsændring beslutte at udstede konvertible gældsbreve eller 

warrants, hvis den samtidig træffer beslutning om den kapitalforhøjelse, der hører hertil, jf. SL § 

167 stk. 1. Bestemmelserne indeholder yderligere krav om oplysninger og andre formelle forhold, 

der skal iagttages i stk. 2. Af lovens anvendelse af begrebet "gældsbrev" kan man derfor ligge til 

                                                      
71Krahmal:" International Hybrid Instruments: Jurisdiction dependent characterization" 2005 s. 100  
72Krahmal:" International Hybrid Instruments: Jurisdiction dependent characterization" 2005 p. 101 og Bundgaard: Hybrid 
finansiering og international skatteret 2006 s. 1 
73Schaumbürg-Müller & Werlauff: "Selskabsloven med kommentarer" 1 udgave. 2010 s. 751 
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grund, at der skal ligge en fordring, og at der i den underliggende fordring ligger en reel ret til at 

konvertere fordringen til kapitalandele74

4.5.2 Hybride instrumenter ud fra et skatteretligt perspektiv 

. Der er stort sammenfald mellem det selskabsretlige og 

skatteretlige kendetegn for konvertible obligationer. 

Som allerede nævnt vil gennemgang af ovenstående finansielle instrumenter bestå af momenter 

af den tidligere analyse af skatteretlige definitioner af egenkapital og fremmedkapital. 

Konvertible obligationer 
Unsecured fixed-interests bonds 

Konvertible obligationer skal behandles som aktier ved afståelse jf. ABL § 1 stk. 3. I 

lovbemærkningerne til denne bestemmelse (L 78 fra folketingsåret 2005-06,) uddybes følgende: 

 

“Ved konvertible obligationer forstås gældsbreve udstedt af et aktie- eller anpartsselskab, der giver 

långiveren (ejeren) en reel ret til at konvertere sin fordring på selskabet til aktier eller anparter i selskabet. 

Hvis långiveren ikke har nogen reel ret til at konvertere sin fordring til aktier eller anparter, behandles den 

konvertible obligation som en fordring omfattet af kursgevinstlovens regler. Indehaveren af en konvertibel 

obligation kan vælge mellem at lade den konvertere til aktier eller anparter eller kræve den indfriet ved 

kontant betaling. " 

 

I lighed med det selskabsretlige udgangspunkt er det begreberne gældsbrev (fordring) og reel ret, 

der er de centrale begreber ved vurdering af, hvorvidt der ligger en konvertibelt obligation, der 

falder ind under ABL. Grundlæggende er det dog det sidste kriterium om reelt ret, der kan volde 

problemer, idet begrebet for gældsbreve følger de almindelige obligationsretlige regler som er 

omtalt tidligere. Dog har man ved lovændring L 181, fremsat d. 15. april 2008 og vedtaget d. 12. 

juni 2008 indskærpet anvendelse af ABL, da man fjernede ordlyden "...og andre værdipapirer, der 

kan konverteres til aktier eller værdipapirer som nævnt i stk. 2”. Hermed har man afgrænset ABL 

fra udenlandske værdipapirer, der ikke opfylder de danske krav om definition af konvertibelt 

obligation75

 

 jf. nedenfor, hvor indskrænkningen af bestemmelsen beskrives.   

                                                      
74 Buur: "Konvertible obligationer" 2008 s. 1 
75 TfS.2009.67 



En komparativ analyse af hybride finansielle instrumenter - ud fra et regnskabsmæssig og skatteretligt perspektiv 

Kandidatafhandling efteråret 2011 
 

74 

 

Fortolkningen af "reelt ret" skal tage udgangspunkt i den underliggende aftale. Begrebet reelt ret 

skal forstås bredt, som illustreret i TfS.2009.67. Sagen vedrører virksomhedens udstedelse af 

konvertible obligationer til dets medarbejdere. Til denne udstedelse af obligationer er der 

tilknyttet visse aftalemæssige betingelser, der var udslagsgivende for Skats bindende svar. 

 

For så vidt angår retten til at konvertere fordringen til aktier gælder, at M AB kan vælge at indfri 

lånet med kontanter, hvis nedenstående betingelser er opfyldt, og den relevante svenske 

myndighed giver sit samtykke: 

• Hvis ny retspraksis eller lovgivning eller meddelelse fra en svensk myndighed eller et svensk 

normgivende organ medfører, at forudsætningerne for M AB’s regnskabsmæssigt registrerede 

forpligtelse i henhold til de Konvertible Obligationer ændres væsentligt eller 

• Hvis ny retspraksis, myndighedsudtalelse eller lovgivning medfører væsentlige negative 

skatteretlige konsekvenser i tilfælde af konvertering af de Konvertible obligationer. 

Yderligere kan den udstedende virksomhed i visse tidsrum kræve, at fordringen bliver konverteret 

til aktier, og når visse andre forhold gør sig gældende, kan virksomheden kræve, at konverteringen 

skal ske i penge. Skønt virksomheden i sin forespørgsel understreger, at ovenstående krav er 

særdeles sjældne forhold, og når det sker, vil konverteringen ske med stor fordel for den ansatte, 

har det alligevel ikke ændret på Skats negative svar og understregning af, at der ikke foreligger reel 

konverteringsret. Skat henviser også til, at den udvidende fortolkning af begrebet “konvertibel 

obligation”, er blevet væsentligt indskrænket efter ændring af ABL jf. ovenstående. 

 

Mandatory og reverse convertables 

I modsætning til den typiske generiske konvertible obligation (unsecured fixed-interests bonds), 

består mandatory og reverse convertables af andre særrettigheder, som kræver, at man må 

vurdere dem særskilt. Den danske lovgivning på området for disse "utraditionelle" konvertible 

obligationer er noget usikkert, idet lovgivning umiddelbart kun omhandler behandling af 
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traditionelle konvertible obligationer, ligesom der ikke findes omfattende praksis vedrørende 

behandling af mandatory convertibles.76

  

 

I lovændringen Lov nr. 1413 af 21.12.2005 (L78) blev ABL § 1 stk. 3 indsat, hvorved rammerne for 

ABL's anvendelsesområde blev udvidet, så det ikke kun omfattede konvertible obligationer men 

også andre værdipapirer, der kan konverteres til aktier eller værdipapirer. En ordlydsfortolkning af 

dette betyder, at ikke blot de traditionelle konvertible obligationer, men også mandatory er 

omfattet af ABL. Denne bestemmelse blev dog fjernet med lov. nr. 530 af 17.06.2008, begrundet i 

en frygt for skattespekulation77, og det anføres, at konvertible obligationer, der ikke er omfattet af 

ABL, nu skal være omfattet af KGL78. Dette forudsætter dog selvfølgeligt, at instrumentet opfylder 

betingelser i KGL§1 (se ovenstående om KGL § 1), idet en ændring af ABL ikke skal betyde en 

udvidende fortolkning af KGL's anvendelsesområde. En af grundforudsætning i KGL er, at 

fordringen kan indfries i form af penge, jf. Afsnit 4.2. Dette falder stadigvæk inden for KGL 

rammer, selvom indfrielsen med stor overvejende sandsynlighed vil blive indfriet med aktier, det 

forudsættes blot, at kreditor har valgmuligheden79. Omvendt betyder det også, at kan indfrielse af 

mandatory convertibles kun ske i aktier, finder KGL ikke anvendelse80

 

.   

Til trods for denne lovændring, udviskes tidligere retspraksis ikke, og denne gør sig derfor stadig 

gældende i nogle tilfælde. Kan instrumentet således ikke rummes inden for KGL, må man falde 

tilbage på den praksis, der var tidligere, hvor konvertible obligationer efter ABL blev udvidende 

fortolket. I disse tilfælde må man også lægge de juridiske rammer for mandatory convertebles og 

ordlyden i SL § 167 til grund. Her er det påkrævet, at den konvertible obligation udover en 

godkendelse af generalforsamlingen, også skal suppleres med en kapitalforhøjelse. Dette 

indikerer, at den automatiske konverteringsret, der ligger i mandatory convertibles vedrører nye 

                                                      
76 Bundgaard: "Finansiel innovation som skatteretlig udfordring - Mandatory convertibles og reverse convertibles i dansk skatteret" 
2011 s. 36+41 
77 Bundtgaard: "Finansiel innovation som skatteretlig udfordring - Mandatory convertibles og reverse convertibles i dansk 
skatteret" 2011 s.44 
78 Lovbemærkninger til L181 - lov nr. 530 af 17.06.2008 (L181) 
79 Bundtgaard: "Finansiel innovation som skatteretlig udfordring - Mandatory convertibles og reverse convertibles i dansk 
skatteret" 2011 s. 44 
80 Dette synspunkt agiteres også af Bundtgaard: "Finansiel innovation som skatteretlig udfordring - Mandatory convertibles og 
reverse convertibles i dansk skatteret" 2011 s.44 
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aktier, hvorfor der derfor ligger en underliggende tegningsret/pligt. jf. ABL § 1 stk. 4. Denne 

konklusion understøttes af ovenstående TfS.2009.67.SR: 

 

"Konsekvensen af lovændringen er, at disse andre konvertible værdipapirer nu er omfattet af 

kursgevinstloven, forudsat at der, jf. KGL§ 1, kan siges at være tale om fordringer, gæld eller finansielle 

kontrakter. Må ordningen derimod anses for at udgøre tegningsretter omfattet af KGL § 30 stk. 1, nr. 2, vil 

ordningen skulle behandles efter aktieavancebeskatningslovens regler om tegningsretter. "81

 

 

Skønt konverteringspligten ikke falder inden for den stringense definition af tegningsret, skal man 

anse det for at vær en atypisk tegningsret, hvor tegningsværdien er indbetalt flere år før endelig 

konvertering82

Udbytteafhængigt lån, ansvarlig lånekapital og mezzaninkapital 

. 

Som tidligere beskrevet er mezzaninkapital kendetegnet ved at være en kombination af 

udbytteafhængigt lån (profit sharing) og ansvarlig lånekapital (Junior debt). Den variable del er 

typisk gjort afhængigt af virksomhedens resultat.  

 

På mange måder minder denne form for lån om investeringskapital. Forhold, der indikerer dette, 

er, at afkastet er afhængigt af resultatet og de økonomiske forhold i selskabet, og at lånet 

tilbagestår i forhold til andre kreditorer. På trods af dette, skal sådanne instrumenter ikke 

klassificeres som egenkapital, men som en finansiel forpligtelse. Dette udgangspunkt er 

understøttet af forskellige forvaltningsmæssige afgørelser. 

 

TfS.2008.407.SR vedrører et profit-sharing lån, hvor afkastet på lånet er delvist afhængigt af 

virksomhedens økonomiske resultat. Her konkluderes det, at et instrument på trods af en 

overskudsafhængig del, udgør en forpligtelse og ikke er et egenkapitalsinstrument i 

virksomheden83

                                                      
81 Citat også nævnt i Bundtgaard: "Finansiel innovation som skatteretlig udfordring - Mandatory convertibles og reverse 
convertibles i dansk skatteret" 2011 s. 44 

. Man har i afgørelsen især fokuseret på lånets juridiske karakteristika i forhold til 

82 Bundtgaard: "Finansiel innovation som skatteretlig udfordring - Mandatory convertibles og reverse convertibles i dansk 
skatteret" 2011 s. 44 hvor der bliver henvist til ikke offentliggjorte administrative praksis der støtter op om denne grundtanke. 
83 Bundgaard og Dyppel: "Overskudsafhængige lån - Om udformning, økonomiske rationaler og den mangelfulde skatteretlige 
regulering. Afsnit 5.2" TfS 2009, 408. 
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den af kommanditisterne indskudte egenkapital. Dette er i tråd med ovenståendes skitsering af 

retspraksis i sondring mellem en finansiel forpligtelse, som er en retslig forpligtelse, og aktier som 

giver ejeren aktionærrettigheder. Yderligere understøttes denne konklusion også af 

selskabslovgivningen, som åbner mulighed for, at anvende resultatafhængige gældsbreve jf. SEL § 

188, se afsnit 4.5.1 " Formelle krav til hybride instrumenter". 

  

Ovenstående klassifikation af mezzaninkapital er dog ikke så entydigt. Ved en konkret vurdering af 

aftalevilkår, kan den omvendte konklusion forekomme. Deltager kreditor ikke blot i 

overskudsdeling, men er der også indbygget krav om underskudsindbetaling (deficit sharing), 

bærer instrumentet så mange karakteristika af kapitalandele, at det skal klassificeres som 

egenkapital. I TfS.2009.237.SR bekræfter Skatterådet denne konklusion. Sagen vedrører 

investeringer i vindmøller, hvor Skatterådet blev adspurgt, hvorvidt en kontrakt, der består af 

overskuds og underskudsdeling, skulle behandles som en finansiel kontrakt eller investering i 

vindmølle selskabet. Rådet understreger, at kriteriet for finansiel kontrakt om levering af aktiv ved 

kontrakten udløb ikke var opfyldt, hvorfor det ikke kunne være en finansiel kontrakt men 

investering i virksomheden.  Sagens andre forhold indikerer også, at der er tale om ejerandele, da 

kreditorerne reelt ejer en ejerandel i vindmøllerne, og de også løbende skal betale for 

administrationsudgifter til andre af debitors selskaber, som står herfor. 

 

Udgangspunkt er således, at almindelig profit sharing skal klassificeres som gæld, men særlige 

forhold som deficit sharing kan ændre konklusionen. 

Afkast elementet i mezzaninkapital 
Klassifikationen af afkastet foretages med udgangspunkt i, hvorvidt afkastet opfylder 

rentebegrebet omtalt i afsnit 4.4.2.  

 

Basisrenten vil som udgangspunkt opfylde rentebetingelsen, idet den typisk betales periodisk til 

kreditor og udgør en fast procentdel af restgælden, ligesom rentebetalingen beror på en retlig 

forpligtelse. Basisrenten skal dermed skattemæssigt anskues som renteudgift hos debitor, jf. SEL § 

6e. Dette udgangspunkt bekræftes yderligere af en række afgørelser vedrørende behandling af 
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basisrenten for sådanne instrumenter84

 

. Det overskudsafhængige afkast vil derimod som 

udgangspunkt ikke opfylde rentebegrebet, da det ikke opfylder betingelsen om periodisk vederlag 

og bestemt procentdel af restgæld.  Skatterådet udtaler i TfS.2008.407.SR, at hele profit sharing 

kontrakten skulle behandles som et instrument, da lånets karakteristika medfører, at den faste 

lånebeløb, profit sharing andel og overkurs ved indfrielse ikke kan adskilles fra hinanden. Derved 

afgrænses reglerne i KGL §§ 29-33 om finansielle kontrakter. Overskudsafhængigt afkast skal 

derimod behandles efter KGL som kursgevinst, med fradragsberettiget kurstab for debitor. Dette 

understøttes yderligere af Ligningvejledningen 2011-2 afsnit A.D.1, som fastslår, at afkast i 

forbindelse med et gældsbrev, der fastsættes efter begyndelsen af den periode, det vedrører, ikke 

er rente men en kursgevinst. 

Usikkerheden i gældende ret afspejler sig også i den begrænsede praksis i, hvorledes kurstabet 

skal beregnes for mezzaninkapitalen. Der findes kun en afgørelse, hvor man kan finde denne 

beregning. TfS.2006.127.LR tager Udgangspunkt i formlen: 

 
Figur 4.1 

1. "Indfrielsessummen": Overskudsafhængig rente akkumuleret for indeværende og tidligere 

år plus hovedstolen.  

2. "Hovedstol": Lånets hovedstol 

3. "Årets betaling i forbindelse med forpligtelsen": " Årets overskudsafhængig rente i det år 

gælden endelig indfries tillægges hovedstolen.  

 

Som det fremgår af ovenstående ligning, består skattefradraget i det år, hvor lånet endnu ikke skal 

indfries, af ratioen (renten /lånets samlede værdi) af renten. Således er der ikke fuldt fradrag for 

                                                      
84 TfS1998.77.LR; TfS.2006.127.LR og TfS.2008.407.SR 
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hele den variable rente. Det fulde fradrag udskydes til det endelig indfrielsesår. Men heller ikke 

her sker der et fuldt fradrag - se gennemgang af Case TfS.1998.77.LR. 

 

Beregningen danner grundlag for beregning af skattefradraget, og beskatningen sker efter 

lagerprincippet. 

4.5.3 Sammenfatning  
Opsummeret kan de skatteretlige kriterier for klassifikation af hybride finansielle instrumenter 

opdeles i to modeller, som det illustreres af figurerne nedenfor:  

"Klassifikation af hybride finansielle instrumenter" og "Klassifikation af afkast". 

 

Det skal bemærkes, at dette er de overordnede kendetegn, der her skitseres, og der er en række 

særregler alt efter instrumentets specifikke sammensætning, der yderligere kan spille ind i 

klassifikation.  

 
FIGUR 4.2. Kilde: Egen tilvirkning på baggrund af teoriafsnit 
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FIGUR 4.3. Kilde: Egen tilvirkning på baggrund af teoriafsnit 

 

Ovenstående systematik vil blive anvendt ved casegennemgangen. 

4.6 Cases - Skatteretlig analyse  
Klassifikationen af hybride finansielle instrumenter som enten egenkapital eller finansiel 

forpligtelse i følgende cases, vil blive belyst og diskuteret efter de skatteretlige kriterier 

gennemgået i tidligere teoriafsnit kap.4 og med udgangspunkt i figur 4.2. og 4.3. 

4.6.1 Case ABC - Analyse af den skatteretlige behandling og rationalerne bag disse 
I dette afsnit vil gældende ret blive anvendt på teori casen, den egentlige skatteberegning og 

effekten på regnskabet vil blive gennemgået i kapitlet for den komparative analyse. 

 

Scenario 1: 

Der er her tale om et almindelig afdragsfrit lån. Lånet er omfattet af reglerne i KGL. Renter skal 

behandles efter SL § 6.  

 

Scenario 2: 

For den skattemæssige behandling af visse typer af konvertible obligationer, findes der helt 

særlige regler herom i ABL, som gennemgået i teoriafsnit 4.5.2. Det er et krav, at konvertible 
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obligationer inden for rammerne af ABL § 1 stk. 3 giver indehaver en reel ret til at konvertere til 

aktier eller kræve indfriet til kontant betaling. Definitionen fordrer til, at aftalens konkrete vilkår 

analyseres, idet den blotte benævnelse af konvertibelt obligation ikke er nok. Den afgørende 

faktor for den skatteretlige behandling efter ABL er således, hvorvidt der eksisterer en reel ret til at 

konvertere. Der må ikke være tilknyttet betingelser eller lignende, der gør, at retten til at 

konvertere til aktier ikke er reel, og dermed ikke kan udnyttes, jf. TfS.2009.67. 

 

I scenario 2 er der tale om en konvertibel obligation, der består af et gældselement med en 

tilhørende hybridt egenskab. Denne hybride egenskab giver mulighed for at konvertere 

obligationen til aktier eller indfrielse ved kontante midler ved lånets udløb. Dette vilkår er således 

en reelt ret, og falder derfor inden for rammerne af ABL § 1 stk. 3, og skal derefter behandles i 

lighed med egenkapital ved afståelse.  

 

I modsætning til regnskab, hvor tegningsretten udskilles og behandles separat, skal denne ikke 

direkte udsættes for en særskilt behandling, jf. KGL § 30 stk. 1 nr. 4. Denne ret behandles samlet 

som et instrument under ABL.   

 

Afkast element 

Da den konvertible obligations afkast opfylder "rentebegrebet", behandles renterne som 

almindelige renteudgifter med tilhørende fradragsret85

 

.   

Scenario 3: 

Instrumentet i scenario 3 er ligeledes en konvertibel obligation. Denne falder ind under den 

bestemte type af konvertible obligationer kaldet "mandatory convertibles", som er 

kendetegnende ved, at konverteringen sker automatisk til et foruddefineret antal aktier. 

Retspraksis er særdeles uklart omkring, hvorledes denne type af instrumenter skal behandles, jf. 

afsnit 4.5.2. I modsætning til den konvertible obligation i scenario 2 er der tale om en pligt og ikke 

en ret til at konvertere, hvorved den umiddelbare konklusion er, at instrumentet falder uden for 

ABL, og antages at falde inden for rammerne af KGL. Dette forudsætter, at kriterierne i KGL § 1, 
                                                      
85 Buur: "Konvertible obligationer" afsnit 4.3. TfS.2011.80 
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som kræver at indfrielse sker i likvide midler, er opfyldte. Dette er ikke er tilfælde for scenario 3, 

hvor indfrielsen sker i form af aktier.  

  

Ovenstående juridiske argumentation kategoriserer instrumentet som en usædvanlig tegningsret. 

Anvendelse af tegningsretten forudsætter selskabsretligt, at der sker nytegning af kapitalandele, 

ved udstedelse af obligationerne. Obligationerne kan i dette tilfælde anses som en førtidig 

indbetaling af tegningsretten, som først udløses ved lånets udløb. Tegningsret behandles efter ABL 

§ 1 stk. 3 i lighed med ordinære konvertible obligationer. Retspraksis er som allerede indikeret 

særdeles uklart på området, og ovenstående fortolkning bygger kun på opgavens juridiske 

fortolkning.    

 

Afkast element 

Rente elementet bærer samme ligheder som i scenario 2, det vil sige, at rentebegrebet opfyldes, 

hvorfor der også er rentefradrag.  

4.6.2 Case DONG - Analyse af den skatteretlige behandling og rationalerne bag disse 
Det finansielle instrument i DONG-casen vil nu blive belyst og forsøgt klassificeret ud fra 

ovenstående figurer 4.2. og 4.3. og teoriafsnittet vedrørende skat.  

Klassifikation af det hybride kapital 
Det skal vurderes, hvorvidt instrumentet opfylder det civilretlige udgangspunkt for 

gældsforpligtelse. Dette diskuteres inden for OECD's indikatorer: 

 

1. Instrumentet er som udgangspunkt anført og tiltænkt som et "lån", og giver ikke adgang til 

kapitalandele og udbytte i DONG. Ejerskab af kapitalandele giver et retsligt krav på en 

andel af eventuelle udbytte udlodninger, som er baseret på en retslig forventning om 

udbytte efter den juridiske persons vedtægter og regelgrundlag86

                                                      
86 Pedersen et al. "Skatteretten 2" 5. udgave 2009 s. 427 

. Der er således i 

forbindelse med egenkapital tale om et "forventet afkast". I modsætning hertil er der for 

finansiel forpligtelse tale om en "reel retlig forpligtelse" til afkast.  
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2. Der er heller ikke tale om ejerbeføjelser i form af stemmeret eller lignende tilknyttet 

instrumentet. Punkt 1 og 2 opfylder ikke det grundlæggende ejerandelsbegreb, som det 

forstås i juridisk forstand. 

3. Afkastet af obligationerne er ikke afhængig af resultatet, men fastsættes efter en 

foruddefineret markedsrente.  

4. Instrumentet har også et element af ansvarlig kapital. Dette er skatteretligt ikke en 

indikation på egenkapital - se argumentation i afsnit om mezzaninkapital.  

5. Endelig indfrielse sker ved betaling af likvide midler, hvorfor instrumentet også kan 

afgrænses fra kapitel 6 KGL (finansielle kontrakter). 

6. Parterne er uafhængige af hinanden, ligesom vilkårene og købene af obligationerne sker til 

markedsmæssige forhold, og der er samtidig ingen indikationer på skattemæssig omgåelse. 

Ved en konkret vurdering af obligationens enkelte aftalevilkår, står tilbage, at disse ikke opfylder 

kriterierne for begrebet "ejerandele" men derimod "forpligtelse", til trods for aftalens lange 

løbetid. Derudover kan obligationerne også afgrænses fra finansielle kontrakter, da det 

grundlæggende kriterium hertil, om at indfrielse skal ske med underliggende aktiv, ikke er opfyldt.  

 

Generelt skal der foreligge særlige omstændigheder, som kan begrunde en skattemæssig 

fravigelse fra den civilretlige disposition. Dette kan foreligge, hvis den indre realitet efter en 

konkret bedømmelse ikke svarer til retsforholdets ydre fremtræden - realitetsgrundsætningen. 

Dette er især relevant, når parterne har fællesinteresse, hvilket ikke foreligger her, hvorfor det 

civilretlige udgangspunkt finder uændret anvendelse. 

 

Instrumentet skal derfor behandles efter KGL, og skatteretligt anses det derfor for at være en 

gældsforpligtelse. 

Klassifikation af afkastet af det hybride kapital 
Afkastet hertil sammenholdes af det skatteretlige rentebegreb: 

1. Den rente der betales på lånet, er som allerede nævnt ikke afhængig af virksomhedens 

resultat, men fastsættes efter en allerede foruddefinerede beregningsformel, baseret på 
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en markedsrente. Dog med den væsentlige modifikation, at DONG kan undlade at betale 

renter, hvis DONG finder det nødvendigt i forhold til virksomhedens økonomiske situation.  

2. Afkast, der ikke kommer til udbetaling, forrentes i lighed med selve gældsforpligtelsen. 

Dette beløb akkumuleres, og kommer til betaling før udbytte kan betales, eller når 

obligationen endelig udløber i år 3005 

3. Instrumentets afkast beror på en retlig forpligtelse, da betaling af afkastet er vederlag for 

råderetten over pengebeløbet. Beregningen af afkastet er allerede foruddefineret til og 

med 2015, og derefter betales en variabel rente. Muligheden for at udskyde rentebetaling 

kan umiddelbart fremstå således, at kravet om periodisk aflæggelse ikke er opfyldt. Men 

virksomheder skal for renters vedkommende følge påløbsprincippet, hvor rentebetaling 

ikke er relevant for periodisering, blot disse er tilskrevet kreditor, jf. afsnit 4.4.2. 

"Rentebegrebet". Derfor har retten til at udskyde afkast til kreditor ingen betydning for 

klassifikationen, da renterne er påløbet og tilskrevet kreditor.  

 

Ovenstående viser, at den hybride kapitals afkast opfylder rentebegrebet. For debitor er der 

således rentefradrag. 

 

Skønt analysen for denne case konkluderer, at instrumentet skal behandles som en finansiel 

forpligtelse, indikerer retspraksis en stor usikkerhed på området87

4.6.3 Case TfS.1998.77.LR - Analyse af den skatteretlige behandling og rationalerne 
bag disse 

, og med andre vilkår vil en 

anden konklusion kunne være resultatet. 

Fortolkning af aftalens vilkår - mezzaninkapital 

Der er for indehaver ikke indbygget aktionærrettigheder i instrumentet, ligesom denne heller ikke 

har ret til at modtage udbytte efter virksomhedens vedtægter, men blot en beregnet del af 

udbytte i henhold til aftale. Der indgår i det udbytteafhængige afkast ikke underskudsdeling. 

Afgørende er også, at løbetiden for instrumentet er 2 år, hvorefter der sker indfrielse til kurs 100 i 

                                                      
87 Pedersen et al. "Skatteretten 1" 5. udgave s.603 omhandler perpetual lån. Her nævnes især særreglerne i LL §6B og KGL § 1 stk. 5 
og 6, som er speciallovgivning lavet i forbindelse med Bankepakkerne.  
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likvide midler. Disse forhold indikerer, at kreditors ret modsvares af en reel forpligtelse og for 

debitor er dette en gældsforpligtelse efter TfS.2008.407.SR.    

Da der er tale om en ansvarlig låneaftale, træder denne tilbage i forhold til selskabets øvrige 

kreditorer, dog ikke i forhold til den "rene" egenkapital. På den baggrund har dette træk ingen 

indflydelse på den skatteretlige vurdering 

Afkast af Mezzaninkapital 
Udfordringen i klassifikationen af mezzaninkapital er det variable afkast, da den fastforrentede del 

af afkastet skal behandles som rente. Det ydede vederlag er for råderet over hovedstolen, og 

denne del af rentebegrebet kan hermed anses som opfyldt. Det variable resultatafhængige afkast 

opfylder dog ikke betingelsen om, at renten er givet som en fast procentdel af restgælden og skal 

være forud fastsat. På baggrund af dette opfyldes rentebegrebet således ikke af den variable del af 

afkastet. Underskudsdeling indgår ikke i kontrakten, hvorfor rentedelen, som er afhængig af 

overskuddet, skal behandles som kurstab, og indgå i lagerbeskatningen. 

Beregning af kurstabet 
Beregning af fradraget kan illustreres for 2010 således med formlen, jf. figur 4.1 i afsnit 4.5.2: 

 

Basisrenten   

EURIBOR -12 m. (pr. primo 

januar2011/ultimo december 

2010) 

+1,66 % 

Fastrenten +3,50 % 

Basisrente 5,16 % 

Hovedstol    

1.000.000  

Fast rente (5,16 %) 51.600 

    

Variabelt afkast: (DKK) 

Indfrielsessum 1.022.260 

Hovedstol 1.000.000 

    

Årets betaling ifbm. forpligtelsen 22.260 
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Debitor Kurstab 485 

    

  (DKK) 

Skattefradrag i alt 52.085 

Figur 4.4. 

 

 

Figur 4.5. 

 

Beregning af skattefradraget det første år viser ganske tydeligt, som allerede indikeret i 

beregningsformlen figur 4.1., at der er et meget lille fradrag. Det fulde fradrag "forskubbes" til det 

endelig indfrielsesår, hvor størstedelen af fradraget forfalder. Denne forskydning skyldes 

lagerprincippet, hvor beskatning tager udgangspunkt i forskellen mellem primo og ultimo værdi og 

beregningsformlen, som kun lader fradraget være en procentsats af renten. Skattefradraget det 

andet år beregnes således: 

 

Basisrenten   

EURIBOR -12 m. (pr. primo 
januar2011/ultimo december 
2010) 

+1,66 % 

Fastrenten +3,50 % 
Basisrente +5,16 % 
 
Hovedstol 

                                   
1.000.000 

Fast rente (5,16%) 51.600 
    

Variabelt afkast (DKK) 
Indfrielsessum 1.044.520 
Hovedstol 1.000.000 
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Årets betaling ifbm.forpligtelsen 1.022.260 
Debitor Kurstab 43.571 

    

  (DKK) 

Skattefradrag i alt 95.171 

Figur 4.6. 

Udover denne likvidmæssige forskydning og binding for virksomheden, er der også en 

beregningsmæssig difference, som reelt fortabes(permanent difference)88

 

. 

Akkumuleret skattefradrag (DKK) 

Hvad fradraget ville have været hvis 
rente 

147.720 

Fradrag for kurstabet  147.256 
Difference   464 

Figur 4.7. 

 

Se for gennemgang af den skatteretlige effekt på regnskabet i komparativ analyse kap.5. 

                                                      
88 Bundgaard og Dyppel: "Overskudsafhængige lån -Om udformning, økonomiske rationaler og den mangelfulde skatteretlige 
regulering" Afsnit 5.2. TfS 2009, 408. 
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5 Komparativ analyse 
Ovenstående teorigennemgang er delt op i fagområder. Den komparative analyse vil være en 

sammenholdelse af egenkapital og fremmedkapital på tværs af fagområderne. Meget af analysen 

vil være baseret på, hvad der allerede er behandlet i teoriafsnit, blot sat i en komparativ kontekst. 

For at kunne foretage den komparative analyse må man først fastlægge, hvordan metodikken skal 

være, idet man ellers risikerer, at analysefundamentet er inkompatibelt for en tværfaglig analyse. 

 

På baggrund af dette starter analysen fra toppen med hovedprincipperne og derefter gennemgås 

de enkelte egenskaber, et hybridt instrument kan have. Denne systematik er i overensstemmelse 

med den anvendt metode i afsnittene for "Regnskab" og "Skatteret". Den komparative analyse vil 

efterfølgende blive gennemgået i opgavens cases. 

5.1 Grundlæggende metodik i behandling af hybride finansielle 
instrumenter 

Grundlæggende anskues hybride finansielle instrumenter som en sammensat byggeklods, 

kombineret af et gældselement, hvortil der er tilknyttet visse egenskaber. Denne basale generiske 

anskuelse af det hybride instrument afspejler sig også i den regnskabsmæssige behandling, hvor 

de enkelte dele af instrumentet skal dissekeres og behandles separat. Forudsætning for denne 

fremgangsmåde er, at kriterierne for det regnskabsmæssige begreb "sammensat kontrakt" er 

opfyldte, jf. Afsnit 3.5.1. Af denne metodik kan også udledes, at gældselementet og instrumentets 

tilknyttede egenskaber ikke nødvendigvis skal behandles ens.  

Skatteretligt afspejler denne selvsamme opsplittende metodik sig i, at klassifikation af et 

instrument ikke automatisk medfører, at instrumentets afkast også bliver klassificeret konsistens 

med selve instrumentet. Afkast skal opfylde det skatteretlige udbytte- eller rentebegreb, som har 

selvstændig ret. 

Således er der ingen divergerende forskelle i metodikken i, hvorledes hybride finansielle 

instrumenter skal behandles. Dette vil afspejle sig i den komparative analyse. 
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5.2 Finansielle forpligtelser 

5.2.1 Hovedprincippet 
Det overordnede kriterium for finansielle forpligtelser synes at være ensartet for både regnskab og 

skatteret, da begge tager udgangspunkt i, at der for debitor skal foreligge en retslig forpligtelse til 

at aflevere likvider, og denne vurdering tager konkret udgangspunkt i aftalevilkårene i kontrakten. 

 

Ovenstående hovedprincip understreger vigtigheden af ikke at sætte gældsaftaler under statiske 

regler, men at foretage en analytisk vurdering af de enkelte tilfælde.  Ovenstående hovedprincip 

er særdeles bredt formuleret, og lægger derfor også op til mere konkrete, specifikke kriterier.  

5.3 Egenkapital 

5.3.1 Hovedprincippet 
I modsætning til finansielle forpligtelser, der både skatteretligt og regnskabsmæssigt anskues på 

virksomhedsniveau, er perspektiverne anderledes for egenkapitalen. Egenkapital er 

regnskabsmæssigt residual i balancen og derfor afhængig af andre regnskabsposter. Dette står i 

kontrast til skatteretten, som anskuer ejerandel som en omsættelig andel i en juridisk person med 

selvstændig skattesubjektivitet, hvortil investor har en forventning om udbytte og en ret til at 

modtage dette efter enhedens forskrifter eller vedtægter.  

 

Skatteretten tager afsæt i ejerskab, fordi beskatning af ejerandelen er forbundet med afståelse af 

ejerskabet af kapitalandele. Dette er ikke helt i overens med det regnskabsmæssige perspektiv, 

der lader egenkapitalen være en residual - akkumulering af fremført underskud eller overført 

overskud - og derved optage et helhedssyn. Implikationer for denne forskel afspejler sig i 

nedenstående analyse af specifikke forhold. 

5.4 Hybride instrumenter - andre vurderingskriterier 

5.4.1 Afregning i egenkapital og konverteringsret 
 

Skønt hovedprincippet fastlægger, at afregning af finansielle fordringer skal ske i likvider, fraviges 

dette dog regnskabsmæssigt. Det ligger således inden for begrebet finansielle forpligtelser i 
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regnskabsmæssig sammenhæng, at der også kan ske afregning ved levering af et finansielt aktiv. 

Udover denne forskel, er der også andre områder i regnskabet i forhold til afregning i egenkapital 

og konvertering, der skaber diskrepans mellem regnskab og skatteret. 

1. Sandsynlighed for konvertering: I skatteretlige sammenhænge lægges til grund i 

klassifikationen, hvorvidt der er tale om en ret eller en pligt til at konvertere. I 

regnskabsmæssig sammenhæng er det umiddelbart ikke vigtigt, da vurderingen af 

sandsynligheden for, om den indbyggede ret i kontrakten vil eller ikke vil blive anvendt, 

ikke må indgå i vurderingen, jf. IAS 32.30.  

2. Investorrisiko: Modsat skatteretten, sondrer man i regnskabsmæssig sammenhæng 

mellem finansielt instrument, der afregnes efter "fast-til-fast" princippet, og variabel 

afregning i virksomhedens egenkapitalinstrumenter.  Det regnskabsmæssige perspektiv 

anskues i høj grad ud fra et investorrisikoperspektiv, og graden af reel investor interesse i 

virksomheden. Ved "fast-til-fast" skubbes risikoen for værdi af ejerandelenes volatilitet 

over til rettighedshaver, og klassifikationen falder således på egenkapital. Modsat ved 

variabel afregning, hvor risikoen endnu ikke er forskubbet, og klassifikationen på baggrund 

heraf er en finansiel forpligtelse.  

3. Skatteværn: I det skatteretlige perspektiv anskues investorrisikoen slet ikke. Dette 

illustreres for visse typer af konvertible obligationer afsnit 4.5.2, som behandles efter ABL, 

uagtet hvorledes indfrielse af obligationen sker. Betragtningen er her, at investor vil bære 

en risiko, lige meget hvordan der afregnes i egenkapitalinstrumenter. Det afgørende i 

skatteretligt perspektiv er blot, at der er en reel ret til at konvertere. Indskærpelsen af 

reglen i lov. nr. 530 af 17.06.2008 betød, at omfanget af ABL § 1 stk. 3 blev yderligere 

indsnævret. Dette blev begrundet i, at den tidligere regel havde den effekt, at visse 

instrumenter kunne være omfattet af flere love, hvorved man risikerede, at den mest 

fordelagtige lov blev valgt til at regulerer instrumentet med89

                                                      
89 Bundtgaard: "Finansiel innovation som skatteretlig udfordring - Mandatory convertibles og reverse convertibles i dansk 

skatteret" 2011 s.46 

. Dette formål understreger 

det grundlæggende rationale i skatteretten, og i særdeleshed de regler, der berører 

finansielle instrumenter, at reglerne er værn mod skattespekulation.    
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Figur 5.1. Kilde: Egen tilvirkning 

5.4.2 Betingede betalinger 
Særdeles centrale elementer i kontrakten er selvfølgelig afregningsbetingelser af afkastet og 

rentevilkårene, hvorfor der både inden for skatteret og regnskab er tilknyttet kriterier til netop 

disse områder. 

 

Kriteriet for at en kontrakts afkast er renter, er om det opfylder rentebegrebet om retligt og reel 

forpligtelse, der påhviler debitor til at betale. Dette skal efter Højesterets fortolkning være direkte 

og konkret, jf. den omtalte TfS1960.355H. Dette kriterium synes at spejle vurderingsmomenter i 

IAS 32.5 om betingede betalingsformer og "uden substans"- vurderingen. Her anses et finansielt 

instrument betingede betalinger som egenkapitalsinstrument, hvis det udløsende forhold efter en 

konkret vurdering er højst usædvanligt og sjældent, dvs. forpligtelsen er ikke reel. Disse 

regnskabsmæssige kriterier afspejler meget godt den skatteretlige realitetsgrundsætning, hvor 

manglende momenter som løbetid, forfaldsdato, forfaldsbetingelser, ordinære ydelsesdatoer, og 

om der er ret til at gennemtvinge betaling af ydelser i lighed med andre kreditorer, stærkt 

indikerer, at den indskudte kapital reelt er egenkapital. Skønt det teoretiske udgangspunkt lader til 

at være sammenfaldende, kan der ved en konkret fortolkning af aftalen, og i særdeleshed det 

afkast, der er tilknyttet forpligtelsen, være diskrepans. Dette skyldes, at skønt 

vurderingsmomenter regnskabsmæssigt og skatteretligt overordnet er enslydende, er den 

efterfølgende behandling anderledes. Relevant for opgaven kan følgende diskrepans nævnes:  
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1. Resultatafhængigt afkast til kreditor behandles i skatteretten som kurstab efter KGL. I 

modsætning hertil skal det regnskabsmæssigt behandles som renteomkostninger. 

Forskellen afspejler sig konkret i rentefradraget, da skatteberegningen kun tillader en 

mindre del at blive fradraget, mens det fulde beløb indgår i renteomkostninger. Forskellen 

aktiveres som udskudt skat, idet der regnskabsmæssigt er foretaget større fradrag end 

skatteretlig berettiget, og derfor er der regnskabsmæssigt præsenteret mindre skat af 

årets resultat end berettiget. Dette udlignes af det fradrag, der endelig modtages, når lånet 

indfries. 

 

2. Er udbetaling af afkast til kreditor afhængig af, hvorvidt der sker udbytteudlodning, skal 

denne som udgangspunkt regnskabsmæssigt behandles som rentebetaling. Dette 

forudsætter, at renteudbetalinger ikke kan udskydes uendeligt, men kommer til 

udbetaling, når lånet endeligt udløber.  I det år, hvor renten ikke kommer til udbetaling, 

men blot er påløbet, skal den ikke udgiftsføres, men passiveres som en finansiel 

forpligtelse eller påskrives hovedstolen, hvis denne er klassificeret som egenkapital. 

Skattemæssigt er der dog fuldt fradrag for denne renteudgift, idet rentebegrebet ikke 

kræver, at den er kommet til udbetaling, men blot er påløbet, således at kreditor har fået 

den tilskrevet. Denne forskydning afspejler sig ikke blot i, at renterne passiveres som 

finansiel forpligtelse, men at dette også sker for det allerede anvendte rentefradrag som 

udskudt skat.    

  

3. Lånets løbetid skal regnskabsmæssigt tage afsæt i en "Non substans" analyse, for at kunne 

vurdere, hvorvidt instrumentet skal klassificeres som en forpligtelse eller egenkapital. Ved 

uendelig løbetid skal instrumentet klassificeres som egenkapitalsinstrument, da indfrielse 

af den kun kan ske ved kollektive krav, dvs. likvidation. Dette er ikke tilfældet ved 

skatteretten. Skatteretligt falder man tilbage på de civilretlige definitioner af forpligtelse og 

ejerandel og selve aftalens vilkår, idet lånets lange løbetid i sig selv ikke kan medføre 

klassifikation som egenkapital.   

 

Forskellene kan illustreres som i nedenstående tabel: 
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Betingede betalinger 

 Hybrid 
egenskaber 

Regnskabsmæssig 
klassifikation 

Skatteretlig 
klassifikation 

Resultatafhængigt 
afkast til kreditor 

Rentefradrag Kurstab (fradrag) 

Udbetaling af 
kreditorafkast 
afhænger af, 
hvorvidt der sker 
udbytteudlodning 

Udgiftsføres når 
renten forfalder 

Fradrag når renten 
påløber 

Instrumentets 
løbetid 

Non-substans 
betragtning 

Juridisk/skatteretlig 
investor begreb 

Figur 5.2. 

5.5 Cases - Komparativ analyse og diskussion 
I nedenstående afsnit gennemgås casene ud fra en komparativ analyse. Gennemgang af DONG vil 

være en illustration af, hvad DONG har foretaget og vurderet i deres behandling af instrumentet, 

og hvorvidt dette giver en retvisende præsentation af hybridkapitalen og dens skatteeffekt ud fra 

et normativt perspektiv. I modsætning hertil er gennemgangen af den teoretiske case ABC ren 

normativt, og vil være en illustration af, hvordan præsentation af det hybride instrument giver det 

bedste billede for regnskabsbrugere, men også hvordan præsentation heraf skal være ud fra et 

skatteretligt perspektiv, og hvordan diskrepans kan afbødes. 

5.5.1 Komparativ analyse og diskussion: Teoretisk case ABC  

Scenario 2 
Som grundlag for den komparative analyse er nedenstående tabel opstillet for at skabe overblik 

over de regnskabs- og skatteretlige klassifikationer. 
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Scenario 2 

 Konvertibel 
obligation 

Regnskabsmæssig 
klassifikation 

Skatteretlig  
klassifikation 

Klassifikation af den 
konvertible 
obligation  

• Tegningsret 
præsenteres under 
egenkapitalen 
• Obligation præsenteres 
som gældsforpligtelse 

•Hele den konvertibel 
obligation skal behandles 
som egenkapital jf. ABL § 1 
stk. 3 

Klassifikation af 
afkast af den 
konvertible 
obligation 

•Renteomkostning •Rentefradrag 

Figur 5.5. 

 

Af ovenstående fremgår det, at klassifikation af afkast til obligationsejere er ensartet for både 

skatteret og regnskab. Forskellen og derfor også udfordringen ligger i klassifikation af selve 

instrumentet, idet man ikke kan overføre den regnskabsmæssige klassifikation til den skatteretlige 

og omvendt. Hvis man fortolker den regnskabsmæssige præsentation skatteretligt, fremstår den 

som en finansiel kontrakt, da tegningsretten præsenteres separat fra gældsdelen, og umiddelbart 

også fremstår som at opfylde kriteriet "købsret" i KGL § 29 stk. 1. Denne skatteretlige fortolkning 

af den regnskabsmæssige præsentation er forkert, da instrumentets vilkår falder inden for 

rammerne af ABL § 1 stk. 3 om konvertibelt obligation, idet der foreligger reelt ret til at 

konvertere. Omvendt vil en overførsel af den skatteretlige klassifikation til den regnskabsmæssige, 

mangle opsplitningen mellem tegningsret og obligation, hvorved forpligtelsen vil blive 

præsenteret med tegningsretten, og dermed højere end skatteretlig berettiget.  

 

Ovenstående diskrepans kan foranlediges til forvirring hos en regnskabsbruger, hvis denne skal 

vurdere instrumentets natur og de skatteretlige implikationer, hvorfor det fordrer til yderligere 

oplysninger præsenteres i regnskabet. Rammerne for præsentationen sker på basis af 

systematikken i IFRS 7. Relevant for case 2 er kategorierne "Andre oplysninger", som i bred 

forstand omfatter "Regnskabspraksis" og "Kvalitative og kvantitative oplysningskrav", som 

vedrører vilkårene for instrumentet, således at det viser de mulige fremtidige 

udviklingsmuligheder for lånet og derved også de skatteretlige implikationer. Nedenstående 

illustrerer dette: 

 



En komparativ analyse af hybride finansielle instrumenter - ud fra et regnskabsmæssig og skatteretligt perspektiv 

Kandidatafhandling efteråret 2011 
 

95 

 

Konvertibel obligation - note til 

regnskabsposten 

  

Selskabet har udstedt følgende 

konvertibelt obligation 

  

Hovedstol (DKK): 1.000.000 

Udstedelsesdato: 31.12.2009 

Løbe tid: 10 år 

Rente: Påløbende årlig renteberegning 

3,5 % første 5 år derefter 2,5 + 

CIBOR p.a. 

Konverteringsret ved udløb (Europæisk): Långiver kan anvende sin 

konverteringsret ved lånets 

endelige udløb til 

udstedelsesdatoens aktiekurs 

(kurs:100), eller vælge indfrielse 

med likvide midler. 

Figur 5.6. 

 

Regnskabspraksis skal vise, hvordan værdien af instrumenter er beregnet, og derved også 

illustrere hvilke forudsætninger, der er indbygget i værdiansættelsen: 

 

Regnskabspraksis: Konvertibel obligation 

Første indregning 

Konvertibel obligation betragtes regnskabsmæssig som et hybridt finansielt instrument 

sammensat af et gældselement og egenkapitalselement. Udstederen af instrumentet skal på 

udstedelsesdatoen klassificere instrumentet og fastsætte den til dagsværdien. Til beregning af 

dagsværdien anvendes markedsrenten for et tilsvarende hybridt finansielt instrument. 

Forskellen mellem dagsværdien af gældselementet og provenuet svarer til den indbyggede 

tegningsret og indregnes i egenkapitalen.   

Efterfølgende måling 

Gælden måles efterfølgende til amortiseret kostpris efter den effektive rentes metode. 

Figur 5.7. 

 

Sammenfattende viser ovenstående gennemgang, at den finansielle præsentation af instrumentet 

ud fra et skatteretligt perspektiv ikke kan stå alene, da det ikke viser et dækkende og beskrivende 
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billede af det hybride finansielle instrument. Et forsøg på analogfortolkning mellem skatteretten 

og regnskab og omvendt er direkte forkert. Denne præsentation skal suppleres med IFRS 7 krav 

inden for kategorierne "Andre oplysninger" og "Kvalitative og kvantitative oplysningskrav". Her 

beskrives instrumentets vilkår og forudsætninger, hvorved instrumentet også skatteretligt 

fremstår som en konvertibel obligation efter ABL § 1 stk. 3.  

 

Scenario 3 

I modsætning til scenario 2 er der større sammenfald mellem den skatteretlig og 

regnskabsmæssige behandling af instrumentet i dette scenario. 

 

Både den skatteretlig såvel som den regnskabsmæssige klassifikation af instrumentet er 

egenkapital, og afkast heraf er renter. Således skal oplysninger i IFRS 7 ud fra et skatteretligt 

perspektiv blot give et uddybende billede af instrumentet.   

 

Scenario 3 

 Konvertibel 
obligation 

Regnskabsmæssig 
klassifikation 

Skatteretretlig 
klassifikation 

Klassifikation af 
den konvertibel 
obligation 

Konvertibel obligation: 
Præsenteres under 
egenkapital 

Konvertibel obligation: 
Hele den konvertible 
obligation anses som 
tegningsret, og skal 
behandles som egenkapital 
jf. ABL § 1 stk. 3 

Klassifikation af 
afkast af den 
konvertible 
obligation 

Renteomkostning Rentefradrag 

Figur 5.8. 

 

I lighed med scenario 2 skal der oplyses om obligationens vilkår i noten til egenkapital.  

 

Konvertibel obligation - note til 

egenkapitalen 

  

Selskabet har udstedt følgende 

konvertibelt obligation: 

  

Hovedstol (DKK): 1.000.000 
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Udstedelsesdato 31.12.2009 

Løbe tid: Efter 10 år sker der automatisk forlængelse af 

låneaftalen, dog har kreditor i denne 

forbindelse mulighed for at opsige låneaftalen. 

Rente:  3,5 % af hovedstolen de første 5 år, derefter 

2,5 + CIBOR(1år). Udbetaling af renten sker kun 

ved udlodning af udbytte. Ellers vil renten blive 

akkumuleret og udbetalt ved obligationens 

endelige udløb. 

Konverteringsret: Långiver kan anvende sin konverteringsret en 

gang årligt på balancedatoen ved konvertering 

er gælden af 10.000 stk. af virksomhedens 

aktier (kurs 100). Ved udløb sker indfrielse med 

kursen pr. låneudstedelsesdato  

(Kurs 100).  

Figur 5.9. 

 

Der skal yderligere beskrives baggrunden for den regnskabsmæssige klassifikation og indregning.  

 

Regnskabspraksis 

Selskabets udstedte konvertible obligationer opfattes som hybridt finansielt 

instrument. Grundet aftalens vilkår klassificeres den som egenkapital, og 

indregnes til dagværdien, som er provenuet fra udstedelsen af obligationen. 

Der foretages ikke efterfølgende regulering men omklassifikation til 

stamkapital, når gælden endelig udløber. Kreditors afkast af lånet klassificeres 

som rente, og udgiftsføres i resultatopgørelsen. 

Figur 5.10. 

 

Som tidligere nævnt er der ikke forskel mellem den regnskabsmæssige og den skatteretlige 

behandling, hvorfor oplysninger efter IFRS 7 supplerer. 

Sammenfatning af case ABC 
Ovenstående er en illustration af den potentielle diskrepans mellem den regnskabsmæssige og 

skatteretlige behandling af et hybridt instrument. Ovenstående viser, at ændringer i 

konverteringsvilkårene kan have indflydelse på den regnskabsmæssige behandling, men ingen 
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effekt har for den skatteretlige. Dette viser tydeligt, at regnskab og skatteretten underlægger 

forskellige vurderingskriterier, begrundet i de tidligere omtalte rationaler, regnskabet og 

skatteretten operer med, jf. afsnit 1.1.1. og 1.1.2. Denne effekt aflejrer sig i regnskabet, således 

kan der ikke ukritisk foretage en analogfortolkning mellem den skatteretlige behandling af 

instrumentet til regnskab og omvendt. 

 

Skønt der er store forskelle i klassifikationen af det samme instrument, afbødes denne forskel i høj 

grad af kravene i IFRS 7, hvor yderligere oplysninger om instrumentet skal vises i noterne og 

regnskabspraksis. Disse yderligere kvalitative oplysninger kan anvendes til at deducere de 

skatteretlige forhold, og derved kan regnskabsbruger skitsere et billede af, hvad for nogle 

skatteretlige implikationer instrumentet måtte have, når adgang til kontrakten for 

regnskabsbrugerne ikke er muligt. 

5.5.2 Komparativ analyse og diskussion: DONG  
I figuren nedenfor skitseres regnskabs- og skattemæssig klassifikation for DONG's hybrid kapital. 

 

DONG case 

  Regnskab Skatteret 
Klassifikation af 
DONGs hybrid 
kapital 

•Egenkapitalsinstrument •Forpligtelse 

Klassifikation af 
afkast på DONGs 
hybrid kapital 

•Egenkapitalsinstrument: 
Afkast behandles som 
udbytte og føres på 
egenkapitalsopgørelse 

•Rentefradrag 

Figur 5.3. Kilde: Egen tilvirkning på baggrund af analyse af case afsnit 

 

I modsætning til Case ABC er hele det sammensatte instrument klassificeret som 

egenkapitalsinstrument, hvilket betyder, at obligationshavers afkast også føres i 

egenkapitalsopgørelsen, således at dette ikke rammer resultatopgørelsen. Ud fra et skatteretligt 

perspektiv er det især interessant, at rentefradraget også præsenteres uden om 

resultatopgørelsen i lighed med renterne. 
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Ud fra et ejerteoretisk synspunkt kan det diskuteres, hvorvidt det er hensigtsmæssigt, at 

præsentationen af hybridkapitalen, lånets omkostninger og skattefradraget sker i egenkapitalen. 

Udgangspunktet i ejerteorien er, at virksomheden anses som et redskab til at maksimere ejernes 

værdi, hvorfor balancen restriktivt skal sondre mellem egenkapitalen og fremmed forpligtelsen, og 

resultatopgørelsen skal afspejle opbygning af værdi i regnskabsåret for ejerne.  

 

En præsentation af hybridkapitalen i egenkapitalen vil være at sløre grænsen mellem 

fremmedkapital og egenkapital, da denne ikke er en forpligtelse til aktionærer. Det forekommer 

også problematisk, at klassifikation af renterne føres i egenkapitalsopgørelsen, hvorved den årlige 

renteeffekt ved instrumentet føres uden om resultatopgørelsen. Selvom dette afkast ikke tilfalder 

selskabets juridiske aktionærer, men reelt er en renteomkostning. Det er også værd at bemærke, 

at afkastet præsenteres under overskriften "Transaktioner med ejerne", jf. bilag6. Kigger man 

yderligere på hybrid kapitalens juridiske karakteristika, opfylder den ikke særtrækkene for 

egenkapital. Indehaver af hybrid kapital har et reelt retligt krav til at modtage renter og ikke blot 

en forventning, som det er tilfældet med aktionærer, jf. Afsnit skatteretlig gennemgang af case 

afsnit 4.6.2. 

 

Den eneste mulighed for at se den "rene" effekt for aktionærerne er i årsrapportens note 13 

vedrørende Resultat pr. aktie, jf. bilag 8, hvor resultat er fratrukket og renset for omkostninger 

mv. vedrørende obligationslånet. 

 

Ovenstående argumenter viser, at helhedsbilledet for de juridiske aktionærer mangler, når 

instrumentets afkast klassificeres som et egenkapitalsinstrument, og dermed "ryger uden om" 

resultatopgørelsen, og klassifikationen af selve forpligtelsen således slører grænsen mellem 

egenkapital og fremmedkapital. Denne skævvridning af præsentation af instrumentet synes dog at 

opvejes ved, at DONG i årsrapporten har en omfattende beskrivelse af instrumentet og dets 

konsekvenser, herunder klassifikationen og baggrunden herfor, samt den anvendte 

regnskabspraksis i forbindelse med instrumentet, jf. tabel 4. Sammenholdes dette med 

specifikationen af egenkapitalsopgørelsen (bilag 6) synes denne skævvridningen at være noget 

udlignet. Dette ændrer dog ikke ved det faktum, at balancen ud fra et ejerteori perspektiv, som er 
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forankret på de juridiske begreber for investor og kreditor, til en hvis grad udvisker den juridiske 

grænse mellem fremmedkapitalen og egenkapital og dets effekter på resultatopgørelsen.  

 

Med ovenstående sondring mellem regnskab og skatteret for løbetiden, kan følgende model 

opstilles, der koger årsagen til forskellen fundamentalt ned til grundperspektiverne i det eksterne 

regnskab. 

 
Figur 5.4. Kilde: Egen tilvirkning 

5.5.3 Komparativ analyse: Case TfS .1998.77.LR 
I den regnskabsmæssige behandling splittes instrumentet op i de enkelte dele. Selve hoveddelen 

af instrumentet klassificeres som finansiel forpligtelse. Afkastet er yderligere delt op i to dele, en 

basisrente og en variabel resultatafhængig rente. Basisrenten er så tæt knyttet til hovedstolen, at 

den ikke kan adskilles, og den udgør således også en forpligtelse. Den variable del af afkastet 

klassificeres ligeledes som en finansiel forpligtelse, såfremt non-substans testen bestås, hvilket 

vurderes at være tilfældet i denne case.  

 

I skattemæssig sammenhæng klassificeres hovedparten af aftalen ligeledes som en finansiel 

forpligtelse. Anderledes ser det ud i forhold til renterne; disse opsplittes i lighed med den 

regnskabsmæssige behandling i en fast basis og variabel del. Modsat den regnskabsmæssige 

behandling af renterne, behandles basisrenten og den variable rente anderledes i skattemæssig 

sammenhæng. Basisrenten opfylder rentebegrebet og behandles derefter (fuldt rentefradrag). 

Den variable rente opfylder ikke rentebegrebet, men behandles efter KGL som kurstab, jf. afsnit 

4.6.3 skatteretlige case gennemgang. 
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Case TfS.1998.77LR 

 Mezzaninkapital Regnskabsmæssig 
klassifikation 

Skatteretlig 
klassifikation 

Klassifikation af 
mezzaninkapital 

•Forpligtelse •Forpligtelse 

Klassifikation af afkast på 
mezzaninkapital 

•Basis rente: 
Rentefradrag  
 •Variabel rente:  
Rentefradrag 

•Basis rente: 
Rentefradrag  
•Variabel rente: 
Kurstab 

Figur 5.11. Kilde: Egen tilvirkning på baggrund af teoriafsnit/casegennemgang 

 

Som det fremgår af ovenstående, er der hovedsageligt diskrepans mellem den skatteretlig og 

regnskabsmæssig klassifikation af den variable del af afkastet i denne case, og det er således dette 

punkt, der er mest interessant i forbindelse med den komparative analyse. Forskellen på 

klassifikationen af afkastet mellem de to områder betyder rent praktisk, at rentebeløbet i 

regnskabsmæssig sammenhæng fremstår som renteomkostninger, mens kun en del af disse 

renteomkostninger kan fradrages i skattemæssig sammenhæng, fordi den variable del behandles 

som kurstab. Der foretages således umiddelbart større rentefradrag regnskabsmæssigt end 

skattemæssigt med den effekt, at den effektive skattebetaling skattemæssigt er større end 

regnskabsmæssigt. Når lånet indfries, udlignes dette af fradraget, som modtages ved indfrielsen. 

Den forskel, der er mellem skatteretten og regnskab, er derfor blot en forskydning af fradraget, 

således at fradraget regnskabsmæssigt tages tidligere end det skattemæssigt er berettiget til. 

 

Nedenfor viser figurer beregningen af differencen i rentefradraget, som opstår, som følge af 

diskrepansen mellem skat og regnskab. Skatteberegningen for 2010 fremgår kort nedenfor: 

Taloplysninger i de følgende tabeller er taget fra bilag 7, og de tidligere gennemgange af casen i 

det regnskabsmæssige og skatteretlige perspektiv, jf. afsnit 3.9.3 og afsnit 4.6.3. 

 

Skatteberegning 2010 (DKK)   

Skattegrundlag 126.140 
Skat (25 %)  31.535 
    

Forskel mellem regnskabs- og skattemæssigt rentefradrag:   
Regnskabsmæssige rentefradrag 73.860 
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Skatteretlige rentefradrag  52.085 
I alt skattemæssig ej fradragsberettiget 21.775 

Skatteeffekt af ej fradragsberettiget (25 %) 5.444 

    
Årets effektive skat:   
Årets skat 31.535 

Skatteværdi af difference mellem regnskab og skat 5.444 
I alt årets effektive skat - til betaling pr. 31.12.2010 36.979 

    
Figur 5.12. 

Som det fremgår af ovenstående, medfører den forskellige behandling af afkastet skattemæssigt 

og regnskabsmæssigt, at der i regnskabet fremkommer et udskudt skatteaktiv på 5.444 DKK, fordi 

denne skal behandles som kursgevinst. Bogføringen af dette fremgår nedenfor: 

 

Bogføring 2010     
Bogføringsprefix Bogføringstekst Regnskabspost Beløb 

(DKK) 
Debet 25 % af resultat før skat Skat af årets resultat 31.535 
Debet Udskudt skat Udskudt skat 5.444 
Kredit Årets skattebetaling Likvider 36.979 

Figur 5.13. 

 

I 2011, hvor instrumentet indfries, opnås det fulde fradrag, og skævvridningen af rentefradraget 

udlignes: 

Skatteberegning 2011 (DKK)   
Skattegrundlag 126.140 
25 % af resultatet før skat 31.535 
    

Regnskabsmæssige rentefradrag 73.860 
Skatteretlige fradrag 95.171 
Merfradrag 21.311 
Skatteeffekten af merfradraget (25%) 5.328 

    
    
Årets effektive skat   
25 % af resultatet før skat -31.535 

Skatteværdi af difference mellem regnskab og skat 5.328 
Effektiv skat -26.207 
    

Figur 5.14. 
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Fradragsforskellen i 2011 udlignes til dels af det udskudte skatteaktiv fra 2010. Den difference der 

alligevel opstår skyldes, at den skatteretlige behandling af kreditorafkast som kursgevinst 

medfører, at en lille del af dette afkast skattemæssigt fortabes (permanent difference). Der 

foretages regulering herfor i regnskabet for udskudt skat tidligere år, således at den neutraliseres.   

 

Bogføring 2011       
Bogføringsprefix Bogføringstekst Regnskabspost Beløb(DKK) 
Kredit Årets skattebetaling Likvider 26.207 

Kredit Regulering af udskudt skat Udskudt skat 5.328 

Debit 25 % af resultat før skat Skat af årets resultat 31.535 

 

Udligning af udskudt skat tidligere år (DKK)     
Udskudt skat 2010   -5.444 
Skatteregulering 2011   5.328 

Forskel   -116 

      
Forskel pga. skattemæssig behandling som 
kursgevinst, jf. figur 4.7 

  464 

Skatteeffekten (25 %)   116 

Figur 5.15 

5.5.4 Sammenfatning 
For at skabe overblik over ovenstående komparativ analyse opstilles nogle tabeller, der går et 

niveau højere op fra egenskabsbeskrivelser til forskellige former for hybride instrumenter. 

Tabellen illustrerer behandling af henholdsvis klassifikation af hybride finansielle instrumenter og 

afkast af instrumenterne. Tabellerne tager udgangspunkt i generiske hybride instrumenter 

beskrevet tidligere i opgaven, idet en ændring af konkret aftaleforhold kan ændre klassifikationen 

og behandling af instrumentet.  

 

Da det hybride instrument skal dissekeres, og instrumentets enkelte dele skal behandles separat, 

vil nedenstående tabeller også sondre mellem selve forpligtelsen og afkast af instrumentet. 
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REGNSKAB/SKAT Instrumentet skal 
behandles som fiansiel 
forpligtelse efter KGL 

Instrumentet skal 
behandles som 
egenkapital efter ABL 

Finansielforpligtelse • Fremmedforpligtelse 
• Mezzaninkapital 
• Udbetaling af afkast til 
kreditor afhængig af hvorvidt 
der sker udbytte udlodning 

•Konvertibel obligation 
(variabel indfrielse) 

Egenkapital •Forpligtelse med uendelig 
løbetid 

• Egenkapital 
• Konvertibel obligation  
(fast antal aktier ved 
indfrielse) 

Figur 5.16. Komparativ klassifikation af hybrid finansielt instrument - forpligtelsen 

 

 

REGNSKAB/SKAT Rentefradrag efter 
SEL  

Kursgevinst efter 
KGL 

Udbytte efter LL 

Kreditors afkast over 
resultatopgørelsen som 
finansiel omkostning 

• Gældsforpligtelse  
• Konvertibel 
obligation  
(variabel indfrielse) 

   

Kreditors afkast over 
resultatopgørelsen som 
finansiel omkostning+ 
udskudt skat 

 • Udbetaling af 
afkast til kreditor 
afhængig af hvorvidt 
der sker udbytte 
udlodning 

• Mezzaninkapital 
 

  

Kreditors afkast over 
egenkapitalen 

•Obligation med 
uendelig løbetid 
•Konvertibel 
obligation (fast antal 
aktier ved indfrielse) 

 •Egenkapital 

Figur 5.17. Komparativ sammenfatning af afkast til kreditorer 

 

Ovenstående forskelle understreger en signifikant behov for yderligere oplysninger i regnskabet. 

Dette kan ske med oplysninger i noter og beskrivelse af regnskabspraksis, som allerede illustreret. 

Ikke desto mindre foranlediger ovenstående forskelle, at der er et behov for ændringer i den 

nuværende praksis. Dette vil blive gennemgået i nedenstående kapitel. 
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5.6 Kritik og alternativer til den nuværende metodik i IAS 32 
Områdets kompleksitet sammenholdt med den stærke udvikling indenfor hybride finansielle 

instrumenter har medført kritik af den nuværende eksisterende ramme, som standarden agerer 

indenfor. Især residual betragtningen på egenkapitalen anført senere nedenfor, har været 

fremhævet som særdeles problematisk, da den har medført arbitrære klassifikationer90

 

. Den 

internationale standardudstedende organisation IASB og den amerikanske FASB har begge erkendt 

dette problem, og der pågår derfor en intens diskussion og arbejde i at forbedre standarden med 

udgangspunkt i konvergensprojektet. Inden for EU regi er emnet også til diskussion, idet IFRAG, 

som er en rådgivende organ for EU Kommission inden for regnskabsudvikling, har kommet med 

diverse diskussionsoplæg. 

I nedenstående afsnit vil de største og væsentligste kritikpunkter af nuværende praksis i regnskab 

blive fremhævet. Disse vil blive sat i kontekst til det skatte- og selskabsretlige udgangspunkt. 

Derefter vil fremstillingen fremhæve 2 nye retninger, som er foreslået af organisationerne. Især vil 

det blive analyseret, om der er sammenhæng mellem disse alternativer og det skatte- og 

selskabsretlige udgangspunkt, og også deres svagheder vil blive diskuteret.  

 

Der er på nuværende tidspunkt endnu ikke taget stilling til, hvad det endelig resultat af det 

igangværende arbejde skal være. 

5.6.1 Kritiske forhold i forbindelse med IAS 32 
Som det fremgår af afhandlingen og de gennemgåede cases heri, er klassifikationen af hybride 

finansielle instrumenter særdeles kompliceret. Der kan argumenteres for, at denne problemstilling 

bl.a. skyldes, at IAS 32 bygger på den traditionelle deling af egenkapital og forpligtelser, og at de 

hybride instrumenter netop udfordrer denne opdeling ved at indeholde elementer af begge dele. 

På sin vis er IAS 32 således "mangelfuld" i forhold til behandling af de nye finansieringsformer i 

form af hybride instrumenter, og som det vil fremgå i diskussionen nedenfor, kan der på baggrund 

af dette let opstå fortolkningsproblemer og inkonsistens i behandlingen af de hybride 

instrumenter.  

                                                      
90 Elling: "Finansiel Rapportering - teori og regulering" 2008 s. 276 



En komparativ analyse af hybride finansielle instrumenter - ud fra et regnskabsmæssig og skatteretligt perspektiv 

Kandidatafhandling efteråret 2011 
 

106 

 

Enhedsperspektiv vs. Ejerperspektiv 
Som tidligere nævnt i afhandlingen, er det af afgørende betydning for det eksterne regnskab, 

hvilket perspektiv det anskues ud fra, og hvad der ønskes belyst i den sammenhæng.  Således kan 

klassifikationen af visse hybride egenskaber ændre sig dramatisk ved ændring af perspektiv. (Se 

tidlige afsnit 3.2 for gennemgang af enheds- og ejerperspektiv.) 

 

Reklassifikation mellem gældsposter vs. Udvanding af aktionærejerskab  

I princippet har klassifikationen af hybride instrumenter ikke den store betydning ud fra 

enhedsperspektivet, idet regnskabet og virksomheden anskues ud fra et selvstændigt 

"helhedsbillede". Egenkapital og fremmedkapital anses overordnet som gæld, klassifikationen er 

blot afhængig af, hvorvidt gælden er til ejerne eller kreditorerne. Uagtet hvad, anses det som 

gæld. Ved konvertering af instrumentet taber virksomheden således ikke værdi, men der sker blot 

en reklassifikation mellem to gældsposter. Det er de før-konvertering eksisterende investorers 

værdi, der svækkes, og udvandes af konverteringen91

 

. 

Betragtes klassifikationen derimod ud fra ejerperspektivet, hvor regnskabet anskues fra de 

juridiske aktionærers synsvinkel, har det dog afgørende betydning for, hvorledes klassifikation af 

instrumenter sker. I dette perspektiv vil klassifikationen af hybride instrumenter altid være 

finansiel forpligtelse, idet de nuværende aktionærer forpligter sig til at afgive ressourcer ved fx 

konvertering, eller dele deres udbytte ved mezzaninkapital. Således er der også taget højde for 

udvandingseffekten i dette perspektiv.  

 

Ovenstående viser ganske tydeligt, at begrebet et retvisende billede i høj grad er afhængig af det 

regnskabsteoretiske perspektiv. Ses regnskabet i ejerperspektiv, er klassifikation og opdelingen 

mellem forpligtelser og egenkapital vigtig, mens opdelingen ud fra enhedsperspektivet ikke har 

den store betydning, da begge elementer er gæld blot med forskellige bagvedliggende forhold.  

 

 

 

                                                      
91 EFRAG: Discussion paper: Distinguishing between liabilities and equity s.24 
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Det teoretiske perspektiv i IFRS 

I IFRS nuværende Begrebsramme er det ikke specifikt angivet, hvilket perspektiv klassifikationen 

mellem egenkapital og gæld skal anskues ud fra92. Ser man dog på de nuværende retningslinjer for 

klassifikation af egenkapital i IAS 32, hvor en ret til at konvertere til egne aktier (variabel 

konvertering) kan klassificeres som gæld, må det stærkt antages, at klassifikationen skal ses ud fra 

ejerteorien93

Residualbetragtning 

. Dog er dette teoretiske udgangspunkt ikke konsistent. I visse særlige tilfælde brydes 

dette princip, og klassifikationen antager en enhedsteoretisk tilgang. Eksempelvis ser vi i DONG-

casen, at hybrid kapital klassificeres som egenkapital og føres uden om resultatopgørelsen, selvom 

det på sin vis ikke spejler en reel investorinteresse eller ejerskab, og at man skatteretlige 

behandler instrumentet som en gældsforpligtelse. Ved denne regnskabsmæssige behandling 

kommer de reelle finansieringsomkostninger ikke til udtryk i resultatopgørelsen. Denne 

inkonsistens i anvendelse af perspektiv i IAS 32 forvrænger et retvisende billede.  

Som tidligere beskrevet i afhandlingen, defineres egenkapital i IAS 32 ud fra en residual-

betragtning. Den residualværdi, der er tilbage i virksomhedens aktiver, når virksomhedens 

forpligtelser er fratrukket, betragtes ud fra dette perspektiv som "investorinteressen" i 

virksomheden. Dette synspunkt stemmer også overens med Begrebsrammens paragraf 60.  

 

Denne residualfortolkning af egenkapitalen er problematisk, fordi egenkapitalen på den måde er 

direkte afhængig af andre faktorer - fx vil alle usikkerheder indregnet på aktivsiden afspejle sig 

direkte i egenkapitalen. Har man hypotetisk to ens virksomheder, hvor den ene har erhvervet 

goodwill, som aktiveres, og den anden har internt oparbejdet samme form for goodwill, som ikke 

kan aktiveres, vil man se to vidt forskellige resultater af egenkapitalen pga. residualbetragtningen. 

Dette kan virke uhensigtsmæssigt og være inkonsistent, da virksomhederne teoretisk er ens. 

                                                      
92 EFRAG: Discussion paper: Distinguishing between liabilities and equity s.25 
93 EFRAG: Discussion paper: Distinguishing between liabilities and equity s.37 
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Uoverensstemmelse mellem IAS 32 og Begrebsrammen - Sandsynlighedsvurderingen  
Sammenlignes IAS 32 med den overordnede Begrebsramme, findes en uoverensstemmelse i det 

man kan kalde for "sandsynlighedsvurderingen"94. Ser man på den generelle Begrebsramme 

fremgår det af denne, at indregning skal ske, når det er sandsynligt at afståelse af fremtidige 

økonomiske fordele vil ske95

 

. Begrebsrammen lægger således op til, at man generelt skal benytte 

en sandsynlighedsbetragtning, når indregningen bestemmes. Ser man derimod fx på finansielle 

instrumenter ud fra IAS 32, vil man ved klassifikationen se, at sandsynligheden for at 

konverteringsretten udnyttes, ikke indgår i vurderingen, når instrumenter skal klassificeres.  

Uanset hvor stor eller lille sandsynligen er for, at konvertering vil ske, vil det ikke påvirke 

klassifikationen af instrumentet. Eksempelvis skal visse instrumenter klassificeres som egenkapital, 

selvom kontrakt og markedsmæssige forhold stærkt indikerer, at konvertering til aktier bliver 

tabsgivende, og den rationelle rettighedshaver derfor ikke vil konvertere.  

 

Argumenter for at sandsynlighedsbetragtningen ikke skal indgå i vurderingen af klassifikationen er, 

at adfærd hos indehaveren af instrumentet ikke er til at forudsige eller nødvendigvis er rationel. 

Dette argument er på sin vis fornuftig nok, men stadig inkonsistens med resten af 

Begrebsrammen. Anskues dette punkt i forhold til skatte- og selskabsretten ses det, om end man 

ikke har indkorporeret en decideret sandsynlighedsbetragtning, så skelner skatteretten inden for 

dette område mellem " reel ret" og "pligt" til at konvertere, dvs. at man på sin vis skelner mellem, 

hvornår konverteringen er sikker, og hvornår den kun muligvis bliver indløst. Uanset at gældende 

ret for pligtig konvertering er usikkert og ud fra en konkret fortolkning skal anses som tegningsret, 

og derfor også behandles i lighed med egenkapital, er det en skatteretlig problemstilling 

begrundet i skatteværn.  

5.6.2 Alternativer til IAS 32  

Basic Ownership Approach 
IASB har tentativt besluttet nogle grundlæggende principper organisationen ønsker at undersøge 

nærmere i Preliminary views november 2007 no. 1550-100. Skønt dette udgangspunkt senere er 
                                                      
94 EFRAG: Discussion paper: Distinguishing between liabilities and equity s.34-36 
95 IFRS Begrebsrammen paragraf 90 
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blevet fraveget i IASB Agenda 13 Reference IASB/FASB Joint Board Meeting, har IASB arbejdet med 

dette princip i næsten to år, og det er derfor det bedste gennemarbejdede alternativ til den 

nuværende IAS 32.  

Den finansielle præsentation skal bestå af 3 grupperinger i det eksterne regnskab: 

1. Enhedens forretning 

2. Finansiering af enheden  

3. Enhedens egenkapital 

Enhver præsentation i balancen og resultatopgørelsen skal kategoriseres inden for disse 

subgrupper, hvilket også gælder sondringen mellem egenkapitalen og forpligtelser. Dette er ikke 

revolutionerende nyt. Indenfor dette princip ligger sondringen af hybride finansielle instrumenter 

mellem subgrupperne "Finansieringen af enheden" og "Enhedens egenkapital".  Det der dog er nyt 

er, at afkast, reguleringer og ændring i instrumentet skal klassificeres i den selv samme subgruppe 

instrumentet også tilhører, således at en regnskabsbruger kan sondre mellem ændringer, der er 

tilknyttet den finansielle aktivitet og enhedens drift96

 

.   

Basic Ownership Approach (BOA) tager udgangspunkt i 2 grundkriterier. Hvis disse opfyldes 

klassificeres instrumentet som egenkapital: 

1. Instrumentet udgør det yderste residuale krav på enhedens nettoaktiver ved en likvidation. 

Ved likvidation af den udstedende enhed, og såfremt klassifikation af instrumentet er 

foretaget, har indehaveren af instrumentet krav på en procentdel af aktiver i 

virksomheden, som er efterstillet alle andre krav.  

2. Indehaveren har ret til en procentdel af aktiver i virksomheden, der er tilgængeligt, efter 

alle højere prioriterede fordringer er blevet opfyldt. Indehaverens del afhænger af dens 

andel af de samlede fordringer med den laveste prioritet, og har ingen øvre eller nedre 

grænse, undtagen for mængden af aktiver tilgængeligt. 

                                                      
96 IASB/FASB: Meeting Summaries and Observers Note - IASB February 2010 s. 4 



En komparativ analyse af hybride finansielle instrumenter - ud fra et regnskabsmæssig og skatteretligt perspektiv 

Kandidatafhandling efteråret 2011 
 

110 

 

Konkrete implikationer for opgavens instrumenter 
Konkrete implikationer af BOA illustreres nedenfor med gennemgang af tidligere instrumenter 

anvendt i opgaven. Nedenstående tabel viser ganske tydeligt, at BOA anvender en restriktiv 

fortolkning af egenkapital, hvorved det eneste instrument, der er anvendt i opgaven, der skal 

kategoriseres som egenkapital, er den "rene" form for egenkapital. Der er også tættere 

sammenhæng mellem regnskab og skatteretten, fordi kriteriet i BOA er juridisk, med den lille 

afvigelse omkring konvertible obligationer. Ved anvendelse af BOA vil interessenter med særlig 

interesse for finansielle forpligtelser tydeligt kun sondre mellem instrumentet tilknyttet de 

juridiske aktionærer og andre kreditorer. 

 

Basic Ownership 

Approach/SKAT 

Instrumentet skal behandles 

som forpligtelse efter KGL 

Instrumentet skal behandles som 

egenkapital efter ABL 

Gældsforpligtelse • Fremmedforpligtelse 

• Mezzaninkapital 

• Udbetaling af afkast til kreditor 

afhængig af hvorvidt der sker 

udbytte udlodning 

• Obligation med uendelig 

løbetid 

• Konvertibel obligation (fast antal 

aktier ved indfrielse) 

• Konvertibelt obligation (variabelt 

indfrielse) 

Egenkapital   •Egenkapital 

Figur 5.18. 

 

BOA har også stor betydning for klassifikation af instrumentets afkast. Klassifikation af afkast på 

instrumenterne skal afspejle klassifikation af selve instrumentet. BOA løser problemet med 

manglende helhedsbillede i resultatopgørelsen for virksomhedens aktionærer. (se DONG case).   
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Basic Ownership 

Approach/SKAT 

Rentefradrag efter SEL Kursgevinst efter KGL Udbytte efter LL § 16 

Kreditors afkast over 

resultatopgørelsen som 

finansiel omkostning 

(Finansiering af enheden) 

• Gældsforpligtelse 

• Obligation med 

uendelig løbetid 

• Konvertibel 

obligation (fast antal 

aktier ved indfrielse) 

• Konvertibel 

obligation (variabelt 

indfrielse) 

  

Kreditors afkast over 

resultatopgørelsen som 

finansiel omkostning 

(Finansiering af enheden) + 

udskudt skat (Finansiering) 

  • Mezzaninkapital 

• Udbetaling af afkast 

til kreditor afhængig af 

hvorvidt der sker 

udbytte udlodning 

  

Afkast over egenkapitalen     •Egenkapital 

Figur 5.19. 

 

BOA synes at ligge sig tæt op af den juridiske civilretlige definition på gæld og forpligtelser, som 

skatteretten er baseret på, da vurdering ud fra efterstillelse er baseret på det konkursretlige 

konkurshierarki. Men ved konkrete forhold kan der være afvigelser. Disse indikerer dog, at hvor 

regnskab tidligere havde et bredere perspektiv i sondringen mellem egenkapital og forpligtelser, 

synes det nu at være omvendt. Således vil instrumenter, som falder indenfor 

specialskattelovgivning såsom definition af tegningsretter og konvertible obligationer, som 

behandles efter ABL, ikke være egenkapital efter BOA. Den restriktive fortolkning er også afspejlet 

i konsistensen af klassifikationen af afkast, som skal afspejle klassifikationen af selve instrumentet. 

Loss Absorption Approach: 
"Loss Absorption Approach" (LAA) angiver en anden tilgangsvinkel til, hvordan klassifikationen og 

sondringen mellem egenkapital og forpligtelser kan foretages. Der tages udgangspunkt i 

regnskabsbrugeren og deres interesse, som ud fra denne tilgang defineres som investorer og 

andre långivere og kreditorer.  
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I lighed med BOA er udgangspunktet, at det mest hensigtsmæssige må være at adskille og definere 

forpligtelser og egenkapital ud fra nogle givne karakteristika. Dette er også mest meningsfyldt og 

oplysningsgivende for regnskabsbrugeren i stedet for en residualbetragtning. 

 

Som tidligere nævnt i afhandlingen er der flere karakteristika, som kan være med til at bestemme, 

hvornår der er tale om egenkapital. I LAA anses "tabsdeltagelse" som et afgørende kriterium for, 

hvornår der er tale om henholdsvis egenkapital eller forpligtelse. I tilgangen kaldes dette for "loss 

absorbed" eller "tabsabsorberende", da denne kapital fungerer som en "buffer" i forhold til den 

øvrige forpligtelser, og de almindelige kreditorer sikres vidt muligt97

• Tabsabsorberende: Den tabsabsorberende kapital er efterstillet den øvrige kapital ved konkurs 

og deltager i løbende tab.  

.  

Denne "tabsabsorberende" kapital betegnes som "risk capital"(risikovillig kapital), og andre 

forpligtelser der ikke falder under definitionen af risikovillig kapital, er almindelig fremmed 

kapital(forpligtelse). Da man i denne tilgang anskuer og definerer egenkapitalen ud fra definerede 

karakteristika, og ikke blot ud fra residualbetragtningen, betyder det, at perspektivet tager 

udgangspunkt i enhedsteorien. Dette er dog ikke ensbetydende med, at denne tilgang ikke kan 

benyttes i forlængelse af ejerteorien, som det også vil blive beskrevet nedenfor. 

 

 
Figur 5.19.  Kilde: Egen tilvirkning på baggrund af teoriafsnit/artikel 

LAA ud fra ejerteori   
LAA er ved første øjekast inkonsistens med ejerteorien, idet egenkapitalen i denne tilgang 

defineres ud fra nogle fastlagte karakteristika, mens den i ejerteorien defineres som en residual af 

                                                      
97 EFRAG: Discussion paper: Distinguishing between liabilities and equity s.45 
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balancen. Denne inkonsistens kan dog overvindes, hvis kapitalen anskues i flere lag. Man kan kalde 

dette for en 2-trins vurdering af kapitalen.  

1. I første trin vurderes og udskilles kapital ved hjælp af kriterierne for "risikovillig kapital", for at 

identificere om instrumentet er potentiel egenkapital.  

2. I trin to vurderes, hvilken del af denne identificerede risikovillige kapital, som tilhører ejerne.  

Anses LAA således ud fra ejerteorien, er den rene egenkapital således den kapital, som både 

opfylder kriterierne som tabsabsorberende kapital og ejerskab. Alt andet anses som gæld. Inden 

for dette perspektiv kan man tale om, at der skabes en "tredje" gruppe af kapital på passivsiden 

som ligger imellem egenkapital og finansielle forpligtelser98

 

: 

 
Figur 5.20. Kilde: Egen tilvirkning på baggrund af teoriafsnit/artikel 

 

Andelen af tabsabsorberende kapital er ens både ud fra enheds- og ejerteorien, ud fra ejerteorien 

splittes den tabsabsorberende kapital blot yderligere op i den del af kapitalen, der er ejernes 

andel.  

Implikationer på opgavens anvendte instrumenter 
I tabellerne nedenfor ses, hvordan udvalgte typer af instrumenter vil blive klassificeret som hhv. 

egenkapital og forpligtelse efter Lost Absorption Approach ud fra ejerteori. 

 

                                                      
98 EFRAG: Discussion paper: Distinguishing between liabilities and equity s.49 
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Lost Absorption 

Approach/SKAT 

Instrumentet skal behandles 

som forpligtelse efter KGL 

Instrumentet skal behandles som 

egenkapital efter ABL 

Gældsforpligtelse •Fremmedforpligtelse 

•Mezzaninkapital (ikke 

tabsdeltagende) 

• Udbetaling af afkast til kreditor 

afhængig af hvorvidt der sker 

udbytteudlodning 

• Obligation med uendelig 

løbetid 

• Konvertibel obligation (fast antal aktier 

ved indfrielse) 

• Konvertibelt obligation (variabelt 

indfrielse) 

Risikovillig 

Kapital  

 • Mezzaninkapital (tabsdeltagende) 

Egenkapital   • Egenkapital 

 

Figur 5.21. Kilde: Egen tilvirkning på baggrund af teoriafsnit/artikel 

 

Nedenfor ses behandling af de udvalgte instrumenters afkast i forhold til Lost Absorption 

approach: 

 

Lost Absorption 

Approach/SKAT 

Rentefradrag efter SEL Fradrag af 

kursgevinst efter KGL 

Udbytte efter LL 

Finansielle 

omkostninger 

(renteromkostninger) 

• Gældsforpligtelse 

• Obligation med uendelig 

løbetid 

• Udbetaling af afkast til 

kreditor afhængig af 

hvorvidt der sker 

udbytteudlodning 

• Konvertibel obligation (fast 

antal aktier ved indfrielse) 

• Konvertibel obligation 

(variabelt indfrielse)  
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Rente omkostninger 

af Risikovillig kapital  

 • Mezzaninkapital 

(Ikke tabsdeltagende) 

 

Afkast over 

egenkapitalen 

(Udbytte, overført 

overskud) 

    • Egenkapital 

•Mezzaninkapital  

( tabsdeltagende) 

 

Figur 5.22. Kilde: Egen tilvirkning på baggrund af teoriafsnit/artikel 

 

Det giver umiddelbart mere mening at definere egenkapitalen ud fra nogle faste, stramme 

karakteristika, som tilnærmelsesvis følger de skatteretlige kriterier, da dette vil føre til en mere 

klar opfattelse af, hvad egenkapitalen består af, hvorved ovenstående kritikpunkter af nuværende 

IAS 32 omgås. Betænkelighederne til denne tilgang er, at det kræver en revidering af rammerne 

inden for regnskabsaflæggelse, især hvis tilgangen skal anskues fra ejerteori, hvor der sker en 3-

deling af passivsiden. Dette er en relativ revolutionerende tilgang, og man kunne forestille sig, at 

den ville være svær gennemførlig i praksis. Samtidig er der en udfordring at definere 

ejerskabsbegreb99

 

 i praksis, da nationale regler ikke er ens og derved skabe divergens mellem 

forskellige lande.  

Betragtes denne tilgang sammenlignet med skatteretten er der flere ligheder. Generelt er begge 

en mere principbaseret og fokuseret juridisk ejerskab (set fra ejerteorivinklen). LAA kunne således 

være med til at strømline klassifikationskriterierne og på den måde skabe mere konsistens mellem 

regnskab og skatteretten og mindske forvirring og klassifikation af instrumenter mest muligt.  

 

  

                                                      
99 EFRAG: Discussion paper: Distinguishing between liabilities and equity s.23 
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6 Konklusion 
Når en virksomhed vælger at anvende hybride instrumenter, skaber det nogle regnskabsmæssige 

udfordringer for klassifikationen og præsentationen af instrumentet. Yderligere kompliceres dette 

af, at der er inkonsistens mellem det regnskabsmæssige - og skatteretlige perspektiv for 

præsentation og behandling af hybride finansielle instrumenter. Den grundlæggende metodik, 

hvor det hybride finansielle instruments enkelte egenskaber dissekreres og behandles separate, er 

ensartet for både regnskab og skatteretten, betyder, at der kan foretages en komparativ analyse. 

Årsagen til udfordringerne, der skabes af diskrepansen mellem disse to fagområder, kan skitseres 

således: 

• Skatteretten anvender civilretlige kriterier for sondring mellem egenkapital og finansielle 

forpligtelser. Regnskabsteori tager udgangspunkt i en residualbetragtning, og 

investorinteresse, som ikke er knyttet til det juridiske ejerskab.  

• Regnskabsteorien i IFRS anvender en inkonsistent ejerskabsteori perspektiv. For nogle 

instrumenter såsom lån med uendelig løbe tid anvendes i stedet et enhedsperspektiv, hvorved 

grænsen mellem egenkapital og fremmedkapital bliver sløret. 

• Non-substans testen og realitetsgrundsætningen fremstår umiddelbart ensartet for de to 

områder, men ved en konkret anvendelse er der forskelle, begrundet i ovenstående kriterier i 

punkt 1 og det faktum, at rente- og udbyttebegreberne i skatteretten ikke er enslydende med 

de regnskabsmæssige kriterier. 

De ovenstående årsager medfører en række udfordringer i forhold til kravet om retvisende billede: 

• Diskrepansen mellem den regnskabsmæssige og skatteretlige klassifikation medfører, at den 

regnskabsmæssige præsentation og den skatteretlige, juridiske virkelighed ikke stemmer 

overens. Således kan man ikke umiddelbart ved læsning af regnskabet konkludere, hvorledes 

et hybridt finansielt instrument skatteretlige skal behandles. 

• Inkonsistensen i anvendelse af ejer og enhedsperspektiv i regnskabet betyder også, at der for 

klassifikation af lån med uendelig løbetid, vil de juridiske aktionærers overskud også indgå i 

renteomkostninger til hybrid kapital. 

• Skønt ikke en direkte udfordring medfører diskrepansen også, at der opstår udskudt skat og i 

nogle tilfælde også permanent difference.  
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Denne forvanskning forsøges udlignet ved at supplere yderligere oplysninger efter IFRS 7 i 

regnskabet i form af noter og regnskabspraksis. Ikke desto mindre er der dog i den finansielle 

præsentation væsentlige diskrepanser. 

 

Ovenstående udfordringer og klassifikationsproblematikker er IASB og FASB ganske udmærket klar 

over, og der er derfor udviklet forskellige forslag til at erstatte den nuværende IAS 32, hvoraf Basic 

Ownership Approach og Loss Absorbtion Approach er de mest udviklede: 

• Basic Ownership Approach: BOA læner sig betragteligt op af det juridiske ejerskabsbegreb, 

idet egenkapital defineres som den del af forpligtelsen, der kun kan gøre krav på de yderst 

residuale krav på nettoaktiver. 

• Loss Absorbtion Approach: LAA ud fra ejerteori definerer egenkapital som værende den del af 

kapitalen, som er tabsabsorberende og tilbagestår i forhold til andre kreditorer (risikovillig 

kapital), og ejes af selskabets juridiske ejere.  

Disse alternativer løser en del diskrepanser mellem regnskabs og skats klassifikation af 

instrumenter, da begge har elementer af juridisk ejerskab. Desværre har IASB tilkendegivet, at de 

ikke vil fortsætte med at udvikle på BOA.  
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7 Perspektivering - Fremtidig udvikling for regulering af 
hybride finansielle instrumenter  

Der foregår som allerede nævnt et arbejde i IASB og FASB regi i at moderniserer IAS 32. Arbejdets 

formål er ikke blot at modernisere standarderne i forhold til den virkelighed, det eksterne 

regnskab skal beskrive, men også at skabe en fællesnævner i forholdet mellem IFRS og US GAAP. 

Den amerikanske tilgang er kendetegnende ved at være regelbaseret, mens IASB's 

regnskabsstandarder i højere grad er principbaseret. 

 

Stadiet for det nuværende udviklingstrin ses i referat fra IASB og FASB møde fra oktober 2010100

 

, 

hvor der præsenteres 5 alternativer til, hvorledes dette projekt kunne fortsætte:  

• Alternativ A. Vedtage en snæver opfattelse af egenkapitalen svarende til Basic Ownerhsip 

Approach. 

• Alternativ B. Ændre IAS 32 behandling af finansielle instrumenter således, at standarden 

behandler specifikke praktiske spørgsmål og forhold, og derved reelt optager den 

regelbaserede tilgang fra USA.  

• Alternativ C. Gøre/Udarbejde målrettede forbedringer til US GAAP og IFRS i relation til 

konvertible gældsbreve, puttable aktier og aktier, således at disse klassificeres ensartet under 

en af disse standarder - Udkastet hertil vil forsøge at ensarte uoverensstemmelse med de 

forskellige kontekster for hvert sæt af standarder. 

• Alternativ D. Udskyde arbejdet på dette projekt, indtil nogle af de andre projekter på 

bestyrelsen dagsordener er afsluttet. 

• Alternativ E. Arbejde videre med den tilgang der er i Exposure Draft - dette udkast havde det 

ambitiøse mål at klassificerer alle instrumenter som IFRS og US GAAP har gjort det. 

 

Alternativ A, D og E blev alle elimineret101

                                                      
100 Staff paper: IASB/FASB October 2010 Joint Board meeting - IASB October 2010 s. 1-2 

. Eliminering af alternativ D var begrundet i, at 

problemstillingen var fra flere grupper af regnskabsbrugere fremhævet som værende en stadig og 

endnu mere presserende udfordring, hvorfor udskydelse af projektet ikke vil være tilfredsstillende. 

101 Staff paper: IASB/FASB October 2010 Joint Board meeting - IASB October 2010 s. 2 
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Årsagen til, at man fravalgte alternativ A, som var det mest gennemarbejdet og længstvarende 

projekt var, at under BOA ville præferenceaktier reelt blive klassificeret som forpligtelser, hvilket 

var misvisende. Således var det underliggende princip i BOA ikke holdbart på netop dette konkrete 

forhold. Alternativ E ville udløse forvirring, idet det var en samlet kodificering af hidtidige praksis 

efter IFRS og US GAAP, men blot med en anderledes ordlyd, hvilket begrundede frygten for 

forvirring.  Ydermere var der visse instrumenter, som var behandlet af FASB, men ikke indeholdt i 

IFRS, hvorfor disse ikke var medtaget i Exposure Draft. Men dette ambitiøse projekt synes også at 

lappe to udviklede praksis uændret sammen, selv om disse som udgangspunk ikke umiddelbart er 

forenelige grundet i forskellige fortolkningsregimer (regel vs. principbaseret).  For at føje spot til 

spe erkender IASB, at grundet begrænsede ressourcer, vil der ikke foreløbig blive arbejdet mere på 

projektet indtil efter juni 2011: 

 

"The boards acknowledged that they do not have the capacity currently to devote the time 

necessary to deliberate the project issues. Consequently, the boards tentatively decided to not 

issue an exposure draft in the near term as originally planned.102

 

" 

Skatteretten er på det nuværende udviklingstrin inden for hybride finansielle instrumenter 

særdeles uklart, og ændringer og tilføjelser i lovgivning, som er begrundet i et forsøg på at oprette 

skatteværn (fx reglerne om konvertibelt obligation i ABL § 1 stk. 4), har ikke gjort området mere 

tilgængeligt, og har ført til juridiske fortolkninger, der bygger på komplekse præmisser fx 

mandatory convertibles.  Men lovgiverne har dog erkendt, at forsøg på at detailregulere området, 

nødvendigvis ikke fører bedre skatteværn med sig, men blot åbne huller for eventuelle 

skattearbitrage, og måske derved indirekte installere forvirring i retstilstanden, som det ultimative 

værn, idet den hæmmer markedsudvikling af avancerede hybride instrumenter, dog også med den 

konsekvens, at der heller ikke udvikles de nødvendige instrumenter. 

 

Forsøg på at konvergere det skatteretlige udgangspunkt, som hviler på de civilretlige ejer og 

investor begreber med Basic Ownership Approach, har IASB med ovenstående referat sat en 

stopper for. Udviklingen på nuværende tidspunkt synes derfor snarere at være rettet mod flere 
                                                      
102 Kommentar til: Staff paper: IASB/FASB October 2010 Joint Board meeting - IASB October 2010  
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regler og fortolkningsscenarier, og en afvigelse fra den principorienterede tilgang IFRS og 

skatteretten bygger på, i mangel af klare retningslinjer (alternativ B og C). Derved risikeres også, at 

klassifikationen af hybride finansielle instrumenter fremtidigt blot vil blive mere vanskeligt, 

ligesom der fortsat vil være flere markante forskelle mellem den skatteretlige og 

regnskabsmæssigt sondring mellem egenkapital og forpligtelser. Tendensen på det nuværende 

udviklingstrin i den regnskabsmæssige og skatteretlige udvikling er snarere divergens end 

konvergens. 
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9 Forkortelser 
 

ABL: Aktieavancebeskaktningsloven 

KGL: Kursgevinstbeskatningsloven 

LL: Ligningsloven 

SEL: Selskabsloven 

SL: Statsskatteloven 

LAA: Loss Absortion Approach 

BOA: Basic Ownership approach 
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Bilag 1 - DONG Hybrid Kapital 
EUR 1.100 mill. 5,5% Efterstillede værdipapirer. Forfald i 3005. 

Udsteder:  DONG Energy A/S   

  

Circulation:  1.100 millioner Euro   

Type:  Hybridkapital (efterstillet)   

Forfaldsdato:  29. juni 3005   

Udsteders opsigelsesdato til pari:  29. juni 2015   

Udstedelsesdato:  29. juni 2005   

Rente:  5.5% indtil 29. juni 2015  

Variabel rente, Euribor +3.20% fra og med 29. juni 2015 indtil år 2505.   

Rentebetalinger:  Hver 21. juni og kvartalsvis efter 29. juni 2015.   

Aftaledokumentation:  Stand-a-lone euro bond documentation   

Kreditvurdering:  BBB stable outlook (Standard & Poor's) and Baa3 stable outlook (Moody's)   

Børs:  Luxembourg Stock Exchange   

ISIN-kode:  XS0223249003   

Prospectus:  Download prospectus (PDF Format, 793 KB)   

 

Kilde: Dong's hjemmeside http://www.dongenergy.com/da/investor/finansiering/pages/udstedte_obligationer.aspx

http://www.dongenergy.com/da/investor/finansiering/pages/udstedte_obligationer.aspx�


Efterfølgende begivenhed efter balancedatoen 

EUR 700 mill. 7,750% Efterstillede værdipapir med forfald i 3010 Udsteder:   

DONG Energy A/S   

  

Circulation:  700 millioner Euro   

Type:  Hybridkapital (efterstillet)   

Forfaldsdato:  1. juni 3010   

Udsteders opsigelsesdato til pari:  1. juni 2021   

Udstedelsesdato:  24. januar 2011   

Rente:  7,750% indtil 1. juni 2021. Derefter variabel rente Euribor 12 måneder +5,500% (inkl. 100bps step-
up).   

Rentebetalinger:  Hver 1. juni  

Aftaledokumentation:  Stand-alone euro bond documentation   

Kreditvurdering:  BB+ stable outlook (Standard & Poor's) og Baa3 stable outlook (Moody's)  

Børs:  Luxembourg Stock Exchange   

ISIN-kode:  XS0560190901   

Prospectus:  Download prospectus (PDF Format, 318 KB)   

 

Kilde: Dong's hjemmeside http://www.dongenergy.com/da/investor/finansiering/pages/udstedte_obligationer.aspx 

 

 

 

 

 

 

http://www.dongenergy.com/da/investor/finansiering/pages/udstedte_obligationer.aspx�


 

GældsstrukturDONG Energy's samlede rentebærende gæld (inkl. hybridkapital) var pr. 31. 
december 2010 på DKK 46,5 mia.:  

 

DKK mia. 2010 2009 
Obligationer 26.6 22.5 
Banklån 9.8 11.2 
Hybridkapital* 8.1 8.1 
Prioritetslån 1.5   
Andre 0.5 0.7 

 

* Hybridkapitalen behandles i henhold til Moody’s and Standard and Poor’s som 50% egenkapital og 50% gæld. På 
grund af lånenes særlige karakteristika betragtes hybridkapitalen som egenkapital i henhold til IAS 32.  Toolboks 

 

 

 

 



Bilag 2 - Regnskab for 
Case ABC 

         

 Scenario 1  Scenario 2  Scenario 3 
      
Kr. 2010  2010  2010 
       
Indtægter 250.000  250.000  250.000 
       
NETTOOMSÆTNING 250.000  250.000  250.000 
       
BRUTTORESULTAT 250.000  250.000  250.000 
       
Afskrivninger -50.000  -50.000  -50.000 
Skat af årets resultat -50.000  -50.000  -50.000 
ÅRETS RESULTAT 150.000  150.000  150.000 
       

Resultatdisponering       
Overført resultat 150.000  150.000  150.000 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      

BALANCE Scenario 1  Scenario 2  Scenario 3 



       
Kr. 2010  2010  2010 
       

Anlægsaktiv A        
450.000  

        
450.000  

        
450.000  

Anlægsaktiver        
450.000  

        
450.000  

        
450.000  

 
ANLÆGSAKTIVER I ALT 

       
450.000  

        
450.000  

        
450.000  

       
 
Likvide beholdninger 

    
1.200.000  

     
1.100.000  

     
1.200.000  

       
 
OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT 

    
1.200.000  

     
1.100.000  

     
1.200.000  

       
 
AKTIVER I ALT 

    
1.650.000  

     
1.550.000  

     
1.650.000  

       
       

Kr. 2010  2010  2010 
       
Stamkapital        

500.000  
        

500.000  
        

500.000  
Overført resultat        

150.000  
        

150.000  
        

150.000  
 
Konverteringsret 

-           
15.826  

     -  

 
Konvertibelt Obligation 

-  -   
1.000.000 

 
EGENKAPITAL I ALT 

       
650.000  

        
665.826  

     
1.650.000  

      
 
Finansiel Forpligtelse 

    
1.000.000  

        
884.174  

 - 

       
 
Langfristede gældsforpligtelser i alt 

    
1.650.000  

     
1.550.000  

     
1.650.000  

      
 
GÆLDSFORPLIGTELSER I ALT 

    
1.650.000  

     
1.550.000  

     
1.650.000  

       
 
PASSIVER I ALT 

    
1.650.000  

     
1.550.000  

     
1.650.000  

       
 Scenario 1   Scenario 2   Scenario 3 



       
Kr. 2011  2011  2011 
       
Indtægter 250.000  250.000  250.000 
       
NETTOOMSÆTNING 250.000  250.000  250.000 
       
Afskrivninger  -50.000  -50.000  -50.000 
 -    - 
BRUTTORESULTAT 200.000  200.000  200.000 
      
Finansielle omkostninger -50.000  -35.000  -35.000 
Regulering af finansiel forpligtelse   -14.280   
Skat af årets resultat -37.500  -37.680  -41.250 
ÅRETS RESULTAT 112.500  113.040  123.750 
       
Resultatdisponering      
Overført resultat 112.500  113.040  123.750 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      

BALANCE Scenario 1  Scenario 2  Scenario 3 



      
Kr. 2011  2011  2011 
      
 
Anlægsaktiv A 

       
400.000  

        
400.000  

        
400.000  

 
Anlægsaktiver 

       
400.000  

        
400.000  

        
400.000  

 
ANLÆGSAKTIVER I ALT 

       
400.000  

        
400.000  

        
400.000  

       
 
Likvide beholdninger 

    
1.362.500  

     
1.277.320  

     
1.373.750  

       
 
OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT 

    
1.362.500  

     
1.277.320  

     
1.373.750  

       
 
AKTIVER I ALT 

    
1.762.500  

     
1.677.320  

     
1.773.750  

       
      
Kr. 2011  2011  2011 
      
Stamkapital        

500.000  
        

500.000  
        

500.000  
Overført resultat        

262.500  
        

263.040  
        

273.750  
Konverteringsret  -            

15.826  
  -  

Konvertibel obligation  -   -      
1.000.000  

EGENKAPITAL I ALT        
762.500  

        
778.866  

     
1.773.750  

      
 
Finansiel Forpligtelse 

    
1.000.000  

        
898.453  

 - 

      
 
Langfristede gældsforpligtelser i alt 

    
1.762.500  

     
1.677.320  

     
1.773.750  

      
 
GÆLDSFORPLIGTELSER I ALT 

    
1.762.500  

     
1.677.320  

     
1.773.750  

      
 
PASSIVER I ALT 

    
1.762.500  

     
1.677.320  

     
1.773.750  
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Passiver
mio. kr. Note 2010 2009

Aktiekapital 2.937 2.937 

Reserver 8.287 9.256 

Overført resultat 26.278 23.944 

Foreslået udbytte 2.203 481 

Egenkapital tilhørende aktionærer i DONG Energy A/S 39.705 36.618 

Hybridkapital 8.088 8.088 

Minoritetsinteresser 3.515 102 

Egenkapital 21 51.308 44.808 

Udskudt skat 22 8.188 6.666 

Pensionsforpligtelser 5 22 21 

Hensatte forpligtelser 23 9.418 7.260 

Obligationslån 24 22.833 22.549 

Kreditinstitutter 24 10.673 10.859 

Andre gældsforpligtelser 24 1.688 1.970 

langfristede forpligtelser 52.822 49.325 

Hensatte forpligtelser 23 444 212 

Obligationslån 24 3.737 0 

Kreditinstitutter 24 660 1.798 

Andre gældsforpligtelser 24 27.584 24.370 

Selskabsskat 25 621 39 

kortfristede forpligtelser 33.046 26.419 

forpligtelser 85.868 75.744 

forpligtelser vedrørende aktiver bestemt for salg 20, 24 163 0 

Passiver 137.339 120.552 

tluu
Rectangle

tluu
Text Box
Bilag 3 - DONG Passiver fra Årsrapport 2010
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REGNSkAbSmæSSiGE SkøN OG VURDERINGER

Regnskabsmæssig behandling af afledte 

finansielle instrumenter og råvarekontrakter

DONG Energy foretager sikring af råvare-, valuta- og renterisici. 

Størsteparten af disse sikringstransaktioner vedrører fremtidige 

indtægter fra salg af naturgas, olie og el samt omkostninger 

til køb af kul. Ændringer i dagsværdien af de afledte finansielle 

instrumenter, der ifølge bestemmelserne i IAS 39 opfylder betin-

gelserne for indregning som sikring af fremtidige pengestrømme, 

indregnes direkte i anden totalindkomst indtil den sikrede trans-

aktion, for eksempel salget, indregnes i årets resultat. 

Formålet med styring af finansielle risici og energipris risici er at 

begrænse risikoen for væsentlige udsving i indtjening og penge-

strømme fra den underliggende drift. Gennem interne politikker 

og retningslinier er det målet at sikre, at afledte finansielle instru-

menter, der anvendes til styring af risici, frem for til egen handel, 

kun anvendes til at sikre bogførte, aftalte eller planlagte underlig-

gende transaktioner. Egen handel er begrænset til råvarederivater 

og foretages i specifikke markeder inden for definerede rammer for 

at begrænse en eventuel væsentlig påvirkning fra handelsaktivi-

teterne på koncernens indtjening. Åbne positioner fra driften og 

aktiviteter i forbindelse med sikring og egen handel rapporteres 

og overvåges løbende. 

Endvidere gennemgås kontrakter, som koncernen er part i, for at 

identificere forhold der måtte svare til afledte finansielle instru-

menter for at afgøre hvorvidt der, i henhold til IFRS, kræves sær-

skilt indregning og måling af et indbygget finansielt instrument. 

Koncernens naturgassourcing- og salgskontrakter indeholder 

prisformler, som er indeksregulerede til forskellige energipriser. 

På baggrund af gennemgang af disse og andre kontrakter, her-

under de økonomiske forhold mellem relevante energipriser og 

kontraktsmæssige indekser, er det vurderet, at der under IFRS 

ikke kræves særskilt indregning og måling af indbyggede finan-

sielle instrumenter i de indgåede kontrakter.

I henhold til IFRS klassificeres kontrakter, der fører til fysisk leve-

ring af råvarer, under visse omstændigheder, regnskabsmæssigt 

som afledte finansielle instrumenter. På grundlag af en vurdering 

af formålet med koncernens råvarekontrakter og formålets for-

bindelse med koncernens øvrige aktiviteter antages koncernens 

kontrakter, der fører til fysisk levering af råvarer, generelt at 

opfylde betingelserne for fritagelse fra klassificering som afledte 

finansielle instrumenter for kontrakter indgået i forbindelse med 

normalt køb og salg. Kontrakter, der indebærer fysisk levering af 

råvarer, og som klassificeres og måles regnskabsmæssigt som 

afledte finansielle instrumenter, omfatter primært kontrakter 

indgået som led i koncernens handelsaktiviteter eller som led i 

visse sikringsaktiviteter. Der henvises til note 32.

Regnskabsmæssig behandling af hybridkapital

DONG Energy har i 2005 udstedt EUR 1.100 mio. i hybridka-

pital, jf. note 21. Hybridkapital omfatter udstedte obligationer 

der, som følge af lånets særlige karakteristika, behandles efter 

bestemmelserne om sammensatte finansielle instrumenter. 

Hovedstolen, der udgør en gældsforpligtelse, er indregnet til 

nutidsværdi (nul). Resten af det modtagne nettoprovenu er ind-

regnet i egenkapitalen.

Den regnskabsmæssige behandling medfører, at eventuelle 

rentebetalinger behandles som udbytte, der indregnes direkte 

i egenkapitalen på det tidspunkt, hvor betalingsforpligtelsen 

opstår. Dette skyldes, at rentebetalingerne er diskretionære og 

vedrører den del af hybridkapitalen, der er indregnet i egenkapi-

talen. Rentebetalinger påvirker således ikke årets resultat. Den 

del af hybridkapitalen, der behandles som en gældsforpligtelse, 

måles til amortiseret kostpris. Da den regnskabsmæssige værdi 

af denne komponent ved første indregning udgjorde nul, og 

som følge af hybridkapitalens 1.000-årige løbetid, påvirkes årets 

resultat dog først af amortiseringsbeløb i den sidste del af hybrid-

kapitalens 1.000-årige løbetid. Rentebetalinger indgår i penge-

strømsopgørelsen på samme måde som udbyttebetalinger under 

finansieringsaktivitet.

Eventuelle rentebetalinger på hybridkapitalen udgør i perioden 

2011-2014 ca. 451 mio. kr. pr. år ved den nuværende EUR/DKK 

valutakurs. Herefter vil beløbet variere i takt med ændringer i 

renteniveauet. DONG Energy har mulighed for at undlade eller 

udskyde rentebetalinger. Eventuelle udskudte rentebetalinger 

vedrørende hybridkapitalen skal betales, såfremt det besluttes 

at udlodde udbytte eller andre udlodninger til selskabets aktio-

nærer, og selskabets egenkapital vil ved hver rentebetaling blive 

formindsket med et beløb af denne størrelse med fradrag af skat.

DONG Energy har i januar 2011 udstedt ny hybridkapital med 

forfaldsdato i 3010 og tilbagekøbt EUR 500 mio. af den nuvæ-

rende hybridkapital på EUR 1.100 mio.

fællesledede aktiver og virksomheder

DONG Energy pro rata konsoliderer koncernens fællesledede 

aktiver og virksomheder, som primært omfatter efterforsknings- 

og produktionslicenser indenfor naturgas og olie samt vindmøl-

leparker og kraftværker. Hvis muligheden for pro rata konsoli-

dering af fællesledede virksomheder afskaffes, vil det påvirke 

totalindkomstopgørelsen, idet resultatposterne for fællesledede 

02 | Væsentlige regnskabsmæssige skøn og vurderinger

tluu
Text Box
Bilag 4 - DONG Regnskabsmæssig skøn og vurderinger fra årsrapport 2010
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Note 18  Egenkapital - fortsat 

Hybridkapital 

I juni 2005 gennemførte DONG A/S en udstedelse af EUR-obligationer (hybridkapital) på det europæiske kapi-
talmarked med en hovedstol på 1,1 mia. EUR og med en række særlige vilkår. Udstedelsen havde til formål at 
styrke DONGs kapitalgrundlag samt finansiere DONGs investeringer og opkøb. 

Obligationerne er efterstillet øvrige kreditorer og har en løbetid på 1000 år. Kuponrenten i de første ti år er fast på 
5,5% p.a., hvorefter renten bliver variabel med et tillæg. DONG A/S har mulighed for at undlade eller udskyde 
rentebetaling til obligationsejerne. Udskudte rentebetalinger forfalder dog, hvis DONG A/S foretager udlodning til 
sine aktionærer.  Provenuet fra udstedelse af hybridkapitalen udgjorde 8,1 mia. kr. (1,1 mia. EUR).  

Som følge af obligationslånets særlige karakteristika betragtes det regnskabsmæssigt som egenkapital i henhold til 
IAS 32, idet DONG A/S ikke er forpligtet til at betale renter til obligationsejerne. Denne regnskabsmæssige klassi-
fikation medfører, at rentebetalinger regnskabsmæssigt behandles som udbytte, der indregnes direkte i egenkapita-
len på det tidspunkt, hvor betalingsforpligtelsen opstår.   

Rentebetalinger indgår i pengestrømsopgørelsen under finansieringsaktivitet i lighed med udbyttebetalinger. Lånet 
indgår ikke i opgørelsen af nettorentebærende gæld i hoved- og nøgletalsoversigten. 

 
 

tluu
Text Box
Bilag 5 - DONG Note 18 Årsrapport 2005  
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EGENkAPiTAlOPGøRElSE FOR KONCERNEN 1. JANUAR - 31. DECEMBER 

mio. kr.
Aktie-

kapital

Reserve  
for  

sikrings- 
trans- 

aktioner

Reserve  
for valuta- 

kurs- 
regulering

Over - 
kursfond  

ved  
emission

Overført 
resultat

Foreslået
udbytte

Egen - 
kapital 

tilhørende  
aktionærer  

i DONG  
Energy A/S

Hybrid-
kapital

Mino-
ri tets-

inte-
resser i alt

Egenkapital 1. januar 2010 2.937 658 (650) 9.248 23.944 481 36.618 8.088 102 44.808 

Årets totalindkomst

Årets resultat - - - - 4.237 - 4.237 334 (107) 4.464

Anden totalindkomst

Årets værdiregulering - (979) - - - - (979) - - (979)

Værdiregulering overført til 
nettoomsætning - (1.059) - - - - (1.059) - 7 (1.052)

Værdiregulering overført til 
produktionsomkostninger - (128) - - - - (128) - - (128)

Værdiregulering overført til 
finansielle poster - 7 - - - - 7 - - 7

Værdiregulering overført til 
varebeholdninger - (204) - - - - (204) - - (204)

Valutakursreguleringer 
vedrørende udenlandske 
virksomheder - (2) 770 - - - 768 - (52) 716

Valutakursreguleringer ved-
rørende egenkapitallignende 
lån mv. - - 36 - - - 36 - - 36

Skat af anden totalindkomst - 599 (9) - - - 590 - - 590

Totalindkomst i alt 0 (1.766) 797 0 4.237 0 3.268 334 (152) 3.450

Transaktioner med ejere

Betalt rente, hybridkapital - - - - - - 0 (451) - (451)

Skat, hybridkapital - - - - - - 0 117 - 117

Foreslået udbytte - - - - (2.203) 2.203 0 - - 0

Betalt udbytte - - - - - (481) (481) - (16) (497)

Tilgang ved køb af 
virksomheder - - - - - - 0 - - 0

Tilgang af 
minoritetsinteresser - - - - 475 - 475 - 3.544 4.019

Afgang af 
minoritetsinteresser - - - - (175) - (175) - 37 (138)

Egenkapitalbevægelser
i 2010 i alt 0 (1.766) 797 0 2.334 1.722 3.087 0 3.413 6.500

Egenkapital 
31. december 2010 2.937 (1.108) 147 9.248 26.278 2.203 39.705 8.088 3.515 51.308

tluu
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Bilag 6 - Egenkapitalsopgørelse og note 21 fra årsrapport 2010
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21 | Egenkapital

Aktiekapital

mio. kr. 2010 2009

Aktiekapital 1. januar 2.937 2.937

Aktiekapital 31. december 2.937 2.937

Selskabets aktiekapital er 2.937.099.000 kr. fordelt på aktier à 

10 kr. 

Ingen aktier er tildelt særlige rettigheder. Der er ingen stemme-

retsbegrænsninger. Aktierne er fuldt indbetalte. Aktierne kan kun 

overdrages eller på anden måde overføres med finansministerens 

skriftlige samtykke.

Til vedtagelse af beslutninger om ændringer af vedtægterne, el-

ler om DONG Energy A/S’ opløsning, kræves at mindst 2/3 af de 

afgivne stemmer, samt af den stemmeberettigede aktiekapital, er 

repræsenteret på generalforsamlingen. 

Udbytte
Bestyrelsen indstiller, at der udbetales et udbytte på 2.203 mio.

kr. for regnskabsåret 2010, svarende til 52% af årets resultat 

opgjort som aktionærernes andel af resultat efter skat (dvs. 

eksklusive rentebetalinger til hybridkapitalejere og minoritets-

interesser) svarende til 7,50 kr. pr. aktie (2009: 1,64 kr. pr. aktie). 

Det er bestyrelsens hensigt at udlodde 7,50 kr. pr. aktie i 2011, 

og i årene efter regnskabsåret 2011, og indtil der eventuelt træf-

fes beslutning om børsnotering af selskabet, generelt at forøge 

udbetalingen med 0,25 kr. pr. aktie pr. år dog således, at pay- 

out ratio ikke bliver mindre end 40% eller større end 60% af 

årets resultat opgjort som aktionærernes andel af resultat efter 

skat (dvs. eksklusive rentebetalinger til hybridkapitalejerne og 

minoritetsinteresser).

Udlodning af udbytte til aktionærerne har ingen skattemæssige 

konsekvenser for DONG Energy A/S.

Betalt udbytte pr. aktie (DPS) á 10 kr. udgør 1,64 kr. (2009: 6,56 

kr.)

For øvrige oplysninger om koncernens procedurer og processer 

for kapitalstyring henvises til kapitlet Finansielle målsætninger, 

side 15 i ledelsesberetningen.

Hybridkapital
Hybridkapitalen på 8.088 mio. kr. omfatter den i juni 2005 gen-

nemførte udstedelse af EUR-obligationer (hybridkapital) på det 

europæiske kapitalmarked. Lånets hovedstol udgør EUR 1,1 mia., 

hvortil knytter sig en række særlige vilkår. Udstedelsen havde 

til formål at styrke DONG Energy A/S’ kapitalgrundlag samt at 

finansiere DONG Energy’s investeringer og opkøb.

Obligationerne er efterstillet øvrige kreditorer og har en løbe-

tid på 1.000 år. Kuponrenten i de første ti år er fast på 5,5% 

p.a., hvorefter renten bliver variabel med Eurocibor + 3,2%. 

Skatteeffekten af kuponrentebetalinger indregnes direkte på 

egenkapitalen. Rente afregnes årligt medio året. DONG Energy 

A/S har mulighed for at undlade eller udskyde rentebetaling til 

obligationsejerne. Udskudte rentebetalinger forfalder dog, hvis 

DONG Energy A/S efterfølgende foretager udlodning til sine 

aktionærer. Provenuet fra udstedelse af hybridkapitalen udgjorde 

8.111 mio. kr. (EUR 1,1 mia.). DONG Energy A/S har ikke hidtil 

anvendt muligheden for at udskyde rentebetalinger.

Minoritetsinteresser
Minoritetsinteressers andel af indregnet resultat og egenkapital i 

koncernen pr. 31. december 2010 vedrører:

mio. kr.
Årets 

resultat
Egen-

kapital

DONG Energy Sales GmbH (5) 0

DONG Energy Kraftwerke Greifswald 
GmbH & Co. KG 43 0

DONG Energy Nysted I A/S 0 67

EnergiGruppen Jylland F&B A/S 15 0

DONG Energy Germany AG (2) 32

MIG Business Development A/S 0 1

A2SEA A/S 7 318

Storrun Vindkraft AB (1) 61

Walney (UK) Windfarms Ltd. 50 3.036

minoritetsinteresser 107 3.515
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tKr. 2011  2010  2009   
         
Indtægter 250.000  250.000  250.000   
         
NETTOOMSÆTNING 250.000  250.000  250.000   
         
Finansielle omkostninger -73.860  -73.860      
         
BRUTTORESULTAT 176.140  176.140  250.000   
         
Afskrivninger -50.000  -50.000  -50.000   
         
Skat af årets resultat -31.535  -31.535  -50.000   
ÅRETS RESULTAT 94.605  94.605  200.000   
         
Resultatdisponering        
Overført resultat 94.605  94.605  200.000   
         
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       

         



BALANCE        
         

tKr. 2011  2010  2009   
         
Anlægsaktiv A       350.000        400.000        450.000    
         
Anlægsaktiver       350.000        400.000        450.000    
         
ANLÆGSAKTIVER I ALT       350.000        400.000        450.000    
         
 Udskudt skat             5.444      
         
Likvide beholdninger       539.210     1.389.161     1.250.000    
         
OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT       539.210     1.394.605     1.250.000    
         
AKTIVER I ALT       889.210     1.794.605     1.700.000    
         

         
tKr. 2011  2010  2010   

         
Stamkapital       500.000        500.000        500.000    
Overført resultat       389.210        294.605        200.000    
         
EGENKAPITAL I ALT       889.210        794.605        700.000    
         
Mezzaninkapital                 -       1.000.000     1.000.000    
         
Langfristede gældsforpligtelser i alt       889.210     1.794.605     1.700.000    
         
GÆLDSFORPLIGTELSER I ALT       889.210     1.794.605     1.700.000    
         
PASSIVER I ALT       889.210     1.794.605     1.700.000    
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13 |  Resultat pr. aktie

mio. kr. 2010 2009

Årets resultat 4.464 1.138

Rente af hybridkapital efter skat (334) (340)

Minoritetsinteressers andel af årets resultat 107 4

DONG Energy-koncernens andel af årets resultat 4.237 802

Gennemsnitligt antal aktier á 10 kr. 293.709.900 293.709.900

Resultat pr. aktie (EPS) og udvandet resultat pr. aktie (DEPS) á 10 kr. i kr. 14,43 2,73

NOTER TIL TOTALINDKOMSTOPGØRELSEN

tluu
Text Box
Bilag 8 - DONG Note 13 i årsregnskab 2010
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