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Summary 

Over the years, the accounting rules in the area of financial instruments have been heavily criticised. Most 

recently, the financial crisis has intensified the criticism of IAS 39. One of the area considered especially 

problematic is depreciation of financial asserts. The accounting policy currently in force is built on a 

principal of incurred loss. The policy is criticised for recognising loss to late with a procyclical effect as 

consequence as well as recognition and measurement lack relevance. IASB has together with FASB initiated 

a reformation of the accounting rules in the area for financial instruments by request of the G20 counties. In 

this connection, an expert group has been appointed. Among other things, the Financial Crisis Advisory 

Group (FCAG) points to the late recognition of loss as a weakness in the current accounting policy and 

recommends IASB to examine the possibility of an accounting policy based on recognition after a principal 

of expected loss. The reformation of the area amortised cost and impairment of financial assets was initiated 

in June 2009. Since then, IASB has published drafts on which interested parties have made comments. 

The following analysis of the accounting rules currently in force compared to the proposed accounting rules 

shows that information in accounting policies risk becoming unreliable, that comparability across 

organisations becomes blurred and finally, that a change in accounting policies is unlikely to produce more 

stable banks. This is shown in part by an initial comparative analysis of the accounting rules, in which 

weaknesses are pointed out, partly my means of an empiric statistical analysis of Danish bank’s presentation 

of financial statements. 

The interested parties are, in general, positive in correlation with recognising loss based on future 

expectations. However, the interest group is to a great extent represented by those who present financial 

statements, who are concerned by the implementation of new accounting policies in their accounting and risk 

handling systems. Furthermore, the latest draft is characterised by being a compromise between two 

approaches to financial statements. This seems to result in an unnecessary complicated and burdensome 

approach is part because of the increase of an infinitive number of subjective estimates and choices. This 

causes concerns in correlation with both the comparability across organisations and the reliability of the 

information given based on the proposed policy. 

Before 2005, Danish banks recognised provisions made for loss by a principal of future expectations. The 

statistic examination shows that the quality of the financial statements has increased after 2005, as a 

consequence of a change in accounting policies in the area of recognition and measurement of loans. This is 

concluded in part from a small variation in the results after 2005 and in part from a larger variation in the 

results before provisions that after provisions in the period before 2005, which cannot be found after 2005. 

Finally, it can be shown that results before provisions can explain the size of the banks’ provisions in the 

period before 2005, which is not the case after 2005. The quality of the financial statements is assessed by a 
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variation in the development of the banks’ results on the basis of the reasoning that it indicates income 

elimination. Hereby, a point of departure has been made in previous examinations which measures quality of 

financial statements. Historically, there is no statistical evidence which show that an accounting policy based 

on a principal of expected loss provides more stable banks or is the cause of procyclicality. This is due to the 

fact that banks in Denmark manage their capital structure by the capital adequacy rules, which are based on 

an assessment of risk and therefore on the expectations of future loss. Concurrently, it has been found that 

banks did not reduce their real capital structure as a consequence of the changed accounting policy in 2005, 

which is why it can be concluded that the average bank is as stable now as before 2005. 
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1. Indledning 

”While the post-mortems are still being written, it seems clear that accounting standards were not a root 

cause of the financial crisis. At the same time, it is clear that the crisis has exposed weaknesses in accounting 

standards and their application. These weaknesses reduced the credibility of financial reporting, which in 

part contributed to the general loss of confidence in the financial system.”
1
 

 

IAS 39 Financial Instruments: Recognition and Measurement har været en af de mest omstridte 

regnskabsstandarder, siden den blev publiceret af IASC
2
 i mats 1999. Standarden har været ændret og 

suppleret utallige gange siden. Senest har den finansielle krise tilføjet til og intensiveret kritikken. Især to 

områder har givet anledning til kritik i forbindelse med den finansielle krise. Den udbredte anvendelse af 

dagsværdier samt anvendelsen af en nedskrivningsmodel baseret på indtrufne tab. EU-Kommissionens 

ultimatum i oktober 2008 vedrørende mulighed for omklassificering af finansielle instrumenter til kategorier, 

der ikke krævede måling til dagsværdi over resultatopgørelsen illustrerer ikke kun omstridighed og 

nødvendig reformering, men også vigtigheden af regnskabsstandarden samfundsøkonomisk.
3
 

 

Det har som følge af den finansielle krise været diskuteret, hvorvidt den anvendte regnskabspraksis på 

området for finansielle instrumenter har været medvirkende til den finansielle krise. Cormac Butler gør det 

klart i bogen ”Accounting for Financial Instruments”, at det netop er hans mening. Han argumenterer for, at 

IAS 39 muligvis virker uden for den finansielle sektor, men at den finansielle krise tydeligt har bevist, at 

standarden kommer til kort, når det gælder den finansielle sektor.
4
 En hastig udvikling i finansielle produkter 

med stigende kompleksitet har udspillet den i forvejen overbebyrdede regnskabsstandard. Omvendt 

konkluderes det i en rapport, udarbejdet af det amerikanske fondsbørstilsyn SEC på foranledning af 

kongressen, at IAS 39’s udbredte grad af måling til dagsværdi ikke har været årsag til de amerikanske 

bankers kollaps i 2008.
5
  

 

Uanset regnskabsstandardens ansvar i forhold til den finansielle krise har IASB som konsekvens af kritikken 

indledt en reformering af regnskabsstandarden. ”Earlier, in April 2009, in response to the input received as a 

result of their work responding to the global financial crisis, and following the conclusions of the G20 

leaders and the recommendations of international bodies such as the Financial Stability Board, the Board 

with the FASB announced an accelerated timetable for replacing their respective financial instruments 

                                                      
1
 “Rapport of the financial advisory group”, side 3 

2
 IASC = International Accounting Standards Committee, senere IASB = International Accounting Standards Board 

(ansvarlige for udvikling af de internationale regnskabsstandarder) 
3
 ”Status på den regnskabsmæssige behandling af finansielle instrumenter i lyset af kreditkrisen”, side 1 

4
 ”Accounting for Financial Instruments”, preface 

5
 ”Status på den regnskabsmæssige behandling af finansielle instrumenter i lyset af kreditkrisen”, side 1 
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standards.”
6
 IASBs reformeringsproces er planlagt til, at skulle foregå i 3 overordnet trin: 1.  Classification 

and measurement, 2. Impairment methodology, 3.  Hedge accounting. I oktober 2008 nedsatte IASB i 

samarbejde med FASB
7
 udvalget FCAG

8
, der skulle undersøge, hvorledes man kunne højne investorers tillid 

til det finansielle marked. ”In that report the FCAG identified delayed recognition of losses associated with 

loans (and other financial instruments) and the complexity of multiple impairment approaches as primary 

weaknesses in accounting standards and their application.”
9
 

 

Herhjemme har der også været flere pengeinstitutter, der er endt med at lukke under eller i kølvandet på 

finanskrisen. Nogle pengeinstitutter er overtaget af andre større pengeinstitutter som følge af 

solvensproblemer eller som forebyggelse i forbindelse med forventede fremtidige tab. Andre pengeinstitutter 

har været så nødlidende, at den eneste udvej har været, at blive overtaget af det statsejede afviklingsselskab 

Finansiel Stabilitet A/S. Som følge af pengeinstitutters vigtige funktion i det økonomiske samfund samt ikke 

mindst som følge af pressens formidlingsbehov i forbindelse med institutternes til tider ekstravagante 

kompensationsordninger og samtidige dårlige ledelse, har institutternes og deres fald være rigeligt 

omdiskuteret i det offentlige rum. Årsager som simple regnskabsmæssige fejlberegninger, corporate 

governance, illikvide kapitalmarkeder, uhæmmet vækstbehov og for stor eksponering i et hårdt ramt 

ejendomsmarked er nogle af de årsager, der er blevet lagt til grund for pengeinstitutters problemer. 

Endvidere har finanstilsynet gentagende gange stået for skud, når ordinære mennesker har tabt en del af 

deres formue i forbindelse med deres investeringers kollaps.  

 

2. Problemstilling: 

Hvordan regnskabsstandarderne bør forholde sig til forskellige aspekter af indregning og måling af 

finansielle instrumenter, er bredt diskuteret. Ligeledes er regnskabsreglernes ansvar i forhold til den 

finansielle krise et omdiskuteret emne. I diskussionen omkring indregning og måling af finansielle 

instrumenter er der overordnet 3 hovedområder, der gengiver IASBs 3 trin i reformeringsprocessen.  

 

1. Omfanget af indregning af finansielle instrumenter til dagsværdi  

2. Nedskrivning af finansielle instrumenter 

3. Regnskabsmæssig behandling af afledte finansielle instrumenter  

 

Indregning til dagsværdi kontra historiske kostpriser er indgående blevet diskuteret i litteraturen. Jf. bl.a. 

”The Crisis of Fair-Value Accounting”, der behandler diskussionen i lyset af den finansielle krise og 

                                                      
6
 ED/2009/12, ”Financial Instruments: Amortised Cost and Impairment”, side 4 

7
 FASB = Financial Accounting Standards Board (Amerikansk pendant til IASB) 

8
 FCAG = Financial Crisis Advisory Group 

9
 ED/2009/12, “Financial Instruments: Amortised Cost and Impairment”, side 4 

http://www.ifrs.org/Current+Projects/IASB+Projects/Financial+Instruments+A+Replacement+of+IAS+39+Financial+Instruments+Recognitio/Phase+I+-+Classification+and+measurement/
http://www.ifrs.org/Current+Projects/IASB+Projects/Financial+Instruments+A+Replacement+of+IAS+39+Financial+Instruments+Recognitio/Phase+I+-+Classification+and+measurement/
http://www.ifrs.org/Current+Projects/IASB+Projects/Financial+Instruments+A+Replacement+of+IAS+39+Financial+Instruments+Recognitio/Financial+Instruments+Impairment+of+Financial+Assetseplacement+of+IAS+39+Financial+Instruments+Recog/
http://www.ifrs.org/Current+Projects/IASB+Projects/Financial+Instruments+A+Replacement+of+IAS+39+Financial+Instruments+Recognitio/Phase+III+-+Hedge+accounting/
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overordnet konkludere, at dagsværdi er et bedre alternativ end historisk kostpris. Behandling af afledte 

finansielle instrumenter som udgør reformeringens 3. trin er endnu på et tidligt stadie i 

reformeringsprocessen. Litteraturen omkring de foreslåede ændringer samt interessenters holdning til samme 

er af den grund mindre omfangsrigt. Endvidere skyldes de regnskabsmæssige problemstillinger mere 

regnskabsaflæggernes manglende forståelse for instrumenterne end regnskabsstandardernes behandling af 

samme.
10

 FCAG konkluderer i deres rapport, at nedskrivning af finansielle instrumenter er et afgørende 

område i forhold til at genskabe tillid på det finansielle marked. Dette anses som en central problemstilling i 

reformeringen af regnskabsreglerne for finansielle instrumenter og er grundlaget for følgende analyse.  

 

Selvom der generelt syntes at være enighed om, at IAS 39’s tilgang til nedskrivning af finansielle aktiver 

behøver reformering, er der langt fra enighed om hvordan en alternativ nedskrivningsmodel skal se ud. IASB 

har indtil videre publiceret to udkast på området Financial Instruments: Amortised Cost and Impairment.
11

 

Interessenter fremfører, i deres kommentarer til det første udkast, at tilgangen til nedskrivninger er for 

ressourcekrævende og samtidig uhensigtsmæssigt.
12

 Samtidig ses det af Supplement til ED/2009/12, der som 

det fremgår af navnet, er et supplement til det første udkast, at FASB og IASB ikke er enige om hvordan en 

reformeret nedskrivningsmodel skal udformes. I supplementsudkastet, der skal ses som de to 

regnskabsudstedende organers forsøg på at skabe overensstemmelser mellem deres regnskabspraksis på 

området for indregning og nedskrivning af finansielle instrumenter, fremgår det at de to 

regnskabsstandardudstedende organer vægter forskellige hensyn i deres tilgang til en nedskrivningsmodel. 

Således har IASB i deres tilgang fokuseret på, at den løbende indregning af renteindtægter afspejler reelle 

økonomiske indtægter, imens FASB har haft en mere formueorienteret tilgang og derved fokuseret på straks 

indregning af tab og værdiansættelse.
13

  

 

Reformeringen af regnskabsreglerne vedrørende finansielle instrumenter er som illustreret noget, der sker 

under hensyn til flere forskellige faktorer. Dermed vil den endelige regnskabspraksis være et kompromis 

mellem forskellige interesser. Den finansielle krise har sat processen i gang ligesom hensyn hertil formentlig 

vil vægte tungt grundet pres fra forskellige magtfulde organer som f.eks. EU og G-20. IAS 39 / IFRS 9 samt 

udkast hertil er meget omfattende, der er fordele og ulemper ved forskellige principper, hvilket ikke mindst 

hænger sammen med de øjne hvormed der konkluderes ud fra. Der er forskellige opfattelser alt efter om man 

er regnskabsaflægger eller regnskabsbruger, ligesom der er fra branche til branche og endda fra land til land. 

Imens stater og organer der repræsenterer disse kan have interesse i en regnskabspraksis, der understøtter et 

ønske om stabile pengeinstitutter, vil investorer mere have fokus på relevant og pålidelig information om den 

                                                      
10  

Jf. “Accounting for financial instruments”, Introduction, Poor risk measurement, side 2  
11

 ED/2009/12 ”Financial Instruments: Amortised Cost and Impairment” samt “Supplement to ED/2009/12  
12

 “Nye regnskabsregler for nedskrivning af udlån m.v.”, side 9 
13

 Supplement to ED/2009/12, ”Financial Instruments: Amortised Cost and Impairment”, Side 6 ff. 
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underliggende økonomi. En relevant problemstilling i diskussionen om nedskrivning af finansielle 

instrumenter omhandler sammenhængen imellem kapitaldækningsregler og regnskabsregler. Det er et åbent 

spørgsmål, om regnskabsregler skal tage hensyn til pengeinstitutters soliditet, eller om dette alene bør 

reguleres ved alternativ lovgivning. Soliditet kan opnås ved enten en høj grad af hensættelser til tab på udlån 

eller alternativt ved en højere grad kapitaloverdækning. Nogen argumenterer for, at de nugældende regler, 

baseret på indregning af tab på udlån efter et princip om objektiv indikation på værdiforringelse, har skabt 

mindre solide pengeinstitutter gennem en lavere grad af akkumulerede hensættelser til tab på udlån. 

   

Følgende vil søge at redegøre for og diskuterer fordele og ulemper ved forskellige regnskabsmæssige 

principper for pengeinstitutter i Danmark ud fra et brugerperspektiv defineret som samfundet.
14

 Fordele og 

ulemper afgrænses til området for måling af finansielle instrumenter. Nærmere bestemt for området 

omhandlende måling og nedskrivning af aktivgruppen defineret som udlån. Formålet er at bidrage til den 

regnskabsmæssige diskussion om nedskrivning af finansielle aktiver, regnskabsreglernes ansvar i forhold til 

den finansielle krise, samt at danne et empirisk grundlag for den videre diskussion. Pengeinstitutter i 

Danmark er særlig interessante i et historisk perspektiv, idet regnskabsreglerne blev ændret primo 2005. Her 

gik man fra en regnskabspraksis med et princip om indregning af forventet tab til implementering af 

internationale regnskabsstandarder og indregning efter et princip om konstateret tab. 

 

2.1. Problemformulering 

 

- Hvad vil en nedskrivningstilgang, med de principper der er angivet i ED/2009/12 inklusiv 

supplement som det foreligger, betyde for regnskabsbrugerne i forhold til gældende internationale 

regnskabsstandard? 

 

Foranstående kræver afklaring af 4 overordnede forhold som beskrevet i det følgende. Indledningsvist må de 

teoretiske forskelle klarlægges. IASB har identificeret 4 områder, der beskriver vigtige problemstillinger i 

reformeringen.
15

 Således beskrives og diskuteres forskelle på nuværende og foreslåede regnskabsregler på 

disse centrale områder. Dette indebærer overordnet hastigheden hvor ved tab indregnes, 

amortiseringsprincip, behandling af værdiændringer, hvilke forventede tab skal indregnes samt endelig brug 

af hensættelsesgulv.  

 

- Hvilke teoretiske forskelle er der på den gældende regnskabspraksis repræsenteret ved IAS 39 og 

den foreslåede regnskabspraksis repræsenteret ved udkastene ED/2009/12 inklusiv supplement? 

                                                      
14

 Jf. afsnit 2.2.4 for en nærmere definition og diskussion af brugergruppe 
15

 Jf. bilag 1 
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Denne beskrivelse vil blive diskuteret ud fra kvalitets principper fremlagt af FCAG i deres rapport 

vedrørende sammenhænge imellem den finansielle krise og regnskabsstandarder. En rapport hvori FCAG 

endvidere fremlægger anbefalinger til regnskabsorganerne med det formål, at opretholde eller genskabe 

finansiel stabilitet fremefter. FCAG diskutere regnskabspraksis i lyset af den finansielle krise ud fra 4 

overordnede principper.
16

 I forhold til regnskabsstandardens udformning er det kun 1. princip og FCAGs 

anbefalinger på baggrund heraf, der er relevant i en analyse af regnskabsstandardens udformning. ”Financial 

reporting plays an integral role in the financial system by striving to provide unbiased, transparent and 

relevant information about the economic performance and condition of businesses.”
17

 På baggrund af disse 

generelle kvalitetskrav om transparens, relevans og neutralitet anbefaler FCAG, at regnskabsorganerne 

simplificerer og ensarter regnskabspraksis.  

 

- I hvilken grad formår, IASB ved udkastet ED/2009/12 inklusivt supplement, at leve op til princippet 

om effektiv regnskabsrapportering som defineret af FCAG samt deres anbefalinger i deres rapport af 

28. juli 2009?     

 

Det syntes umiddelbart klart, at IAS 39 ved dens incurred loss model har lagt vægt på pålidelighed frem for 

relevans. FCAG anbefaler under hensyn til samme de internationale regnskabsorganer, at de er påpasselige i 

forhold til ledelsens mulighed for earnings management, såfremt de udvikler en nedskrivningsmodel baseret 

på forventede tab. ”If the Boards pursue an expected loss model, care must be taken to avoid fostering 

“earnings management,” which would decrease transparency.”
18

 Det er i den forbindelse interessant, at 

undersøge om den gældende regnskabsstandard har frembragt mere pålidelig regnskabsinformation end en 

tilgang baseret på fremtidige forventninger. Såfremt en model baseret på forventninger om fremtidige tab 

giver vilkårlige informationer, bliver FCAGs anbefaling meget relevant. Omvendt kan der være andre 

forhold, der præger regnskabspraksis på netop området for indregning af tab på udlån, som gør at hensyn 

hertil ikke er afgørende. Det vil helt præcist blive undersøgt om regnskabspraksis i perioden før 2005 

medførte regnskabsinformation, der bærer præg af indkomstmanipulation. Dette vil ske ved sammenligning 

med regnskabsinformationer afgivet efter 1. januar 2005. 

 

- I hvilken grad bærer regnskabsinformation før 2005 præg af indkomstmanipulation i forhold til 

regnskabsinformationen givet efter 1. januar 2005? 

                                                      
16

 “Report of the Financial Crisis Advisory Group” 
17

 Princippet om effektiv regnskabsrapportering. De 3 andre principper hvorudfra FCAG diskuterer regnskabsregler i et 

finansielt system udgør: 2. Begrænsninger i finansiel rapportering, 3. Konvergens imellem regnskabspraksis på globalt 

niveau samt 4. standardsætternes uafhængighed.  
18

 “Report of the Financial Crisis Advisory Group”, side 7 
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Endelig må sammenspillet imellem kapitaldækningsreglerne og regnskabspraksis undersøges.  Nærmere 

bestemt er det interessant, om en regnskabspraksis baseret på konstateret tab har en negative indvirkning på 

pengeinstitutters soliditet. Teoretisk vil dette både ud fra et risikoperspektiv og ud fra kapitalstrukturteori alt 

andet lige være et udtryk for urationel eller opportunistisk handling. Flere syntes uanset dette at være af den 

opfattelse, at regnskabspraksis har været medvirkende til, at pengeinstitutter er blevet mindre solide. 

Endvidere at regnskabspraksis er procyklisk. En tabsmodel der er baseret på fremtidige forventninger vil alt 

andet lige frembringe en højere gennemsnitlig grad af akkumulerede hensættelser til tab på udlån end en 

model som den nuværende, der er baseret på konstaterede tab. Forskellen på de regnskabsmæssige større og 

mindre hensættelser til tab modsvares i pengeinstitutters egenkapital. En mindre grad af akkumulerede 

hensættelsers til tab vil således alt andet lige øge den i regnskabet signalerede stabilitet, medmindre 

pengeinstitutter som konsekvens af en mindre grad af hensættelser samtidig mindsker deres egenkapital. I 

dette tilfælde vil et pengeinstitut reelt være mindre solidt, da forskellen på hensættelser er en teoretisk forskel 

i regnskabspraksis uden reel økonomisk indhold. Helt præcist vil det blive undersøgt om en højere grad af 

regnskabsmæssig kapitaloverdækning, skabt ved overgangen til ny regnskabspraksis i 2005, efterfølgende 

bliver udlignet.  

 

- I hvor høj grad har overgangen til en regnskabspraksis baseret på konstateret tab på udlån haft 

indvirkning på pengeinstitutters reelle soliditet? 

 

2.2 Begrebsforklaring / afgrænsning 

2.2.1 Finansielle aktiver 

Ovenfor nævnte finanskrise har givet anledning til flere interessante regnskabsmæssige diskussioner. Blandt 

andet problemstillinger om udformning af kompensationsordninger og indkomstmanipulation, brugen af 

dagsværdi samt altså metodemæssige overvejelser i forbindelse med nedskrivning af finansielle 

instrumenter. Følgende vil blive koncentreret til at omhandle nedskrivning af finansielle instrumenter som 

defineret nedenfor.  

 

Finansielle instrumenter dækker over flere forskellige aktiver og forpligtelser, der alle bliver reguleret af IAS 

39. IAS 39 henviser dog til IAS 32 Financial Instruments: Presentation, afsnit 11 for nærmere definition.
19

 

Den ovenfor introducerede problemstilling vedrørende nedskrivning og tilstrækkelig hensættelser knytter sig 

alene til aktivsiden. Finansielle aktiver er defineret således i IAS 32: 

 

 

                                                      
19

 IAS 39, ”Financial Instruments: Recognition and Measurement”, afsnit 8. 
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Klassifikation Måleattr ibut Reguler ing af værdi

Finansielle aktiver målt til dagsværdi Dagsværdi Resultatopgørelsen

(egenkapitalinstumenter ÷ pålidelig måling) Kostpris Resultatopgørelsen

Hold til udløb investeringer Amortiseret kostpris Resultatopgørelsen

Udlån og tilgodehavender Amortiseret kostpris Resultatopgørelsen

Finansielle aktiver disponible for salg Dagsværdi Egenkapitalen

(egenkapitalinstumenter ÷ pålidelig måling) Kostpris Resultatopgørelsen

 Penge 

 En ret til en anden enheds egenkapital  

 En ret til enten  

1. at modtage et finansielt aktiv fra en anden enhed, eller 

2. at bytte finansielle instrumenter med en anden enhed med potentiel fordel 

 En ret der vil, eller muligvis vil blive afregnet i enhedens egne egenkapitalinstrumenter
20

 

 

Grundlæggende er der tale om penge, aktier eller lignende værdipapirer, tilgodehavender / udlån samt afledte 

finansielle instrumenter. Hvoraf tilgodehavender / udlån er de mest interessante finansielle aktiver i forhold 

til diskussionen om nedskrivningsmetoder for pengeinstitutter, jf. afsnit 2.2.2 om pengeinstitutters risiko. 

Følgende vil derfor alene undersøge netop disse aktiver. En diskussion vedrørende nedskrivning af 

egenkapitalinstrumenter, der ikke handles på et effektivt marked, vil dog indeholde mange af de samme 

problemstillinger.  

 

Nedenfor er aktiverne klassificeret i sammenhæng med deres pågældende måleattributter efter første 

indregning. Der er grundlæggende 4 muligheder under IAS 39 for efterfølgende måling. Handelsaktiver der 

indregnes til markedsværdi og reguleres over resultatet. Aktiver der holdes til udløb samt Udlån og 

tilgodehavender, der indregnes til amortiseret kostpris og reguleres i resultatopgørelsen. Endelig er der 

aktiver disponible for salg, der defineres som aktiver, der ikke kan klassificeres under de 3 andre grupper. 

Denne gruppe indregnes til markedsværdi med indregning af urealiserede gevinster/tab ind over en 

egenkapitalreserve.  

 

Tabel 2.1 finansielle aktivers indregningsattributter (IAS 39) 

 

 

 

 

 

 

Kilde: Egen udarbejdelse (IAS 39) 

 

I reformeringsprocessen har IASB søgt at forenkle klassifikationen af finansielle aktiver og forpligtelser. 

Resultatet af denne proces er illustreret nedenfor. 

                                                      
20

 Med undtagelse af afledte finansielle instrumenter, der vil / måske vil blive afregnet som køb af et fast antal af 

enhedens egne egenkapitalinstrumenter for et fast beløb i form af et andet finansielt aktiv. 
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Klassifikation Måleattr ibut Reguler ing af værdi

Hold til udløb investeringer Amortiseret kostpris Resultatopgørelsen

Andre finansielle aktiver Dagsværdi Resultatopgørelsen

(egenkapitalinstumenter ÷ til salg) Dagsværdi Egenkapital

Tabel 2.2 finansielle aktivers indregningsattributter (IFRS 9) 

 

 

 

Kilde: Egen udarbejdelse (IFRS 9) 

 

Som det ses er antallet af klasser af finansielle instrumenter halveret i forhold til IAS 39. Udlån og 

tilgodehavender har ikke længere særskilt klassifikation, men indgår umiddelbart i hold til udløb 

investeringer.
21

 Klassifikationen afhænger af pengeinstitutters eller andre organisationers formål med 

aktiverne. Således fremgår det af IFRS 9.4.2, at et finansielt aktiv skal indregnes til amortiseret kostpris, hvis 

aktivet dels holdes med henblik på, at inkassere aktivets fremtidige kontraktlige pengestrømme, dels såfremt 

de kontraktlige bestemmelser giver ret til pengestrømme i form af afdrag på hovedstol og rentetilskrivning af 

samme. Med andre ord skal aktivet have karakteristika som almindelige udlån.   

 

Det vil ikke i yderligere omfang blive diskuteret, hvad konsekvenser af ovenstående (simplificering) er i 

forhold til regnskabsbruger mv. Generelt syntes reformeringen på dette område dog begrænset. 

Egenkapitalinstrumenter med mulighed for indregning til kostpris er ikke længere en mulighed, men det er 

stadig muligt, at klassificere egenkapitalinstrumenter uanset type, der ikke holdes med salg for øjet, således 

at eventuelle tab eller gevinster ikke skal indregnes hen over resultatopgørelsen, men direkte på 

egenkapitalen. Udlån skal indtil videre måles il amortiseret kostpris. 

 

Følgende behandler altså alene aktivgruppen udlån. Endvidere vil der alene blive sat fokus på 

målemetoderne og således ikke oplysningskrav, der ligeledes er en del af de udsendte udkast. 

 

2.2.2 Brancheafgrænsning 

Regnskabsregler vedrørende nedskrivning af finansielle aktiver har betydning for alle brancher. Det er de 

færreste virksomheder, der ikke har kunder, hvorfra de har penge til gode fra ydelser eller varer de har 

leveret. Interessegrupper og holdninger repræsenterende andre brancher end den finansielle defineret 

nedenfor er ikke medtaget i den følgende analyse og diskussion. Det er ikke utænkeligt, at interessentgrupper 

uden for den finansielle verden har andre holdninger til, hvordan forventede tab skal indregnes. Herunder 

ikke mindst ressourceforbruget der skal medgå til målingen. Finansielle instrumenter har generelt langt større 

betydning for pengeinstitutter og andre finansielle institutter end for andre virksomheder.  

 

                                                      
21

 Såfremt udlånene optages med senere salg for øjet må de nødvendigvis skulle klassificeres som andre finansielle 

aktiver, der altså skal indregnes til dagsværdi.    
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Til brug for analysen anvendes regnskabstal indhentet fra Finanstilsynet. Der er indhentet data fra 

pengeinstitutter tilhørende pengeinstitutgruppe 1- 3.
22

 I den forbindelse skal det nævnes, at de internationale 

regnskabsregler kun er gældende for noterede koncernselskaber. Finanstilsynet har dog gældende for alle 

pengeinstitutter implementeret regnskabsprincipper forenelige hermed, hvilket på det undersøgte område 

betyder, at regnskabspraksis er ens for alle pengeinstitutter.
23

 

 

Pengeinstitutter defineres i ”Bekendtgørelsen af lov om finansiel virksomhed” som ”Virksomheder, der 

udøver virksomhed, som består i fra offentligheden at modtage indlån eller andre midler, der skal 

tilbagebetales samt i at yde lån for egen regning, dog ikke på grundlag af udstedelse af 

realkreditobligationer,…”
24

 Karakteristisk for pengeinstitutter i Danmark er, at langt den største del af 

balancen på aktivsiden består af udlån. Den altovervejende største risiko for pengeinstitutter er derfor 

kreditrisiko defineret som risikoen for, at institutterne ikke inkasserer de pengestrømme, de kontraktligt har 

krav på i forbindelse med udlånstransaktioner. Kreditrisikoen er ligeledes det altovervejende tungeste 

element i de kapitaldækningsregler, der er tilknyttet sektoren.  

 

2.2.3 Soliditet 

Ovenfor fremsatte problemformulering nævner begreber som kapitaloverdækning og soliditet. Begreberne er 

sammenhængende på den måde, at en højere egenkapital giver højere kapitaldækning og et mere solidt 

pengeinstitut alt andet lige. Foruden foranstående er begreberne basiskapital og solvens vigtige i forhold til at 

forstå pengeinstitutters soliditet. Pengeinstitutter benytter sig, til forskel fra andre brancher, i højere grad af 

ansvarlig fremmedkapital, der under bestemte forudsætninger kan indregnes ved opgørelse af solvens / 

kapitaloverdækning. Af dette følger begrebet basiskapital, som til dels erstatter egenkapitalbegrebet for 

pengeinstitutter. Basiskapital indeholder altså både traditionel egenkapital, samt ansvarlig kapital under 

bestemte forudsætninger. I følgende undersøgelse vil begge begreber blive inddraget. I det nogen former for 

ansvarlig fremmedkapital skal refinansieres før eller siden, giver det god mening at diskutere stabilitet både i 

den rene egenkapitalform samt i forhold til basiskapitalen.
25

 

 

2.2.4 Regnskabsbrugere 

Det er allerede nævnt, at forskellige interessentgrupper kan have forskellige holdninger til, hvordan 

indregning og måling af tab skal foregå. Dette gælder ligeledes i forhold til en opdeling af interessegrupper 

                                                      
22

 Jf. bilag 3 om gruppedeling 
23

 ”Reglerne for indregning og måling af udlån er de samme, hvad enten de internationale regnskabsstandarder eller de 

danske regler følges., jf. Finanstilsynets ”Orientering om ændrede regnskabsregler for indregning og måling 

(værdiansættelse) af pengeinstitutters udlån og garantier pr. 1. januar 2005”, til pengeinstitutter, af 17. december 
24

 Bekendtgørelsen af lov om finansiel virksomhed (LFV) § 7, stk. 1 
25

 Basiskapital er defineret i LFV §§ 128 ff.  
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imellem regnskabsaflæggere og regnskabsbrugere. Følgende analyse har et brugerperspektiv. Nærmere 

bestemt vil analysen og den heri liggende diskussion foregå med udgangspunkt i en regnskabsbrugergruppe 

defineret som samfundet og en underliggende interesse i effektiv ressourcefordeling. I lyset af den finansielle 

krise og den efterfølgende indblanding samt interesse fra offentlighedens side, er det umiddelbart naturligt at 

anlægge et sådan perspektiv. Det skal understreges, at brugerperspektivet er samfundet og effektiv 

ressourcefordeling overordnet, og ikke underordnede myndigheders eventuelle individuelle interesser i 

forhold til regnskabsregler. Således vil regnskabsreglerne ikke blive diskuteret i lyset af interesseforskelle 

mellem forskellige offentlige myndigheder som f.eks. SKAT og Finanstilsynet. 

 

Regnskabsbrugerne udgøres af flere grupper og behovene for information kan være forskellige.
26

 Det er 

IASBs holdning, at investorernes informationsbehov dækker de fleste andre interessentgruppers 

informationsbehov. Dette kan dog diskuteres, i hvert fald i forhold til regnskabsregler, der involverer 

pengeinstitutter i den grad IAS 39 / IFRS 9 gør. Investorer leverer kapital og deres informationsbehov 

vedrører risiko, prisfastsættelse og afkast af deres investeringer. Samfundets og dets repræsenterende 

informationsbehov vedrører ressourcefordeling og informationer til at regulere dette.
27

 For sidstnævntes 

vedkommende vil det også betyde, at investorerne skal tilfredsstilles bedst muligt, da det er en nødvendig 

forudsætning for, at de kan tildele deres ressourcer (risikovillig kapital) optimalt. Dette er gældende generelt 

uanset branche. Når samfundet vælges som brugerperspektiv i den følgende analyse, inddrages 

problemstillingen omkring pengeinstitutters soliditet dog også. Pengeinstitutter der får problemer med deres 

soliditet, er tvunget til at stramme deres udlånspolitik, hvilket også rammer samfundsøkonomiskfremmende 

udlån forstået som udlån til sunde virksomheder. I værste tilfælde kan det have fatale konsekvenser for 

samfundsøkonomien generelt.
 28

 Denne problemstilling benævnes procyklikalitet. Pengeinstitutter er således 

også vigtige i ressourceallokerings spørgsmål i den forstand, at de formidler kapital igennem deres 

udlånsaktivitet. På den ene side er samfundet interesseret i solide pengeinstitutter, på den anden side vil øget 

krav til soliditet føre til en mindre grad af kapitalformidling, hvorfor unødvendige høje kapitalkrav heller 

ikke er at foretrække.  

 

Nogen vil argumentere for, at myndighedernes særlige interesser må dækkes igennem alternativ lovgivning 

som kapitaldækningsregler.
 29

 Regnskabsaflæggelse skal så vidt muligt alene afspejle investorernes ønsker til 

information. Argumenter herfor fornægter dog sammenhæng imellem regnskabsaflæggelse og 

                                                      
26

 Jf. ”Framework for the Preparation and Presentation of Financial Statements”, afsnit 9 for en redegørelse af 

forskellige interessentgrupper og deres primære informationsbehov. 
27

 ”Framework for the Preparation and Presentation of Financial Statements”, afsnit 9. 
28

 Jf. eventuelt ”Banking Crisis in Emerging Markets: Presumtions and evidence”, Barry Eichengreen and Carlos Arteta 
29

 Kapitaldækningsregler er grundlæggende implementering af lovgivning dikteret på EU-niveau, der er baseret på 

Basel-komiteens anbefalinger.  
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implementeringen af kapitaldækningsregler i de enkelte finansielle institutter. FCAG anbefaler også at IASB 

tager hensyn til dette i reformeringsprocessen. “Accounting standards, especially on financial instruments, 

consolidation / derecognition and risk disclosure, have special importance for prudential regulators. 

Accordingly, it is important that the Boards continue their consultation with prudential regulators.”
30

 

 

Af begrebsrammen fremstillet som grundlag for de internationale regnskabsstandarder fremgår det af afsnit 

6, at et formål med regnskabsstandarderne er, at de skal udarbejdes med henblik på regnskabsbrugernes 

informationsbehov. Desto bedre en regnskabsstandard understøtter dette, desto bedre kvalitet har 

regnskabsstandarden. I denne analyse er der sat lighedstegn imellem FCAGs kvalitetsprincipper og 

anbefalinger til fremtidige regnskabsregler og samfundets interesser. Således diskuteres udkastene til 

regnskabsreglerne med udgangspunkt i disse anbefalinger.  

 

Flere undersøgelser peger på at ensartede regnskabsregler ikke nødvendigvis medfører ensartet udført 

regnskabspraksis som følge af forskellige landes tradition for overvågning af regnskabspraksis og beskyttelse 

af kapitalejere.
31

 Altså ens regnskabsregler betyder ikke nødvendigvis ens udøvende praksis på tværs af 

forskellige lande. Følgende analyse er begrænset til danske pengeinstitutter alene, hvilket betyder, at der ses 

bort fra denne problemstilling. Dette betyder derfor også, at konklusion opnået i analysen ikke umiddelbart 

kan udstrækkes til at gælde på tværs af lande. 

 

2.2.5 Kvalitative karakteristika for finansielle regnskaber 

Som nævnt vil udkastene, og den teoretiske diskussion blive diskuteret med udgangspunkt i FCAGs 

kvalitetsprincipper og anbefalinger i deres rapport af 28. juli 2009. FCAG oplister foruden de generelle 

kvalitets krav neutralitet, transparens og relevans flere konkrete anbefalinger.
32

 Transparens omhandler, 

foruden pålidelighed som diskuteret nedenfor, sammenlignelighed på tværs af organisationer. 

Sammenlignelighed eller mangels på samme kommer til udtryk ved blandt andet principbaserede 

regnskabsstandarder, hvor flere beslutninger er overladt til de individuelle regnskabsudbydere eller, når flere 

tilgange kan vælges.
 33

 Der ud over har FCAG et ønske om simplificering af regnskabsreglerne. Dette er i 

tråd med den generelle kritik, der har været af IAS 39. Det er FCAGs mening, at den komplekse 

regnskabsstandard har været medvirkende til, at den underliggende risiko ved pengeinstitutternes aktiver 

ikke er blevet afspejlet korrekt.
34

 

                                                      
30

 “Report of the Financial Crisis Group”, side 8 
31

 Jf. bl.a. “The effect of international institutional factors on properties of accounting earnings” samt “International 

Financial Reporting Standards (IFRS): pros and cons for investors” 
32

 Jf. “Report of the Financial Crisis Advisory Group” anbefalinger 1 - 4  
33

 Jf. eventuelt ”Framework for the Preparation and Presentation of Financial Statements”, afsnit 25 - 42. 
34

 “Report of the Financial Crisis Advisory Group”, side 5 
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Dilemmaet imellem pålidelighed og relevans ligger også i FCAGs rapport. På den ene side ønskes et 

indregningsprincip baseret på fremtidige forventninger. På den anden side skal ledelsens mulighed for 

indkomstmanipulation begrænses.
35

 Pålidelighed og relevans er to af flere begreber repræsenteret i 

begrebsrammen som udtryk for kvalitative karakteristika for regnskabspraksis.
36

 Som illustreret i det 

følgende er begreberne modstridende. I en spørgeskemaundersøgelse fra 2009 konkluderes det, at en 

brugergruppe defineret som professionelle investorer og analytikere foretrækker, at aktiver for hvilke der er 

et aktivt marked som f.eks. noterede værdipapirer indregnes til dagsværdi, imens driftsaktiver og andre 

aktiver for hvilke der ikke eksisterer et effektivt marked foretrækkes indregnet til kostpris.
 37

 Undersøgelsen 

viser endvidere, at de professionelle brugere foretrækker måleattributten dagsværdi, når det gælder 

værdiansættelser / analyser af virksomheder i den finansielle sektor. Foranstående kan være et udtryk for det 

samme, nemlig at dagsværdi foretrækkes, når der eksistere et effektivt marked for aktiverne. Omvendt kan 

en konklusion også være, at det er et udtryk for, at sektoren anses for, at have særlig kompetence i forhold til 

værdiansættelse på trods af ufuldstændige markeder. Uanset konklusion syntes foranstående, at vise at 

investorer værdsætter relevant information under begrænsning af, at informationen indeholder en høj grad af 

pålidelighed.  

 

3. Metode: 

Indledningsvist vil analysen tage form af en teoretisk komparativ analyse med udgangspunkt i dels det 

teoretiske fundament og kommenterende litteratur, dels ved interessenters tilkendegivelse gennem 

kommentarer til regnskabsudkast. Det vil blive beskrevet og illustreret, hvilke overordnede effekter 

ændringen af regnskabsreglerne vil have på regnskaberne ud fra en fiktiv opstillet udlånsportefølje. 

Interessenternes tilkendegivelse vil hovedsageligt bestå i de kommentarer, der er indsendt til IASB i 

forbindelse med publiceringen af udkast til IFRS 9 om impairment af finansielle instrumenter samt 

supplement. Det vil fremgå, at kommentarerne i høj grad er repræsenteret af interessentgruppen 

regnskabsaflægger i form af pengeinstitutterne selv. I det deres holdninger kan være modsatrettet 

regnskabsbrugernes, vil der blive taget hensyn hertil i gennemgangen. Endvidere vil der blive set kritisk på 

de pågældende udkast til regnskabsstandarden i det de antages præget af disse interessenter.  

 

Den empiriske del af undersøgelsen vil tage udgangspunkt i en analyse af regnskaber. I Danmark frem til 

2005 er nedskrivningsmodellen fremstillet i IAS 39 ikke blevet anvendt, i stedet blev en hensættelsesmodel 

baseret på indregning af fremtidige tab anvendt, hvorfor en analyse henover perioden er interessant. 

Empirien der ligger til grund udgøres af regnskabstal for danske pengeinstitutter i en periode på 12 år (fra og 

                                                      
35

 “Report of the Financial Crisis Advisory Group”, side 7 - 8 
36

 Jf. ”Framework for the Preparation and Presentation of Financial Statements”, afsnit 24 ff. 
37

 ”Historisk kostpris versus dagsværdi” 
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med 1999 til og med 2010). Således udgøres data af 6 år før og 6 år efter ændringen af regnskabsregler. Den 

daværende nedskrivningsmetode er ikke lig den nu foreslåede, men begge metoder indeholder aspektet om 

forventninger til fremtiden, hvilket er det væsentlige for analysen.
38

 Lars Maagaard skriver følgende i hans 

kommentering på den ændrede regnskabspraksis omkring finansielle instrumenter: ”Særligt for bankerne vil 

de foreslåede regler betyde, at de, forenklet set, skal gøre brug af den samme regnskabspraksis, som var 

gældende inden implementeringen af IAS 39.”
39

 

 

Den empiriske analyse vil blive foretaget ved hjælp af forskellige statistiske værktøjer herunder 

hovedsageligt regressionsanalyse. Den nærmere opstilling af analysemodeller samt hypoteser med 

dertilhørende antagelser vil mere præcist blive gennemgået i afsnit 6.2. Som det vil fremgå, er der 

metodemæssigt taget udgangspunkt i andre lignede undersøgelser og deres ræsonnementer samt fundene 

sammenhænge i det omfang det er muligt. Dette vil understøtte pålideligheden af undersøgelsesresultaterne. 

Endvidere søges det herved sikret, at fremgangsmåden er i overensstemmelse med anerkendte 

undersøgelsesmetoder, og at undersøgelsesmetoden i sig selv er valid.
40

  

 

3.1 Beskrivelse af metoder 

Ved en undersøgelse af regnskabsmæssig kvalitet underlagt internationale regnskabsregler undersøger Mary 

E. Barth m.fl. kvaliteten af regnskabspraksis. Kvaliteten måles ud fra 3 mål, herunder blandt andet variation i 

nettoresultater.
41

 Der argumenteres for, at desto mere variation der er i nettoresultatet, desto mindre tegn er 

der på resultatstyring og dermed højere regnskabskvalitet. I overensstemmelse med denne argumentation 

undersøges pengeinstitutters hensættelser til tab på udlån og garantier før og efter 2005. Endvidere såfremt 

resultater styres over årets hensættelser til tab, vil årets hensættelser kunne forklares ud fra de 

regnskabsmæssige resultater før hensættelser. Såfremt årets hensættelser kan forklares ud fra en variable 

defineret som årets resultat før årets hensættelser, må det være tegn på resultatstyring. Interessant er det, om 

der kan ses forskelle i resultatvariablens forklaringsgrad af årets hensættelser før og efter implementeringen 

af internationale regnskabsstandarder i 2005. Endvidere må det forventes ved indkomstudligning igennem 

hensættelserne, at udviklingen i de regnskabsmæssige resultater før hensættelser til tab på udlån har 

signifikant større varians, end resultaterne efter hensættelser der hypotetisk vil være udjævnet i perioden før 

2005. 

 

                                                      
38

 Daværende regnskabspraksis byggede på 2 former for hensættelser. Således uundgåelige tab samt sandsynlige tab 

efter et forsigtighedsprincip, jf. ”Finansiel stabilitet – 2007”, side 67.   
39

 ”IAS 39 bliver til IFRS 9”, side 10 
40

 Jf. evt. “Samfundsvidenskabelige metoder”, afsnit 5.6 om validitet og pålidelighed.  
41

 “International Accounting Standards and Accounting Quality”  
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Mary E. Barth m.fl. undersøger variansen i ændringen af ikke forklaret udsving i nettoresultatet ud fra 

følgende ræsonnement. Udsving kan være et følge af andre ting end blot regnskabspraksis. Således søges 

udsving i nettoresultaterne forklaret med diverse kontrolvariabler i en regressionsmodel. Herefter undersøges 

variationen i residualerne, der hermed udgør den ikke af kontrolvariablerne forklarede del af variansen. F-

tests vil sikre, at der er tale om signifikante forskelle i variansen. 

  

Denne anden del af den empiriske undersøgelse omhandler hensættelsernes størrelse og eventuel påvirkning 

af pengeinstitutters kapitaldækning. Det syntes klart, at en model der indregner forventede fremtidige tab i 

deres nedskrivninger bør have en højere grad af akkumulerede hensættelser alt andet lige. Det vil ikke blive 

fremlagt statistisk bevis herfor, men det fremgår klart af den deskriptive statistik, jf. tabel 6.1 og figur 6.3. 

Nationalbanken skriver i deres årlige rapport Finansiel stabilitet 2007 at forskellen imellem hensættelserne 

før og efter 1. januar 2005 er ca. 6 mia. kr. for en gruppe af pengeinstitutter udgørende 97 % af de danske 

pengeinstitutters balance.
42

 De samlede hensættelser udgør ultimo 2004 ca. 28 mia. kr. Der er altså tale om 

en anslået ændring på 22 % af de samlede hensættelser. Det svarer til, at de samme institutters 

kapitaloverdækning stiger med mere end 6 % alene som følge af ændret regnskabsregler.
43

  

 

Det er et empirisk spørgsmål om den lavere grad af regnskabsmæssige hensættelser giver sig udslag i, at 

pengeinstitutterne på sigt mindsker deres reelle soliditet. Såfremt pengeinstitutterne holder deres reelle 

soliditet konstant, må deres regnskabsmæssige kapitalstruktur vise en højere grad af soliditet. Undersøgelsen 

vil ske i to faser, og vil i udgangspunktet begrænses til, at dække perioden 2002 – 2007. Altså 3 år før og 3 år 

efter adopteringen af den nugældende regnskabspraksis. 

 

Det vil blive undersøgt om kapitalstrukturen i branchen, i gennemsnit har ændret sig imod mindre solide 

pengeinstitutter i perioden efter 1. januar 2005. Pengeinstitutters kapitaldækning kan være et udslag af flere 

forhold. Princippet i kapitaldækningsreglerne for pengeinstitutter er modsat de gældende regnskabsregler 

baseret på en tilgang om fremtidige forventninger.
44

 Ændringer i forventninger kan derfor være 

udslagsgivende i forhold til ændrede kapitaldækning. Der vil dog blive argumenteret for, at den undersøgte 

periode er stabil og derfor ikke give anledning til ændringer i kapitaloverdækningen i sig selv. Under 

antagelsen at kapitaldækningsreglerne styre kapitalstrukturen, og at risici er konstante vil en simpel 

sammenligning af pengeinstitutterne før og efter primo 2005 dermed kunne vise eventuelle forskelle som 

følge af ændret regnskabspraksis.  

 

                                                      
42

 ”Finansiel stabilitet 2007”, side 71 ff.  
43

 Jf. ”Finansiel stabilitet 2007”, side 72., figur 32, der viser kapitaloverdækningen i forhold til minimumskapitalkravet 

på 8 % af vægtede aktiver. 
44

 Jf. bl.a. ”Finansiel stabilitet 2007”, side 70, 2. afsnit.  
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Pengeinstitutter vil muligvis tilpasse sig andre forhold end risici som beskrevet i kapitaldækningsreglerne. 

Hvorfor undersøgelsen i anden omgang tager udgangspunkt i en undersøgelse publiceret af Den Europæiske 

Centralbank. Her konkluderes det af Reint Goupp m.fl., at kapitalstrukturen i pengeinstitutter er et resultat, af 

de samme variabler som er afgørende for andre erhvervsvirksomheder.
45

 Anden del af undersøgelsen tager 

således udgangspunkt i regressionsanalyse hvor variabler, der kan forklare eventuelle udsving i strukturerne, 

vil indgå sammen med en dummyvariabel, der er 0 såfremt der aflægges regnskab efter praksis om 

forventede tab og 1 efter praksis om konstaterede tab. Såfremt koefficienten forbundet med dummyvariablen 

er positiv og signifikant forskellig fra 0 indikerer det, at ændringen af regnskabspraksis i sig selv har påvirket 

pengeinstitutterne imod mindre soliditet. 

  

3.2 Paradigme 

Ovenstående empiriske statistiske metoder er karakteristiks for undersøgelser inden for 

regnskabsvidenskaben. Jens O. Elling kalder metoden for deskriptiv ud fra en betragtning om, at 

undersøgelsens formål er at beskrive, forklare og forudsige fænomener så objektivt som muligt uden, at tage 

stilling til om der tale om gode eller dårlige observationer.
46

 Anden del af følgende undersøgelse har præcist 

det formål. Undersøgelsesmetoden er induktiv, og empirien er af kvantitativ karakter. Der er således tale om 

opstilling af hypoteser og efterfølgende bevisførelse for hypotesernes holdbarhed. Metoden er blevet 

kritiseret med argumentationen, at hypoteser ikke definitivt kan verificeres.
47

 Metoden udspringer fra den 

logiske positivisme, og er stærkt inspireret af metoderne inden for naturvidenskaberne. Allerede i det 20 

århundrede blev metoden kritiseret. Karl Popper der karakteriseres som forgangsmand for 

videnskabsparadigmet kritisk rationalisme var af den mening, at hypoteser ikke endegyldigt kan verificeres 

og arbejdede i stedet for med falsificerbare hypoteser. Modsat positivismen mente Popper ikke, at man kan 

konkluderer noget for at være universel sandt.
48

 Selv om følgende ikke vil søge at falsificere opstillede 

hypoteser, er Poppers kritiske tilgang vigtig at holde for øje. Læserne af følgende bør behandle resultater og 

konklusioner varsomt ikke mindst taget i betragtning den begrænsede årrække. Modsat er det vigtigt at 

forstå, at selv om det ikke statistisk kan verificeres, at hypoteser er sande betyder det ikke, at hypoteserne 

statistisk er falsificeret. 

 

3.3 Kildekritik 

I følgende undersøgelse er der kun indsamlet data og informationer af sekundær karakter. Data indsamlet er 

enten kvantitative regnskabstal fremstillet af andre til anden brug eller kvalitative informationer i form af 

                                                      
45

 ”The Determinants of Bank Capital Structure” 
46

 ”Finansiel Rapportering”, side 36, 2. afsnit 
47

 ”Finansiel rapportering”, side 35, 2. afsnit 
48

 Dette må ikke forveksles med opfattelsen at der ikke fandtes en universel sandhed uafhængig af dem der observerede 

den. ”Samfundsvidenskabelige metoder”, side 14 ff. 
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holdninger, diskussioner mv. taget fra forskellige kilder som artikler, faglige bøger eller interessenters 

kommenterende svar til IASB i forbindelse med udsendelse af udkast til regnskabsstandarder. Kilderne til de 

sekundære data fremgå af litteraturlisten, jf. afsnit 9. Foruden informationer fra interessenterne selv og 

grupper repræsenterende disse er der er kun brugt kilder, der syntes at være anerkendt enten i form af deres 

position i samfundet eller deres tilknytning til institutioner som universiteter og lignende. Diverse artikler og 

anden faglitteratur vil ikke stå alene som grundlag for konklusioner, men vil være en del af diskussionen. 

Informationer er ikke udarbejdet til brug for denne undersøgelse, hvorfor de i forhold til undersøgelsens 

behov kan være mangelfulde på oplysninger. Følgende undersøgelse er derfor tilpasset informationer 

tilgængelige. Det betyder at variabler eller stedfortrædere herfor ikke nødvendigvis er optimale mål, men 

nærmere bedste tilgængelige data. Igennem analysen vil det fremgå i hvilken grad undersøgelsen kan være 

påvirket af manglende data.   

 

 

3.4 Undersøgelsesdesign: 

Problemstilling og problemformulering er opstillet i afsnit 1 – 2. Forudsætningerne for undersøgelsen og 

dens udformning udgør afsnit 3. I det følgende afsnit 4 vil de forskellige teoretiske tilgange blive 

gennemgået. Gennemgangen inkluderer en kort præsentation af forskellige tilgange samt deres indhold. 

Afsnit 5 diskuterer konsekvenserne af udkastene samt kommenterer kritisk på samme. Afsnit 6 vil 

indledningsvist beskrive populationen og empirien der undersøges. Herefter vil de empiriske 

undersøgelsesmodeller blive beskrevet. Herunder fremstilles beskrivelse af variabler og hypoteser samt 

rationalet bag ved. Igennem afsnittet vil forskellige hypoteser opstilles og konklusioner på test af disse vil 

umiddelbart fremgå efterfølgende. Den empiriske undersøgelse vil omhandle to hovedområder dels et 

område for regnskabsmanipulation dels et område for kapitalstruktur. Begge områder vil blive afsluttet med 

afsnit der understøtter det fundene og beskrive eventuelle svagheder i undersøgelserne. Afslutningsvist vil 

konklusionen i afsnit 7 skabe overblik og sammenholde afsnit 4, 5 og 6.         

 

4. Teoretiske tilgange til nedskrivning af finansielle aktiver 

Overordnet eksisterer der 4 tilgange til nedskrivning af finansielle aktiver:
49

 

 

 Faktiske tab (IAS 39) 

 Forventede tab (IASBs tilgang i udkast til ny regnskabsstandard) 

 Dagsværdi (FASBs tilgang er delvist baseret herpå) 

 Dynamiske hensættelser (model der bl.a. har været anvendt i Spanien) 

 

                                                      
49

 ”Nye regnskabsregler for nedskrivning af udlån mv.”, side 3 
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Princippet om faktiske tab er anvendt i gældende regnskabsstandard IAS 39. Kritikken af IAS 39 skyldes 

hovedsageligt, at når det først er tilladt, at indregne tab ved objektiv indikation på værdiforringelse så vil 

årenes indregnede tab være undervurderet under stabile makroøkonomiske forhold. Det har to vigtige 

konsekvenser. Dels en resultatmæssig konsekvens fordi pengeinstitutter indregner samlede nettoindtægter, i 

form af renter minus hensættelser til tab, der er overvurderet. Dels en balancemæssig konsekvens idet 

pengeinstitutter på tidspunktet, hvor en højkonjunktur vender, ikke har hensat tilstrækkeligt til de tab, der i 

løbet af en recession kan opstå, hvilket betyder, at der efterfølgende vil blive indregnet store tab med 

potentiel procyklisk effekt. I udkastet ED/2009/12, publiceret af IASB, er der primært taget hensyn til den 

første problemstilling. Således lægger IASB op til, at der løbende skal indregnes en indtægt repræsenteret 

ved en nettorente, der tager højde for udlånets effektive rente efter nugældende principper samt forventede 

tab. FASBs fokus har primært været på den anden problemstilling. Således lægger de op til indregning af de 

samlede forventede tab med det samme. Aktivet vil ved første regnskabsaflæggelse blive målt på baggrund 

af de forventede pengestrømme modsat IASBs tilgang, der vil indregne forventede tab over udlånenes 

levetid. FASB sikrer herved, at der til enhver tid er hensat tilstrækkeligt til at dække potentielle tab.  

 

Den dynamiske model har siden krisen fået en del opmærksomhed. Modellen har været anvendt i Spanien 

som supplement til IAS 39 og kapitaldækningsreglerne. Europakommissionen har i 2009 haft sendt 

overvejelser i høring baseret på en lignende model.
50

 Forslaget er imidlertid trukket tilbage, da 

kommissionen afventer IASBs endelige regnskabsstandard. Den spanske model som europakommissionen 

læner sig op ad i deres overvejelser, er en statistisk tabsmodel baseret på historiske tab over en 

konjunkturcyklus.  Der afsættes således tab i forhold til historiske udregnede tab og hensættelser minus 

specifikke foretaget hensættelser (efter princippet om objektiv indikation på værdiforringelse). Det bevirker, 

at i stabile økonomiske tider hvor hensættelserne efter IAS 39 er lave, vil der skulle hensættes relativt mere 

end i nedgangstider, hvor de specifikke hensættelser er høje. Således modvirker modellen procykliske 

tendenser.
51

 Problemet med den dynamiske model er dels, at der kræves data til udregningen af forventede 

tab over en konjunkturcyklus. Endvidere tager modellen i den spanske udgave ikke højde for 

institutspecifikke risici, da hensættelser efter den dynamiske model bliver beregnet af myndighederne på 

baggrund af fælles historisk data. Det er åbenlyst i lyset af den finansielle krise, at alle pengeinstitutter ikke 

bærer den samme risiko. 

 

                                                      
50

 Finansiel stabilitet, kvartalsoversigt, 3. kvartal 2009, side 63 ff. 
51

 Finansiel stabilitet kvartalsoversigt, 3 kvartal 2009, side 68, boks 1 samt ”Crisis responce, Dynamic Provisioning”  
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4.1 Eksemplificering af forskellige tilgange 

Til brug for illustration af forskellige tilgange og principper opstilles nedenfor en portefølje af udlån. For at 

illustrere konsekvenserne ved de forskellige indregningsprincipper uden forstyrrende elementer er det valgt 

at sammensætte porteføljen af 100 ensartede stående lån.
52

  

 

Tabel 4.1 Lånedata på fiktiv portefølje 

 

 

 

 

 

 

Kilde: Egen udarbejdelse  

 

Såfremt de stående lån bliver tilbagebetalt i overensstemmelse med lånenes indhold uden tab, vil der hvert år 

i de 5 år blive indregnet kr. 1.400.000 i renteindtægter i resultatopgørelsen. Ultimo år 1 til og med år 4 vil 

balancen udgøre et tilgodehavende på kr. 20.000.000. I det sidste år vil lånet blive tilbagebetalt sammen med 

renterne for år 5 og balancen vil være 0.
53

  

 

I det følgende vil det blive illustreret, hvorledes forskellige tilgange til nedskrivningsmetoder indregner 

forventede / konstaterede tab. Som angivet forventes det, at det samlede tab udgør 10 % af hovedstolen 

fordelt i de sidste 3 år af aktivernes levetid. For sammenlignelighedens skyld antages det, at de forventede 

tab er lig de faktiske realiserede tab. Den forventede pengestrøm er således lig den faktiske pengestrøm og 

illustrerer de reelle økonomiske forhold, der uanset regnskabsmæssig tilgang er konstant, imens forskellen 

ved de forskellige tilgange vedrørende indregning i resultatopgørelsen og balancen alene er afhængig af 

regnskabsregler. 

 

4.2 Impairment af fiansielle aktiver efter IAS 39 (incurred loss) 

De nugældende regler er som nævnt baseret på faktiske tab. Dette er implementeret igennem begrebet 

objektiv indikation på værdiforringelse, hvilket er det danskbenyttede udtryk. Ordet indikation syntes dog 

ikke at være en vellykket oversættelse af det engelske udtryk evidence.
54

 Udtrykket indikation lægger op til 

en hvis grad af subjektiv vurdering, imens evidence der direkte oversat betyder bevis, lægger op til en mere 

                                                      
52

 Dynamiske hensættelser vil ikke blive illustreret, da sådan illustration vil skulle bygges på for mange antagelser om 

historik og dermed alligevel ikke bidrage til en sammenligning.  
53

 Jf. eventuelt bilag 3, der illustrerer lånets forløb. 
54

 IAS 39, afsnit 58 

1  lån 1 00 lån

Hovedstol (kr .) 200.000         20.000.000    

Å r lig ydelse (kr .) 14.000           1.400.000      

Løbetid (år ) 5                    5                    

Effektiv rente 7,00% 7,00%

Type Stående Stående

10 %  af de samlede udlån forventes at tabes, 2 %  i år 3, 4 %  i år 4 og 4 %  i år 5.
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fast og konstant opgørelse. Sidstnævnte udtryk syntes mere i tråd med standardsætternes hensigt. Det er 

tydeligt af regnskabsstandardens udformning, at det er hensigten, at regnskabsaflæggerne ikke skal kunne 

indregne tab tilfældigt og efter belejlighed. Således i tråd oplister IAS 39 i afsnit 59 en række kriterier, der 

samlet eller hver for sig kan betragtes som objektiv indikation på værdiforringelse. Ligesom der er givet 

vejledning på området i standardens integrerede vejledningsafsnit.
55

 Betydelige finansielle vanskeligheder, 

kontraktbrud i form af misligholdelse af lån, långivers accept af nye ringere vilkår, sandsynlig konkurs, 

udfasning af aktivt marked for det finansielle aktiv er de årsager, der oplistes af standarden som kan lede til 

objektiv indikation på værdiforringelse på et enkelt aktiv. Indikation på værdiforringelse på gruppeniveau 

kan være ugunstig forandring i gruppens betalingsevne ved f.eks. øget mængde af for sene betalinger, 

ændringer i lokale eller nationale tilstande der korrelerer med en gruppes betalingsevne historisk.
56

  

 

Hvis der for et væsentlig aktiv ikke er konstateret nedskrivningsbehov, skal aktivet indgå i den 

gruppemæssige vurdering sammen med andre finansielle aktiver. Gruppering ved gruppevis nedskrivninger 

skal ske således at finansielle aktiver med samme kreditrisici grupperes sammen. Med det menes, at 

debitorerne vurderes at have samme sandsynlighed for at opfylde de kontraktlige forpligtelser. Eksempelvis 

kan der grupperes efter aktivtype, industri, geografi, tidligere misligholdelse, mv.
57

 Såfremt der vurderes at 

være objektiv indikation på værdiforringelse for et enkelt aktiv, skal det ikke også indgå i en gruppemæssig 

vurdering, da der herved sker en dobbelt hensættelse. Gruppevise nedskrivninger kan derfor anses som 

nedskrivninger, der endnu ikke kan måles på de enkelte aktiver.  

 

Det understreges at tab baseret på forventede hændelser ikke må indregnes uanset, hvor sandsynlige de er, 

hvilket føre til betegnelsen en incurred loss’ model. IASBs argumentationen for sådanne en model er, at det 

ikke er i overensstemmelse med princippet om amortiseret kostpris at indregne tab på baggrund af fremtidige 

hændelser.
58

 Metoden for måling af de finansielle aktiver før og efter impairment betyder, at der er 

grundlæggende forskelle i målingen af finansielle aktiver før og efter indregning af tab. Inden objektiv 

indikation på værdiforringelse er konstateret indregnes udlånene efter de kontraktlige pengestrømme. Efter at 

der er konstateret objektiv indikation på værdiforringelse, skal pengeinstitutterne vurdere tabet på baggrund 

af forventede pengestrømme. Dette skal ske efter et princip om bedste estimat.
59 

Den objektive hændelse er 

således skelsættende ikke kun for indregningen af tab, men ligeledes i forhold til indregningsmetoden.  

 

                                                      
55

 IAS 39 (Application Guidence), afsnit AG84 - AG93 
56

 IAS 39, afsnit 59 
57

 IAS 39 AG87 
58

 IAS 39, BC108-109 
59

 IAS 39, AG 86 samt IAS 37 afsnit 39 illustrerer, at der hermed kan være tale om forskellige forventede scenarier der 

vægtes efter deres sandsynlighed. 
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Tabel 4.2 Indregningsforløb efter IAS 39 

Kilde: Egen udarbejdelse 

 

Ovenfor i tabel 4.2 er det illustreret, hvordan indregning af porteføljen vil indgå i regnskabet under de 

gældende regnskabsregler. Tabene konstateres først i de pågældende år, ved f.eks., at kunden ikke overholder 

sine rentebetalinger / ydelser. Principielt kan det under de nugældende regler godt lade sig gøre, at have en 

situation hvor tabene indregnes før end angivet med samme forløb af pengestrømme. Men det antages altså, 

at objektiv indikation på værdiforringelse konstateres i de år, hvor kunderne ikke længere er i stand til at 

betale renteydelserne. Det ses at den resultatmæssige nettoindtægt i år 5 er kr. 460.000 imod indledningsvis 

kr. 1.400.000. Dette illustrerer netop, hvad kritikere vil betegne, indregning af indtægter front loaded.
60

 

Indtægterne i regnskabsårene 1 og 2 udgøres alene af renteindtægter efter princippet om den effektive rente, 

der under forudsætningen om at der ingen kurstab eller transaktionsomkostninger er, vil være lig den 

nominelle rente.
61

 Endvidere ses det, at balancen først bliver reduceret fra ultimo år 3. Stigningen i Udlån før 

hensættelser skyldes de manglende modtagende renteydelser, der derfor også principielt er tilgodehavender, 

de udgør dog ikke et aktiv da de ikke forventes modtaget, og indgår derfor også i kontoen for hensættelser. 

Efter at objektiv indikation på værdiforringelse er konstateret, udgør balancen ultimo regnskabsårene 

nutidsværdien af de fremtidige forventede pengestrømme tilbagediskonteret med den oprindelige effektive 

rente (7 %).  

 

Ovenstående forløb illustrerer endvidere økonomers bekymring omkring procyklikalitet. I den tidlige periode 

af porteføljens levetid kan pengeinstitutter forøge udlånsporteføljen yderligere på baggrund af udlån uden 

nedskrivninger. Sidst i porteføljens levetid vil banken potentielt kunne være begrænset af, at de relative store 

nedskrivninger har reduceret kapitaloverdækningen. Dette skal endvidere ses i sammenhæng med, at det 

historisk har været konstateret, at pengeinstitutter er mere positive under højkonjunkturer og mere villige til 

at tage kreditrisici, og omvendt under lavkonjunkturer.
62

  

 

                                                      
60

 ED/2009/12, Basis for Conclusions (BC) 11a 
61

 IAS 39, afsnit 9 
62

 “Crisis response, Dynamic Provisioning”, side 1 

Pr imo Å r  1 Å r  2 Å r  3 Å r  4 Å r  5

Renteindtægter 1.400.000      1.400.000      1.400.000      1.372.000      1.316.000      

Årets hensættelser -                 -                 428.000         856.000         856.000         

Resultat 1.400.000      1.400.000      972.000         516.000         460.000         

Udlån 20.000.000    20.000.000    20.000.000    20.028.000    20.112.000    2.252.000      

Konto for hensættelser -                 -                 (428.000)        (1.312.000)     (2.252.000)     

Balancen 20.000.000    20.000.000    19.600.000    18.800.000    -                 

Pengestrøm faktisk (20.000.000)   1.400.000      1.400.000      1.372.000      1.316.000      19.260.000    
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4.3 ED/2009/12, IASB 

IASB har i deres tilgang fokuseret på, at den løbende indregning af indtægter skal afspejle institutternes 

reelle økonomiske prisfastsættelse og vurdering af aktiverne / engagementerne. Det vil sige, at indregningen 

skal afspejle rationalet bag fornuftig bankforretning modsat ovenstående tilgang, der indregner indtægterne 

front loaded.
 63

 Samtidig har IASB i udkastet taget kritikken af IAS 39 alvorligt med hensyn til den sene 

indregning af tab og gjort op med indregning af konstaterede tab. Efter metoden i udkastet skal der derfor 

løbende over aktivets levetid hensættes beløb til fremtidige forventede tab. Dette skal ske efter et princip om 

fordeling af forventede tab igennem den effektive rente. Indregningsmetoden er konstant over aktivets 

levetid forstået på den måde, at aktivets værdi, uanset efterfølgende ændringer til forventede pengestrømme, 

vil være lig den tilbagediskonterede værdi af de fremtidige forventede pengestrømme. Der er således ikke 

forskel på indregningsprincippet for gode og dårlige lån som under IAS 39. Diskonteringssatsen er den 

effektive rente opgjort indledningsvist. IASB har endvidere søgt, at differentierer udkastet fra den 

regelbaserede tilgang i IAS 39 ved, at indfører en principbaseret tilgang til nedskrivning og måling af 

finansielle aktive. Herved indeholder udkastet mål for indregning samt hovedelementer i 

nedskrivningstilgangen. Der er ikke nogen regler opsat i forhold til, hvornår tab må indregnes. Intentionen er 

herved, at lette operationelle implementeringsvanskeligheder samt reducere kompleksiteten.
64

 

 

Målingen af finansielle aktiver efter første indregning skal ske til amortiseret kostpris. Målet med dette er at 

give regnskabsbrugerne information om det effektive afkast ved at fordele renteindtægterne over aktivets 

forventede levetid. Der er som sådan ikke noget nyt i dette. Forskellen til IAS 39 består alene i, at den 

effektive rente der fordeler indtægterne fastsættes på baggrund af forventede fremtidige pengestrømme 

inklusiv forventede tab som følge af kreditrisiko. Herved forbindes forventede pengestrømme med målingen 

af aktivet på baggrund af de indledningsvise fastsatte betingelser. Den løbende indregning af indtægter vil 

afspejle pengeinstitutternes forventninger, hvor ud fra pengeinstitutter ligeledes har fastsat lånebetingelserne. 

Nedenfor illustreres principperne om indregning dog under antagelsen at ingen ændrede forventninger 

opstår. 

 

Det ses, at resultaterne på tværs af regnskabsårene er væsentlig mere jævne end eksemplet, der illustrerer 

principperne i IAS 39. Nettoresultatet, som IASB foreslår indregnet under et i udkastet, er let faldende. Dette 

afspejler konstant forrentning af en portefølje med faldende værdi. Nettorenteindtægterne udgør konstant 

4,95 % af porteføljens værdi året før. De 4,95 % er et udtryk for den effektive rente efter ED/2009/12. 
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 ED/2009/12, BC 31 ff. 
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 ED/2009/12, BC38 
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Tabel 4.3 Indregningsforløb efter ED/2009/12 

Kilde: Egen udarbejdelse, inspiration fra IFRS eksemplificering.
65

  

 

Renten fremkommer som den rente, der på udstedelsestidspunktet tilbagediskonterer forventede fremtidige 

pengestrømme til den oprindelige værdi.
66

  Forskellen mellem den effektive rente angivet til 7 % i tabel 4.1 

og de 4,95 %, og dermed forskellen på den effektive rente fremstillet under henholdsvis IAS 39 og 

ED/2009/12, udgøres alene af forventede tab. Uanset at der senere opstår ændrede forventninger til 

fremtidige pengestrømme, skal den oprindelige rente anvendes ved tilbagediskontering og tabet indregnes på 

den baggrund.
67

  

  

4.3.1 hvilke tab skal indregnes 

Der er ikke videreført en såkaldt udløsende faktor, der bestemmer, hvornår tab skal indregnes. Med andre ord 

tilbageholdes pengeinstitutter ikke i indregning af tab de forventer. Efterfølgende ændringer til forventede 

tab skal indregnes i resultatopgørelsen med det samme. Tab / gevinster opstår, når et pengeinstitut ændrer 

deres forventninger til de fremtidige pengestrømme, uanset om der er tale om yderligere tab eller omvendt 

forventninger om mindre tab. Resultatopgørelsen vil således efter første indregning kun vise impairment, 

såfremt der er tale om reelle tab. Altså forstået som tab ud over det indledningsvist forventede tab. IASB 

argumenterer for, at der efter de nugældende regler indregnes tab i resultatopgørelsen, der ikke reelt er tab, 

og som derfor giver regnskabsbrugerne fejlagtig information om organisationernes indtjeningsevne.
68

   

 

“The estimates for the cash flow inputs are expected values. Hence, estimates of the amounts and timing of 

cash flows are the probability-weighted possible outcomes.”
69

 Således lægges der op til, at de forventede 

pengestrømme ikke, som under IAS 39, kan bestå af tilbagediskontering af det mest sandsynlige udfald, men 

skal være et resultat af scenarier vægtet ud fra deres sandsynlighed. Heri ligger endvidere efter IASBs 

opfattelse, at estimaterne må indeholde forudsigelser om fremtidige økonomiske forhold inklusiv 

                                                      
65

 www.ifrs.org 
66

 ED/2009/12, Appendix A samt afsnit B11a 
67

 Såfremt der er tale om udlån med variable rente, holdes det såkaldte spread konstant jf. ED/2009/12 afsnit B12b 
68

 ED/2009/12, BC 11e 
69

 ED/2009/12, afsnit 8 

Pr imo Å r  1 Å r  2 Å r  3 Å r  4 Å r  5

Renteindtægter 1.400.000      1.400.000      1.400.000      1.400.000      1.400.000      

Hensættelser 409.199         429.470         450.746         471.689         490.895         

Resultat 990.801         970.530         949.254         928.311         909.105         

Udlån 20.000.000    20.000.000    20.000.000    20.028.000    20.112.000    2.252.000      

Konto for hensættelser (409.199)        (838.669)        (1.289.415)     (1.761.105)     (2.252.000)     

Balancen 19.590.801    19.161.331    18.738.585    18.350.895    (0)                   

Pengestrøm forventet (20.000.000)   1.400.000      1.400.000      1.372.000      1.316.000      19.260.000    
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makroøkonomiske. Således skal de fremtidige pengestrømme ikke kun bedømmes ud fra historik og ud fra 

en antagelse om konstante økonomiske forhold.   

 

4.4 FASBs indledningsvise udkast til impairment 

Følgende udkast ligger som ED/2009/12 forud for FASBs og IASBs fælles supplementsudkast. Udkastet 

repræsenterer en anden tilgang til indregning og måling af udlån end den fremstillet i ED/2009/12. Følgende 

giver endvidere forståelse i forhold til, hvorfor nedskrivningstilgangen beskrevet i supplementsudkastet 

bliver så omfattende og kompliceret.  

 

FASBs oprindelige udkast til regnskabsregler indeholder forslag om indregning af udlån til dagsværdi.
70

 

Indregning af op- og nedskrivninger skal ske dels ved indregning i resultatopgørelsen, dels ved indregning 

direkte på egenkapitalen. Det kan dog vælges indledningsvist, at lade alle reguleringer ske igennem 

resultatopgørelsen. I lighed med IASB og på samme baggrund fjernes altså de restrektioner i 

regnskabsreglerne, der har tilbageholdt pengeinstitutter fra at indregne forventede tab.
71

 Dette betyder i 

lighed med IASB´s udkast til IFRS 9, at alle udsving i værdien af et finansielt aktiv skal indregnes så snart, 

der opstår forventninger om ændringer til den oprindelige værdi. Modsat IASBs udkast bliver 

indledningsvist forventede tab indregnet med det samme og ikke over aktivets forventede levetid. 

 

Aktiver med udlånskarakter skal ved første indregning ske til kostpris, hvilket med undtagelser forventes at 

være lig dagsværdien på anskaffelses- / udstedelsestidspunktet.
72

 Ultimo regnskabsperioden skal aktivet 

indregnes til dagsværdi med eventuelle reguleringer dels igennem resultatopgørelsen dels direkte på 

egenkapitalen. Reguleringer, der kan tilskrives ændringer til forventede tab eller gevinster som følge af 

pengestrømme tilbagediskonteret med den oprindelige effektive rente, skal indregnes i resultatopgørelsen. 

Reguleringer som følge af ændringer i dagsværdien ud over dette skal ske direkte hen over egenkapitalen. 

Nedenfor er indregning af den fiktive portefølje illustreret uden hensyntagen til eventuelle reguleringer som 

følge af ændret dagsværdi, ud over hvad der følger af ændrede forventninger til fremtidige pengestrømme. 

Dermed antages, at den risikofrie rente samt risikoen forbundet med debitorerne er konstant over aktivernes 

levetid.  

 

                                                      
70

 FASB definere ikke begrebet udlån, men har i lighed med IASB i deres udkast lagt op til en forskel imellem aktiver, 

der forventes at holdes over aktivets levetid med det formål, at inkassere de kontraktuelle pengestrømme (aktiver med 

udlånskarakter) og andre finansielle aktiver. Jf. Exposure Draft: “Accounting for Financial Instruments and Revisions to 

the Accounting for Derivative Instruments and Hedging Activities” (Exposure Draft fra FASB), afsnit 21  
71

 Exposure Draft fra FASB, side 1 
72

 Jf. Exposure Draft fra FASB, afsnit 12 b og afsnit 21 samt Basis for conclusions (BC) afsnit 46. 
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Pr imo Å r  1 Å r  2 Å r  3 Å r  4 Å r  5

Renteindtægter 1.400.000      1.400.000      1.400.000      1.400.000      1.400.000      

Hensættelser (1.725.621)     (120.793)        (129.249)        (136.336)        (140.000)        

Resultat (325.621)        1.279.207      1.270.751      1.263.664      1.260.000      

Udlån 20.000.000    20.000.000    20.000.000    20.028.000    20.112.000    2.252.000      

Konto for hensættelser (1.725.621)     (1.846.415)     (1.975.664)     (2.112.000)     (2.252.000)     

Balancen 20.000.000    18.274.379    18.153.585    18.052.336    18.000.000    -                 

Pengestrøm forventet (20.000.000)   1.400.000      1.400.000      1.372.000      1.316.000      19.260.000    

FASB mener, at med deres metode samt præsentationskrav gives løsningen på dilemmaet imellem måling 

efter enten amortiseret kostpris eller dagsværdi. ”By presenting both fair value and amortized cost 

information on the face of financial statements for instruments that are being held for collection or 

payment(s) of contractual cash flows, investors can more easily incorporate either or both in their analyses 

of an entity.”
73

 Begge opgørelsesmetoder anses for, at give nyttige informationer til regnskabsbrugerne. 

Samtidige vil pengeinstitutternes resultater forblive upåvirket af måling til dagsværdi og de udsving det 

eventuelt vil medføre. Dagsværdimåling giver efter FASBs opfattelse brugerne informationer om markedets 

vurdering af forventninger til fremtidige pengestrømme, renteniveau og risikoen for at pengestrømmene 

udebliver. Amortiseret kostpris giver information om de kontraktlige pengestrømme.
74

 

  

Tabel 4.4 Indregningsforløb efter FASBs udkast af maj 2010 

 

 

 

 

 

 

Kilde: Egen udarbejdelse 

 

Illustrationen ovenfor viser et negativt resultat i år 1 som følge af, at indregning af det samlede forventede 

tab skal indregnes med det samme.
75

 Dette står i kontrast til den nugældende metode, hvor eventuelle tab 

indregnes meget sent. Det ses af det fiktive forløb, at de akkumulerede hensættelser i år 1 er på niveau med 

de akkumulerede hensættelser ultimo år 4 efter IASBs udkast til IFRS 9, jf. tabel 4.3. Således sikre FASB, at 

der til enhver tid er hensat tilstrækkeligt til fremtidige forventede tab før de faktisk opstår. FASB mener ikke, 

at det er hensigtsmæssigt at udsætte indregningen af tabet, uanset at det er forventet indledningsvist.
76

   

 

4.4.1 hvilke tab skal indregnes 

FASBs udkast adskiller sig fra ED/2009/12 ved de faktorer, der skal tages hensyn til ved vurdering af 

fremtidige pengestrømme. FASB lægger således op til, at der alene skal tages hensyn til historiske 

informationer om tab og nuværende økonomiske forhold. Der skal ikke tages hensyn til potentielle 

                                                      
73

 Exposure Draft fra FASB, side 4 
74

 Exposure Draft fra FASB, side 4 
75

 Det samlede beløb der er hensat er tilbagediskonteret med den oprindelige effektive rente. Tabet indregnet i de 

efterfølgende år er amortiseringseffekt. Princippet er som efter de nugældende regler, når objektiv indikation på 

værdiforringelse er sket. Således udtrykker balancen i de efterfølgende år de forventede pengestrømme 

tilbagediskonteret med den oprindelige effektive rente. 
76

 Exposure Draft fra FASB, BC 192 
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fremtidige økonomiske forhold. Dette er ud fra den tankegang, at organisationerne ikke tilstrækkeligt 

pålideligt forventes, at kunne forudsige makroøkonomiske faktorer og økonomiske cyklusser igennem 

aktivernes levetid.
77

 Såfremt fremtidige tab forventet i den fiktive portefølje er baseret på forventninger om 

konjunkturnedgang i år 3, vil tabene altså ikke skulle indregnes som illustreret ovenfor. Således er 

ovenstående fiktive forløb baseret på et pengeinstitut, der historiske har konstateret den illustrerede udvikling 

i en tilsvarende portefølje under konstante økonomiske vilkår.
78

  

 

I det tænkte tilfælde at f.eks. en konjunkturnedgang forventes at indtræffe, må det antages at dagsværdien på 

porteføljen, vil blive påvirket, hvilket illustrerer et paradoks i det publicerede udkast. På den ene side 

forventes det ikke, at pengeinstitutterne kan forudsige makroøkonomiske forandringer, på den anden side vil 

en forventning om højere inflation, konjunkturnedgang mv. påvirke dagsværdien af udlånsporteføljerne. Der 

eksisterer ikke et effektivt marked for almindelige udlån og udlånsporteføljer, hvorfor dagsværdier vil være 

baseret på almindelige værdiansættelsesmetoder efter princippet om forventede pengestrømme.
79

 Udkastet 

lægger derfor op til, at institutterne på den ene side skal tage hensyn til eventuelt fremtidige økonomiske 

forhold, når dagsværdien skal estimeres, imens der ikke må tages hensyn hertil ved indregning efter 

princippet om amortiseret kostpris.  

 

4.5 Fælles forståelse (Supplement to ED/2009/12) 

Efter ED/12/2009 er blevet publiceret og kommenteret på, står det klart, at den største udfordring ved IASBs 

tilgang er den operationelle problemstilling omkring åbne porteføljer. Endvidere er det blevet påpeget, at 

IASBs tilgang er meget forskellig fra den FASB ligger op til. På den baggrund og efter udstrækkende 

aktivitet i forhold til interessenter, der har en mening om nedskrivningsmetoderne, har de to organisationer i 

fællesskab søgt en ensartet forståelse.  Dette resulterede i et supplement til de forudgående udkast, der 

indeholdende specifikke overvejelser omkring nedskrivning af finansielle aktiver og implementering i 

systemer med åbne porteføljer. Der tages ikke i dette udkast stilling til, om der skal gøres brug af forskellige 

nedskrivningsmodeller for åbne og lukkede porteføljer eller for forskellige finansielle aktivgrupper og andre 

problemstillinger. Der er alene tale om et udkast, der behandler nedskrivninger af finansielle aktiver, der 

efter definitionen i IFRS 9 indregnes til amortiseret kostpris, og som indgår i åbne porteføljer.
 80  

 

I udkastet har man søgt, at fremstille en hensættelsesmodel der tager hensyn til begge regnskabsorganers 

ønsker. IASB anerkender at der kan være situationer, hvor kredittab opstår i den tidlige del af et finansielt 

                                                      
77

 Exposure Draft fra FASB, afsnit 42 og BC 175 
78

 Jf. eventuelt Exposure Draft fra FASB, IG 125 og 126 
79

 Det vil sige udlån udstedt af pengeinstitutter til erhverv mv. og private personer. Der ses således bort fra udlån baseret 

på udstedelse af obligationer for hvilke, der i en eller anden grad eksistere et effektivt marked. 
80

 ”Supplement to ED/2009/12”, afsnit 1. 
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aktivs levetid, og at deres indledningsvist fremstillede metode ikke er optimal i sådanne situationer.
81

 Modsat 

anerkender FASB, at princippet om løbende indtægter, der afspejle institutternes forventninger om 

fremtidige tab, er attraktiv. Denne gensidige forståelse har medført en nedskrivningsmodel, der efter 

operationalisering afspejler forslaget i ED/2009/12 modificeret med indføreselen af et gulv for størrelsen af 

akkumulerede hensættelser. Sidstnævnte er et følge af FASBs bekymringer om tilstrækkelige akkumulerede 

hensættelser ved tidlige tab. 
 

 

Da omkostningerne ved tilpasning til en model fremsat i ED/2009/12 er anset for, at være for store i forhold 

til fordele ved informationen tilpasses nedskrivningsmodellen i supplementsudkastet pengeinstitutternes 

operatives systemer. Dette betyder at hensættelsesmodellen tilpasses, så den kan anvendes i et system baseret 

på åbne udlånsporteføljer samt at forventede pengestrømme og den effektive rente adskilles.
82

 I ED/2009/12 

er der krav om at ændringer til det oprindeligt forventede tab eksplicit skal indregnes i resultatopgørelsen 

efterhånden som forventningerne ændres. Det betyder grundlæggende, at bankerne skal kunne spore de 

oprindelige udlån. Altså når en samlet portefølje er vurderet, skal gruppen i sin helhed være lukket. Således 

kan bankerne i efterfølgende regnskabsperioder holde forventninger til fremtidige pengestrømme op imod de 

oprindelige forventninger og indregne eventuelle tab eller gevinster ud fra en konstant diskonteringsrente. 

Bankerne opererer dog med åbne porteføljer, hvilket vil sige, at såfremt lån skifter karakter udgår de fra 

porteføljen og tilgår andre porteføljer, der indeholdende lignende engagementer. Endvidere vil nye lån 

lægges ind i allerede eksisterende porteføljer, imens andre udgår ved indløsning eller som såkaldte write-

offs.
83

 Dette betyder, at porteføljerne ændrer karakter og ikke er sammenlignelige fra regnskabsperiode til 

regnskabsperiode. I supplementsudkastet adskilles den effektive rente, pengestrømme og forventede tab. 

Disse begreber er integreret i hinanden i ED/2009/12 i det forventede pengestrømme inklusiv tab 

tilbagediskonteret med den effektiv rente er lig værdien indregnet i balancen. Ændringen betyder, at 

forventede tab skal estimeres isoleret, og at tab skal tilbagediskonteres med en mere løs defineret rente, der 

ligger imellem den nuværende, i IAS 39 defineret, effektive rente og en risikofri rente.  

 

Tankerne bag det oprindelige udkast er, at skelne tab der er forventet og prissat indledningsvist fra tab, der er 

opstået som følge af ændrede forventninger. Indregning af sidstnævnte tab eksplicit, imens forventede tab 

indregnes implicit, giver god mening. Pengeinstitutter kan således mere direkte bedømmes efter deres evner 

til at skabe profit uden forvrængning af indregnede forventede tab. Som følge af operationalisering og 

tilpasning til åbne porteføljer er det ikke muligt at skelne tabene oprindeligt forventet og tab som følge af 

ændrede forventninger. Tabene opgøres for en portefølje som helhed, og porteføljen er ikke sammenlignelige 
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 ”Suplement to ED/2009/12”, afsnit IN 10 
82

 ”Suplement to ED/2009/12”, BC 47 
83

 Write-offs = endelige tab (når det ikke længere anses for sandsynligt, at der tilflyder flere pengestrømme) 
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på tværs af regnskabsperioder. En porteføljes samlede hensættelse til tab vil varierer fra periode til periode, 

ikke kun som følge af ændrede forventninger til tab, men ligeledes som følge af ændret 

porteføljesammensætning.
84

 Derfor indføres i supplementsudkastet begreberne good and bad book. 

Indregning af tab på udlån, klassificeret som en god portefølje, skal indregnes efter et princip om en 

tidssvarende andel af de samlede forventede tab. Forventede tab på udlån klassificeret i en dårlig portefølje 

skal til gengæld indregnes fuldt ud med det samme.
85

 Dette skal ses i sammenhæng med oplysningskrav, 

hvor de samlede indregnede tab fordeles på de to klasser af udlån.
86

 Herved søges det fortsat, at give 

regnskabsbrugeren informationer om tab oprindeligt forventet og såkaldte reelle tab. Dette bliver dog til 

informationer om indregning af tab som følge af ændret risikoprofil. Klassifikation imellem gode eller 

dårlige porteføljer skal afhænge af bankens interne risikostyring. Således formuleres det, at det ikke længere 

er hensigtsmæssigt, at indregne et tab over en tidsperiode, hvis den udlånende enhed går fra, en 

kreditrisikostyring baseret på, at inkassere de ordinære betalinger, til en kreditrisikostyring baseret på at 

indhente så meget af det udestående beløb som muligt. Med andre ord skal aktiver klassificeres i en dårlig 

portefølje, hvis bankens fokus ligger på usikkerheden ved aktivet frem for profitabiliteten af aktivet.
87

  

 

For udlån klassificeret i gode porteføljer skal tab indregnes under hensyntagen til, dels en tidssvarende andel 

af det samlede forventede tab, dels under hensyntagen til forventet tab i en såkaldt foreseeable periode. Et 

tidssvarende forventet tab udgøres af en porteføljes samlede estimerede tab fordelt efter et princip om vægtet 

gennemsnitlig levetid og vægtet gennemsnitlig alder.
88

 Det forventede tab i den foreseeable periode udgøres 

af et estimeret tab for en periode på minimum 12 måneder. Således skal der for porteføljer tilhørende de gode 

bøger altid være indregnet et akkumuleret tab svarende til det højeste af de to alternativer. 

Minimumhensættelse svarende til det forventede tab i den foreseeable periode skal altså minimum udgøre 12 

måneder. Perioden kan være længere og bestemmes som den periode, hvor pengeinstituttet på baggrund af 

rimelige og understøttede informationer kan forudsige et tab.
89

  

 

I det oprindelige udkast ED/2009/12 beregnes den effektive rente ud fra forventede pengestrømme inklusiv 

forventede tab. Respondenter repræsenterende regnskabsaflæggerne har påpeget, at imens den effektive rente 

bliver beregnet af regnskabssystemer, bliver forventede tab opgjort i pengeinstitutters interne risikosystemer 

uafhængige af regnskabssystemerne. Ved tilpasning hertil er det derfor ikke muligt, at fastsætte en intern 

rente baseret på tilbagediskontering af forventede pengestrømme inklusiv forventede tab. I forhold til 
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Pr imo Å r  1 Å r  2 Å r  3 Å r  4 Å r  5

Renteindtægter 1.400.000      1.400.000      1.400.000      1.400.000      1.400.000      

Hensættelser 353.126         353.126         567.430         594.160         384.158         

Resultat 1.046.874      1.046.874      832.570         805.840         1.015.842      

Udlån 20.000.000    20.000.000    20.000.000    20.028.000    20.112.000    2.252.000      

Konto for hensættelser 353.126         706.252         1.273.682      1.867.842      2.252.000      

Balancen 20.000.000    19.646.874    19.293.748    18.754.318    18.244.158    -                 

Beregnet rente 5,23% 5,33% 4,32% 4,30% 5,57%

anvendelse af diskonteringssats er der derfor givet mulighed for, at institutterne kan anvende en rente 

imellem en risikofri rente og en effektiv rente i overensstemmelse med IAS 39. En rente opgjort efter 

ED/2009/12 vil i et rationelt handlende pengeinstitut altid ligge i dette interval, såfremt tab forventes.  IASB 

mener, at denne rente er den mest korrekte at bruge. Ved et krav om at denne rente skal anvendes som 

diskonteringssats, vil institutterne dog skulle foretage en integreret beregning der som nævnt kræver 

tilpasning af regnskabs- og risikosystemer. En diskonteringssats under den risikofrie rente anses ikke for 

værende konceptuel korrekt at anvende.
90

  

 

Der er i supplementsudkastet taget højde for forskellige pengeinstitutters ressourcer, og to overordnede 

alternativer til indregning af forventede kredittab kan anvendes. Alternativerne udgøres af en lineær metode 

og en annuitetsmetode. Princippet efter annuitetsmetoden anses for at være mest i overensstemmelse med 

indregning efter et princip om amortiseret kostpris.  Endvidere vil implementering give en måling, hvis der 

ses bort fra hensættelsesgulvet, tæt på en indregning og måling efter det oprindelige udkast ED/2009/12. 

IASB er alligevel gået på kompromis ud fra en antagelse om, at mindre institutter ikke har de nødvendige 

ressourcer til at implementere et annuitetsprincip. Af samme grund er det ladt op til institutterne selv, at 

bedømme om det forventede tab efter det lineære princip skal tilbagediskonteres eller fordeles uden 

tilbagediskontering.
 91

 Nedenfor illustreres begge tilgange. For begge metoder gælder, at porteføljens 

gennemsnitlige levetid og alder skal fastsættes for, at den tidssvarende andel af det samlede forventede tab 

kan opgøres. Til dette formål anvendes vægtede gennemsnit. Dette betyder, at de største lån vægter mest i 

beregningerne. Beregninger og klassificeringen af udlån imellem gode og dårlige bøger fremgår af bilag 4 

for den lineære metode og bilag 5 for annuitetsmetoden.   

 

Tabel 4.5 Indregningsforløb efter supplement til ED/12/2009 (lineær metode) 

Kilde: Egen udarbejdelse, jf. endvidere bilag 4 der illustrerer beregningerne bagved  

 

I ovenstående eksempel er tilbagediskonteringsoptionen valgt. Diskonteringssatsen er sat til 4,95 %, hvilket 

svare til den effektive rente inklusiv forventet kredittab. I ovenstående eksempel bliver lånene flyttet fra den 

gode portefølje til den dårlige, når tabene konstateres ved manglende modtagelse af ydelser, hvilket vil sige 
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Pr imo Å r  1 Å r  2 Å r  3 Å r  4 Å r  5

Renteindtægter 1.400.000      1.400.000      1.400.000      1.400.000      1.400.000      

Hensættelser 409.199         429.470         611.457         547.838         254.036         

Resultat 990.801         970.530         788.543         852.162         1.145.964      

Udlån 20.000.000    20.000.000    20.000.000    20.028.000    20.112.000    2.252.000      

Konto for hensættelser 409.199         838.669         1.450.126      1.997.964      2.252.000      

Balancen 20.000.000    19.590.801    19.161.331    18.577.874    18.114.036    -                 

Beregnet rente 4,95% 4,95% 4,12% 4,59% 6,33%

samtidig med, at der efter de nugældende regnskabsregler opstår objektiv indikation på værdiforringelse. Det 

er med andre ord antaget, at risikostyringen ændres i dette øjeblik.
92

 Som nævnt skal der konstant for gode 

porteføljer være en hensættelse lig den største værdi af enten den tidssvarende andel af de samlede 

forventede tab, eller de forventede tab i den foreseeable periode. Dette vil grundlæggende betyde, at der skal 

foretages en test i hvert enkelt år på, hvilket af beløbene der er størst.
93

 Denne test er ikke foretaget i 

ovenstående eksempel. Det er således antaget, at for den gode portefølje er den tidssvarende andel af de 

forventede tab konstant større end de samlede tab forventet i den foreseeable periode. Rimeligheden i denne 

antagelse vil blive diskuteret i afsnit 5.4. I illustrationen ovenfor er den nederste linje, der i de tidligere 

eksempler har angivet de faktiske pengestrømme, blevet erstattet med angivelse af en nettorente for 

porteføljen. Pengestrømmen er som nævnt indledningsvist konstant igennem eksemplerne. Nettorente består 

af årets renteindtægter reduceret for årets hensættelser. Dette illustrerer forskellen til eksemplet under 

ED/2009/12, hvor nettorenten konstant er 4,95 %.  

 

Tabel 4.6 Indregningsforløb efter supplement til ED/12/2009 (Annuitetsmetoden) 

 

 

 

 

 

 

Kilde: Egen udarbejdelse, jf. endvidere bilag 5 der illustrerer beregningen bagved  

 

Ovenfor illustreres de regnskabsmæssige konsekvenser af indregning efter annuitetsmetoden.
94

 En vigtig 

pointe ved metoden er, at såfremt alle lån fortsætter som værende klassificeret som gode lån og 

hensættelsesgulvet for den foreseeable periode ikke giver anledning til regulering af hensættelserne, så vil 

indregning af tab være identisk med indregningen efter ED/2009/12. Dette er dog selvfølgelig under 

forudsætning om, at diskonteringssatsen anvendt er den effektive rente inklusiv estimeret kredittab, som er 

den anvendte rente ED/2009/12. Dette er illustreret ved de 2 første regnskabsperioder, hvor ingen af lånene 

endnu, er overflyttet fra den gode portefølje til den dårlige. Det ses i perioden år 1 og år 2, at den beregnede 

rente er lig den effektive rente inklusiv kredittab. Herefter falder renten for afslutningsvis at stige. Dette er 

det samme mønster som under den lineære metode. Det skyldes hovedsageligt, at overførslen til den dårlige 

portefølje, hvor udlånenes forventede tab skal indregnes med det samme, fremskynder indregningen af de 
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samlede tab. Herved falder nettoindtægterne modsat det sidste år, hvor hovedparten af de forventede tab 

allerede er indregnet som hensættelser. 

 

4.5.1 hvilke tab skal indregnes 

Modsat de nugældende regler om nedskrivning baseret på objektiv indikation på værdiforringelse indeholder 

ED/2009/12 som nævnt ikke mange specifikke angivelser af, hvilke forhold der skal tages hensyn til ved 

indregning af hensættelser til tab på udlån. Dette kommer også til udtryk i kommentarerne til udkastet. 

Interessenter eftersøgte her IASBs holdning til, hvilke informationer og data der skal anvendes i estimatet af 

de fremtidige tab. Dette er til dels nærmere præciseret i supplementet, hvor det fremgår, at for såvel de 

tidsmæssige hensættelser samt for den foreseeable minimumshensættelse, skal alle tilgængelige 

informationer anvendes. Dette inkluderer såvel historiske, nutidige samt forventninger til fremtidige 

økonomiske forhold.
95

 Sidstnævnte om fremtidige økonomiske forhold står i kontrast til FASBs oprindelige 

udkast, hvoraf det fremgår, at pengeinstitutter ikke med tilstrækkelig pålidelighed forventes, at kunne tage 

hensyn hertil i deres estimater over tab. FASB havde i deres modtagende kommentarer til deres oprindelige 

udkast fået kritik af interessenterne på dette område.
96

 Kompromiset er derfor blevet, at forudsigelser skal 

være fornuftige og understøttet. “The FASB concluded, jointly with the IASB, that an entity should, along 

with considering historical data and current economic conditions, consider reasonable and supportable 

forecasts of future events and economic conditions for developing the entity’s estimate of expected credit 

losses.”
97

 Det er dog ikke nærmere angivet, hvad der ligger i begreberne fornuftig og understøttende, andet 

end forudsigelserne om fremtidige økonomiske forhold skal være i overensstemmelse med nuværende 

tilgængelig information. Sidstnævnte må dække over, at forudsigelserne skal være realistiske i forhold hertil. 

Udkastet giver herudover ikke nogen specifik metode til, at estimere de fremtidige forventede tab på en 

portefølje. Det anerkendes endvidere, at organisationernes evne til at forudsige fremtidige økonomiske 

forhold er altafgørende for estimaterne. FASB / IASB forestiller sig, at der for kortere og mellemlange 

tidshorisonter laves estimater baseret på specifikke inputs, imens langsigtede forventninger kan være baseret 

på gennemsnitlig tabsrater konstateret historisk.
98

  

 

Hensættelsesgulvet skal indregnes under hensyntagen til de samme overordnede informationer som den 

tidssvarende andel af forventede tab over aktivets levetid. Forskellen er således kun delvist eksisterende ved, 

at gulvet skal fastsættes på baggrund af specifikke forudsigelser af begivenheder og økonomiske forhold, 

samt at kredittabene med rimelighed skal kunne fastsættes herudfra.
99

 Hensættelsesgulvet skal minimum 
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udgøre et estimat baseret på en periode på 12 måneder.
100

 Det er således antaget, at organisationerne altid for 

en periode af 12 måneder kan forudsige specifikke begivenheder og økonomiske forhold. Den foreseeable 

periode kan alt efter udlånenes karakter udgøre en længere periode end 12 måneder. Det forventes endda, at 

være tilfælde med mange udlånsporteføljer.
101

 Den foreseeable periode kan således dække den resterende 

periode af en porteføljes gennemsnitlig levetid og de to estimater af det samlede forventede tab vil være ens. 

Hele tabet skal i dette tilfælde indregnes på grund af, at den foreseeable periode altså er et hensættelsesgulv. 

En porteføljes specifikke hensættelsesgulv vil som den tidssvarende hensættelse ændres ikke kun som følge 

af ændrede forventninger, men også som følge af ændringer i vægtede gennemsnitlige levetid og alder i 

forbindelse med tilgange og afgange fra porteføljen.
102

  

 

4.6 opsummering 

Alle ovenfor gengivet udkast til regnskabsstandarder indeholder en tilgang om hensættelser på baggrund af 

forventninger til fremtiden. Udkastene strækker sig fra IASBs oprindelige forslag om indregning over 

aktivets levetid til fuld indregning i første regnskabsår som foreslået af FASB. Supplementsudkastet kan ses 

som et kompromis, hvor det indførte hensættelsesgulv tilfredsstiller FASBs bekymring i forhold til 

tilstrækkelig akkumulerede hensættelser i situationer, hvor tab opstår tidligt i aktivernes levetid. Omvendt 

bibeholder IASB deres tilgang om løbende indregning, der afspejler pengeinstitutternes reelle løbende 

indtægter. FASBs oprindelige forslag om indregning til dagsværdi indgår ikke som en del af 

supplementsudkastet. Princippet om dynamiske hensættelser er ligeledes blevet afvist af IASB.   

 

Imens den gældende regnskabsstandard IAS 39 i vid udstrækning definerer præcist, hvad der skal indregnes, 

hvornår, gruppering, samt de forhold der bør give anledning til indregning af hensættelser, er den foreslåede 

regnskabspraksis i såvel ED/2009/12 som i supplement hertil principbaseret. Dette giver sig udtryk i meget 

begrænset bestemmelser for, hvordan og under hvilke hensyn hensættelser til tab skal indregnes. Der haves 

således stor tillid til, at pengeinstitutterne i høj grad selv kan designe deres tabsmodeller. 

Supplementsudkastets bærer endvidere præg af en høj grad alternative metoder og valg imellem 

fremgangsmåder. IASBs ønske om indregning af de reelle økonomiske indtægter er udhulet, dels ved 

hensyntagen til FASBs ønske om et hensættelsesgulv, dels ved hensyn til pengeinstitutters nuværende 

regnskabs og risikosystemer og tilpasning hertil.   

 

Indregning af forventede tab som fremstillet i supplement til ED/2009/12 fremstår således som en række af 

alternative valg. Indledningsvist skal udlån opdeles i henholdsvis gode og dårlige porteføljer efter et 
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individuelt risikostyringsprincip. Herefter skal der for den gode porteføljes vedkommende ske to 

beregninger. 1. Beregning af porteføljens samlede forventede tab og et tidssvarende tab. Til beregningen kan 

der vælges imellem en lineær metode eller alternativt en annuitetsmetode. Endvidere kan en mere eller 

mindre vilkårlig diskonteringssats anvendes. 2. Beregning af et hensættelsesgulv baseret på et princip om 

specifikke forventninger i en individuelt sat foreseeable periode. For udlån klassificeret i en dårlig portefølje 

skal det samlede forventede tab opgøres og indregnes med det samme. De 2-3 alternativer skal beregnes ved 

brug af al tilgængelig information samt forudsigelser om fremtidige økonomiske forhold.  

 

5 Hovedproblemstillinger / hensyn 

I reformeringsprocessen har IASB vurderet, hvilke problemstillinger der er i udarbejdelsen af en reformeret 

standard på området omkring nedskrivning af finansielle aktiver. IASB oplister således 4 

hovedproblemstillinger, der med god vilje dækker området for nedskrivning af finansielle aktiver og som i 

det følgende strukturerer den videre diskussion:
103

  

 

 Hvilke tab  

 Hvornår  

 Behandling af forandringer i estimeret tab  

 Bundgrænse for hensættelser.  

 

Hvilke tab der skal indregnes handler om overvejelser i forhold til, om alle forventede tab skal indregnes 

eller kun tab forventet i en kortere periode. Endvidere om der skal opstilles sandsynlighedskriterier eller som 

nu objektive krav for indregning. Endelig om der skal indregnes tab baseret på beregninger for en 

konjunkturcyklus. Det er klart, at jo længere ud i fremtiden der estimeres, jo mere usikkert må vurderingerne 

alt andet lige også blive. Dette må resultere i mindre pålidelige resultater og endvidere give mulighed for 

indkomstmanipulation. I samme kategori ligger spørgsmålet om, hvilke hensyn der skal tages i forhold til 

f.eks. forventede tab, og på hvilken måde eventuelle forventede tab skal beregnes. Skal forventningerne om 

tab medtage scenarier om ændringer i makroøkonomiske forhold, eller kun være baseret på eksisterende 

økonomiske forhold?  

 

Hvornår tab skal indregnes, knytter sig til spørgsmålet om de forventede tab skal indregnes over aktivets 

forventede levetid, eller om det skal indregnes indledningsvist. Hvordan en eventuel fordeling hen over 

aktivets levetid skal ske har betydning for, hvor hurtigt tabene indregnes. Ovenfor er forskellen på om tab 

bliver fordelt efter et lige linje princip eller som en annuitet. Endvidere vil principper om dagsværdi, 

dynamiske hensættelser eller amortiseret kostpris naturligvis betyde forskellige indregningshastigheder. Et 
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princip om amortiseret kostpris vil fordele tab over aktivets levetid, imens et princip om dagsværdi vil 

indregnes tab straks. Endelig vil dynamiske hensættelser udligne de løbende hensættelser og dermed 

indregne tab mere stabilt over en konjunkturcyklus.   

 

Behandling af ændrede forventninger eller faktiske tab ud over det indledningsvist forventede, omhandler i 

hvilken grad resultatopgørelsen skal belastes med det samme. Det er blevet diskuteret, om ændrede 

forventninger skal indregnes over resultatopgørelsen med det samme, eller alternativt om forventede tab skal 

fordeles ud over aktivets / aktivernes resterende levetid. For nogle finansielle aktiver i dag er det endvidere 

sådan, at værdiudsving indregnes uden om resultatopgørelsen og først, har resultateffekt, når aktivet 

realiseres.  

 

Endelig er der spørgsmålet, om der bør være en bundgrænse for de akkumulerede hensættelser. En 

bundgrænse kan som i supplementsudkastet bestå i en foreseeable periode. Alternativt kan tab baseret på 

objektiv indikation på værdiforringelse anvendes som en bundgrænse.  Dette er på det nærmeste tilfældet i 

den spanske model, hvor der herudover bliver afsat yderligere tab efter et princip om dynamiske 

hensættelser.  

 

5.1 Hvilke tab 

IASB har fra start i reformeringsprocessen lagt op til, at pengeinstitutterne subjektive vurderinger og skøn 

bliver en fremtræden del af den endelige regnskabsstandard. Det ses bl.a. ved deres principbaseret udkast 

ED/2009/12, hvori mål og indregningsfaktorer pointeres overordnet uden videre fastsættelse af kriterier for 

indregning og måling af hensættelser til tab. Den principbaserede tilgang fortsætter i supplementsudkastet, 

hvori det endeligt klarlægges, at pengeinstitutterne i deres vurderingsproces foruden historiske tab og 

nuværende økonomiske forhold, skal tage hensyn til forventede fremtidige økonomiske forhold. Vurderinger 

der dermed, på trods af kravet om fornuftige og understøttet, alt andet lige giver målingerne yderligere 

usikkerhed. Endvidere giver supplementsudkastet anledning til flere subjektive vurderinger i det længden af 

en foreseeable periode skal vurderes, ligesom der skal skelnes imellem gode og dårlige lån. Således syntes 

reformeringen af IAS 39, at gøre op med de nuværende restriktioner og den regelbaserede tilgang, hvilket 

efterlader spørgsmålet om konsekvenserne herved. Svaret knytter sig til den kendte diskussion om relevans 

kontra pålidelighed. Det lyder besnærende, når såvel FASB som IASB argumenterer for fornuften i deres 

modeller, der giver informationer om markedets forventninger til pengeinstitutternes fremtidige 

pengestrømme,
104

 samt hvordan indregning vil ske løbende identisk med institutternes reelle underliggende 

økonomi og deres indledningsvise prisfastsættelse. Sandheden er, at der som udgangspunkt ikke er et 

effektivt marked for de pågældende aktiver behandlet. Således er de eneste informationer tilgængelige ved 
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indregning til markedsværdi pengeinstitutternes egen vurdering efter et princip om mark to model. Endvidere 

må der på baggrund af de senere års erfaringer og den fortsættende historie sættes spørgsmålstegn ved 

pengeinstitutternes prisfastsættelse og rationelle bankdrift generelt. Det kan under hensyn hertil være svært, 

at se nogen indlysende grund til, at lade regnskabspraksis være mere subjektivt orienteret.  

 

5.1.1 Pengeinstitutternes indflydelse og konsekvenser 

Når der henses til reformeringsprocessen både hvad angår nedsatte ekspertpaneler og modtagne 

kommentarer fremgår det klart, at de interessenter der har været længst fremme for, at præge IASB er 

pengeinstitutterne og sammes repræsentanter. Modsat er regnskabsbrugerne forstået som investorer og 

analytikere væsentlig mindre repræsenteret. Dette syntes specielt, at komme til udtryk i operationaliseringen 

af ED/2009/12, hvori mange hensyn er blevet taget i forhold til organisationernes operationelle systemer og 

ressourcer. Spørgsmålet er om alle disse hensyn ikke har fordrejet behandlingen af oprigtige 

regnskabsmæssige problemstillinger, til et udkast der er for meget på pengeinstitutternes præmisser under 

undskyldningen, at omkostningerne ved implementering overstiger de potentielle fordele. Der kan 

argumenteres for, at den regnskabsmæssige behandling af nedskrivninger og hensættelser er tilpasset et 

operationelt måle og risikosystem, der i den sene historie har vist sig, at være utilstrækkelig og endda 

kriseskabende. Ud fra sådan et ræsonnement vil det have været mere korrekt at irettesætte og lade 

pengeinstitutterne tilpasse sig i stedet for omvendt. Dette er grundlæggende også rationalet bag indførselen af 

nye kapitaldækningsregler på baggrund af Basel III. Ved implementeringen af Basel II blev 

kapitaldækningsreglerne lempet, og pengeinstitutterne skulle i højere grad selv vurdere deres risiko og ud fra 

dette fastsætter deres kapitalbehov. Med implementeringen af Basel III strammes reglerne igen, og det søges 

herved at skabe en større kapitalbuffer.
105

  

 

Såfremt udkastet implementeres som det foreligger, vil det medføre, at regnskaber fremover vil være præget 

af følgerne af andre økonomiske problemstillinger, der er blevet adresseret i lyset af den finansielle krise. 

Dilemmaet om Moral hazard er blevet påpeget flere gange i løbet af krisen, når staten har grebet ind og holdt 

hånden under nødlidende pengeinstitutter. Efter teorien om Moral hazard vil pengeinstitutter også fremover 

drive uansvarlig bankforretning. Forskellen er blot, at den bankforretning nu potentielt vil blive fremsat som 

vildledelse i regnskaberne på baggrund af de samme subjektive vurderinger, der ligger til grund for selve den 

uansvarlige bankforretning. I værste tilfælde vil den endda blive fremstillet under påstand om højere 

regnskabskvalitet. De store bonusordninger fremhævet i pressen giver ligeledes grund til bekymring i forhold 

til en mere subjektiv indregning. Det er klart, at ledelsen i bonusordninger har motivation til 

indkomstmanipulation. Ved en mindre verificerbar måling øges mulighederne for sådan manipulation, 

hvilket der vil blive ført bevis for i afsnit 6.2.2.  
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 ”Kvartalsoversigt - 4 kvartal 2010”, side 93 ff., Nationalbanken 
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En bekymring der ofte bliver nævnt i regnskabs- og risikodiskussionen, er pengeinstitutternes manglende 

historik omkring tab set over en konjunkturcyklus.
106

 Sådan historik er vigtig i forhold til ansættelse af 

sandsynligheden for, at debitorer misligholder deres lån og afgørende i forhold til, at vurdere fremtidige tab / 

prisfastsætte udlånene. I den sammenhæng skal det nævnes, at kapitaldækningsreglerne på ingen måde er 

underlagt et princip om objektiv indikation på værdiforringelse eller andre restriktioner i forhold til, at 

opbygge en buffer til at modstå fremtidige tab. Tværtimod er reglerne baseret på risikovurderinger om 

eksponering for forskellige risici, der per definition er fremadskuende, herunder indgår vurdering af 

kreditrisici.
107

 Således bør rationelle pengeinstitutter, uanset deres manglende mulighed for indregning af tab 

i regnskabsbalancen, sørge for, at der er tilstrækkelige med kapitaloverdækning i forhold til påtagede risici, 

hvilket historien viser, at langt fra alle har gjort i tilstrækkelig grad. Der vil nedenfor i afsnit 6.2.4.1 blive ført 

bevis for, at pengeinstitutternes soliditet ikke har været mindsket som følge af ændringer i regnskabsregler, 

og at pengeinstitutter styre deres soliditet efter kapitaldækningsregler.  

 

5.1.2 Sammenlignelighed på tværs af organisationer 

De mange subjektive vurderinger og individuelle valgmuligheder opstillet i udkastene risikerer, at give 

sammenlignelighedsproblemer på tværs af branchen. Den opstillede portefølje i afsnit 4, der dannede 

grundlag for sammenligninger af de forskellige metoder, er baseret på flere antagelse ved illustrationen af 

supplementsudkastets regnskabsmæssige konsekvenser. Herunder hvornår forskellige tab konstateres og 

overføres til bad book porteføljen samt om den foreseeable periode. Ved flere valgmuligheder vil de rå tal i 

resultatopgørelsen og balancen reelt være baseret på forskellig regnskabspraksis, og vil derfor ikke være 

sammenlignelige. Det ses af illustrationerne ovenfor, at forskellen efter om en lineær metode eller en 

annuitetsmetode anvendes, er en forskel på resultaterne i år 2 på ca. t.kr. 70 og på balancen ca. t.kr. 130. 

Resultatmæssigt svare det til en afvigelse på ca. 7 %. Imens det for balancen betyder en afvigelse på ca. 0,7 

%. For at sætte dette ind i en kontekst kan det nævnes, at de gængse metoder for fastsættelse af kvantitative 

væsentlighedsniveauer i revisionsbranchen blandt flere muligheder kan være 5 % af resultatet før skat eller 

0,5 % af den samlede balance.
108

  

 

Nedenfor opsummeres forskellige konsekvensberegninger af indregning efter annuitetsmetoden i 

supplementsudkastet ved forskellige antagelser. Det er altså antagelser, der i supplementsudkastet er lagt op 

til, skal baseres på subjektive vurderinger.  

 

                                                      
106

 Jf. bl.a. ”Accounting for Financial Instruments”, afsnit 7,4  
107

 Jf. Bekendtgørelsen om kapitaldækning § 5, stk. 1 samt bilag 1 til bekendtgørelsen, punkt nr. 7 
108

 Væsentlighedsniveau karakteriseres som det niveau af ændring til et regnskab, der får en regnskabsbruger til at 

træffe en anden beslutning. 
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Øverst i tabellen ses konsekvenser ved forskellige diskonteringssatser imellem den risikofri rente anslået til 2 

% og den effektive rente som defineret under IAS 39, der altså er 7 %.
109

 Resultatopgørelsen differerer med 

ca. t.kr. 40 i år 1 og derunder i årende efter ved de to yderliggende muligheder. Differencen i 

resultatopgørelsen i år 5 er ca. t.kr. 80 imellem de to ekstremer, hvilket skyldes at større diskonteringssats 

indregner mindre tab i løbet aktivets levetid, som følge af en mindre nutidsværdi af det forventede tab, 

hvorfor der er mere, at nedskrive ved overførselen til Bad Book i aktivernes afsluttende periode, jf. 

differencen på balancen i år 4. Indregning ved forskellige diskonteringssatser må dog siges, at være mindre 

varierende hen over årene taget i betragtning af, at ovenstående er baseret på de to yderliggående grænser.  

 

Tabel 5.1 Konsekvensberegninger (Annuitetsmetoden) 

Kilde: Egen udarbejdelse, jf. endvidere komplette beregninger bilag 6 - 8 

 

Det har hidtil i analysen været antaget, at forventede og faktiske pengestrømme er identiske, og giver et 

samlet tab på 10 % af hovedstolen. En antagelse der bygger på, at pengeinstitutterne kan fastsætte 

sandsynligheden for misligholdelse (PD)
110

 af lån nøjagtig, hvilket ikke er en tilfredsstillende antagelse taget 

                                                      
109

 Den risikofrie rente er et teoretisk begreb. Ofte anvendes den effektive rente på kortsigtede statsobligationer som 

estimat for den risikofrie rente. Ovenstående rente antages uden videre argumentation.  
110

 PD = Probability of default 

Å r  1 Å r  2 Å r  3 Å r  4 Å r  5

Resultat efter  diskonter ingssats

2,00% 966.719         958.053         769.635         859.012         1.194.581      

4,95% 990.801         970.530         788.543         852.162         1.145.964      

7,00% 1.006.670      979.137         800.872         847.760         1.113.560      

Balance efter  diskonter ingssats

2,00% 19.566.719    19.124.773    18.522.407    18.065.419    -                 

4,95% 19.590.801    19.161.331    18.577.874    18.114.036    -                 

7,00% 19.606.670    19.185.807    18.614.679    18.146.440    -                 

Resultat efter  PD

10% 1.027.874      1.001.825      973.953         944.130         912.219         

11% 990.661         962.008         931.348         898.542         1.077.440      

Balance efter  PD

10% 19.627.874    19.229.699    18.803.652    18.347.781    -                 

11% 19.590.661    19.152.669    18.684.017    18.182.560    -                 

Resultat Bad Book = Objektiv indikation på værdifor r ingelse

= 990.801         970.530         788.543         852.162         1.145.964      

-  1 år 990.801         733.141         720.139         1.010.217      1.293.702      

Balance Bad Book = Objektiv indikation på værdifor r ingelse

= 19.590.801    19.161.331    18.577.874    18.114.036    -                 

-  1 år 19.590.801    18.923.942    18.272.081    17.966.298    -                 
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den senere historie i betragtning. I tabellen er konsekvenserne illustreret ved ændring af PD med 1 %.
111

 De 

løbende resultater bliver selvfølgelig mindre for det fiktive pengeinstitut, der forventer større tab og dermed 

løbende hensætter mere. Balancen ultimo år 4 differerer ca. 1 % som følge af de løbende øgede hensættelser. 

I ovenstående eksempel er det antaget, at tabene faktisk udmunder i 10 %, hvorfor den forsigtige bank i år 5 

får et væsentlig bedre resultat end banken, der nøjagtig har indregnet det løbende tab. Alternativt kan 

udviklingen ses som, at pengeinstituttet her forløser sin opsparede skjulte reserver. Denne reserve kunne 

efter den foreslåede regnskabspraksis også være udløst året før, såfremt pengeinstitutter allerede her fandt 

anledning til at revurdere sine forventede tab.  

 

I den sidste del af ovenstående tabel er konsekvenserne ved en mere fremadskuende risikostyring illustreret. 

Den hidtidige antagelse at et pengeinstitut først ændrer sin risikobetragtning, når der er opstået objektiv 

indikation på værdiforringelse, er muligvis ikke en rimelig antagelse. Det kan nemt forestilles, at 

pengeinstitutter stiller andre kriterier op for ændring af risikostyring eller nærmere overvågning af 

engagementer, hvorved nogle institutter vil overflytte udlån til den dårlige portefølje før end andre. 

Ovenstående tabel viser, at en mere fremadskuende bank vil indregne væsentlig lavere resultater i starten af 

aktivernes levetid og væsentlig højere resultater imod slutningen af aktivernes levetid. Indregningen slår 

naturligvis igennem på aktivernes værdi indregnet i balancen.  

 

Foruden ovenstående kommer så konsekvenserne, der ikke er illustreret, som omhandler forskellige 

opfattelser af den foreseeable periode. Hensættelsesgulvet er som nævnt ligeledes subjektiv fastsat både med 

hensyn til de forventede tab og periodens længde. Det er klart, at såfremt pengeinstitutter fastsætter en 

foreseeable periode på 12 måneder, vil der i gennemsnit blive indregnet en større balance, end såfremt den 

foreseeable periode bliver fastsat til 24 måneder. Dette er altså såfremt, at hensættelsesgulvet beløbsmæssigt 

ligger over den tidssvarende andel af de samlede forventede tab.  

 

5.1.3 Sammenlignelighed kontra relevans 

IASB forsvarer sit udkast med, det i litteraturen generelt mest anvendte forsvar for indregning baseret på 

subjektive skøn, at dette er en allerede kendt problemstilling. En liste over andre regnskabsområder 

indeholdende subjektive skøn kan dog ikke i sig selv antage formen et fornuftigt argument. Det er rigtigt, at 

regnskabspraksis er gennemsyret af indregning på baggrund af subjektive skøn. Det i sig selv beviser dog 

ikke, at denne form for regnskabspraksis er bedre, end informationer baseret på mere pålidelige oplysninger. 

Der kan igen henvises til spørgeskemaundersøgelsen ”Historisk kostpris versus dagsværdi”, der er baseret på 

                                                      
111

 Beregningen bygger på nogle mindre justeringer i forhold til tidligere antagelser, diskonteringssatsen der bestemmes 

individuelt er sat til 7 %, ligesom det er antaget, at tab først konstateres i afsluttende år, hvorfor der ikke i løbet af 

perioden tabes renter, Jf. beregningen bilag 7 
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regnskabsbrugeres ønsker i forhold til information angivet i regnskaberne.
112

 Der er det altså fundet, at 

regnskabsbrugerne foretrækker kostpris, når det gælder aktiver for hvilke, der ikke er et effektivt marked.
113

 

Denne konklusion kan muligvis udstrækkes til, at regnskabsbrugere hellere vil have pålidelig verificerbar 

information, end organisationers egen vurdering af aktivernes værdi. Dette må gælde uanset om 

måleattributten, er dagsværdi eller amortiseret kostpris indregnet efter en metode om tilbagediskontering af 

fremtidige pengestrømme. I opsummeringen, af den generelt begrænset udstrækkende aktivitet i forhold til 

regnskabsbrugere, fremgår det ligeledes, at brugerne er bekymret for sammenlignelighed og pålidelighed af 

informationer, såfremt det foreslåede udkast realiseres.
114

  

 

I IAS 39 er der klare retningslinjer for, hvornår og hvordan der skal nedskrives. Set i et teoretisk perspektiv 

syntes pålidelighed fremhævet i forhold til relevans. Der er således i standarden mere fokus på, at måle 

aktivet konsistent og verificerbart, end der er fokus på, at måle et tal der signalere reelle forventninger til 

fremtidige pengestrømme. Netop dette er essensen i al kritik af IAS 39. Selv om der er flere interessenter, der 

har tilkendegivet deres bekymringer omkring udkastene og deres indhold i forhold til indkomstmanipulation, 

sammenlignelighed og pålidelighed, er der kun få, der tilkendegiver et ønske om, at beholde en model der 

fortsat måler efter et princip om konstaterede tab som den nuværende model. Det kan dog hævdes, at dette 

skyldes manglende tilkendegivelser fra sammenslutninger mv. repræsenterende investorer og analytikere. 

Ses der bort fra pålidelighedsproblematikken er det dog klart, at forventede tab nødvendigvis må være mere 

relevant for regnskabsbrugerne end konstaterede tab. Aktivets reelle værdi er nutidsværdien af de fremtidige 

pengestrømme. Endvidere vil nogen argumentere for, at pengeinstitutterne selv må have de bedste 

informationer om disse forventede pengestrømmene, hvilket er nyttig information for regnskabsbrugerne. 

Skal indregning af tab ske før det konstateres objektivt, vil der uundgåeligt være et element af subjektive 

skøn involveret.   

 

5.2 Hvornår 

FCAGs ønske om transparent information falder i god tråd IASBs oprindelige udkast ED/2009/12 og målet 

om, at afspejle den underliggende økonomi bedst muligt. Tilgangen fremlagt læner sig op ad et mål om, at 

afspejle bankforretningen i dens natur. Risiko er kernen i bankforretning herunder hovedsageligt 

kreditrisiko.
115

 Dette betyder bl.a., at banker per definition uundgåeligt vil tabe penge på deres låne og 

garantiengagementer, ellers vil der ingen risiko være. Som følge af dette vil banker forlange en risikopræmie 

i forbindelse med deres udlånsaktivitet, der skal opveje de tab de uundgåeligt vil lide. Nedenfor og i bilag 9 
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 ”Historisk kostpris versus dagsværdi”  
113

 ”Historisk kostpris versus dagsværdi”, side 5 
114

 “Staff Paper, Accounting for Financial Instruments: Impairment, Summary of Outreach for Supplementary 

Document on Impairment”, afsnit 39 ff. 
115

 Altså bankforretning som defineret indledningsvist i afsnit 2.2.2 jf. endvidere ”Dansk Bankvæsen”, kapitel 7.1. 
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er opstillet nogle simple illustrationer, der viser pengeinstitutters prisfastsættelse og indtjeningsevne i 

forbindelse med udlånsvirksomhed i hovedtræk.  

 

Figur 5.1 Prisfastsættelse af udlån (The Cost-Plus Loan Pricing Method) 

Kilde: Bank Management & Financial Services, side 569, samt egen afledte tilvirkning
116

 

 

Det er illustreret ovenfor, at prisfastsætningen i form af udlånsrenten bl.a. er afhængig af sandsynligheden 

for at udlån misligholdes (PD). Det er på den baggrund en meget positiv tilgang, IASB ligger op til i 

ED/2009/12. I udkastet er der lagt op til, at pengeinstitutterne ikke skal indregne indledningsvist forventede 

tab separat i resultatopgørelsen. Således skal oprindelige forventede tab indregnes i resultatopgørelsen som 

reduktion af renteindtægterne, imens tab som følge af ændrede forventninger skal indregnes særskilt. Med 

udgangspunkt i prisfastsættelsestilgangen ovenfor kan der argumenteres for, at kun ikke forventede tab er 

reelle tab. Tanken om at præsentere og indregne dette særskilt, imens de forventede tab blot reducerer den 

højere renteindtægt i resultatopgørelsen, syntes derfor at afspejle den underliggende reelle økonomi. Hvert 

element i ovenstående prisfastsættelsesmodel indgår i et pengeinstituts resultatopgørelse. Således vil 

udlånsrenten fremgå af renteindtægterne, kapitalomkostninger vil til dels fremgå af renteomkostninger, 

operationelle omkostninger vil fremgå som omkostninger til personale og administration, imens resultatet på 

bundlinjen vil indeholde såvel kompensation for PD samt eventuel profit margin. Såfremt kompensation for 

PD blev fratrukket udlånsrenten som foreslået i ED/2009/12, vil årets resultat alene udgøres af den rene 

profit margin. Til dette skal det nævnes, at såfremt yderligere eller mindre tab konstateres vil de eksplicit op 

eller nedskrive resultatet og være sigende for pengeinstituttets evne til, at føre fornuftig bankforretning. I et 

regnskab baseret på nuværende regnskabsregler vil resultatopgørelsen være misvisende ved enten front 

loaded resultater, eller senere i forløbet ved små og negative resultater. Således er resultatopgørelsen 

misvisende i forhold til institutternes kreditvurderingsevner. Store hensættelser indregnet i et pengeinstituts 

resultatopgørelse aflagt efter IAS 39, behøver ikke nødvendigvis at betyde, at denne har udøvet dårlig 

bankforretning.  
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 Ovenstående model er igennem tiden udviklet og er blot en blandt mange måder at opstille udlånsforretning på. 

Endvidere er det klart at ovenstående er simplificeret en del. 
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Kapitalomkost
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At denne tilgang ikke operationelt er fundet, at kunne implementeres til fulde er ærgerligt. 

Supplementsudkastet indeholder dog i hvert fald teoretisk set stadig tankegangen illustreret ovenfor. 

Resultatet vil heller ikke her ved implementering indeholde kompensation for PD, da det vil være taget ud 

ved indregning efter princippet om den tidssvarende andel af forventede tab. Samtidig søges det stadig, at 

give særskilt informationer om lån, der er blevet dårlige. Det vil sige, de lån der henføres til porteføljerne 

med dårlige lån. Det problematiske er her, at lån der oprindeligt forventes, at være en del af en samlet 

porteføljes tab også vil ende under denne klassifikation og forvrænge billedet.   

 

5.2.1 Fokus på løbende indregning kontra måling af værdi 

Uanset det fælles publicerede udkast. Pointeres det fra nogle medlemmer af FASB, at tilgangen ikke er 

optimal. Disse medlemmer argumenter for, at selv om tanken om indregning efter prisfastsættelsesmetoden 

er appellerende, dækker den over, at der ofte ikke er nogen direkte sammenhæng imellem konstaterede tab, 

når de opstår og prisfastsættelsen af aktiverne. Hvorfor regnskabspraksis vil givet et forvrænget billede. Der 

argumenteres for at tab ikke sker ved gentagelser hen over aktivets levetid, men som enkeltstående tilfælde 

ofte i begyndelsen af aktivets levetid. Deres oprindelige forslag om indregning af tab, så snart det forventes 

foretrækkes derfor af disse medlemmer. Denne tilgang håndterer både problemstillingen omkring de tidlige 

tab, samt giver god information om ledelsens forventninger til fremtiden angående de pågældende aktiver. 

Endelig mener de samme medlemmer, at den delvise operationalisering af tilgangen har givet sig udslag i 

nogle meget løst definerede begreber i udkastet, der især giver sammenlignelighedsproblemer modsat en klar 

model, hvor tab indregnes så snart de forventes.
117

 

 

5.2.2 Sammenhæng til kapitaldækningsregler 

IASB overvejede i deres oprindelige udkast indregning efter et princip om dynamiske hensættelser. Flere har 

påpeget, at de spanske pengeinstitutter fik gavn af deres tilgang med netop dynamiske hensættelser under 

den finansielle krise.
118

 Ud fra en tankegang om, at det ultimative mål for regnskabsrapportering er at 

frembringe information til regnskabsbrugerne, der bedst muligt afspejler den underliggende økonomi, blev et 

princip om dynamiske hensættelser afvist. ”Recognising an allowance for losses solely on the basis of 

conditions that may not be predictive of future credit losses amounts to reporting something other than the 

economic characteristics of the financial assets being measured.”
119

 Hermed mener IASB grundlæggende, at 

tab ikke skal indregnes på baggrund af en cyklisk periode, såfremt perioden for aktivets levetid ikke dækker 

en hel cyklisk periode.
120

 Argumentet syntes umiddelbart fornuftigt og i overensstemmelse med målet om at 

afgive transparent information.  Undersøgelser har dog vist, at hensættelser i perioder med højkonjunktur er 
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 ”Supplement to ED/2009/12”, BC 78 ff. 
118

 ”Crisis responce, Dynamic provisioning”, outcomes, side 3 
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 ED/2009/12, BC 23 
120

 ED/2009/12, BC 23 
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baseret på meget positive vurderinger, og at tab dermed er undervurderet.
121

 Den sene historie, hvor flere 

pengeinstitutter er kommet i bekneb, bekræfter dette. Der skal igen henses til kapitaldækningsreglerne, der 

altså kræver, at pengeinstitutter holder en kapitaloverdækning i forhold til de risici, der er påtaget. Ud fra 

ovenstående tankegang vil dynamiske hensættelser muligvis give et mere retvisende billede af den reelle 

underliggende økonomi. Denne problemstilling læner sig endvidere op ad ovenstående diskussion om 

pengeinstitutternes evne til, at forudsige makroøkonomiske tendenser.  

 

Omvendt havde forskellige pengeinstitutter tydeligt forskellige grader af tab under og efter den finansielle 

krise, hvilket må være et resultat af institutspecifikke risici. Imens nogle pengeinstitutter i høj grad var 

eksponeret i ejendomsprojekter, var andre eksponeret i andre og måske mere diversificeret porteføljer. 

Endvidere er institutters risikovillighed individuel og afspejler en central sat risikopolitik, hvilket ikke 

mindst skildres af den enorme udlånsvækst nogle pengeinstitutter havde op igennem 0’erne, imens andre 

voksede mindre aggressivt. Set i dette perspektiv syntes det ikke rimeligt, at pengeinstitutters hensættelser til 

tab afspejler en ensartet hensættelsesbuffer fastsat af en central myndighed efter samme princip som den 

spanske model. Lige så lidt syntes informationen relevant.  

 

Der kan argumenteres for, at pengeinstitutters stabilitet alene bør være et anliggende reguleret igennem 

kapitaldækningsregler. Dette argument bygger på antagelsen, at pengeinstitutter kan reguleres alene 

herigennem, og at der ingen sammenhæng er til regnskabspraksis. Dette mener FCAG ikke er tilfældet, og i 

deres anbefalinger opfordres regnskabsorganerne til, at konsultere de pågældende myndigheder. Endvidere 

antager FCAG, at en model der bygger på fremtidige forventninger, kan indsnævre forskellen i de krav der 

opstilles i henholdsvis regnskabsreglerne og kapitaldækningsreglerne.
122

 Det må antages at opgørelsen af 

solvens / kapitaldækning samt vægtede aktiver tager afsæt i samme regnskabstal. Systemer der genererer tal 

til regnskabet, er de samme som genererer tal til solvensopgørelsen. Sidstnævnte bliver selvfølgelig tilpasset 

så de opgøres efter regulering fastsat i kapitaldækningsreglerne, men grundlaget for tallene må være det 

samme. Udlån der nedskrives og udgår af egenkapitalen, skal naturligvis heller ikke vægtes med i 

solvensopgørelsen.
123

 Rating af aktiverne i forskellige grupper efter bonitet til opgørelse af gruppevise 

nedskrivninger, må også have betydning får den vurderede kreditrisiko og vægtningen herefter i 

solvensopgørelsen. Vurderinger og implementering af systemer, der klassificerer udlån i forskellige grupper 

efter kreditrating, kan være positiv eller pessimistisk. Således kan der argumenteres for, at såfremt 

regnskabet ikke er retvisende, så er solvensopgørelsen det næppe heller og omvendt. IASB syntes som nævnt 

ovenfor, at have taget hensyn til disse systemer ved udformningen af supplementsudkastet.    
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Figur 5.2 Illustration af sammenhæng imellem regnskabstal og solvensopgørelse 

Kilde: Egen udarbejdelse 

 

I forlængelse af ovenstående kan der argumenteres for, at pengeinstitutters soliditet kan skabes ved enten 

regler om tilstrækkelig hensættelser eller alternativt ved høje kapitaloverdækningskrav. I hvilken grad 

princippet om objektiv indikation på værdiforringelse har skabt mindre solide pengeinstitutter, er et empirisk 

spørgsmål. Nedenstående undersøgelser er heller ikke helt entydig. Det findes dog overordnet, at 

pengeinstitutters soliditet ikke har været præget i negativ retning af overgangen til en regnskabspraksis 

forenelig med IAS 39.  

 

5.2.3 Fair Value 

IASB afviste indregning af udlån efter et princip om fair value med den overordnede argumentationen, at det 

er imod et kostprisprincip, samt medfører unødig kompleksitet.
124

 Argumentationen, at det er imod et princip 

om kostpris, er svær at argumenterer imod, men udgør næppe en begrundelse i sig selv. Unødig kompleksitet 

syntes endvidere, at klinge noget hult taget i betragtning den efterfølgende udvikling af udkastet, der i den 

grad virker unødig kompliceret. IASB syntes alene, at hænge deres argumentation på, at der for den effektive 

rente og indregning af løbende indtægter ikke længere vil være en sammenhæng til aktivets værdi.
125

 Den 

interne rente, der efter nugældende regler bestemmer aktivets værdi og de periodevise indregnede indtægter, 

vil således skulle revurderes. Alternativt vil en model som i FASBs oprindelige udkast kunne anvendes, hvor 

aktivets værdi både opgøres på baggrund af fair value og efter et princip om amortiseret kostpris.  

 

Det kan i lyset af udviklingen af den foreslåede regnskabspraksis med de mange indbyggede skøn, og med 

princippet der alligevel bygger på forventninger om fremtidige pengestrømme undrer, at 

dagsværdibetragtninger ikke genovervejes. Argumentation om upålidelige målinger forbundet med et princip 

om fair value falder til jorden, da dette element ligeledes ligger i det publicerede supplementsudkast. 

Endvidere mener i hvert fald nogle medlemmer af FASB, at volatile resultater som følge af at tab indregnes, 
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når de opstår, ikke bør være en hindring. Det bør snarere ses som en fordel og informativt, da det afspejler 

naturen i risikopåtagende låneaktivitet. Amortiseret kostpris vil indkomstudjævne og forvrænge, hvad nogen 

vil påstå en reelt svingende underliggende aktivitet. Indregning efter et princip om dagsværdi menes, at 

kunne have procykliske konsekvenser for økonomien. Dette kommer grundlæggende af den samme 

problemstilling som fremstillet ovenfor. Ved måling til dagsværdi vil tab indregnes med det samme, hvilket 

medfører reduktion af balancen og tab for pengeinstitutterne, der herefter kan se sig nødsaget til at stramme 

deres udlånsaktivitet. Dette er dog ikke forskelligt for indregning efter et princip baseret på forventede tab, 

der afspejler kreditrisikoen og dermed den altovervejende risiko forbundet med aktivet.  

 

Bilag 10 viser en simpel model til værdiansættelse af aktiver efter et dagsværdiprincip anerkendt af IASB.
126

 

Ved sammenligning imellem metoden for prisfastsættelse af udlån, og metoden der anvendes ved 

værdiansættelse til markedsværdi findes der foruden termerne ingen forskel.
127

 Dette er selvfølgelig under 

forudsætningen, at kapitalafkastkravet til aktiverne alene udgøres af en risikopræmie over den risikofrie rente 

for kreditrisiko. Såfremt pengeinstitutterne skal indregne efter et princip om afspejling af den underliggende 

reelle økonomi og prisfastsættelse af udlån som foreslået i ED/2009/12 samt supplementsudkastet, vil 

værdiansættelse efter et dagsværdiprincip indeholde samme skønsmæssige vurderinger. Dette må naturligvis 

også være sandt efter et princip om fornuftig bankforretning, da pengeinstitutter ellers udsteder lån med tab.  

 

5.3 Behandling af forandringer 

Behandling af ændrede forventninger til fremtidige tab bliver i supplementsudkastet ikke på samme måde 

skilt ud som i det oprindelige udkast ED/2009/12. Dette må karakteriseres som en svaghed, der ikke råder 

bod på den selv samme problemstilling i IAS 39 om indregning af tab, der allerede er forventet og kalkuleret 

med. Der gives herved en forkert signalering til regnskabsbrugerne. I supplementsudkastet vil indregning af 

tab som følge af ændrede forventninger, ikke kunne adskilles fra oprindelige forventede tab. Alle tab må af 

samme grund indregnes som et resultat af ændrede balanceværdier eller nærmere ændrede hensættelseskonti. 

Der vil herved ske delvist catch-up i forhold til de samlede forventede tab. Mere præcist er der kun tale om 

indregning af de fulde tab for aktiver, der skifter fra en såkaldt god portefølje til en dårlig. Der er således to 

konsekvenser, ved denne delvis catch-up indregning. Den allerede nævnte problemstilling om, at nogle af de 

indregnede tab i den dårlige portefølje kan have været forventet. Eftersom der kun sker delvis catch-up kan 

der endvidere være en problemstilling i forhold til tilstrækkelige med hensættelser til at modstå pludselige 

tab.  
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 Regnskabsstandarder henviser til mark to model, når værdiansættelser skal ske til dagsværdi. Jf. f.eks. IAS 39.100 
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Både FASBs og IASBs oprindelige tilgang til behandlingen af ændrede forventninger er baseret på et princip 

om fuld catch-up med indregning hen over resultatopgørelsen. Forskellen imellem de to metoder er dog, at 

FASB ikke tager stilling til indledningsvist forventede tab modsat IASB, hvorfor FASB indregner alle tab i 

den første regnskabsperiode, imens IASB lader nogle allerede konstaterede tab fordeles over aktivernes 

forventede levetid. Hvis der ses bort fra hensættelsesgulvet i supplementudkastet, vil ændrede forventninger 

blive indregnet fuldt ud i det tilfælde, at tabet er et følge af en overgang i mellem en god og dårlig portefølje. 

Hvis tabet er et følge af ændrede forventninger uden denne overgang, vil konsekvenserne kun delvist blive 

medregnet i resultatopgørelsen efter princippet om en tidssvarende andel. Dette forvrænger informationerne 

yderligere.    

 

5.4 Bundgrænse for hensættelser 

I det oprindelige udkast ED/2009/12, er der ikke lagt op til indførselen af en bundgrænse for hensættelser. 

Indføreselen kan anskues som værende en nødvendighed for, at IASB og FASB kunne nå en 

overensstemmelse i et fælles supplementsudkast. FASBs bekymring om tidlige tab blev med andre ord 

imødekommet ved denne modifikation. Indføreselen af en bundgrænse ved den såkaldte foreseeable periode 

har medført nogle problemstillinger. Dels er det nævnt, at der kan væres sammenlignelighedsproblemer på 

tværs af branchen som følge af forskellige fastsatte foreseeable perioder. Dels er der en problematik i forhold 

til den tidssvarende indregning af tab, som grundet hensættelsesgulvet risikerer at blive et teoretisk 

overflødigt begreb. 

 

Vurderede hensættelser baseret på hensættelsesgulvet skal dels fremkomme ved vurdering af en periode på 

minimum 12 måneder, samt dels ved vurderinger af specifikke input. Hensættelsesgulvet kommer i 

anvendelse, såfremt den tidssvarende andel ikke samlet indregner et forventet tab, der ligger over 

hensættelsesgulvet. Nedenstående illustration viser indregning af tab efter supplementsudkastet. 

 

Illustrationen kan fortolkes som følger: Det samlede forventede tab udgøres af fem enheder, der efter 

bestemmelsen om tidssvarende hensættelser bliver indregnet med 1/5 hvert år i aktivets forventede levetid. 

Såfremt tabet forudses ved aflæggelsen af regnskabsår 2, som følge af en vurdering af den foreseeable 

periode, vil hensættelsesgulvet finde anvendelse. Alle fem enheder tab skal i dette tilfælde indregnes i år 2. 

Gulvet vil altså oftere komme i anvendelse ved relativ længere foreseeable periode. Det positive ved den 

tilgang er naturligvis, at hensættelsesgulvet også kommer i anvendelse, såfremt tabene faktisk opstår tidligt i 

et forløb og det forudses. 
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Figur 5.3 Illustration af hensættelsesgulv efter det lineære princip 

 

 

 

 

 

 

 

Der ses i ovenstående illustration væk fra effekten af eventuel tilbagediskontering 

Kilde: Egen udarbejdelse 

 

Den foreseeable periode er som beskrevet alene defineret med en grænse for, hvor kort perioden kan være og 

altså ikke i forhold til længden. Bortset fra den begrænsning der ligger i, at hensættelsesgulvet skal bestå af 

et estimat vurderet på specifikke forudsigelser. Det kan i den forbindelse nævnes, at den foreseeable periode 

forventes ofte, at vil være længere end 12 måneder.
128

 Med relativ længere foreseeable periode menes i 

forhold til porteføljens gennemsnitlige levetid. Langt den største del af pengeinstitutternes udlån i Danmark 

består af kortere udlån end 5 år.
129

 Indregning af tab på skøn ved hjælp af specifikke inputs og forudsigelser 

risikere derfor, at udgøre den langt største del af pengeinstitutters hensættelse, hvilket i så fald betyder, at det 

tidssvarende tab i al væsentlighed bliver et teoretisk anliggende.  

 

Ovenstående illustration er baseret på den antagelse, at de samlede forventede tab opstår i en foreseeable 

periode, og at tabene kan forudses med specifikke inputs. I fald at de samlede forventede tab forventes, at 

være større end tab forudset i den foreseeable periode vil det rykke på ovenstående illustration. Det kan 

opfattes som, at tabsenhederne af indregnede tab udstrækkes, imens hensættelsesgulvet forbliver konstant. 

Dette vil trække i retningen af, at hensættelsesgulvet vil have mindre betydning. Der er som nævnt ikke 

udstukket retningslinjer for vurderinger af skønnede tab andet end nogle principielle. IASBs egen opfattelse 

vedrørende tidssvarende tab og tab i den foreseeable periode ligger op til, at den eneste forskel er en 

gennemsnitlig historisk baseret tabsrate for en periode ud over den foreseeable periode. Således konkluderer 

de i applikationsguiden, at den foreseeable periode i nogle tilfælde kan udgøre hele porteføljens 

gennemsnitlige levetid, eller alternativt af en begrænset forskel.
130

 

 

Formålet med en minimumsgrænse er, at der herved dannes en hensættelsesbuffer, der er større end de 

kommende faktiske tab. Dette er selvfølgelig under antagelsen, at pengeinstitutterne er i stand til at forudse 
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tab i minimum en periode på 12 måneder. Det er IASBs mening, at alle pengeinstitutter altid kan forudse 

forventede tab i en periode på 12 måneder.
131

 Dette inkluderer makroøkonomiske begivenheder / forhold. 

Denne antagelse kan der i lyset af den finansielle krise sættes spørgsmålstegn ved. Antagelsen indebærer, at 

de pengeinstitutter, der i Danmark under krisen blev stresset, er havnet der som følge af andre forhold end 

opståede tab. Alternativ ville pengeinstitutterne have oparbejdet et kapitalberedskab, der kunne modsvare de 

forventede og efter antagelsen forudsete tab.
132

 Dette giver et paradoks pointeret i kommentarerne til 

udkastene. Dels vil den foreseeable periode under omskiftelige økonomiske forhold blive kortere. Dels vil de 

pengeinstitutter, der er mindre avancerede og i forvejen muligvis mindre dygtige til kreditvurdering generelt 

have en kortere tidshorisont for den foreseeable periode. Dette vil uhensigtsmæssigt føre til, at i de 

situationer hvor hensættelsesgulvet skal sikre soliditet og tilstrækkelighed, vil det ofte være undervurderet.
133

  

 

Sammenlignelighedsproblemstillingen er allerede diskuteret i afsnit 5.1. IASB giver i deres konklusioner 

udtryk for, at de selv har været opmærksomme på problemet. Det blev således diskuteret om 

minimumshensættelsen skal sættes i forhold til en bestemt afgrænset periode. F.eks. ved indførselen af en 

foreseeable periode på 12 måneder modsat en minimumsgrænse. ”In the boards’ view, that might 

inappropriately require entities to delay recognition of some expected credit losses.”
134

 Denne bemærkning 

syntes dog noget inkonsekvent. Udkastet bygger ikke på den grundtanke, at forventede tab skal indregnes 

med det samme, men at de skal fordeles over aktivernes levetid. Hensættelsesgulvet er alene indsat som en 

minimumsgrænse. I lighed med tab forventet over aktivernes levetid vil tab forventet efter 12 måneder som 

følge af specifikke inputs per definition ikke være konstateret. I så fald ville de skulle overføres til 

porteføljen med dårlige lån. En klar linje på 12 måneder for den foreseeable periode vil håndtere 

hensættelsesminimumsgrænsen, skabe sammenlignelighed på tværs af organisationer og i højere grad 

retfærdiggøre samtidig indregning efter et princip om tidssvarende tab.  

 

5.5 Opsummering af diskussion 

Uden at der skal blive tale om en konspirationsteori er det bekymrende, at bankerne i den grad selv har 

præget regnskabspraksis. Der er ikke noget unaturligt i at pengeinstitutterne kommenterer på udkast med så 

store konsekvenser for deres regnskabsaflæggelse, men IASB burde i højere grad foretage udstrækkende 

aktivitet i forhold til regnskabsbrugerne og tage hensyn hertil. Den samme gruppe som de erklærer som 

primær målgruppe i begrebsrammen for regnskabsstandarderne. En hvis grad af tilpasning af 

regnskabsstandarden til pengeinstitutters regnskabssystemer, må antages at være nødvendig. Det virker dog 
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som om, at hensyn hertil er for store. Operationaliseringen af ED/2009/12 har medført dels tilpasning til åbne 

porteføljer, samt en høj grad af valgmulighed imellem forskellige metoder for indregning af tab. Muligheder 

der strækker sig fra en lineær metode uden tilbagediskontering til en annuitetsmetode med opgørelse af en 

effektiv rente inklusiv forventede tab.  Endvidere har operationaliseringen givet en højere grad af 

skønsmæssige vurderinger i forhold til opdelingen imellem gode og dårlige porteføljer tilpasset institutternes 

bestående risikosystem. Pengeinstitutterne kan således i høj grad indregne hensættelser til tab efter behag. 

Endelig har hensættelsesgulvet medført det paradoks, at mindre dygtige pengeinstitutter vil indregne 

utilstrækkelige hensættelser, samt at under økonomiske omskiftelige forhold vil niveauet for akkumulerede 

hensættelser, blive trukket ned som følge af tilgangen om en foreseeable periode.   

 

Foreningen af de to tilgange fremstillet af henholdsvis IASB og FASB syntes at komplicere den foreslåede 

indregningsmodel. Samtidig tillægges flere valg i form af et hensættelsesgulv, der bortset fra en 

minimumsgrænse på 12 måneder er ladt op til pengeinstitutterne selv at definere. En hurtig 

lommepsykologisk analyse peger i retning af, at supplementsudkastet afspejler to organisationers forelskelse 

i egne hidtidige forslag. Organisationer viser meget begrænset hensyn til kompleksiteten i udkastet til 

regnskabsstandarden. De efterlever dog FCAGs anbefaling om at ensarte regnskabspraksis organisationer 

imellem.  

 

IASBs erklærede principielle tilgang frem for en mere regelbaseret tilgang giver ikke udtryk for, at de har 

taget FCAGs anbefaling om forsigtighed i forhold til mulighed for indkomstmanipulation alvorlig.
135

 Det 

virker som om, man er gået fra en yderlighed til en anden. Således er en pålidelig faktisk tabsmodel skiftet 

ud med en forventet tabsmodel med meget begrænset pålidelighed og sammenlignelighed. De foreslåede 

regnskabsregler kan muligvis forbedres ved mere præcisering samt ved reduktion af de mange 

valgmuligheder samt subjektive skøn. I den forbindelse kan der stilles spørgsmålstegn ved den tidssvarende 

indregning af tab. I hvilken grad får denne indregning overhovedet betydning. Hvis betydningen er 

begrænset burde princippet udgå, den oprindelige tankegang om afspejling af den reelle underliggende 

økonomi er under alle omstændigheder udhulet. Tilgangen syntes heller ikke at være i tråd med IASBs egen 

begrebsramme og den formueorienterede tilgang, hvilket i sig selv udhuler transparensen i informationerne, 

der vil blive givet på baggrund af eventuel implementering af regnskabsudkastet. 

 

6. Empirisk analyse  

Der er flere problemstillinger samt potentielle fordele forbundet med overgangen til en ny foreslået 

regnskabspraksis. Dels er der problematikken omkring pålidelighed, herunder manglende 

sammenlignelighed samt mulighed for indkomstmanipulation. Af mulige fordele er mere solide 
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pengeinstitutter samt mere retvisende regnskaber. Sidstnævnte skal forstås som regnskaber, der viser udlån 

med mere reelle værdier og information om fremtidige pengestrømme. Følgende empiriske undersøgelse vil 

se på disse problemstillinger og muligheder, og i hvilken grad de er kommet til udtryk i et historisk 

perspektiv.  

 

6.1 datagrundlag 

Data til grund for den følgende analyse strækker sig over en periode fra og med 1999 til og med 2010. 

Populationen udgøres af danske pengeinstitutter i denne periode. Disse pengeinstitutter er i denne periode 

gået fra en regnskabspraksis med hensættelser på baggrund af fremtidige forventninger til en 

regnskabspraksis efter IFRS eller en regnskabspraksis forenelig hermed, hvilket betyder et 

nedskrivningsprincip om objektiv indikation på værdiforringelse. I den anvendte data indgår ikke data fra 

pengeinstitutter tilhørende gruppe 4, hvilket efterlader pengeinstitutter tilhørende gruppe 1 - 3. Disse 

pengeinstitutter er mærket med et registreringsnummer, der udgør undersøgelsens identifikation af det 

pågældende pengeinstitut. Såfremt pengeinstitutter skifter navn ved fusion eller af andre grunde, vil de 

pengeinstitutter, der fortsat bærer registreringsnummeret være identificeret ens. Omvendt betyder det, at 

såfremt registreringsnummeret brydes, vil instituttet ikke kunne sammenholdes med tidligere år, hvilket har 

betydning for variabler opgjort efter et princip om udvikling i forhold til året før.  

 

I gennemsnit er der årligt indhentet data fra 99 pengeinstitutter fra i alt 132 forskellige pengeinstitutter over 

den 12-årige periode. Således udgøres data af 1.190 regnskaber til brug for analysen. Af de 132 

pengeinstitutter er 69 af dem repræsenteret i alle 12 år, imens 82 er repræsenteret i mere end 10 år. Mindst 94 

pengeinstitutter er repræsenteret i mere end 7 år, og er derfor nødvendigvis repræsenteret både før og efter 

2005. På den baggrund syntes stikprøveudtagelsen, at være dækkende for populationen og egnet for 

sammenligning over en tidsperiode på 6 år før og efter 1. januar 2005. Med andre ord vil eventuelle udsving, 

kun i ringe grad, skyldes forskelle i stikprøvepopulationen før og efter 2005, da der for langt hovedpartens 

vedkommende er tale om de samme pengeinstitutters data. Nedenfor ses summeret hovedtal for de 

pågældende pengeinstitutter, og i det følgende vil tallene yderligere blive analyseret. 
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År

Antal  

penge-

institutter

Resultat før 

skat

Årets hen-

sættelse / 

nedskr.

Egenkapital 

i alt

Efterstil. 

kapital-

indskud Aktiver i alt

Udlån til 

amortiseret 

kostpris Garantier

Akk. Hen-

sættelser

1999 97               14.285         2.622           94.408         37.698         1.567.037           686.198        316.972          27.898 

2000 99               18.391         3.176           121.207       43.347         1.804.487           778.770        317.035          28.739 

2001 98               19.433         5.014           116.917       47.611         1.912.958           837.066        368.944          29.435 

2002 96               20.949         4.310           129.208       51.143         2.247.709           893.192        388.930          29.149 

2003 96               27.919         5.084           138.148       52.007         2.322.275           934.195        381.674          29.859 

2004 101             30.859         1.640           144.689       56.544         2.524.241        1.066.515        453.957          27.791 

2005 100             35.215         -837            171.550       72.305         2.997.743        1.260.779        563.137          19.422 

2006 103             42.415         -1.939          215.392       82.013         3.477.381        1.609.040        614.241          15.344 

2007 104             39.702         -157            244.010       93.397         4.279.214        2.062.594        587.269          14.532 

2008 101             -6.419          28.393         231.699       95.250         4.728.779        2.139.001        587.335          46.197 

2009 99               -15.613        58.322         242.100       121.490       4.319.486        1.828.095        537.680          86.010 

2010 96               4.140           35.936         249.669       119.780       4.283.908        1.824.017        493.621          96.137 

Tabel 6.1 Beskrivende statistik af stikprøve   

  

Regnskabstal er opgjort i mio. kr. 

Kilde: Summeret data fra Finanstilsynet 

 

6.1.1 konjunkturudvikling og pengeinstitutters resultater 

Af figur 6.1.1 og 6.1.2 fremgår det, at pengeinstitutterne op igennem 0érne øger deres løbende resultater, 

hvorefter krisen indtræder og pengeinstitutternes samlede resultat bliver negativ i 2008 og 2009. Endvidere 

ses det, at resultaterne flader lidt ud i perioden efter årtusindeskiftet, hvor der forekom en mindre nedgang i 

konjunkturen. Således vises to forhold nedenfor, dels at pengeinstitutters resultater varierer med 

konjunkturerne, dels at pengeinstitutters resultater i perioden efter 2005 umiddelbart viser større udsving. En 

konjunkturvariabel defineret som ændring i BNP må derfor indgå som kontrolvariabel i nedenstående test af 

variation i resultater. Herved mindskes en eventuel naturlig variation i resultaterne grundet 

konjunkturudsving. Endvidere vil testen ligeledes blive udført for perioden 2002 til 2007 for herved at 

udtage det store efterfølgende udsving. 

 

Figur 6.1 Samlede resultater før skat for stikprøve (mio. kr.) 

Grundlag for resultaterne er regnskabsmæssige tal, hvilket vil sige løbende tal 

Kilde: Data fra Finanstilsynet, egen udarbejdelse af graf 
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Figur 6.2 Udviklingen i BNP angivet i procent 

Grundlag for udviklingen er BNP i faste priser 

Kilde: Data fra Danmarks statistik, egen udarbejdelse af graf 

 

6.1.2 Akkumulerede hensættelser 

Nedenfor ses udviklingen i de relative akkumulerede hensættelser i perioden år 1999 til 2010.  

 

Figur 6.3 Udviklingen i relative akkumulerede hensættelser  

Akkumulerede hensættelser sat i forhold til samlede udlån og garantier indekseret med år 2000 = indeks 100 

Kilde: Data fra finanstilsynet, egen udarbejdelse af graf samt indeks 

 

Imellem årene 2004 og 2005 er der et brud, der illustrerer overgangen til ny regnskabspraksis. Det ses, at 

hensættelserne ligger på et lavere niveau i perioden fra 2005 - 2007, hvilket må være et følge af overgangen 

til ny regnskabspraksis. Endvidere ses det, at de akkumulerede hensættelser stiger radikalt fra 2008 og frem, 

som følge af den konjunkturnedgang den finansielle krise igangsætter. Forskellen på de faktiske hensættelser 

i 2004 og 2005 udgør ca. 8 mia.kr. Dette er på tråds af en faldende tendens inden 2005 samt, at de samlede 

udlån og garantier er væsentlige større i 2005 end 2004. Det samlede relative fald i hensættelser fra 2004 til 

2005 er ca. 42 %.
136

 Af nedenstående graf fremgår det endvidere, at hensættelsesniveauet fra 2005 og frem til 

                                                      
136

 Jf. bilag 12 der viser de relative tal. Faldet er udregnet som (indeks 2005 - indeks 2004) / indeks 2005.  
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2007 er faldende. I en ideel verden vil hensættelserne fra og med år 2005 afspejle IAS 39 tilgangen. 

Nedenstående kan dog fortolkes som overgangsvanskeligheder, ikke mindst fordi at årenes resultatmæssige 

hensættelser akkumuleret for alle pengeinstitutter er negativ i årene 2005 – 2007, jf. tabel 6.1.1 ovenfor. 

Dette er problematisk i forhold til undersøgelsen for perioden efter 2005. Eventuel større eller mindre 

variation kan således være resultat af overgangsvanskeligheder.  

 

6.1.3 Pengeinstitutters kapitalstruktur 

Kapitalstrukturen for pengeinstitutterne i gruppe 1 - 3 akkumuleret er illustreret nedenfor. Umiddelbart ses 

en stabil struktur i perioden 2002 til 2007. Set i forhold til basiskapitalen ligger kapitalstrukturen omkring 

0,08, imens strukturen set i forhold til egenkapitalen ligger lige under 0,06. I perioden er der dog en mindre 

stigning i 2006 i de regnskabsmæssige tal. Dette er i tråd med antagelsen om, at den regnskabsmæssige 

egenkapital vil stige som følge af mindre hensættelser og konstant reel økonomisk risiko. Det efterfølgende 

fald i 2007 på trods af, at det fremgår ovenfor, at hensættelserne ikke stiger i 2007, peger dog i retningen af, 

at pengeinstitutterne nedjusterer deres reelle kapitalstruktur.  

 

Figur 6.4 Udviklingen i soliditet  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kapitalstruktur er defineret som henholdsvis (egenkapital / balancesum) og (basiskapital / balancesum). Det skal 

bemærkes, at basiskapitalen er forenklet og opgjort som summen af egenkapital og efterstillede fremmedkapital. 

Kilde: Data fra finanstilsynet, egen udarbejdelse af graf 

 

6.1.4 Pengeinstitutters udlånsfordeling 

Nedenfor vises udviklingen af udlån fordelt på overordnede brancher for den undersøgte periode. Følgende 

analyse er grundet manglende tilgængelige data nød til, at se bort fra eventuelle forskelle i resultater og 

hensættelser som følge af forskellige risici tilknyttet udlånsporteføljens sammensætning, herunder fordeling 

på brancher. Det er klart, at såfremt perioden før 2005 var præget af en højere grad af udlån til brancher med 

høj risiko i modsætning til den efterfølgende periode, vil det potentielt have en effekt på de udsving, der vil 

være såvel i hensættelserne som i resultater. Endvidere vil det indvirke på kapitalstrukturen ud fra teorien, at 
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den fastsættes ud fra risici beskrevet i kapitaldækningsreglerne. Nedenstående syntes dog ikke, at give 

væsentlig bekymringer i den retning. Udlånsporteføljerne er overordnet konstant. Det skal nævnes, at 

nedenstående kan dække over individuelle forskelle, ligesom kreditrisiko også er afhængig af koncentration 

af engagementer mv. Forudsætningen for konklusionen på baggrund af nedenstående regressionsanalyse er, 

at udsving forekommer på baggrund af ubetydelige usystematisk kreditrisici (diversificerbar), imens der 

kontrolleres for systematisk kreditrisiko igennem udviklingen i BNP. Endvidere må følgende gælde: Hvis et 

pengeinstitut holder sin udlånsportefølje stabil imellem fordeling til brancher og koncentration af 

engagementer over et tidsforløb, vil hensættelser til tab ved brug af samme risikovurderingsmetode og under 

stabile konjunkturer være forholdsvise konstant. En forskel imellem hensættelser (såvel årets som 

akkumulerede) før og efter 2005 er således et udtryk for, at forskellen skyldes andet end ændringer i risici.  

 

Figur 6.5 Udviklingen i udlån og garantier fordelt på brancher  

Kilde: Data fra finanstilsynet, egen udarbejdelse af graf samt procentberegning, jf. datagrundlag, bilag 13  

 

6.2 Indkomstmanipulation 

Tidligere analyser har undersøgt begrebet regnskabskvalitet ved bl.a., at analysere årets resultat eller 

nærmere udviklingen i samme. ”The importance of reporting incentives: Eranings Management in European 

Private and Public Firms” og ”Earnings management and cross listing: Are reconciled earnings comparable 

to US earnings?” er begge artikler der beskriver undersøgelser, hvor begrebet variation i resultater, der ikke 

kan forklares med variabler for den underliggende reelle økonomi antages at være et udtryk for 

indkomstudligning ved indkomstmanipulation. Ræsonnementet er, at såfremt årets resultat er stabilt, så er 

resultatopgørelsen mindre pålidelige end ved større udsving. Sådan indkomstudligning antages at skabes 

igennem såkaldte skønnede accruals.  
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I artiklen “International Accounting Standards and Accounting Quality” beskriver Mary E. Barth m.fl. en 

undersøgelse, der måler regnskabskvalitet for regnskaber aflagt efter IAS kontra regnskaber aflagt efter 

praksis udstedt af individuelle landes myndigheder. Dette gøres dels ved en sammenligning af ensartede 

virksomheder på samme tidspunkt, samt dels ved sammenligning af virksomheder der adopterer de 

internationale regnskabsregler over tid. Indkomstmanipulation proxymeres ved flere variabler herunder den 

relative varians i regnskabsresultater. Mary E Barth gør brug af pengestrømme samt aktiekurser i nogle af 

hendes test til at estimere regnskabsmanipulation. Følgende undersøgelser har ikke de nødvendige data til, at 

udføre sådanne yderligere verificerende test. Hendes antagelse på baggrund af andre tidligere undersøgelser 

er, at større resultatmæssig varians peger på en mindre grad af manipulation. ”We expect IAS earnings to be 

less managed than domestic GAAP earnings because IAS limit management’s discretion to report earnings 

that are less reflective of the firm’s economic performance.”
137

 Foranstående er i overensstemmelse med 

argumentet om pålidelig regnskabsaflæggelse efter IAS 39, hvorefter ledelsen ikke har megen rum til 

individuelle vurderinger af hensættelser.  

 

Nedenstående undersøgelse skal ikke betragtes som en bekræftelse af Mary E. Barths undersøgelse. Det skal 

i den forbindelse fremhæves, at Mary E. Barths undersøgelse er en tværgående undersøgelse på baggrund af 

dels forskellige lande dels forskellige brancher. Hendes undersøgelse giver ikke svar på individuelle 

branche- eller landeforskelle. Det kan grundlæggende godt være tilfældet, at der ingen forskel er på 

pålidelighed for pengeinstitutter, der aflægger regnskaber efter IAS og praksis forenelig hermed, og dem der 

aflægger regnskaber efter alternativ regulering. Dette kan være tilfældet hvis disse har bedre 

vurderingsprocesser eller effektive interne revisionsafdelinger. Endvidere kan der være forskelle alt efter 

tilsynsmyndigheder, landes muligheder for retsforfølgelser samt traditionelle aflønningsformer af ledelsen i 

form af bonusordninger. Mary erkender også denne problemstilling.
138

  

 

Følgende undersøgelsen adskiller sig derfor dels ved at fokusere på en branche, samt dels ved at fokusere 

udelukkende på danske pengeinstitutter. Følgende fokuserer og uddyber endvidere undersøgelsen ved den 

specielt pengeinstitutspecifikke variable hensættelser til tab på udlån.  Mere præcist vil det blive vist, at 

hensættelser og de regnskabsmæssige definitioner har en betydning for graden af indkomstmanipulation. 

Dette er fundet ved en undersøgelse af variation i resultaterne med og uden hensættelser til tab. I perioden før 

2005 er det fundet, at resultaterne før hensættelser viser større variation end efter hensættelserne. Tilsvarende 

er ikke fundet efter 2005, hvilket indikerer, at resultater bliver udlignet igennem hensættelser til tab på udlån. 

Endvidere kan årets hensættelser forklares ud fra resultatet før hensættelser i perioden før 2005. Årets 

                                                      
137

 “International Accounting Standards and Accounting Quality”, afsnit 2.2, side 9 
138

 “International Accounting Standards and Accounting Quality”, afsnit 2.1. 
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hensættelser til tab på udlån bør ikke kunne forklares ud fra resultater før hensættelser, hvorfor dette indikere 

at der foretages indkomstudligning.  

 

6.2.1 Variansanalyse 

Mary E. Barths m.fl. fandt altså, at virksomheder, der adopterede internationale regnskabsstandarder i 

perioden 1994 til 2003, havde en signifikant større varians i nettoresultater efter adoptionen end før. Dette 

indikerer en højere regnskabskvalitet ved mindre indkomstmanipulation.
139

 Af bilag 14 fremgår den 

regressionsligning Mary anvendte. På baggrund af denne ligning samt databegrænsninger nævnt nedenfor 

opstilles følgende ligning. 

 

1)      

 

Hvor 

 

 = Den relative udvikling i resultat før skat 

 = Den naturlige logaritme af egenkapitalen ultimo regnskabsåret 

 = Den procentmæssige vækst i omsætning defineret som gebyr og nettorenteindtægter 

 = Egenkapitalen divideret med de samlede aktiver ultimo regnskabsåret 

 = Den relative udvikling i gebyr og nettorenteindtægter  

 = Udviklingen i BNP 

 

Væsentlig skal det nævnes i forhold til Marys regressionsligning, at den forklarende variabel pengestrømme 

fra driftsaktivitet ikke er medtaget grundet begrænsning i tilgang til data.
140

 Forskellen mellem resultatet af 

driften og årets pengestrømme fra driften består af såkaldte accruals, der dels kan være et udtryk for 

tidsmæssige afgrænsninger, men som efter teorien og tidligere undersøgelser også kan være et udtryk for 

indkomstmanipulation. Variansen kontrolleret i forhold til pengestrømmen ville derfor have givet en mere 

optimal regressionsligning. Variablen har formentlig en høj forklaringsgrad af variansen i 

regnskabsperiodernes resultater. Mindre væsentligt skal det nævnes, at Mary bruger den naturlige logaritme 

af markedsværdien af egenkapitalen i hendes test for måling af størrelsen. Markedsværdier har ikke været 

tilgængelig, og den bogførte egenkapital anvendes i stedet. Endelig anvender Mary flere variabler til kontrol 

for forskelle i håndhævelse af regnskabslovgivning imellem lande og børser samt graden af offentlig 

interesse for aktierne. Disse variabler, har tidligere undersøgelser fundet, giver incitament til 

                                                      
139

 “International Accounting Standards and Accounting Quality”, tabel 5, side 46 
140

 Data for pengestrømme er ikke tilgængelige før 2005. 
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regnskabsinformation med højere kvalitet. Da følgende er en homogen gruppe på dette område, i det der kun 

er medtaget danske pengeinstitutter, anses disse variabler for overflødige.  

 

Som afhængig variabel anvendes resultat før skat, da det antages at skatten vil have en udjævne effekt på 

resultaterne. Modsat bruger Mary E. Barth nettoresultater. Følgende har til formål, at måle den reelle 

variation som følge af underliggende risici, hvilket er vurderet bedst, kommer til udtryk før skat. Der 

indhentes data på tværs af forskellige størrelser af finansielle virksomheder, hvorfor der bruges relative tal. 

Tallene gøres relative ved, at de sættes i forhold til institutternes individuelle balancer. Resultaterne sættes i 

forhold til året før. Således er der tale om udviklingen i årenes resultater i forhold til året før. Dette giver den 

effekt, at desto mere konstante resultaterne er, desto mindre variation omkring 0 vil variablen have. 

Omsætning og udviklingen i samme har selvfølgelig effekt på resultaterne, ligesom årets omkostninger har. 

Det undlades dog at kontrollere for sidstnævnte ved direkte indsættelse af omkostninger som forklarende 

variabel. Dette gør Mary heller ikke, hvilket er ud fra en betragtning om, at det netop er henover 

omkostningerne, at indkomsten potentielt kan manipuleres. Omkostningerne antages dog delvist at følge 

væksten, hvorfor graden af vækst til dels også forklare eventuelle variationer som følge af udsving i 

omkostninger. 

 

Selvom en vigtig variabel i form af pengestrømme er undladt, giver undersøgelsen stadig mening. 

Antagelsen bag analysedesignet er, at man søger at forklare udsving med reelle udsvingsgivende 

underliggende økonomiske faktorer. Det der ikke kan forklares med disse faktorer antages, at være udtryk for 

ikke reelle økonomiske faktorer som manipulation. Det taler imod brugbarheden af følgende analyse, at en 

variabel der i høj grad udtrykker den underliggende reelle økonomi undlades, fordi at undersøgelsen således 

ikke tager højde for variation repræsenteret ved netop denne variabel. Omvendt er formålet som nævnt ikke, 

at bekræfte den tidligere undersøgelse. Hovedformålet er, at klarlægge om regnskabsposten hensættelser / 

nedskrivninger til tab på udlån og garantier anvendes til indkomstudligning og om graden af dette ændres 

med regnskabspraksis. Hypotesen er, at variansen for udviklingen i resultater før skat er mindre end for 

variansen i udviklingen i resultater før hensættelser. Endvidere at denne forskel er mere udtalt før 2005 end 

efter 2005. Der testes altså på forskel i varianser i samme periode med den samme manglende 

forklaringsvariabel. Således isoleres årets hensættelser som udslagsgivende faktor for eventuelle forskelle i 

variansen.    

 

Bilag 15 viser regressionsstatistik for en regressionsanalyse af data for hele perioden 2000 til 2010 på 

baggrund af ovenfor fremstillet ligning. Det ses, at forklaringsgraden af resultaterne er dårlig og på det 

nærmeste uacceptabel. R
2
 er ca. 0,11. Modsat ses det dog af regressionsstatistikken, at de forklarende 

variabler: Udvikling i BNP , kapitalstruktur ( ) og ikke uventet den relative udvikling i 
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omsætningen  med mindst 95 % sikkerhed har en forklaringsværdi. Endvidere ses det, at 

vækst i omsætningen  har en forklaringsværdi med ved et signifikansniveau på 0,10, imens 

størrelse ( ) ikke syntes at have nogen forklaringsgrad. Af bilag 16, der illustrerer en adskilt 

regressionsanalyse fra før og efter år 2005 ses det, at forklaringsgraden af ovenstående ligning er nogenlunde 

konstant før og efter 2005.
141

 Endvidere af bilag 17 ses det, at regressionen, inklusiv en variabel for den 

relative udvikling i hensættelser / nedskrivninger til tab på udlån og garantier, giver en væsentlig højere 

samlet forklaringsgrad efter 2005, hvilket naturligvis hænger sammen med, at resultaterne her er præget af 

årenes hensættelser / nedskrivninger. Den generelt lave forklaringsgrad skyldes, at udviklingen i resultater 

altså er påvirket af andre faktorer, end de faktorer der proxymeres for i ovenfor opsatte regressionsligning. 

En variabel for pengestrømme vil formentlig ændre regressionslinningernes samlede forklaringsgrad, ikke 

mindst fordi denne variabel også vil repræsentere udsving i omkostninger.
142

  

 

En f-test viser, at der er signifikant forskel på variansniveauet før og efter 2005. Ud fra statistikken fra testen 

kan det ses, at variansen er størst efter 2005.
143

 Med andre ord kan Mary E. Barths påviste forskel i varians 

bekræftes for ovenstående stikprøve med de begrænsninger i undersøgelsen, der er fremlagt. Altså hvis der 

ses bort fra det faktum, at undersøgelsesmetoden kan være præget af en potentiel vigtig manglende variabel, 

er det vist, at overgangen til internationale regnskabsregler eller hermed forenelig regnskabspraksis har givet 

sig udslag i ændret regnskabskvalitet i danske pengeinstitutter. Det skal bemærkes, at test af variansforskelle 

sker ved test af variansforskelle i residualerne udledt af regressionsmodellen. Dette er i overensstemmelse 

med de tidligere nævnte undersøgelser. Herved sikres det, at det kun er variation i den ikke forklarede del af 

resultaterne, der indgår i testen af variansforskelle.   

 

6.2.2 Analyse af hensættelser og nedskrivninger 

Af bilag 17 ses det altså, at forklaringsgraden i forhold til udviklingen i resultater før skat bliver væsentlig 

bedre efter 2005, såfremt udviklingen i hensættelser og nedskrivninger til tab på udlån og garantier indsættes 

i regressionsligningen som en forklarende variabel. Endvidere ses det, at variablen med mere end 95 % 

sandsynlighed har en forklaringsgrad både før og efter 2005. Forklaringsgraden hæves mest efter 2005. 

Koefficienten både før og efter 2005 er negativ, hvilket er naturligt, da det udtrykker en negativ 

sammenhæng imellem udviklingen i årets hensættelser / nedskrivninger og udviklingen i årets resultat. Altså 

såfremt årets hensættelser / nedskrivninger bliver større, præger det udviklingen i årets resultat negativt. 

                                                      
141

 Det skal dog i den forbindelse nævnes, at for perioden efter 2005 viste regressionen en stor påvirkning af nogle 

ekstremme værdier, hvorfor de 5 største og mindste værdier forbundet med den relative udvikling i tab er fjernet ud af 

værdierne. Dette problem var ikke at finde før 2005, hvor der ikke var store relative udviklinger på hensættelser og 

nedskrivninger på udlån. 
142

 Det fremgår ikke af den omtalte undersøgelse udført af Mary E. Barth m.fl. hvilken forklaringsgrad der er fundet for 

regressionsligningen opsat i deres undersøgelse, hvorfor en sammenligning hermed ikke er mulig.   
143

 Jf. eventuel udskrift af testresultat bilag 18.  
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Udviklingen i hensættelser og nedskrivninger har altså en forklaringsgrad i forhold til udviklingen i 

resultaterne både før og efter 2005. Spørgsmålet er, hvordan udviklingen i resultaterne påvirkes. Sker der 

indkomstudligning, og i hvilken grad sker det eventuelt før og efter 2005, hvor de internationale 

regnskabsregler adopteres i regnskabsaflæggelsen. I forlængelse af ovenstående og tidligere undersøgelser 

antages det, at for pengeinstitutters vedkommende vil hensættelser / nedskrivninger til tab på udlån og 

garantier være et oplagt sted for ledelsen at foretage enten positive eller forsigtig skøn.  

 

Såfremt manipulation af resultater foretages hen over resultatposten hensættelser / nedskrivninger til tab på 

udlån og garantier, må følgende være gældende. Såfremt udviklingen i årets resultat er mere stabil grundet 

udjævning ved regnskabsposten hensættelser / nedskrivninger til tab på udlån og garantier, må udviklingen i 

årets resultat før hensættelser være mere ustabil, hvilket må resultere i en højere varians.
144

 Denne forskel må 

være mindre før 2005 end efter 2005 under antagelsen, at overgangen til et princip om objektiv indikation på 

værdiforringelse har gjort årets hensættelser mere pålidelige. Afledt heraf opstilles nedenstående hypoteser 

og testresultater:    

 

 Hypotese 1: Variansen i udviklingen i resultater før skat er mindre end variansen i udviklingen i 

resultater før skat og årets hensættelser / nedskrivninger til tab på udlån og garantier i årene før 2005. 

 

 

 

 

Hvor: 

 

 = Variansen i residualer afledt af regressionsanalysen foretaget ved forklaring af resultat før skat jf. 

ligning 1. ovenfor 

 = Variansen i residualer afledt af regressionsanalysen foretaget ved forklaring af resultat før skat og før 

hensættelser / nedskrivninger. Samme ligning som ovenfor anvendes, men den afhængige variabel  

erstattes med  

 = Den relative udvikling i årets resultat før skat minus årets hensættelse 

 

 

 

 

 

                                                      
144

 Årets resultat før hensættelser er simpelt årets resultat fratrukket årets hensættelser. Således er den eneste forskel 

imellem resultatet og resultat før hensættelser altså årets hensættelser.  
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Tabel 6.2 Testresultat ved test af hypotese 1 

 

 

  

 

 

 

 

Egen udarbejdelse 

 

Ud fra ovenstående testresultater kan hypotesen altså ikke bekræftes med hverken 5 eller 10 % 

signifikansniveau, selv om variansen på stikprøven er målt mindre i resultatet efter hensættelserne end før 

hensættelser. P-værdien er dog tæt på et signifikansniveau på 10 %. Dette indikerer, at der er ca. 89 % 

sandsynlighed for, at den ikke forklarede andel af variansen i resultaterne efter hensættelser i perioden inden 

2005 er mindre end variansen før hensættelser.   

 

 Hypotese 2: Variansen i udviklingen i resultater før skat er ikke mindre end variansen i udviklingen i 

resultater før skat og årets hensættelser / nedskrivninger til tab på udlån og garantier i årene efter 

2005. 

 

Der bruges samme hypotesesæt som ovenfor. Den eneste forskel er, at værdierne efter 2005 anvendes. 

 

Tabel 6.3 Testresultat ved test af hypotese 2 

 

 

  

 

 

 

 

Egen udarbejdelse  

 

Af ovenstående testresultater kan 0-hypotesen umiddelbart afvises med et højt signifikansniveau. Til forskel 

fra før ses det dog, at variansen er langt større for residualerne i regressionen af variablen resultat efter 

hensættelser / nedskrivninger end resultat før hensættelser / nedskrivninger. Grundet testens form må den 

alternative hypotese derfor vendes om. 

Residualer, regression af variabel 

resultat før skat

Residualer, regression af variabel 

resultat før hens. / nedskr.

Middelværdi -0,0000000                                               0,0000000                                                 

Varians 0,0000575                                                 0,0000644                                                 

Observationer 460 460

fg 459 459

F 0,892835028

P(F<=f) en-halet 0,112512782

F-kritisk en-halet 0,857521045

Residualer, regression af variabel 

resultat før skat

Residualer, regression af variabel 

resultat før hens. / nedskr.

Middelværdi -0,0000000                                               0,0000000                                                 

Varians 0,0004179                                                 0,0002436                                                 

Observationer 471 471

fg 470 470

F 1,715717162

P(F<=f) en-halet 3,05717E-09

F-kritisk en-halet 1,164039747
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 afvises altså til fordel for den alternative hypotese, at variansen er signifikant større i udviklingen af 

resultaterne efter hensættelser / nedskrivninger end før. Dette findes selvom der er kontrolleret for 

udviklingen i BNP og dermed påvirkninger af resultatet efter hensættelser / nedskrivninger som følge af 

nedgang i konjunkturen. Hypotese 2 kan altså bekræftes.   

 

Ovenstående indikerer, at der før 2005 var en grad af indkomstudligning fortaget hen over hensættelser / 

nedskrivninger til tab på udlån og garantier. Dette forhold kan ikke vises efter 2005. Analysen kan være 

præget af flere ting. Dels blev det indledningsvist vist, at hensættelserne i analysens undersøgelsesperiode 

efter 2005 kan være præget af en form for tilpasning til nye regnskabsregler, hvilket der ikke er kontrolleret 

for. Dels at der i perioden efter 2005 altså forekom en finanskrise, hvilket forværrer pengeinstitutternes 

resultater netop gennem regnskabsposten hensættelser og nedskrivninger, hvorfor årets hensættelser udvikler 

sig kraftigt i denne periode. Dette kan resultere i større varians i den ikke forklarede del af resultatet efter 

hensættelser / nedskrivninger. Dette er såfremt, at variansen ikke er opsamlet af kontrolvariablen for 

udviklingen i BNP.  

  

Såfremt indkomstudjævning er fundet sted, må årenes hensættelser være påvirket af resultaterne før 

hensættelser og skat. Sammenhængen må endvidere være positiv. Altså en positiv udvikling i resultatet før 

hensættelser vil ved indkomstudligning føre til, at ledelsen vil højne årets hensættelser og dermed mindske 

årets resultat. Resultater før skat og hensættelser / nedskrivninger til tab på udlån og garantier kan være 

præget af udviklingen i BNP. Med andre ord kan man forestille sig, at både den afhængige variabel årets 

hensættelser og variablen resultatet før hensættelse præges negativt af økonomisk nedgang. Således vil 

eventuel målt korrelation imellem variablerne være et følge af dette og ikke indkomstudligning. Sådan 

eventuel effekt må der kontrolleres for. Endvidere kan det tænkes, at udvikling i udlån igennem højere 

renteindtægter ligeledes har forklaringsgrad i forhold til både resultat før hensættelser samt årets 

hensættelser. I følgende test kontrolleres der derfor både for udviklingen i BNP samt udviklingen i udlån. 

Som proxy for udviklingen i udlån anvendes udviklingen i nettorenteindtægter, der antages at stige med 

mængden af udlån. Således opstilles følgende regressionsligning og hypoteser:
145

 

 

2)      

 

                                                      
145

 Undersøgelsesmetoden er inspireret af følgende af artiklerne: “Determinants of executive compensation in privately 

held firms” Artiklen beskriver hvordan forskellige uafhængige variabler har forklaringsgrad i forhold til en afhængig 

variabel (ledelsens kompensation)  
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Hvor 

 

 = Den relative udvikling i hensættelser og nedskrivninger på udlån og garantier 

 = Den relative udvikling i årets resultat før skat minus årets hensættelse 

 = Den relative udvikling i gebyr og nettorenteindtægter  

 = Udviklingen i BNP 

 

 Hypotese 3: Årets relative udvikling i hensættelser / nedskrivninger til tab på udlån og garantier kan 

med positiv korrelation forklares ud fra årets resultat før skat og årets hensættelser / nedskrivninger 

til tab på udlån og garantier i årene før 2005.  

 

 

 

 

Hvor: 

 

 = Koefficienten for   

 

Tabel 6.4 Regression af ligning samt testresultat ved test af hypotese 3 

Egen udarbejdelse 

 

Af ovenstående fremgår det, at der er en positiv sammenhæng imellem den forklarende variabel årets resultat 

før hensættelser som antaget i hypotesen. Endvidere fremgår det af den tilknyttede P-værdi at 

forklaringsgraden er signifikant. Altså  kan forkastes ved signifikansniveau vel under 0,01. Af bilag 19 ses 

Regressionsstatistik

Multipel R 0,413358683

R-kvadreret 0,170865401

Justeret R-kvadreret 0,165410568

Standardfejl 0,003722408

Observationer 460

ANAVA

fg SK MK F Signifikans F

Regression 3 0,001302093 0,000434031 31,32367282 1,99298E-18

Residual 456 0,006318484 1,38563E-05

I alt 459 0,007620577

Koefficienter Standardfejl t-stat P-værdi Nedre 95% Øvre 95%

Skæring -0,000116753 0,000311046 -0,375356658 0,707569767 -0,000728015 0,000494509

Relative udvikling i resultat før hens. / nedskr. 0,167110857 0,021216418 7,876487731 2,48708E-14 0,125416778 0,208804936

Udvikling i BNP -0,000279026 0,000151732 -1,838944823 0,066573344 -0,000577206 1,91539E-05

Relative udvikling i rente og gebyrindt. 0,125933899 0,036497287 3,450500289 0,000611604 0,054210163 0,197657635
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resultatet af en lineær regression med en variabel, hvor kun variablen  er medtaget. Således 

ses det ved sammenligning af R
2
, at de indsatte kontrollerende variabler ikke bidrager med ret meget af den 

samlede forklaringsgrad af årets hensættelser samt, at den forklarende variabel  har en 

signifikant forklaringsgrad i begge regressionsmodeller. R
2
 er, selvom den er højere end de tidligere 

regressionstest, dog stadig lav i begge modeller. 

  

 Hypotese 4: Årets relative udvikling i hensættelser / nedskrivninger til tab på udlån og garantier kan 

ikke med positiv korrelation forklares ud fra årets resultat før skat og årets hensættelser / 

nedskrivninger til tab på udlån og garantier i årene efter 2005. 

 

Der bruges samme hypotesesæt som ovenfor. Den eneste forskel er, at værdierne efter 2005 anvendes. 

 

Tabel 6.5 Regression af ligning samt testresultat ved test af hypotese 4 

Egen udarbejdelse 

 

Af ovenstående fremgår det, at der er en negativ sammenhæng imellem den forklarende variabel årets 

resultat før hensættelser. P-værdien viser endvidere, at forklaringsgraden er signifikant i den opsatte 

regressionsmodel ved et signifikansniveau på 0,05. Hvad der frembringer denne negative korrelation, kan 

ikke umiddelbart forklares. Af bilag 20 ses det dog af den lineære regression, hvor kun den forklarende 

variabel  er medtaget, at den ingen signifikant forklaringsværdi har isoleret set. Den høje 

forklaringsgrad i ovenstående regressionsmodel stammer fra udviklingen i BNP. Dette kan verificeres af 

bilag 21, der viser den lineære regression med udviklingen i BNP som eneste forklarende variabel. 

Korrelationen er naturligvis negativ, da en negativ udvikling i BNP vil resultere i en positiv udvikling i årets 

hensættelser / nedskrivninger til tab på udlån og garantier og omvendt. Det er formentlig den kraftige 

negative udvikling i BNP og sammenhængene med kraftige stigninger i hensættelser i den forbindelse, der er 

Regressionsstatistik

Multipel R 0,458385027

R-kvadreret 0,210116833

Justeret R-kvadreret 0,205042637

Standardfejl 0,01141938

Observationer 471

ANAVA

fg SK MK F Signifikans F

Regression 3 0,016199438 0,005399813 41,40889232 9,61376E-24

Residual 467 0,060897848 0,000130402

I alt 470 0,077097286

Koefficienter Standardfejl t-stat P-værdi Nedre 95% Øvre 95%

Skæring 0,003838405 0,000569425 6,740842996 4,65758E-11 0,002719453 0,004957358

Relative udvikling i resultat før hens. / nedskr. -0,084525452 0,033586369 -2,516659424 0,012181315 -0,150524573 -0,01852633

Udvikling i BNP -0,001894787 0,00017226 -10,99959298 3,50174E-25 -0,002233287 -0,001556286

Relative udvikling i rente og gebyrindt. 0,167346059 0,068382311 2,44721269 0,014764005 0,032970937 0,301721182
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udslagsgivende for denne klare korrelation. Denne sammenhæng har ikke været så klart målbar før 2005. 

Umiddelbart kan hypotesen  forkastes. Det er dog klart at forklaringsgraden nu er negativ, hvorfor 

hypotese 4 beskrevet kan betragtes som værende bekræftet. 

 

6.2.2.1 Verificering af analyse 

Indledningsvist skal det nævnes, at ovenstående undersøgelse er fortaget i årene fra og med 2000 til og med 

2004, samt fra og med 2006 til og med 2010 resulterende i 2 datasæt repræsenterende udviklingen i 5 år 

hver. Dette betyder dels, at der er symmetri i datasættet. Altså at forskellen på datamængder før og efter 2005 

i høj grad indeholder samme detaljeringsgrad ved et lige antal regnskabsår. Som følge af at 2005 er et 

overgangsår, hvor regnskabspraksis på området for hensættelser og nedskrivninger samt regnskabspraksis 

generelt blev ændret, er udviklingen fra 2004 til 2005 ikke medtaget i regnskabsanalysen.  

 

Residualplot opstillet i Excel har bekræftet, at der ikke er noget der tyder på andet end lineære 

sammenhænge imellem variablerne, hvilket er grundlaget for brugen af lineær multiple regressionsteknik. 

Korrelationsmatrix har vist, at der ikke er høje grader af korrelation imellem forklarende variabler. Altså er 

der ikke to variabler, som forklarer den samme faktor. 

  

Konjunkturerne har i den undersøgte periode skiftet kraftigt, hvilket kan have haft indflydelse på nogle af 

testresultaterne, i den grad det ikke er lykkes at udtage denne påvirkning ved kontrolvariablen . Af 

denne årsag er de samme test foretaget ovenfor også fortaget i perioderne 2002 - 2004 og 2005 - 2007. I 

disse perioder har konjunkturen været relativ stabil jf. eventuel figur 6.2, hvorfor det kan testes om 

ovenstående resultater og konklusioner, har været påvirket af konjunkturudsving. Ulempen ved denne 

undersøgelser er dog, at eventuelle effekter af ændret regnskabspraksis i form af en tilpasningsovergang vil 

påvirke undersøgelsen mere end for en længerevarende periode. Det er endvidere nødvendigt i denne test at 

bruge udviklingen fra 2004 - 2005 på trods af overgang til ny regnskabspraksis. Ved udførsel af de 

pågældende test, bekræftes hvad der er fundet og illustreret ovenfor, jf. bilag 22 – 25. Forskellen på 

variansen i resultater efter hensættelser og før hensættelser er i testen for perioden 2002 - 2005 dog blevet 

signifikant. Dette giver større sikkerhed for, at variansen er større for udviklingen i de regnskabsmæssige 

resultater inden hensættelser i perioden inden 2005. Det bekræftes endvidere, at resultat før hensættelser har 

en forklaringsgrad før 2005, denne forklaringsgrad er stadig usignifikant efter 2005.    

 

Ovenstående analyse er udført på tværs af pengeinstitutter, ligesom i de undersøgelser der ligger som 

inspiration for undersøgelsesdesignet. Ulempen ved denne form for undersøgelse er, at variation på baggrund 

af institutspecifikke forhold kan have indflydelse på analyserne ovenfor. Variansen måles ikke kun over tid, 

men også i forhold til varians fra institut til institut. Varians som følge af individuelle institutters fortolkning 



Financial Instruments: Impairment 

 

Af Palle Falkebo                                                                                                               Side 68 af 121  

 

af hensættelser er dog en del af undersøgelseselementet, ikke kun varians som følge af manipulation. Begge 

dele giver mindre pålidelig og anvendelig information til regnskabsbrugerne.   

 

Den lave forklaringsgrad af regressionerne er bekymrende for testens pålidelighed. Den er et udtryk for, at 

proxys for forklarende variabler mangler f.eks. i form af pengestrømme fra driften, der proxymere den reelle 

underliggende aktivitet. Det skal dog understreges, at den manglende forklaringsgrad er det der måles. Altså 

kan den manglende forklaringsgrad også fortolkes som værende et resultat af en høj grad af tilfældige 

manipulerede resultater uden sammenhæng til reelle økonomiske forhold. Endvidere vil den højere 

forklaringsgrad eventuelt fundet ved indsættelse af pengestrømme som variabel kun have betydning, såfremt 

denne variabel indvirker forskelligt på resultater før og efter hensættelser. Hensættelser / nedskrivninger har 

ingen likviditetseffekt, men er alene regnskabsmæssig post, hvorfor der ikke er noget der tyder på dette. 

Pengestrømsvariablen syntes derfor at være begrænset vigtig i forhold til testene ovenfor. Undersøgelsen der 

viser at variablen resultat før hensættelsers har forklaringsgrad i forhold til året hensættelser, giver endeligt 

bevis for en hvis grad af indkomstudligning. Specielt for perioden 2002 - 2004 isoleret kommer det til udtryk 

ved en høj R
2
 på 0,44, jf. bilag 23.   

 

6.2.4 Analyse af kapitalstruktur:  

Historien har vist, at ikke alle pengeinstitutter var ligegodt rustet til de faktiske konstaterede tab, der indtraf 

fra og med 2008 og frem. Flere pengeinstitutter er efterfølgende blevet opkøbt grundet 

solvensvanskeligheder, andre har været så ringe stillet, at de helt eller delvist er endt i statens skraldespand 

for nødlidende pengeinstitutter Finansiel stabilitet A/S. Følgende analyse har til formål, at undersøge om 

kapitalstrukturen generelt er blevet svagere efter overgangen til de internationale regnskabsregler i 2005. 

Altså undersøges det om regnskabsreglerne i sig selv kan have udledt svagere pengeinstitutter og dermed 

forværret den finansielle krise. I denne undersøgelse findes endvidere indikationer på, i hvilken grad 

kapitalstrukturen i pengeinstitutter bestemmes af kapitaldækningsregler.  

 

6.2.4.1 Simple test af kapitalstruktur 

I den følgende analyse af kapitalstrukturen videreføres ovenstående antagelse om konstante risici hen over 

undersøgelsesperioden. Undersøgelsen er derfor kun pålidelig i perioden frem til og med 2007, hvorefter 

antagelsen om stabil konjunktur og risikoopfattelse ikke kan forsvares. Endvidere implementeres nye 

kapitaldækningsregler fra 2007, der efter bl.a. nationalbankens opfattelse giver anledning til mindskede krav 

til kapitaldækning.
146

 For fortsat at holde symmetri i data mindskes perioden før 2005 tilsvarende. Data til 

følgende undersøgelse begrænses altså til perioden fra og med 2002 til og med 2007.   

                                                      
146

 Jf. Finansiel Stabilitet - 2007, side 72 ff. Kapitaldækningsreglerne trådte i kraft pr. 1. januar 2007, men først med 

virkning i forhold til anvendelse af nye interne kapitalopgørelsesmetoder fra 1. januar 2008. Det fremgår endvidere, at 
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En lavere grad af hensættelser, hvad enten det er som følge af regnskabstekniske krav eller som et resultat af 

ændrede vurderinger betyder, at udlånene regnskabsmæssigt bliver større, og dermed at egenkapitalen bliver 

større, jf. eventuelt figur 5.2, der illustrer dette med modsat fortegn. ”De nye regnskabsregler har altså øget 

egenkapitalen og dermed kapitaloverdækningen med dele af de beløb, der tidligere var reserveret til 

hensættelser, uden at risikoen og risikoprofilen har ændret sig.”
147

 Spørgsmålet er om den mindre grad af 

akkumulerede hensættelser vist ovenfor, har konsekvenser for pengeinstitutternes reelle soliditet. 

Umiddelbart burde det altså ikke ud fra et risikohensyn, som beskrevet i kapitaldækningsreglerne, have 

betydning for pengeinstitutternes soliditet. Institutterne fortsætter under samme reelle økonomiske forhold. 

Ændret regnskabspraksis bør ingen effekt have på valg af kapitalstruktur og dermed soliditeten. Omvendt 

kan de ændrede krav have medført, at nye systemer blev implementeret, og at pengeinstitutterne derved fik 

bedre information, til vurdering af deres risiko. 

 

Såfremt pengeinstitutterne alene fastsætter deres kapitalstruktur efter kapitaldækningsregler og identificeret 

risici, må den regnskabsmæssige kapitalstruktur defineret som egenkapitalen over de samlede aktiver alt 

andet lige vokse i perioden efter 2005. Stigende aktiver vil trække imod en lavere soliditetsbrøk, imens den 

højere egenkapital modsat, og i relativ højere grad, vil trække soliditetsbrøken op. Omvendt såfremt 

kapitalstrukturen regnskabsmæssigt er konstant, eller ligefrem falder efterfølgende betyder det, at 

pengeinstitutterne reelt mindsker deres soliditet alt andet lige. Med antagelsen om konstante risici, samt 

antagelse at pengeinstitutter alene tager hensyn hertil ved fastsættelse af kapitalstruktur, vil eventuelle 

fundene signifikante forskelle før og efter 1. januar 2005 alene kunne tilskrives ændret regnskabspraksis. 

Analyse baseres altså på antagelsen, at der ingen eksterne påvirkninger er på pengeinstitutternes ønskede 

kapitalstruktur ud over ændret regnskabspraksis. Såfremt risici i perioden før 2005 betragtes som højere end 

efterfølgende vil dette kunne bevirke, at pengeinstitutter vil sænke soliditeten som følge af reelle økonomiske 

hensyn.  

 

Det syntes ikke urimeligt at antage, at pengeinstitutternes diversifikation er konstant i perioden. Altså at den 

usystematiske kreditrisiko for institutterne som helhed er konstant. Udviklingen i BNP der udtrykker 

systematiske risiko holdes dog ligeledes konstant i testen. Dette kan syntes at være en grov antagelse. 

Udviklingen i BNP har en positiv tendens frem mod 2007. Endvidere kan det være, at pengeinstitutterne på 

forhånd gør sig klar til, at implementere nye kapitaldækningsregler og dermed eventuelt mindsker en buffer 

ned til de gældende krav med forventning om nedsatte kapitalkrav i de efterfølgende år.    

 

                                                                                                                                                                                

ved alt andet lige betragtninger forventes minimumskapitalkravet at falde med ca. 10 % for pengeinstitutter, der 

anvender standardmetoder og 40 % for pengeinstitutter der anvender interne opgørelsesmetoder. 
147

 Finansiel stabilitet - 2007, side 71 ff. 
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Under ovenstående antagelser er der ingen elementer at kontrollere for i sammenligningen imellem før og 

efter 2005. Den indledende undersøgelse er derfor alene en sammenligning af strukturen før og efter 2005 på 

institutniveau. Den gennemsnitlige soliditet sammenlignes simpelt før og efter 2005, hvor internationale 

regnskabsregler adopteres. Der testes på om der er signifikant forskel i middelværdien.  

 

Det er et empirisk spørgsmål om adoptering af ny regnskabspraksis med mulighed for regnskabsmæssigt, at 

signalere konstant solvensbuffer uanset den reelle soliditet er mindsket, afleder en ændring i den reelle 

kapitalstruktur. Det er et faktum, at pengeinstitutterne i den undersøgte periode gennemsnitlig vækster 

enormt jf. tabel 6.1, der viser at pengeinstitutterne mere end fordobler deres balance i den 6-årige periode i 

nominelle tal. Ingen teorier bortset fra måske agentteori og asymmetrisk information kan underbygge 

rationalet bag en eventuel nedsættelse af den reelle soliditet. Den tidligere omtalte Cormac Butler indikere i 

hans bog, at pengeinstitutter (eller nærmere ledelsen i sammen) i den grad har drevet urationel 

bankforretning og bevidst udnyttet, at skjulte risici ikke kom til udtryk i årsrapporterne.
148

 Herved stiger 

profitabiliteten uden en tilsvarende stigning i risici identificeret med pengeinstituttet som helhed. Udstrækkes 

denne hypotese, vil det betyde, at pengeinstitutterne vil fortsætte deres vækst og benytte muligheden for 

fortsat, at signalere konstant soliditet selvom den reelt udhules. Nedenstående hypotese er opsat ud fra denne 

løse teori. 

 

Hypotese 5: Kapitalstrukturen i form af egenkapitalen (basiskapitalen) over de samlede aktiver er mindre fra 

og med 2005 til og med 2007 end i perioden fra og med 2002 til og med 2004 eller konstant opgjort på 

baggrund af nominelle regnskabstal. 

 

 

 

 

Hvor: 

 

 = Middelværdien af kapitalstrukturen før 1. januar 2005 

 = Middelværdien af kapitalstrukturen efter 1. januar 2005 
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 ”Accounting for Financial Instruments”, preface, side 12 
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Tabel 6.6 Resultat af test på forskel i middelværdier før og efter 1. januar 2005  

 

 

  

 

 

 

Egen udarbejdelse 

 

Det ses af ovenstående at p-værdien er langt over 0,05, hvorfor  ikke kan forkastes til fordel for . Det 

ses endvidere, at middelværdien i kapitalstrukturen efter 2004 for stikprøven er større end før 2005. Dette 

betyder, at kapitalstrukturen ikke kan antages at være faldende i perioden efter adoptering af de 

internationale regnskabsregler. Omvendt viser ovenstående testresultat, at  må accepteres, og at 

middelværdien for pengeinstitutternes soliditetsbrøk er konstant regnskabsmæssigt, hvilket indikere at deres 

reelle soliditet er faldet.
149

 Samme test er foretaget ud fra en variabel i det følgende kaldet basiskapitalen, 

defineret som efterstillede fremmedkapital + egenkapital. Undersøgelsesresultatet fremgår af bilag 26. Det 

bekræftes at kapitalniveauet ikke er faldende. Endvidere forkastes det, at kapitalstrukturen er konstant i det 

 forkastes til fordel for en alternativ hypotese, der siger at kapitalstrukturen er stigende i perioden efter 

2004. Herved forkastes hypotese 5 ud fra en basiskapitalbetragtning imens den ikke kan forkastes ud fra en 

egenkapitalbetragtning.     

 

6.2.4.2 Test af kapitalstruktur kontrolleret for teoretiske kapitalstrukturvariabler 

Ovenstående resultat er altså baseret på en tilgang om, at kapitaldækningsreglerne og risici som beskrevet 

heri er de primære og afgørende forudsætninger for fastsættelse af kapitalstrukturen. Andre undersøgelser 

peger imidlertid i retningen af, at pengeinstitutter først og fremmest bestemmer graden af 

egenkapitalfinansiering på baggrund af samme variabler som andre brancher. Altså er det påvist, at 

pengeinstitutter ikke fastsætter deres kapitalstruktur ud fra kapitaldækningsregler og mindstekrav opgjort ud 

fra risici fremstillet her.
150

  

 

I det følgende anses kapitalstrukturen for at være et strategisk valg af ledelsen, der afspejles i den 

gennemsnitlige soliditetsbrøk i perioderne 2002 - 2004 og 2005 - 2007. Disse valg afspejler andet end blot 

risici og kapitalkrav. Ledelser kan f.eks. bevist vælge at lade deres struktur dreje imod en højere grad af 

                                                      
149

 Dette findes selvom testen vendes om. Altså selvom der testes for, at middelværdien skulle være signifikant mindre i 

perioden før 2005.   
150

 ”The Determinants Of Bank Capital Structure”, jf. Non-technical summary. Undersøgelse er dog kun foretaget for 

store noterede pengeinstitutter i EU 15 og US. Endvidere bemærkes det, at forholdet ikke er gældende for 

pengeinstitutter tæt på minimumskapitalkravet.  

Gearing (egenkap. / 

aktiver), Stat før 2005

Gearing (egenkap. / 

aktiver), stat efter 2004

Middelværdi 0,147707022 0,148082835

Kendt varians 0,00562103 0,006895306

Observationer 293 307

z= -0,733223373

p= 0,768288973
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fremmedfinansiering for derved at øge forrentningen til kapitalejerne. En sådan generel tendens kan 

forvrænge nedenstående analyse. Der er megen teori omkring valg af kapitalstruktur, hvorfor der kan oplistes 

et utal af variabler til forklaring af forskellige strukturer i de enkelte pengeinstitutter og udviklingen i samme. 

Følgende analyse vil forholde sig til et undersøgelsesdokument publiceret af den Europæiske Central Bank: 

”The Determinants of Bank Capital Structure”, der tager udgangspunkt i tidligere undersøgelser på 

kapitalstrukturområdet, og opstiller variabler for bestemmelse af samme. Undersøgelsen konkluderer, at 

disse almindelige variabler, med undtagelse af pengeinstitutter der er under stress, også er afgørende for 

pengeinstitutters fastsættelse af kapitalstruktur.
151

 Det konkluderes altså at kapitaldækningsregler ikke er 

afgørende i forhold til pengeinstitutters soliditet, medmindre pengeinstitutterne er under stress og derfor 

næppe i en tid med stabile konjunkturer og solide resultater, som er aktuelt i den periode der undersøges i det 

følgende. 

 

Den nævnte undersøgelse opstiller en regressionslinning på baggrund af tidligere undersøgelser om 

kapitalstrukturbestemmende faktorer for ikke finansielle institutter.  Herefter undersøges samme faktorers 

forklaringsgrad i forhold til pengeinstitutters kapitalstruktur. Det konkluderes her at faktorerne også er 

gældende for pengeinstitutter.
152

 På baggrund af undersøgelsen, samt under hensyntagen til databegrænsning, 

opstilles følgende ligning til brug for uddybende undersøgelse af kapitalstrukturen før og efter 1. januar 

2005. 

 

3)    

 

Hvor 

 

 = Egenkapitalen divideret med de samlede aktiver ultimo regnskabsåret 

 = Dummyvariabel der udgør 1, såfremt internationale regnskabsregler er adopteret, altså at 

regnskabsåret ligger efter 2004  

 = År t - 1’s relative resultat før skat 

 = Den naturlige logaritme af balancesummen i år t-1 

 = Collateral = Summen af aktiver som værdipapir, ejendomme og andre anlægsaktiver (i 

undersøgelsen forenklet som den samlede balance i år t-1 fratrukket summen af udlån i år t - 1)  

 = Udviklingen i BNP 

                                                      
151

 ”The Determinants Of Bank Capital Structure”, Working Papers Series, No 1096 / september 2009, jf. Non-technical 

summary 
152

 Jf. regressionsligningen ”The Determinants Of Bank Capital Structure”, afsnit 3 og definitionen af variabler 

appendix 1. 
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 = Dummyvariabel der udgør 1, såfremt der udloddes dividende i regnskabsåret  

 

I ovenstående ligning indgår soliditetsbrøken ( ) som den afhængige variabel. Variablen er fortsat 

defineret som egenkapital over samlede aktiver. Dette er i lighed med den ovenfor nævnte undersøgelse 

publiceret af den Europæiske Centralbank.
153

 Endvidere inkluderes ansvarlig kapital i en deltest. I nogle 

undersøgelser anvendes graden af langfristet gæld i forhold til samlede aktiver som mål for kapitalstruktur. 

Graden af egenkapital i forhold til balancen er dog i tråd med denne undersøgelses formål. Det er således 

pengeinstitutternes soliditet, der har interesse og ikke valg af graden af fremmedfinansiering. I forhold til 

undersøgelsen der repliceres, mangler variablen (markedsværdi / bogført værdi) på grund af manglende data. 

Denne variabel er proxy for enhedens vækstmulighed, i det en større værdi indikerer større mulighed for 

vækst, som opsamles i markedets værdiansættelse af enheden. I forhold til ovenstående variabler syntes der, 

at være flere teorier tilknyttet hver enkelt variabel. De enkelte variabler oplistes kort i det følgende ud fra de 

fundene værdier i nævnte undersøgelse. Med højere vækstmuligheder forventes højere grad af 

egenkapitalfinansiering. Ligeledes forventes det med højere profitabilitet. Ved større enheder forventes 

mindre grad af egenkapital i lighed med en højere grad af collateral. Endelig vil dividendeudloddende 

enheder forventes at have en højere grad af egenkapital. Nedenstående fremgangsmåde tillader endvidere at 

der kontrolleres for udvikling i BNP. 

 

Den følgende undersøgelse tager udgangspunkt i ovenstående regressionsmodel. I modellen forklares 

kapitalstrukturen af dels de ovenfor oplistede variabler, dels af en dummyvariabel, der sættes til 1, såfremt 

der er tale om et regnskabsår efter 1. januar 2005, og 0 såfremt der er tale om et regnskabsår før 1. januar 

2005. En negativ koefficient foran dummyvariablen vil således betyde, at 2005 som skelsættende år kan 

forklare en mindre solid kapitalstruktur. Altså såfremt dummyvariablens koefficient er enten = 0 eller 

ligefrem negativ i regressionsmodellen, der ligeledes indeholder kontrollerende variabler indikerer det, at 

regnskabspraksis har givet anledning til reelt mindre solide pengeinstitutter i Danmark.  

 

Samme hypotese som ovenfor søges altså testet igen ud fra en mere nuanceret tilgang. 

 

 

 

 

Hvor: 

 

 = Koefficienten for  
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 Den pågældende undersøgelse vender dog brøken om. 
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Tabel 6.7 Regression af ligning samt testresultat ved test af hypotese 5 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Egen udarbejdelse 

 

Ovenstående regressionsstatistik viser at koefficienten for variablen Adop, ikke signifikant er forskellig fra 0. 

Dette betyder at 0-hypotesen må accepteres indikerende, at pengeinstitutterne holder konstant kapitalstruktur 

målt på regnskabsmæssige værdier efter kontrol af eventuelle forklarende variabler. Som nævnt tidligere 

indikerer dette at pengeinstitutter reelt mindsker soliditeten i perioden efter 1. januar 2005. Endvidere ses det 

af ovenstående, at udviklingen i BNP ikke signifikant kan vises at indvirke på kapitalstrukturen. Dette giver 

den foranstående analyse med antagelsen om, at udviklingen i BNP ikke indvirkede på pengeinstitutternes 

soliditet i perioden 2002 – 2007 mere værdi. Endelig må det siges, at ovenstående regressionsanalyse ikke 

kan verificere Den Europæiske Centralbanks undersøgelse. Således er der kun to variabler med signifikans, 

hvoraf den ene (dividende) er med modsat fortegn i forhold til den nævnte undersøgelse. Det kan ikke 

forklares, hvorfor der skulle være et negativt forhold imellem de pengeinstitutter der udlodder dividende i 

året og en højere grad af egenkapitalfinansiering. Størrelse bekræfter tidligere fundene forhold. Forholdets 

teoretiske element er, at større selskaber er mere diversificeret, og derfor har mindre sandsynlighed for 

konkurs, hvilket leder til billigere fremmedfinansiering. Rent praktisk er der noget der tyder på, at de har 

nemmere tilgang samt i øvrigt mere fordelagtige lånevilkår. Uanset bekræftelsen af denne variabel syntes 

ovenstående analyse mere at være i tråd med antagelsen, at pengeinstitutter styrer deres kapitalstruktur først 

og fremmest efter kapitaldækningsregler og specifikke risici opgjort herefter.  

 

Ovenstående test er ligeledes fortaget i forhold til Basiskapital defineret som tidligere (Egenkapital + 

efterstillede kapital), jf. bilag 27. Det fremgår her, at udviklingen i BNP bliver signifikant ved et niveau på 

Regressionsstatistik

Multipel R 0,624204852

R-kvadreret 0,389631697

Justeret R-kvadreret 0,383138417

Standardfejl 0,040492826

Observationer 571

ANAVA

fg SK MK F Signifikans F

Regression 6 0,590333726 0,098388954 60,00537605 2,12387E-57

Residual 564 0,92477331 0,001639669

I alt 570 1,515107036

Koefficienter Standardfejl t-stat P-værdi Nedre 95% Øvre 95%

Skæring 0,427039418 0,0194277 21,98095568 8,12688E-78 0,388879937 0,4651989

Adop -0,000629349 0,005222671 -0,120503247 0,904127422 -0,010887609 0,009628911

Profit t - 1 -0,007749988 0,005588145 -1,386862394 0,166031592 -0,018726105 0,003226129

Størrelse t - 1 -0,019334011 0,001344924 -14,37553998 3,76573E-40 -0,021975683 -0,01669234

Collateral t- 1 3,48343E-11 2,21594E-11 1,571991823 0,116513239 -8,69062E-12 7,83593E-11

Dividende -0,017146797 0,003565161 -4,809543202 1,94369E-06 -0,024149412 -0,010144182

Udvikling i BNP 0,003701051 0,002443231 1,51481833 0,130378619 -0,001097892 0,008499994
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0,10 samt, at Adop med positiv koefficient er signifikansniveau på 0,12. Dette indikerer svagt som tidligere 

fundet, at forholdet basiskapitalen over balancen i regnskabsmæssige tal stiger efter 1. januar 2005, hvilket er 

i tråd med antagelsen om konstant reel soliditet.  

 

6.2.4.3 Verificering af analyse 

Indledningsvist skal det nævnes, at begge ovenstående analysemodeller er baseret på antagelsen, at 

pengeinstitutterne før og efter 2005 i gennemsnit holder deres ønskede kapitalstruktur. Altså at 

kapitalstrukturen afspejler ledelsens ønsker enten som et følge af kapitaldækningsreglerne eller som følge af 

andre forklarende variabler. Såfremt pengeinstitutterne har været presset i den ene eller anden periode, ville 

dette forvrænge undersøgelsen. Dette er ligeledes årsagen til, at undersøgelsen altså ikke udvides til en 

periode efter 2007, hvor kapitalstrukturen kan have været presset ned. 

 

Selv om undersøgelsesperioden er indsnævret, er der stadig mindre udsving i udviklingen i BNP. Af 

pengeinstitutternes resultater ser det dog ikke ud som om de mindre konjunkturudsving i perioden, har haft 

større betydning. Pengeinstitutterne har stabile og positivt voksende resultater igennem hele perioden jf. figur 

6.1. BNP’s begrænsede påvirkning i perioden kommer til udtryk i regressionsanalysen, hvorfor den 

indledningsvise antagelse om konstante risici bliver mindre grov.  

 

Overgangen til de nye kapitaldækningsregler kan have haft indflydelse på det ovenfor fundene. Specielt ved 

påvirkning af det sidste år i den undersøgte periode som indikeret allerede i figur 6.4. Her ses det, at summen 

af pengeinstitutternes egenkapital over balancen falder efter, at være steget nominelt i 2006. Dette kan have 

påvirket ovenstående undersøgelse, således at det ikke klart blev indikeret, at kapitalstrukturen ikke 

regnskabsmæssigt steg i perioden efter 1. januar 2005.  

 

Der kan ikke sættes lighedstegn imellem soliditet og kapitalstruktur. Soliditeten ovenfor undersøgt er ikke 

defineret efter de samme principper som i kapitaldækningsreglerne. Der er ikke taget højde for aktiverne 

vægtes og at efterstillede kapital ikke indregnes 100 % i opgørelsen af basiskapitalen. I ovenstående 

undersøgelse er der antaget lighedstegn imellem soliditet opgjort efter kapitaldækningsreglerne og den 

ovenfor målte soliditet. Variation imellem de to begreber kan forvrænge undersøgelsen.  

  

Da det ikke kan forklares, hvorfor dividendevariablen giver et negativt sammenhæng, er ovenstående analyse 

gentaget uden denne variabel. Kontrollen viser at Adop ikke bliver signifikans uanset, at dividendevariablen 

tages ud af regressionsanalysen, hvilket verificerer testen.  
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For at se om de pågældende variabler ikke er målt over en tilstrækkelig lang tidshorisont, er undersøgelsen 

udvidet til at dække alle ti år. Dette har ikke givet anledning til ændringer til ovenstående konklusion. Adop 

bliver dog signifikant i regressionsanalysen ved forklaring af soliditet målt ved basiskapitalen, men viser 

stadig ingen signifikant forklaringsgrad ved forklaring af soliditet målt ud fra egenkapitalen isoleret.
154

   

 

6.3 opsummering 

Det er overflødigt at teste for niveauet af akkumulerede hensættelser. Det vises klart i figur 6.3, at de 

akkumulerede hensættelser falder markant i perioden fra 2004 til 2005. Dette er selvom udlånene stiger 

markant i den undersøgte periode. Den undersøgte periode er præget af højkonjunktur, indtil finanskrisen 

vender konjunkturen i 2008. Dette fremgår ligeledes af pengeinstitutternes resultater, der i 2008 og 2009 er 

præget af høje hensættelser / nedskrivninger til tab på udlån og garantier.  

 

Ovenfor er der fundet indikation på, at der i perioden før 2005 er foretaget indkomstudligning ved 

indkomstmanipulation. Dette er sket igennem regnskabsposten årets hensættelser / nedskrivninger til tab på 

udlån og garantier. Dette betyder at indregning af årenes tab ikke afspejler den reelle underliggende 

økonomi, og konsekvenserne af de beslutninger ledelsen har truffet. I stedet afspejler årenes hensættelser 

ledelsens ønske om stabile resultater. Dette er fundet af to omgange. Indledningsvist er det fundet, at 

variansen for resultater før hensættelser i perioden før 2005 er mere varierende end resultater efter 

hensættelser. Dette forhold kunne ikke bekræftes efter adopteringen af regnskabspraksis, hvor et princip om 

objektiv indikation på værdiforringelse blev implementeret. Den indledningsvise svage tendens blev 

signifikant og dermed bekræftet ved kontroltesten for perioden 2002 - 2004. I regressionsanalysen er der 

kontrolleret for flere variabler, der kan have haft betydning for pengeinstitutternes varierende resultater. På 

trods af brugen af de forklarende variabler er den samlede forklaringsgrad i regressionsanalysen til brug for 

variansanalysen ikke høj. Det blev dog entydigt fundet, at en variabel defineret som udviklingen i resultat før 

hensættelser kan forklare udviklingen i årets hensættelser i perioden før 2005. Samme forhold kunne ikke 

findes efter 2005. Dette indikerer klart, at der er foregået indkomstudligning ved indkomstmanipulation. I 

den sidste test blev der kontrolleret for korrelation imellem den forklarende og den afhængige variabel ud fra 

udvikling i BNP samt ud fra udvikling i netto rente og gebyrindtægter.  

 

I hvilken grad adopteringen af regnskabspraksis forenelig med de internationale regnskabsregler har givet sig 

udslag i mindre solide pengeinstitutter, står ikke helt klart. På den ene side syntes test af egenkapitalen over 

de samlede aktiver at vise, at pengeinstitutterne reelt er blevet mindre solide efter 1. januar 2005. Modsat 

viser testene foretaget på baggrund af den løst definerede basiskapital, at vise at pengeinstitutternes 

regnskabsmæssige soliditet er stigende efter 1. januar 2005. Dette indikerer at pengeinstitutterne ikke 
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 Jf. regressionsstatistik bilag 28 – 29. 
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mindsker deres reelle soliditet. Begge dele er bekræftet hen over to tests. En direkte test af den 

gennemsnitlige kapitalstruktur, samt en test baseret på regressionstilgang, hvor der kontrolleres for eventuelt 

andre faktorer, der kan have haft indvirkning på fastsættelse af kapitalstrukturen. Foranstående 

undersøgelsen er dog behæftet med noget usikkerhed, specielt set i forhold til, at der ikke kan sættes 

lighedstegn imellem aktiver og vægtede aktiver. Det er i forhold til sidstnævnte, at pengeinstitutter vil 

justerer deres basiskapital, såfremt det er kapitaldækningsreglerne alene, der afgører pengeinstitutternes 

kapitalstruktur. Endvidere kan der ikke sættes lighedstegn imellem basiskapital opgjort i 

kapitaldækningsreglerne og basiskapitalen som opgjort ovenfor i undersøgelserne. Når der henses til figur 

6.4 og det faktum, at nye kapitaldækningsregler blev implementeret med fuld virkning fra 1. januar 2008, er 

der dog noget der tyder på, at pengeinstitutter styre deres kapitalbuffer ud fra kapitaldækningsregler samt, at 

det er hensyn hertil, der har fået pengeinstitutterne til delvist at sænke den reelle soliditet, hvis dette er sket. 

Der er derfor ikke noget statistisk bevis for, at regnskabspraksis ved et princip om objektive indikation på 

værdiforringelse skaber ustabile pengeinstitutter og procyklikalitet.  

 

7. Konklusion 

Forskellen imellem en nedskrivningstilgang, med de principper der er angivet i ED/2009/12, og en 

nedskrivningstilgang efter de gældende regler i IAS 39, kan kort opsummers som følger. Princippet i 

ED/2009/12 inklusiv supplementsudkastet er fremadskuende, hvilket kan give mere relevant information. 

Regnskabsinformationerne er dog mindre pålidelige, da der nødvendigvist er et skønsmæssigt element i en 

sådan fremadskuende tilgang. Det kan bekræftes empirisk, at den information der gives i regnskaber, såfremt 

en nedskrivningstilgang baseret på fremtidige forventninger implementeres, risikere at være præget af 

indkomstmanipulation. Den foreslåede tilgang i udkastene tager ikke hensyn hertil. Ved implementeringen 

vil regnskabspraksis blive forenelig med regnskabspraksis i US, da FASB og IASB har søgt en fælles 

tilgang. Dette har til gengæld medført en unødvendig kompliceret tilgang, der ikke tager hensyn til 

sammenlignelighed på tværs af pengeinstitutter. Ud fra en empirisk analyse af pengeinstitutters soliditet er 

der kun få indikationer på, at regnskabspraksis har skabt mindre solide pengeinstitutter, og dermed at 

regnskabspraksis i sig selv har forværret krisen. Således vil den foreslåede tilgang ikke nødvendigvis give 

mere solide pengeinstitutter. Grundlæggende er der ikke noget, der tyder på, at ændret regnskabspraksis vil 

medføre en højere grad af effektiv ressourcefordeling. Hverken som følge af mere transparent information 

eller ved forebyggelse af procyklikalitet.  

 

7.1 konklusion om teoretiske forskelle samt efterlevelse af kvalitetsanbefalinger 

Regnskabspraksis på området for finansielle instrumenter har generelt været udsat for hård kritik.  Kritikken 

har været intensiveret i lyset af den finansielle krise. Beskyldninger om procyklikalitet og manglende 

relevant information er de mest anvendte argumenter imod den nugældende regnskabspraksis på området for 
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indregning af hensættelser / nedskrivninger til tab på udlån. FCAG har som følge af overvejelser om 

regnskabsregler og sammenhæng til den finansielle krise anbefalet, at regnskabsorganerne undersøger 

muligheden for indregning og måling af finansielle aktiver efter et princip om indregning på baggrund af 

fremtidige tab. I det lys kan nødvendigheden af en reformering næppe diskuteres. Den foreslåede 

regnskabspraksis i udkastene på området for indregning og måling af udlån syntes dog på flere måder at 

ramme ved siden af kvalitetsanbefalingerne oplistet af FCAG. 

 

Der tages ikke hensyn til muligheden for indkomstmanipulation. Dette syntes at være et resultat af det 

faktum, at IASB har søgt en tilgang, der overordnet er principbaseret. Det betyder, at pengeinstitutterne selv 

skal fortolke praksis og implementere systemer, der tager højde for de overordnede principper om 

indregning. Principperne lægger op til indregning på baggrund af al tilgængelig information, indregning ved 

forudsigelse af fremtidige økonomiske forhold herunder makroøkonomiske, samt indregning af de samlede 

forventede tab over aktivernes levetid. Den eneste begrænsning er, at forudsigelser om fremtiden skal være i 

overensstemmelse med nuværende kendte økonomiske forhold. Dette står i stærk kontrast til de nugældende 

regler, der nærmest udtømmende oplister de forhold, der kan give udslag i hensættelser til tab, hvilket 

efterlader meget begrænset mulighed for subjektivitet.  

 

Udkastene rammer endvidere ved siden af FCAGs anbefaling og IASBs eget mål om simplificering af 

regnskabsstandarden. Udkastene er simpelt hen for tvetydige, idet de bærer præg af en proces, hvor 

regnskabsorganer har forsøgt at sammenlægge to forskellige tilgange i stedet for indledningsvist, at blive 

enige om en grundlæggende tilgang. For at inddrage begrebsrammen, der bør styre regnskabsudviklingen, 

kan der stilles spørgsmålstegn ved IASBs oprigtighed i deres formueorienterede tilgang. Selvom de har haft 

fokus på tidligere indregning af tab, har formålet og fokus ikke været på værdiansættelsen af aktiverne. 

Fokus har i stedet været på løbende indregning af reelle indtægter. Dette står umiddelbart i kontrast til FASB, 

der mere oprigtig virker formueorienteret med en tilgang, hvor fokus er på værdien indregnet i balancen. 

Denne uoverensstemmelse har kompliceret indregningen og målingen ved blandt andet, at den samme 

gruppe af aktiver skal måles på 3 forskellige måder. For det første skal dårlig lån sorteres fra efter en 

definition omkring risikoprofil. Disse aktiver skal måles og nedskrives til en værdi efter det nugældende 

princip om udlån, for hvilke der er konstateret objektiv indikation på værdiforringelse. Altså efter et princip 

om nutidsværdien af fremtidige pengestrømme med anvendelse af den oprindelige effektive rente. For det 

andet skal aktiverne som helhed måles, og forventede tab skal vurderes og fordeles efter en af flere 

tilgængelige principper. Blandt andet kan der vælges imellem en lineær fordeling med eller uden 

tilbagediskontering. Alternativt kan et annuitetsprincip vælges med nærmest frit valg på alle hylder i forhold 

til fastsættelse af tilbagediskonteringssats. For det tredje skal der for gruppen måles et forventet tab for den 
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forudsigelige periode, igen med flere valg. Herunder valg af periodelængde samt subjektive skøn i forhold 

til, hvad der kan, og ikke kan forudsiges.  

 

Endelig ses der ingen væsentlig udstrækkende aktivitet fra IASBs side. Dette bevirker, at der er en potentiel 

bias imod en mere regnskabsaflæggervenlig praksis, og går imod FCAGs anbefaling om bred konsultation i 

reformeringsprocessen. Ressourceallokeringsvalg imellem organisationer kræver sammenlignelighed og 

transparens som det understreges af FCAG. Højere grad af subjektivitet samt valg imellem praksis vil 

forvrænge denne mulighed. Tidligere undersøgelse på området for dagsværdiindregning peger til dels i 

retningen af, at regnskabsbrugere foretrækker principper om indregning til kostpris, når der ikke er et 

effektivt marked, at holde aktiverne op i mod. Dette indikerer, at regnskabsbrugere tager afstand til målinger, 

der foregår med en stor grad af subjektivitet. IASB opfordrer alle interessenter til at kommentere på 

udkastene, men når det klart fremgår, at den primære interessent gruppe ikke giver deres mening til kende, 

burde yderligere aktivitet måske overvejes.  

 

7.2 Konklusion om indkomstmanipulation 

Historien viser, at FCAGs bekymring i forhold til indkomstmanipulation er begrundet. Såfremt det antages, 

at de historiske incitamenter der har været for ledelsen tidligere, stadig er til stede, vil IASBs ønske om en 

mere reel afspejling af den underliggende økonomi i stedet blive en afspejling af ledelsens underliggende 

interesser om stabile resultater. Således udhules både relevansen samt graden af transparens i de regnskaber, 

der aflægges efter en sådan praksis. Ovenfor er der fundet indikation på, at der i perioden før 2005 er 

foretaget indkomstudligning ved indkomstmanipulation. Dette er sket igennem regnskabsposten årets 

hensættelser / nedskrivninger til tab på udlån og garantier. Dette betyder, at indregning af årenes tab ikke 

afspejler den reelle underliggende økonomi, og konsekvenserne af de beslutninger ledelsen har truffet. I 

stedet afspejler årenes hensættelser ledelsens ønske om stabile resultater. Ovenstående undersøgelser er 

foretaget ved to uafhængige test / analyser. I den første analyse er det fundet, at variansen for resultater før 

hensættelser i perioden før 2005 er mere varierende end resultater efter hensættelser. Dette forhold kunne 

ikke bekræftes efter adopteringen af regnskabspraksis i 2005, hvor et princip om objektiv indikation på 

værdiforringelse blev implementeret. Den indledningsvise svage tendens blev signifikant og dermed 

bekræftet ved kontroltesten for perioden 2002 - 2004. I regressionsanalysen er der kontrolleret for flere 

variabler, der kan have haft betydning for pengeinstitutternes varierende resultater. På trods af brugen af de 

forklarende variabler er den samlede forklaringsgrad i regressionsanalysen til brug for variansanalysen ikke 

høj. I den anden analyse blev det dog entydigt fundet, at en variabel defineret som udviklingen i resultat før 

hensættelser kan forklare udviklingen i årets hensættelser i perioden før 2005. Samme forhold kunne ikke 

findes efter 2005. Dette indikerer klart, at der er foregået indkomstudligning ved indkomstmanipulation. I 

den sidste test blev der kontrolleret for korrelation imellem den forklarende og den afhængige variabel ud fra 
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udvikling i BNP samt ud fra udvikling i nettorente og gebyrindtægter. Analysen viser dog uafhængigt af 

disse variabler, at resultatet før hensættelser kan forklare årets hensættelser. 

 

7.3 konklusion om soliditetsindvirkninger 

En af de vigtigste problemstillinger i forhold til regnskabspraksis på området for nedskrivninger af 

finansielle aktiver omhandler sammenhængene til pengeinstitutternes soliditet. 

 

I hvilken grad adopteringen af internationale regnskabsregler har givet sig udslag i mindre solide 

pengeinstitutter, gives der ikke noget entydigt svar på ovenfor. På den ene side syntes test af egenkapitalen 

over de samlede aktiver at vise, at pengeinstitutterne reelt er blevet mindre solide efter 1. januar 2005. 

Modsat viser testene foretaget på baggrund af den løst definerede basiskapital, at pengeinstitutternes 

regnskabsmæssige soliditet er stigende efter 1. januar 2005. Dette indikerer, at pengeinstitutterne ikke 

mindsker deres reelle soliditet. Begge dele er bekræftet hen over to tests. En direkte test af den 

gennemsnitlige kapitalstruktur, samt en test baseret på en regressionstilgang, hvor der kontrolleres for 

eventuelt andre faktorer, der kan have haft indvirkning på fastsættelse af kapitalstrukturen. Den tvetydige 

empiriske analyse kan skyldes, at undersøgelsen er behæftet med noget usikkerhed. I det der er forskel på 

måden, hvorpå ovenstående soliditet er opgjort, og måden hvorefter den opgøres i kapitaldækningsreglerne.   

 

Når der henses til udviklingen i soliditeten efter 2005, og den stigning der er fundet i 2006 sammenholdt 

med, at nye kapitaldækningsregler blev implementeret med fuld virkning fra 1. januar 2008, er der noget der 

tyder på, at pengeinstitutter styrer deres soliditet ud fra kapitaldækningsregler samt, at det er hensyn hertil, 

der har fået pengeinstitutterne til delvist at sænke den reelle soliditet igen i 2007. Der er derfor ikke noget 

statistisk bevis for, at regnskabspraksis ved et princip om objektive indikation på værdiforringelse skaber 

ustabile pengeinstitutter og procyklikalitet. Kapitaldækningsregler er fremadskuende og i den forstand, har 

pengeinstitutterne kunne holde den nødvendige kapital til dækning af fremtidige forventede tab uanset 

regnskabspraksis. Det har blot ikke været muligt at udtrykke det i regnskabet. ED/2009/12 samt 

supplementsudkast ligger op til en højere grad af indregning, efter de systemer pengeinstitutterne i forvejen 

har brugt til vurdering af risici herunder den afgørende kreditrisiko. Det kan være svært at forstå, hvorfor at 

de selv samme vurderede risici og deraf afledte hensættelser (indregnet som ekstra kapitaloverdækningskrav 

i solvensopgørelsen) skal føre til mindre procykliske effekter, alene fordi de fremgår af regnskabet i højere 

grad.  
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8. Perspektivering: 

8.1 Pengeinstitutters risikohåndtering 

Det har ligget uden for ovenstående analyse at undersøge kapitalstrukturen i et risikoperspektiv. Det er 

således antaget alene ud fra historiens gang om nødlidende institutter samt nødvendige bankpakker, at 

pengeinstitutterne ikke har været overbevisende i deres kreditvurderinger. Det er ikke ud fra de pludselige 

store hensættelser at dette udledes. Sådan må det være under den nugældende regnskabspraksis om 

konstaterede tab. Det er ud fra et ræsonnement om, at kapitaldækningsreglerne er den afgørende faktor ved 

valg af kapitalstruktur samt, at princippet i disse regler er baseret på forventninger og vurderinger af risici, 

hvorfor en buffer burde være skabt i det tilfælde, at pengeinstitutter havde kunnet forudse tabene. Endvidere 

når der henses til udviklingen i nogle af de nødlidende pengeinstitutter og de efterfølgende redningsforsøg, 

peger årsagen til problemerne ligeledes i retningen af pengeinstitutternes kreditvurderinger / systemer er 

fejlagtige. Dette udledes af de store pludselige nedskrivninger ved efterfølgende revurderinger af 

engagementsporteføljerne. Det er klart, at dette område kræver mere omfattende analyse inden 

regnskabsregler fastsættes i overensstemmelse med pengeinstitutters praksis for risikovurderinger og 

fremtidige forventninger. Dette kan undersøges ved en analyses af pengeinstitutters kapitalstruktur forklaret 

ved forskellige risikovariabler eller proxys herfor. Vækst, manglende diversificering / risikoeksponering ved 

ensartede engagementer i for eksempel en branche, forværrede nationaløkonomiske nøgletal mv. Sådanne 

variabler bør forklare de enkelte pengeinstitutters risici, og bør afspejles i de samme pengeinstitutters 

vurderede kapitalkrav. Såfremt Pengeinstitutter reelt set ikke afspejler risici i deres kapitaldækningsregler, er 

det ikke noget, der taler for, at de ville gøre det i deres afspejling i regnskaberne, ud over hvad de finder 

belejligt af andre årsager. 

 

8.2 Regnskabsbrugernes ønsker 

I den ideelle verden vil regnskabspraksis præsentere den underliggende økonomi nøjagtig og herved skabe 

nyttig information til regnskabsbrugere. I den virkelige verden kan dette ikke lade sig gøre til fulde. 

Regnskabspraksis er derfor, som det fremgår i begrebsrammen en afvejning af forskellige såkaldte 

kvalitetskrav. Hvordan en bedre praksis sammensættes i forhold til forskellige kvalitetshensyn må være op til 

regnskabsbrugerne. Der syntes at være brug for mere omfattende og direkte undersøgelse af 

regnskabsbrugernes ønsker til regnskabspraksis på området for finansielle aktiver, herunder indregning og 

måling af udlån.  Den evigt benyttede floskel, at praksis i forvejen indeholder subjektive skøn berettiger ikke 

tillæg af yderligere sådan praksis, såfremt dette ikke er ønskeligt for regnskabsbrugerne. I så fald må 

begrebsrammen revurderes. Specielt bør regnskabsbrugernes holdning til konstaterede tab kontra forventede 

tab undersøges, samt endvidere i hvilken grad forventninger til fremtiden bør medtages i sådanne 

vurderinger. 
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8.3 incitamenterne bag indkomstmanipulation / indkomstudligning 

Endelig går ovenstående analyse ikke i dybden med, hvilke faktorer der har præget pengeinstitutternes 

ledelse i deres vurderinger af hensættelser. Ovenstående konkluderer, at der er sket indkomstmanipulation, 

men ikke hvad der ligger som motivation for dette. Indkomstudligning kan være et resultat af flere faktorer 

som skatteudligning / skattebesparelse, bonusaflønning af ledelsen eller et ønske om at vise stabilitet for at 

skaffe billigere finansiering. Såfremt disse incitamenter ikke længere er til stede, eller såfremt det findes 

fordelagtigt at regulere disse forhold frem for regnskabsreglerne, kan en mere løs principbaseret tilgang i 

regnskabsreglerne måske være at foretrække. Med andre ord en høj grad af subjektivitet i vurderinger af 

hensættelser / nedskrivninger, kan modsvares ved justering af andre regler / love. 
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Bilag 2: Gruppeopdeling af pengeinstitutter   
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Bilag 3: Illustration af udlånsforløb uden tab 

 

Kilde: Egen udarbejdelse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1  lån 1 00 lån

Hovedstol (kr .) 200.000         20.000.000    

Å r lig ydelse (kr .) 14.000           1.400.000      

Løbetid (år ) 5                    5                    

Effektiv r ente 7,00% 7,00%

Type Stående Stående

Pr imo Å r  1 Å r  2 Å r  3 Å r  4 Å r  5

Renteindtægter 1.400.000      1.400.000      1.400.000      1.400.000      1.400.000      

Å rets hensættelser -                 -                 -                 -                 -                 

Resultat 1.400.000      1.400.000      1.400.000      1.400.000      1.400.000      

Udlån 20.000.000    20.000.000    20.000.000    20.000.000    20.000.000    20.000.000    

Konto for hensættelser -                 -                 -                 -                 -                 

Balancen 20.000.000    20.000.000    20.000.000    20.000.000    -                 

Pengestrøm faktisk (20.000.000)   1.400.000      1.400.000      1.400.000      1.400.000      21.400.000    
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Bilag 4: Fordeling af udlån imellem Good Book og Bad Book (lineær metode) 

 

 

Kilde: egen udarbejdelse  

 

I ovenstående eksempel bliver lånene flyttet fra Good book til bad book i det øjeblik tabene konstateres ved 

manglende modtagelse af ydelser, hvilket vil sige samtidig med, at der efter de nugældende regnskabsregler 

opstår objektiv indikation på værdiforringelse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lineær  metode:

Forventede 

tab

Nutidsværdi 

af forventede 

tab

Diskonter ings-

faktor

V ægtet gns. 

A lder  (år )

V ægtet gns. 

Levetid (år )

Por teføljens 

forholdsmæssi

ge tab

A ntal lån i 

por tefølje

Good Book

Por teføljen ultimo år  1 2.252.000      1.765.629      4,95% 1                    5                    353.126         1 00

Por teføljen ultimo år  2 2.252.000      1.765.629      4,95% 2                    5                    706.252         1 00

Por teføljen ultimo år  3 1.768.000      1.390.491      4,95% 3                    5                    834.294         98

Por teføljen ultimo år  4 856.000         672.169         4,95% 4                    5                    537.735         94

Por teføljen ultimo år  5 -                 -                 4,95% 5                    5                    -                 90

Bad Book

Por teføljen ultimo år  1 -                 -                 4,95% 1                    5                    -                 0

Por teføljen ultimo år  2 -                 -                 4,95% 2                    5                    -                 0

Por teføljen ultimo år  3 484.000         439.387         4,95% 3                    5                    439.387         2

Por teføljen ultimo år  4 1.396.000      1.330.106      4,95% 4                    5                    1.330.106      6

Por teføljen ultimo år  5 2.252.000      2.252.000      4,95% 5                    5                    2.252.000      1 0
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Bilag 5: Fordeling af udlån imellem Good Book og Bad Book (annuitetsmetoden) 

 

 

 

I ovenstående eksempel bliver lånene flyttet fra Good book til bad book i det øjeblik tabene konstateres ved 

manglende modtagelse af ydelser, hvilket vil sige samtidig med, at der efter de nugældende regnskabsregler 

opstår objektiv indikation på værdiforringelse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A nnuitetsmetode

Forventede 

tab (inkl. 

r enter )

Nutidsværdi 

af forventede 

tab

Diskonter ings-

faktor

A nnuitets-

faktor

V ægtet gns. 

A lder  (år )

V ægtet gns. 

Levetid (år )

Noterede 

rente

Por teføljens 

forholdsmæssi

ge tab

A ntal lån i 

por tefølje

Good Book

Por teføljen ultimo år  1 2.252.000      1.773.871      4,95% (4,3350)          1                    5                    0 409.199 1 00

Por teføljen ultimo år  2 2.252.000      1.773.871      4,95% (4,3350)          2                    5                    20.272 838.669 1 00

Por teføljen ultimo år  3 1.768.000      1.390.491      4,95% (4,3350)          3                    5                    48.459 1.010.739 98

Por teføljen ultimo år  4 856.000         672.169         4,95% (4,3350)          4                    5                    47.630           667.857         94

Por teføljen ultimo år  5 -                 -                 -                 -                 5                    5                    -                 -                 90

Å r  1  - 2

Å r  1 Å r  2 Å r  3 Å r  4 Å r  5

Fordeling af tab 409.199 409.199 409.199 409.199 409.199 2.045.993

Noterede rente 20.272 41.548 62.491 81.697 206.007

2.252.000

Å r  3

Å r  1 Å r  2 Å r  3 Å r  4 Å r  5

Fordeling af tab 320.760 320.760 320.760 320.760 320.760 1 .603.800

Noterede rente 15.890 32.568 50.072 65.669 1 64.200

1 .768.000

Å r  4

Å r  1 Å r  2 Å r  3 Å r  4 Å r  5

Fordeling af tab 155.057 155.057 155.057 155.057 155.057 775.284

Noterede rente 7.682 15.744 24.205 33.086 80.71 6

856.000

Forventede 

tab (inkl. 

r enter )

Nutidsværdi 

af forventede 

tab

Diskonter ings-

faktor

A nnuitets-

faktor

V ægtet gns. 

A lder  (år )

V ægtet gns. 

Levetid (år )

Noterede 

rente

Por teføljens 

forholdsmæssi

ge tab

A ntal lån i 

por tefølje

Bad Book

Por teføljen ultimo år  1 -                 -                 4,95% -                 1                    5                    -                 0

Por teføljen ultimo år  2 -                 -                 4,95% -                 2                    5                    -                 0

Por teføljen ultimo år  3 484.000         439.387         4,95% -                 3                    5                    439.387         2

Por teføljen ultimo år  4 1.396.000      1.330.106      4,95% -                 4                    5                    1.330.106      6

Por teføljen ultimo år  5 2.252.000      2.252.000      4,95% -                 5                    5                    2.252.000      1 0
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Bilag 6: Konsekvensberegning ved ændring af diskonteringssats 

 

 

A nnuitetsmetode, fastsat r ente til 7 %

Forventede 

tab (inkl. 

r enter )

Nutidsværdi 

af forventede 

tab

Diskonter ings-

faktor

A nnuitets-

faktor

V ægtet gns. 

A lder  (år )

V ægtet gns. 

Levetid (år )

Noterede 

rente

Por teføljens 

forholdsmæssi

ge tab

A ntal lån i 

por tefølje

Good Book

Por teføljen ultimo år  1 2.252.000      1.612.730      7,00% (4,1002)          1                    5                    0 393.330 1 00

Por teføljen ultimo år  2 2.252.000      1.612.730      7,00% (4,1002)          2                    5                    27.533 814.193 1 00

Por teføljen ultimo år  3 1.768.000      1.263.354      7,00% (4,1002)          3                    5                    66.215 990.576 98

Por teføljen ultimo år  4 856.000         610.316         7,00% (4,1002)          4                    5                    65.486           660.887         94

Por teføljen ultimo år  5 -                 -                 -                 -                 5                    5                    -                 -                 90

Å r  1  - 2

Å r  1 Å r  2 Å r  3 Å r  4 Å r  5

Fordeling af tab 393.330 393.330 393.330 393.330 393.330 1 .966.649

Noterede rente 27.533 56.993 86.556 114.268 285.351

2.252.000

Å r  3

Å r  1 Å r  2 Å r  3 Å r  4 Å r  5

Fordeling af tab 308.120 308.120 308.120 308.120 308.120 1 .540.602

Noterede rente 21.568 44.647 69.340 91.843 227.398

1 .768.000

Å r  4

Å r  1 Å r  2 Å r  3 Å r  4 Å r  5

Fordeling af tab 148.850 148.850 148.850 148.850 148.850 744.252

Noterede rente 10.420 21.568 33.498 46.262 1 1 1 .748

856.000

Forventede 

tab (inkl. 

r enter )

Nutidsværdi 

af forventede 

tab

Diskonter ings-

faktor

A nnuitets-

faktor

V ægtet gns. 

A lder  (år )

V ægtet gns. 

Levetid (år )

Noterede 

rente

Por teføljens 

forholdsmæssi

ge tab

A ntal lån i 

por tefølje

Bad Book

Por teføljen ultimo år  1 -                 -                 7,00% -                 1                    5                    -                 0

Por teføljen ultimo år  2 -                 -                 7,00% -                 2                    5                    -                 0

Por teføljen ultimo år  3 484.000         422.744         7,00% -                 3                    5                    422.744         2

Por teføljen ultimo år  4 1.396.000      1.304.673      7,00% -                 4                    5                    1.304.673      6

Por teføljen ultimo år  5 2.252.000      2.252.000      7,00% -                 5                    5                    2.252.000      1 0

Illustration med Bad Book og uden Floor

Pr imo Å r  1 Å r  2 Å r  3 Å r  4 Å r  5

Renteindtægter 1.400.000      1.400.000      1.400.000      1.400.000      1.400.000      

Hensættelser 393.330         420.863         599.128         552.240         286.440         

Resultat 1.006.670      979.137         800.872         847.760         1.113.560      

Udlån 20.000.000    20.000.000    20.000.000    20.028.000    20.112.000    2.252.000      

Konto for hensættelser 393.330         814.193         1.413.321      1.965.560      2.252.000      

Balancen 20.000.000    19.606.670    19.185.807    18.614.679    18.146.440    -                 

Pengestrøm forventet (20.000.000)   1.400.000      1.400.000      1.372.000      1.316.000      19.260.000    

Beregnet r ente 5,03% 4,99% 4,17% 4,55% 6,14%
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A nnuitetsmetode, 2 %  diskfaktor , den r isikofr ie r ente

Forventede 

tab (inkl. 

r enter )

Nutidsværdi 

af forventede 

tab

Diskonter ings-

faktor

A nnuitets-

faktor

V ægtet gns. 

A lder  (år )

V ægtet gns. 

Levetid (år )

Noterede 

rente

Por teføljens 

forholdsmæssi

ge tab

A ntal lån i 

por tefølje

Good Book

Por teføljen ultimo år  1 2.252.000      2.042.252      2,00% (4,7135)          1                    5                    0 433.281 1 00

Por teføljen ultimo år  2 2.252.000      2.042.252      2,00% (4,7135)          2                    5                    8.666 875.227 1 00

Por teføljen ultimo år  3 1.768.000      1.602.346      2,00% (4,7135)          3                    5                    20.533 1.040.387 98

Por teføljen ultimo år  4 856.000         775.306         2,00% (4,7135)          4                    5                    20.003           677.953         94

Por teføljen ultimo år  5 -                 -                 -                 -                 5                    5                    -                 -                 90

Å r  1  - 2

Å r  1 Å r  2 Å r  3 Å r  4 Å r  5

Fordeling af tab 433.281 433.281 433.281 433.281 433.281 2.1 66.404

Noterede rente 8.666 17.505 25.960 33.465 85.596

2.252.000

Å r  3

Å r  1 Å r  2 Å r  3 Å r  4 Å r  5

Fordeling af tab 339.951 339.951 339.951 339.951 339.951 1 .699.756

Noterede rente 6.799 13.734 20.808 26.903 68.244

1 .768.000

Å r  4

Å r  1 Å r  2 Å r  3 Å r  4 Å r  5

Fordeling af tab 164.488 164.488 164.488 164.488 164.488 822.438

Noterede rente 3.290 6.645 10.068 13.559 33.562

856.000

Forventede 

tab (inkl. 

r enter )

Nutidsværdi 

af forventede 

tab

Diskonter ings-

faktor

A nnuitets-

faktor

V ægtet gns. 

A lder  (år )

V ægtet gns. 

Levetid (år )

Noterede 

rente

Por teføljens 

forholdsmæssi

ge tab

A ntal lån i 

por tefølje

Bad Book

Por teføljen ultimo år  1 -                 -                 2,00% -                 1                    5                    -                 0

Por teføljen ultimo år  2 -                 -                 2,00% -                 2                    5                    -                 0

Por teføljen ultimo år  3 484.000         465.206         2,00% -                 3                    5                    465.206         2

Por teføljen ultimo år  4 1.396.000      1.368.627      2,00% -                 4                    5                    1.368.627      6

Por teføljen ultimo år  5 2.252.000      2.252.000      2,00% -                 5                    5                    2.252.000      1 0

Illustration med Bad Book og uden Floor

Pr imo Å r  1 Å r  2 Å r  3 Å r  4 Å r  5

Renteindtægter 1.400.000      1.400.000      1.400.000      1.400.000      1.400.000      

Hensættelser 433.281         441.947         630.365         540.988         205.419         

Resultat 966.719         958.053         769.635         859.012         1.194.581      

Udlån 20.000.000    20.000.000    20.000.000    20.028.000    20.112.000    2.252.000      

Konto for hensættelser 433.281         875.227         1.505.593      2.046.581      2.252.000      

Balancen 20.000.000    19.566.719    19.124.773    18.522.407    18.065.419    -                 

Pengestrøm forventet (20.000.000)   1.400.000      1.400.000      1.372.000      1.316.000      19.260.000    

Beregnet r ente 4,83% 4,90% 4,02% 4,64% 6,61%
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Bilag 7: Konsekvensberegning ved ændring af forventede tab (PD) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A nnuitetsmetode, Indledningsvist PD = 1 0 %

Forventede 

tab (inkl. 

r enter )

Nutidsværdi 

af forventede 

tab

Diskonter ings-

faktor

A nnuitets-

faktor

V ægtet gns. 

A lder  (år )

V ægtet gns. 

Levetid (år )

Noterede 

rente

Por teføljens 

forholdsmæssi

ge tab

A ntal lån i 

por tefølje

Good Book

Por teføljen ultimo år  1 2.140.000      1.525.790      7,00% (4,1002)          1                    5                    0 372.126 1 00

Por teføljen ultimo år  2 2.140.000      1.525.790      7,00% (4,1002)          2                    5                    26.049 770.301 1 00

Por teføljen ultimo år  3 2.140.000      1.525.790      7,00% (4,1002)          3                    5                    79.970 1.196.348 1 00

Por teføljen ultimo år  4 2.140.000      1.525.790      7,00% (4,1002)          4                    5                    163.714         1.652.219      1 00

Por teføljen ultimo år  5 -                 -                 -                 -                 5                    5                    -                 -                 90

Å r  1  - 2

Å r  1 Å r  2 Å r  3 Å r  4 Å r  5

Fordeling af tab 372.126 372.126 372.126 372.126 372.126 1 .860.630

Noterede rente 26.049 53.921 83.744 115.655 279.370

2.1 40.000

Å r  3

Å r  1 Å r  2 Å r  3 Å r  4 Å r  5

Fordeling af tab 372.126 372.126 372.126 372.126 372.126 1 .860.630

Noterede rente 26.049 53.921 83.744 115.655 279.370

2.1 40.000

Å r  4

Å r  1 Å r  2 Å r  3 Å r  4 Å r  5

Fordeling af tab 372.126 372.126 372.126 372.126 372.126 1 .860.630

Noterede rente 26.049 53.921 83.744 115.655 279.370

2.1 40.000

Forventede 

tab (inkl. 

r enter )

Nutidsværdi 

af forventede 

tab

Diskonter ings-

faktor

A nnuitets-

faktor

V ægtet gns. 

A lder  (år )

V ægtet gns. 

Levetid (år )

Noterede 

rente

Por teføljens 

forholdsmæssi

ge tab

A ntal lån i 

por tefølje

Bad Book

Por teføljen ultimo år  1 -                 -                 7,00% -                 1                    5                    -                 0

Por teføljen ultimo år  2 -                 -                 7,00% -                 2                    5                    -                 0

Por teføljen ultimo år  3 -                 -                 7,00% -                 3                    5                    -                 0

Por teføljen ultimo år  4 -                 -                 7,00% -                 4                    5                    -                 0

Por teføljen ultimo år  5 2.140.000      2.140.000      7,00% -                 5                    5                    2.140.000      1 0

Illustration med Bad Book og uden Floor

Pr imo Å r  1 Å r  2 Å r  3 Å r  4 Å r  5

Renteindtægter 1.400.000      1.400.000      1.400.000      1.400.000      1.400.000      

Hensættelser 372.126         398.175         426.047         455.870         487.781         

Resultat 1.027.874      1.001.825      973.953         944.130         912.219         

Udlån 20.000.000    20.000.000    20.000.000    20.000.000    20.000.000    2.140.000      

Konto for hensættelser 372.126         770.301         1.196.348      1.652.219      2.140.000      

Balancen 20.000.000    19.627.874    19.229.699    18.803.652    18.347.781    -                 

Pengestrøm forventet (20.000.000)   1.400.000      1.400.000      1.400.000      1.400.000      19.260.000    

Beregnet r ente 5,14% 5,10% 5,06% 5,02% 4,97%
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A nnuitetsmetode, Indledningsvist PD = 1 1  %

Forventede 

tab (inkl. 

r enter )

Nutidsværdi 

af forventede 

tab

Diskonter ings-

faktor

A nnuitets-

faktor

V ægtet gns. 

A lder  (år )

V ægtet gns. 

Levetid (år )

Noterede 

rente

Por teføljens 

forholdsmæssi

ge tab

A ntal lån i 

por tefølje

Good Book

Por teføljen ultimo år  1 2.354.000      1.678.369      7,00% (4,1002)          1                    5                    0 409.339 1 00

Por teføljen ultimo år  2 2.354.000      1.678.369      7,00% (4,1002)          2                    5                    28.654 847.331 1 00

Por teføljen ultimo år  3 2.354.000      1.678.369      7,00% (4,1002)          3                    5                    87.967 1.315.983 1 00

Por teføljen ultimo år  4 2.354.000      1.678.369      7,00% (4,1002)          4                    5                    180.086         1.817.440      1 00

Por teføljen ultimo år  5 -                 -                 -                 -                 5                    5                    -                 -                 90

Å r  1  - 2

Å r  1 Å r  2 Å r  3 Å r  4 Å r  5

Fordeling af tab 409.339 409.339 409.339 409.339 409.339 2.046.693

Noterede rente 28.654 59.313 92.119 127.221 307.307

2.354.000

Å r  3

Å r  1 Å r  2 Å r  3 Å r  4 Å r  5

Fordeling af tab 409.339 409.339 409.339 409.339 409.339 2.046.693

Noterede rente 28.654 59.313 92.119 127.221 307.307

2.354.000

Å r  4

Å r  1 Å r  2 Å r  3 Å r  4 Å r  5

Fordeling af tab 409.339 409.339 409.339 409.339 409.339 2.046.693

Noterede rente 28.654 59.313 92.119 127.221 307.307

2.354.000

Forventede 

tab (inkl. 

r enter )

Nutidsværdi 

af forventede 

tab

Diskonter ings-

faktor

A nnuitets-

faktor

V ægtet gns. 

A lder  (år )

V ægtet gns. 

Levetid (år )

Noterede 

rente

Por teføljens 

forholdsmæssi

ge tab

A ntal lån i 

por tefølje

Bad Book

Por teføljen ultimo år  1 -                 -                 7,00% -                 1                    5                    -                 0

Por teføljen ultimo år  2 -                 -                 7,00% -                 2                    5                    -                 0

Por teføljen ultimo år  3 -                 -                 7,00% -                 3                    5                    -                 0

Por teføljen ultimo år  4 -                 -                 7,00% -                 4                    5                    -                 0

Por teføljen ultimo år  5 2.140.000      2.140.000      7,00% -                 5                    5                    2.140.000      1 0

Illustration med Bad Book og uden Floor

Pr imo Å r  1 Å r  2 Å r  3 Å r  4 Å r  5

Renteindtægter 1.400.000      1.400.000      1.400.000      1.400.000      1.400.000      

Hensættelser 409.339         437.992         468.652         501.458         322.560         

Resultat 990.661         962.008         931.348         898.542         1.077.440      

Udlån 20.000.000    20.000.000    20.000.000    20.000.000    20.000.000    2.140.000      

Konto for hensættelser 409.339         847.331         1.315.983      1.817.440      2.140.000      

Balancen 20.000.000    19.590.661    19.152.669    18.684.017    18.182.560    -                 

Pengestrøm forventet (20.000.000)   1.400.000      1.400.000      1.400.000      1.400.000      19.260.000    

Beregnet r ente 4,95% 4,91% 4,86% 4,81% 5,93%
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Bilag 8: Konsekvensberegning ved ændring af kriterium for overførsel til bad book 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A nnuitetsmetode, Ændret r isikostyr ing 1  år  før

Forventede 

tab (inkl. 

r enter )

Nutidsværdi 

af forventede 

tab

Diskonter ings-

faktor

A nnuitets-

faktor

V ægtet gns. 

A lder  (år )

V ægtet gns. 

Levetid (år )

Noterede 

rente

Por teføljens 

forholdsmæssi

ge tab

A ntal lån i 

por tefølje

Good Book

Por teføljen ultimo år  1 2.252.000      1.773.871      4,95% (4,3350)          1                    5                    0 409.199 1 00

Por teføljen ultimo år  2 1.768.000      1.390.491      4,95% (4,3350)          2                    5                    15.890 657.411 98

Por teføljen ultimo år  3 856.000         672.169         4,95% (4,3350)          3                    5                    23.425 488.596 94

Por teføljen ultimo år  4 -                 -                 4,95% -                 4                    5                    -                 -                 90

Por teføljen ultimo år  5 -                 -                 -                 -                 5                    5                    -                 -                 90

Å r  1  

Å r  1 Å r  2 Å r  3 Å r  4 Å r  5

Fordeling af tab 409.199 409.199 409.199 409.199 409.199 2.045.993

Noterede rente 20.272 41.548 62.491 81.697 206.007

2.252.000

Å r  2

Å r  1 Å r  2 Å r  3 Å r  4 Å r  5

Fordeling af tab 320.760 320.760 320.760 320.760 320.760 1 .603.800

Noterede rente 15.890 32.568 50.072 65.669 1 64.200

1 .768.000

Å r  3

Å r  1 Å r  2 Å r  3 Å r  4 Å r  5

Fordeling af tab 155.057 155.057 155.057 155.057 155.057 775.284

Noterede rente 7.682 15.744 24.205 33.086 80.71 6

856.000

Forventede 

tab (inkl. 

r enter )

Nutidsværdi 

af forventede 

tab

Diskonter ings-

faktor

A nnuitets-

faktor

V ægtet gns. 

A lder  (år )

V ægtet gns. 

Levetid (år )

Noterede 

rente

Por teføljens 

forholdsmæssi

ge tab

A ntal lån i 

por tefølje

Bad Book

Por teføljen ultimo år  1 -                 -                 4,95% -                 1                    5                    -                 0

Por teføljen ultimo år  2 484.000         418.647         4,95% -                 2                    5                    418.647         2

Por teføljen ultimo år  3 1.396.000      1.267.323      4,95% -                 3                    5                    1.267.323      6

Por teføljen ultimo år  4 2.252.000      2.145.702      4,95% -                 4                    5                    2.145.702      1 0

Por teføljen ultimo år  5 2.252.000      2.252.000      4,95% -                 5                    5                    2.252.000      1 0

Illustration med Bad Book og uden Floor

Pr imo Å r  1 Å r  2 Å r  3 Å r  4 Å r  5

Renteindtægter 1.400.000      1.400.000      1.400.000      1.400.000      1.400.000      

Hensættelser 409.199         666.859         679.861         389.783         106.298         

Resultat 990.801         733.141         720.139         1.010.217      1.293.702      

Udlån 20.000.000    20.000.000    20.000.000    20.028.000    20.112.000    2.252.000      

Konto for hensættelser 409.199         1.076.058      1.755.919      2.145.702      2.252.000      

Balancen 20.000.000    19.590.801    18.923.942    18.272.081    17.966.298    -                 

Pengestrøm forventet (20.000.000)   1.400.000      1.400.000      1.372.000      1.316.000      19.260.000    

Beregnet r ente 4,95% 3,74% 3,81% 5,53% 7,20%
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Bilag 9: Illustration af udlånsprisfastsættelse 

 

Ser vi i det følgende bort fra operationelle omkostninger ved administration af udlånsforretningerne og en 

eventuel profit margin, må prisfastsættelse alene bestå i en vurdering af kreditrisiko eller nærmere risikoen 

for, at låntagere misligholder de kontraktlige ydelser.  

 

 

 

Hvor 

 

P = Prisen ved PD > 0, 

 = Pengestrømme (genbetalinger) på tidspunkt k, 

 = Sandsynligheden for at betalingen ikke misligholdes  

 = tidspunkt / periode k, 

 = en periodes diskonteringsfaktor,  

r = finansierings rate / kapitalomkostninger 

R = udlånsrente 

 

Forskellen imellem prisen på et aktiv / portefølje med eller uden risiko for misligholdelse må være lig den 

risikopræmie et pengeinstitut skal have for deres udlånsaktivitet. Såfremt sandsynligheden for misligholdelse 

er lig 0 fås følgende: 

 

 

 

altså  = Prisen ved PD = 0 

 

Såfremt pengeinstitutter indeholder risiko for misligholdelse i R må følgende udsagn endvidere være sandt 

 

 

 

Forskellen imellem R og r er således lig kompensationen for at lånet misligholdes, hvilket ligeledes 

udtrykker den såkaldte rentemarginal. 



Financial Instruments: Impairment 

 

Af Palle Falkebo                                                                                                               Side 99 af 121  

 

 

Kilde: Microeconomics of Banking, A simple interpretation of Risk Spread, side 267 
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Bilag 10: DCF - model 

 

Discrete cash flows 

The discounted cash flow formula is derived from the future value formula for calculating the time value of 

money and compounding returns. 

 

Thus the discounted present value (for one cash flow in one future period) is expressed as: 

 

where 

 DPV is the discounted present value of the future cash flow (FV), or FV adjusted for the delay 

in receipt; 

 FV is the nominal value of a cash flow amount in a future period; 

 i is the interest rate, which reflects the cost of tying up capital and may also allow for the risk 

that the payment may not be received in full; 

 d is the discount rate, which is i/(1+i), i.e. the interest rate expressed as a deduction at the 

beginning of the year instead of an addition at the end of the year; 

 n is the time in years before the future cash flow occurs. 

Where multiple cash flows in multiple time periods are discounted, it is necessary to sum them as 

follows: 

 

for each future cash flow (FV) at any time period (t) in years from the present time, summed 

over all time periods. The sum can then be used as a net present value figure. If the amount to 

be paid at time 0 (now) for all the future cash flows is known, then that amount can be 

substituted for DPV and the equation can be solved for i, that is the internal rate of return. 

All the above assumes that the interest rate remains constant throughout the whole period. 

Kilde: http://en.wikipedia.org/wiki/Discounted_cash_flow 

 

 

 

 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Future_value
http://en.wikipedia.org/wiki/Time_value_of_money
http://en.wikipedia.org/wiki/Time_value_of_money
http://en.wikipedia.org/wiki/Discount_rate#Annual_interest_divided_by_the_capital_including_that_interest
http://en.wikipedia.org/wiki/Net_present_value
http://en.wikipedia.org/wiki/Internal_rate_of_return
http://en.wikipedia.org/wiki/Discounted_cash_flow
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Bilag 11: Pengeinstitutters udlån fordelt på løbetid 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pengeinstitutternes udlån fordelt på løbetid efter

datatype, balancepost, tid og løbetid (oprindelig løbetid)

Op til og med 1 

år

Over 1 år og op 

til 5 år Over 5 år 

1000: Alle sektorer Udlån 2010M12 1.614.347 209.634 616.370

Beholdningstal er altid opgjort ultimo perioden. (mio. kr.)

Kilde: http://www.statistikbanken.dk/statbank5a/default.asp?w=1440
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Bilag 12: Udvikling i akkumulerede hensættelser 

 

 

Kilde: Finanstilsynet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mio. kr.

År

Årets 

nedskrivninger 

på udlån og 

garantier

Udlån til 

amortiseret 

kostpris

Akkumulerede 

hensættelsere 

til udlån og 

garantier

Akkumulerede 

stillede garantier

garantier samt 

udlån i alt 

(man.)

Hensættelser i 

forhold til udlån 

+ garantier

Indiks (år 2000 

= 100)

1999                2.622            686.198              27.898            316.972 1.003.170        0,0278             106,04             

2000                3.060            778.770              28.739            317.035 1.095.805        0,0262             100,00             

2001                5.014            837.066              29.435            368.944 1.206.010        0,0244             93,06               

2002                4.310            893.192              29.149            388.930 1.282.122        0,0227             86,69               

2003                5.084            934.195              29.859            381.674 1.315.869        0,0227             86,52               

2004                1.640         1.066.515              27.791            453.957 1.520.472        0,0183             69,69               

2005                 -942         1.260.779              19.422            563.137 1.823.916        0,0106             40,60               

2006               -1.939         1.609.040              15.344            614.241 2.223.281        0,0069             26,32               

2007                 -157         2.062.594              14.532            587.269 2.649.863        0,0055             20,91               

2008              28.393         2.139.001              46.197            587.335 2.726.336        0,0169             64,61               

2009              58.322         1.828.095              86.010            537.680 2.365.775        0,0364             138,62             

2010              35.936         1.824.017              96.137            493.621 2.317.638        0,0415             158,16             
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Bilag 13: Fordeling af pengeinstitutters udlån på sektorer i % 

 

 

Kilde: Finanstilsynet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Årstal

Offentlige 

myndighed

er

Landbrug, 

jagt, 

skovbrug 

og fiskeri

Fremstilling

svirk., 

råstofudv., 

el-,gas-, 

vand- og 

varmeværk

er

Bygge og 

anlæg

Handel (i 

2010 kun 

handel) før 

inkl. 

restauratio

n og 

hotelvirkso

mhed

Transport, 

hoteller og 

restaurante

r i 2010, 

før der kun 

transport 

og telefon

 

Finansierin

g og 

forsikring

Fast 

ejendom

Øvrige 

erhverv Private

1999 1,9 3,9 12,2 2 8,7 5,2 26,3 9,7 5,6 24,6

2000 1,8 3,9 11,4 2,2 8,6 4,6 24,5 10,3 8,2 24,4

2001 1,9 4,3 11,4 2,1 8 4 22,9 10,8 10,4 24,2

2002 2,1 4 12,2 2,2 7,7 3,7 26,4 11,6 4,3 25,7

2003 2,6 3,8 10,6 2,2 7,4 3,1 30,9 10,8 2,7 25,8

2004 2,5 3,8 10,1 2,1 6,4 2,4 31,4 11,8 2,8 26,7

2005 3,3 3,2 9,2 1,9 5,9 2,5 36,4 12,0 2,7 22,8

2006 2,5 3,0 9,2 1,9 5,7 2,8 36,7 14,2 2,9 21,2

2007 2,5 3,6 8,4 2,4 6,0 2,9 26,7 15,9 3,6 28,0

2008 2,3 3,8 9,1 3,2 6,0 3,6 29,0 13,9 4,4 24,8

2009 2,3 4,0 8,7 2,7 5,5 3,5 25,2 14,2 5,6 28,3

2010 2,2 4,0 8,1 2,5 4,9 4,4 24,9 11,9 6,1 31,1
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Bilag 14: Regressionsmodel til analyse af regnskabskvalitet  
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Kilde: “International Accounting Standards and Accounting Quality” 
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Bilag 15: Udskrift af regressionsstatistik for analyse af perioden 2000 - 2010 

 

Nedenstående viser regressionsstatistik for analyse af forskellige variablers forklaringsværdi i forhold til den 

afhængige variabel: Den relative udvikling i resultater.   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESUMEOUTPUT

Regressionsstatistik

Multipel R 0,328551735

R-kvadreret 0,107946243

Justeret R-kvadreret 0,10360746

Standardfejl 0,013771568

Observationer 1034

ANAVA

fg SK MK F Signifikans F

Regression 5 0,023592633 0,004718527 24,87938348 1,01298E-23

Residual 1028 0,194966462 0,000189656

I alt 1033 0,218559095

Koefficienter Standardfejl t-stat P-værdi Nedre 95% Øvre 95%

Skæring -0,008632466 0,004405043 -1,959677931 0,050303338 -0,017276369 1,14372E-05

Størrelse (Ln af egenkapitalen) 0,000205773 0,00031619 0,650788029 0,515328757 -0,000414679 0,000826224

Vækst (dec.) 0,000800226 0,000418847 1,91054484 0,056341074 -2,16667E-05 0,001622118

Gearing (egenkap. / aktiver) 0,023772341 0,00667589 3,560924768 0,00038647 0,010672414 0,036872267

Relative udvikling i rente og gebyrindt. 0,460671193 0,059480597 7,744898602 2,28449E-14 0,343953945 0,577388441

Udvikling i BNP 0,000970356 0,000186379 5,206363049 2,32509E-07 0,00060463 0,001336083

Data for de 10 største og 10 mindste tal i variablen relative udvikling i resultater er fjernet for, at fjerne eventuelle 

ekstreme værdiers påvirkning.
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Bilag 16: Udskrift af regressionsstatistik for analyse af perioder før og efter 2005 

 

 

Nedenstående viser regressionsstatistiker for analyse af forskellige variablers forklaringsværdi i forhold til 

den afhængige variabel (Den relative udvikling i resultater).   

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESUMEOUTPUT (før 2005)

Regressionsstatistik

Multipel R 0,308932126

R-kvadreret 0,095439059

Justeret R-kvadreret 0,085563939

Standardfejl 0,007651436

Observationer 464

ANAVA

fg SK MK F Signifikans F

Regression 5 0,002829044 0,000565809 9,664597891 8,71107E-09

Residual 458 0,026813371 5,85445E-05

I alt 463 0,029642415

Koefficienter Standardfejl t-stat P-værdi Nedre 95% Øvre 95%

Skæring -0,001209043 0,003722673 -0,324778252 0,745497198 -0,00852468 0,006106594

Størrelse (Ln af egenkapitalen) 9,17896E-05 0,000274915 0,333883784 0,738620074 -0,000448461 0,00063204

Vækst (dec.) 0,001014456 0,000243436 4,167236442 3,68679E-05 0,000536066 0,001492847

Gearing (egenkap. / aktiver) 0,011316761 0,005081693 2,226966784 0,026434901 0,001330436 0,021303085

Relative udvikling i rente og gebyrindt. 0,276340944 0,062367178 4,430871404 1,17554E-05 0,153779642 0,398902246

Udvikling i BNP 0,000282556 0,000311463 0,907188588 0,364784129 -0,000329518 0,00089463

Data for de 5 største og 5 mindste tal i variablen relative udvikling i resultater er fjernet for, at fjerne eventuelle 

ekstreme værdiers påvirkning.
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RESUMEOUTPUT (efter 2005)

Regressionsstatistik

Multipel R 0,306038428

R-kvadreret 0,093659519

Justeret R-kvadreret 0,083913923

Standardfejl 0,020551902

Observationer 471

ANAVA

fg SK MK F Signifikans F

Regression 5 0,020296331 0,004059266 9,610444946 9,63318E-09

Residual 465 0,196407011 0,000422381

I alt 470 0,216703342

Koefficienter Standardfejl t-stat P-værdi Nedre 95% Øvre 95%

Skæring -0,003377899 0,009980625 -0,338445677 0,735180118 -0,022990612 0,016234814

Størrelse (Ln af egenkapitalen) -0,000115564 0,000691663 -0,167081791 0,867378326 -0,001474737 0,001243608

Vækst (dec.) -0,000292234 0,002228821 -0,131115955 0,895740286 -0,004672042 0,004087574

Gearing (egenkap. / aktiver) -0,017534765 0,017141632 -1,022934399 0,306870734 -0,051219421 0,016149891

Relative udvikling i rente og gebyrindt. 0,715557608 0,12700514 5,634083866 3,053E-08 0,46598251 0,965132705

Udvikling i BNP 0,001042478 0,000307947 3,385249657 0,000771391 0,000437338 0,001647618

Data for de 5 største og 5 mindste tal i variablen relative udvikling i resultater er fjernet for, at fjerne eventuelle 

ekstreme værdiers påvirkning.
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Bilag 17: Udskrift af regressionsstatistik for analyse af perioder før og efter 2005 inkl. variablen 

hensættelser / nedskrivninger til tab på udlån 

 

 

Nedenstående viser regressionsstatistiker for analyse af forskellige variablers forklaringsværdi i forhold til 

den afhængige variabel: Den relative udvikling i resultater.   

 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESUMEOUTPUT (efter 2005)

Regressionsstatistik

Multipel R 0,692488549

R-kvadreret 0,479540391

Justeret R-kvadreret 0,47281031

Standardfejl 0,015590762

Observationer 471

ANAVA

fg SK MK F Signifikans F

Regression 6 0,103918005 0,017319668 71,25328509 1,007E-62

Residual 464 0,112785337 0,000243072

I alt 470 0,216703342

Koefficienter Standardfejl t-stat P-værdi Nedre 95% Øvre 95%

Skæring 0,004941521 0,007584619 0,651518681 0,515034275 -0,009962937 0,019845979

Størrelse (Ln af egenkapitalen) -0,000271929 0,000524766 -0,518190719 0,604572207 -0,001303142 0,000759284

Vækst (dec.) 0,00049276 0,001691323 0,291346191 0,770916759 -0,00283084 0,003816361

Gearing (egenkap. / aktiver) -0,029528485 0,013019784 -2,267970397 0,023789908 -0,055113529 -0,00394344

Relative udvikling i rente og gebyrindt. 0,833156661 0,096555043 8,628825965 9,94593E-17 0,643417334 1,022895989

Udvikling i BNP -0,001060241 0,000259665 -4,083110899 5,23327E-05 -0,001570506 -0,000549976

Relative udvikling i nedskrivninger hensættelser -1,165711832 0,062849106 -18,54778701 7,29138E-58 -1,289215967 -1,042207696

Data for de 5 største og 5 mindste tal i variablen relative udvikling i resultater er fjernet for, at fjerne eventuelle 

ekstreme værdiers påvirkning.
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Bilag 18: F-test af variansforskelle i resultater før og efter 2005 

 

Nedenstående viser en F-test af forskellen imellem variansen af residualer fra regressionsanalyse foretaget 

før og efter 2005.  

 

 
 

Det må konkluderes at variansen i den ikke forklarede andel af udsving i den relative udvikling i resultaterne 

i perioden efter 2005 er signifikant større end før 2005. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F-test: Dobbelt stikprøve for varians

Varians før 2005 Varians efter 2005

Middelværdi -0,0000000                   -0,0000000                   

Varians 0,0000579                     0,0004179                     

Observationer 464 471

fg 463 470

F 0,138583425

P(F<=f) en-halet 0

F-kritisk en-halet 0,858540643

P der udtrykkter sandsynligheden for at variansen er ens er næsten lig 0
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Bilag 19: Regressionsstatistik af lineær regression med en forklarende variabel før 2005. 

 

Nedenstående viser regressionsstatistik for lineær regression med den afhængige variabel: Årets hensættelser 

/ nedskrivninger til tab på udlån og den uafhængige forklarende variabel: Relative udvikling i resultat før 

hensættelser / nedskrivninger til tab på udlån) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

RESUMEOUTPUT

Regressionsstatistik

Multipel R 0,004160172

R-kvadreret 1,7307E-05

Justeret R-kvadreret -0,002114852

Standardfejl 0,01282122

Observationer 471

ANAVA

fg SK MK F Signifikans F

Regression 1 1,33432E-06 1,33432E-06 0,008117136 0,928250065

Residual 469 0,077095952 0,000164384

I alt 470 0,077097286

Koefficienter Standardfejl t-stat P-værdi Nedre 95% Øvre 95%

Skæring 0,003656005 0,000592016 6,175521881 1,43042E-09 0,002492674 0,004819336

Relative udvikling i resultat før hens. / nedskr. -0,003101139 0,034420715 -0,090095151 0,928250065 -0,070739048 0,064536769
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Bilag 20: Regressionsstatistik af lineær regression med en forklarende variabel efter 2005. 

 

Nedenstående viser regressionsstatistik for lineær regression med den afhængige variabel: Årets hensættelser 

/ nedskrivninger til tab på udlån og den uafhængige forklarende variabel: Relative udvikling i resultat før 

hensættelser / nedskrivninger til tab på udlån) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESUMEOUTPUT

Regressionsstatistik

Multipel R 0,380397792

R-kvadreret 0,14470248

Justeret R-kvadreret 0,142835018

Standardfejl 0,003772418

Observationer 460

ANAVA

fg SK MK F Signifikans F

Regression 1 0,001102716 0,001102716 77,48617797 2,75716E-17

Residual 458 0,00651786 1,42311E-05

I alt 459 0,007620577

Koefficienter Standardfejl t-stat P-værdi Nedre 95% Øvre 95%

Skæring -0,000103389 0,000192548 -0,536952188 0,591561384 -0,000481776 0,000274998

Relative udvikling i resultat før hens. / nedskr. 0,183941302 0,020896191 8,802623357 2,75716E-17 0,142877003 0,225005601
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Bilag 21: Regressionsstatistik for BNP’s forklaringsværdi efter 2005. 

 

Nedenstående viser regressionsstatistik for lineær regression med den afhængige variabel: Udviklingen i 

BNP og den uafhængige forklarende variabel: Relative udvikling i resultat før hensættelser / nedskrivninger 

til tab på udlån) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESUMEOUTPUT

Regressionsstatistik

Multipel R 0,441661474

R-kvadreret 0,195064858

Justeret R-kvadreret 0,193348578

Standardfejl 0,011503065

Observationer 471

ANAVA

fg SK MK F Signifikans F

Regression 1 0,015038971 0,015038971 113,6556395 6,58015E-24

Residual 469 0,062058315 0,000132321

I alt 470 0,077097286

Koefficienter Standardfejl t-stat P-værdi Nedre 95% Øvre 95%

Skæring 0,004383157 0,000534363 8,202590624 2,27976E-15 0,003333116 0,005433198

Udvikling i BNP -0,001826379 0,000171315 -10,6609399 6,58015E-24 -0,002163019 -0,001489739
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Bilag 22: F-test af variansforskelle i resultater før og efter hensættelser i perioden 2002- 2004 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variansen i den ikke forklarede del af udsving i de afhængige variabler er størst for udviklingen i resultater 

før hensættelser / nedskrivninger til tab på udlån. Forskellen er signifikant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F-test: Dobbelt stikprøve for varians

Varians i residualer, 

resultat efter 

hensættelser 

Varians i residualer, 

resultat før 

hensættelser

Middelværdi -0,0000000                        0,0000000                         

Varians 0,0000385                         0,0000574                         

Observationer 267 294

fg 266 293

F 0,670167729

P(F<=f) en-halet 0,000457997

F-kritisk en-halet 0,820463973
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Bilag 23: Regressionsstatistik, resultat før hensættelsers forklaringsgrad 

 

Regressionsstatistik for analyse af i hvilken grad resultat før hensættelser / nedskrivninger har 

forklaringsgrad i forhold til årets hensættelser nedskrivninger i perioden 2002 -2004.    

 

Den relative udvikling i resultat før hensættelser / nedskrivninger har en forklaringsgrad i forhold til årets 

hensættelser / nedskrivninger til tab på udlån. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESUMEOUTPUT

Regressionsstatistik

Multipel R 0,661575899

R-kvadreret 0,437682671

Justeret R-kvadreret 0,431268404

Standardfejl 0,002717348

Observationer 267

ANAVA

fg SK MK F Signifikans F

Regression 3 0,001511555 0,000503852 68,23581416 1,1439E-32

Residual 263 0,001941986 7,38398E-06

I alt 266 0,003453541

Koefficienter Standardfejl t-stat P-værdi Nedre 95% Øvre 95%

Skæring 0,000369291 0,00036845 1,00228394 0,317127738 -0,000356195 0,001094778

Relative udvikling i resultat før hens. / nedskr. 0,149573432 0,024714314 6,052097272 4,90329E-09 0,100910331 0,198236534

Relative udvikling i rente og gebyrindt. 0,147428164 0,034944484 4,218925171 3,3815E-05 0,078621602 0,216234726

Udvikling i BNP -0,0014153 0,00022539 -6,279348645 1,39829E-09 -0,001859098 -0,000971503
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Bilag 24: F-test af variansforskelle i resultater før og efter hensættelser i perioden 2005 - 2007  

 

Test af varians i udviklingen af resultater før og efter hensættelser i perioden 2005 – 2007. 

 

Variansen i den ikke forklarede del af udsvingene er størst for udviklingen i resultater efter hensættelser / 

nedskrivninger. Forskellen er signifikant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F-test: Dobbelt stikprøve for varians

Varians i residualer, 

resultat efter 

hensættelser 

Varians i residualer, 

resultat før 

hensættelser

Middelværdi 0,0000000                         0,0000000                         

Varians 0,0000533                         0,0000424                         

Observationer 284 284

fg 283 283

F 1,255920279

P(F<=f) en-halet 0,027879439

F-kritisk en-halet 1,216383035
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Bilag 25: Regressionsstatistik, resultat før hensættelsers forklaringsgrad 

 

 

Regressionsstatistik for analyse af i hvilken grad resultat før hensættelser / nedskrivninger har 

forklaringsgrad i forhold til årets hensættelser nedskrivninger i perioden 2005 -2007.    

 

Den relative udvikling i resultat før hensættelser / nedskrivninger har ikke en forklaringsgrad i forhold til 

årets hensættelser / nedskrivninger til tab på udlån. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESUMEOUTPUT

Regressionsstatistik

Multipel R 0,265370399

R-kvadreret 0,070421449

Justeret R-kvadreret 0,060461679

Standardfejl 0,003492624

Observationer 284

ANAVA

fg SK MK F Signifikans F

Regression 3 0,00025875 8,625E-05 7,070589734 0,000134788

Residual 280 0,003415557 1,21984E-05

I alt 283 0,003674308

Koefficienter Standardfejl t-stat P-værdi Nedre 95% Øvre 95%

Skæring 0,004157404 0,001285273 3,234646491 0,001363947 0,001627379 0,006687428

Relative udvikling i resultat før hens. / nedskr. 0,011772834 0,031228355 0,376991811 0,706465244 -0,049699325 0,073244993

Relative udvikling i rente og gebyrindt. 0,068216576 0,046140941 1,47843922 0,140414286 -0,022610596 0,159043749

Udvikling i BNP -0,001980402 0,00045973 -4,307749318 2,28484E-05 -0,002885367 -0,001075436
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Bilag 26: Z-test af forskel basiskapital over aktiver (2002 – 2004 kontra 2005 – 2007) 

 

Test af forskel i basiskapitalen defineret som (egenkapitalen + efterstillede fremmedkapital) over aktiver 

mellem perioden 2002 – 2004 og perioden 2005 – 2007.  

 

Det ses at middelværdien af forholdet er signifikant større i perioden 2005 – 2007. Dette indikerer at 

pengeinstitutternes reelle soliditet bibeholdes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

z-test: To stikprøver for middelværdi

Gearing (basiskap. / 

aktiver), Stat før 2005

Gearing (basiskap. / 

aktiver), stat efter 

2004

Middelværdi 0,162562447 0,172503902

Kendt varians 0,005229045 0,006431807

Observationer 293 307

z= -20,81688362

P= 0



Financial Instruments: Impairment 

 

Af Palle Falkebo                                                                                                               Side 119 af 121  

 

Bilag 27: Regressionsstatistik, kapitalstruktur i pengeinstitutter 2002 - 2007 

 

Regressionsstatistik for analyse af i hvilken grad adoptering af internationale regnskabsregler kan forklare 

kapitalstrukturen i danske pengeinstitutter defineret som (egenkapital + efterstillede kapital) / aktiver for 

perioden 2002 – 2007.  

 

Adoptering af International regnskabspraksis kan ikke tillægges forklaringsgrad i forhold til pengeinstitutters 

kapitalstruktur ved et signifikansniveau på 5 %. Dog vil et signifikansniveau på 12 % medføre konklusionen 

at adoptering af internationale regnskabsregler medfører en højere regnskabsmæssig basiskapital over de 

samlede aktiver. Der er med andre ord 88 % sandsynlighed herfor. 

 

 

 

 

 

 

RESUMEOUTPUT

Regressionsstatistik

Multipel R 0,588954952

R-kvadreret 0,346867936

Justeret R-kvadreret 0,339919722

Standardfejl 0,040026375

Observationer 571

ANAVA

fg SK MK F Signifikans F

Regression 6 0,479882342 0,07998039 49,92188834 3,31486E-49

Residual 564 0,903590422 0,001602111

I alt 570 1,383472764

Koefficienter Standardfejl t-stat P-værdi Nedre 95% Øvre 95%

Skæring 0,411270729 0,019203905 21,4159942 6,57056E-75 0,37355082 0,448990637

Adop 0,008245753 0,005162509 1,597237634 0,110772837 -0,001894338 0,018385845

Profit t - 1 -0,00587076 0,005523773 -1,06281702 0,28831979 -0,016720439 0,004978919

Størrelse t - 1 -0,017417883 0,001329432 -13,10175277 1,98638E-34 -0,020029125 -0,014806642

Collateral t- 1 1,62058E-11 2,19041E-11 0,739850069 0,459698816 -2,68178E-11 5,92293E-11

Dividende -0,011152648 0,003524093 -3,164686124 0,001636194 -0,018074597 -0,004230698

Udvikling i BNP 0,004020745 0,002415086 1,664845171 0,096499024 -0,000722917 0,008764407
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Bilag 28: Regressionsstatistik, kapitalstruktur i pengeinstitutter 2000 – 2010 (egenkapital) 

 

Regressionsstatistik for analyse af i hvilken grad adoptering af internationale regnskabsregler kan forklare 

kapitalstrukturen i danske pengeinstitutter defineret som egenkapital / aktiver for perioden 2000 – 2010.  

 

  

Det ses at for uden dividendevariablen er det kun Størrelse t – 1, der har signifikant forklaringsværdi i 

forhold til den afhængige variabel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUMMARY OUTPUT

Regression Statistics

Multiple R 0,494588334

R Square 0,244617621

Adjusted R Square 0,24026801

Standard Error 0,051313543

Observations 1049

ANOVA

df SS MS F Significance F

Regression 6 0,888490123 0,148081687 56,23896974 2,76812E-60

Residual 1042 2,743669002 0,00263308

Total 1048 3,632159124

Coefficients Standard Error t Stat P-value Lower 95% Upper 95%

Intercept 0,397996543 0,017397666 22,87643337 3,54178E-94 0,363858092 0,432134995

Adop 0,004897458 0,003333678 1,469085762 0,142111359 -0,001644028 0,011438945

Profit t - 1 -0,010277969 0,006980099 -1,472467512 0,141196646 -0,023974621 0,003418683

Størrelse t - 1 -0,017607248 0,00121364 -14,50779643 1,41039E-43 -0,019988705 -0,01522579

Collateral t- 1 1,97558E-11 1,78057E-11 1,10952165 0,267461203 -1,51833E-11 5,46948E-11

Dividende -0,009024017 0,003389139 -2,662628335 0,007872758 -0,015674332 -0,002373702

Udvikling i BNP 0,001246872 0,000697447 1,787766244 0,074104233 -0,000121688 0,002615433
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Bilag 29: Regressionsstatistik, kapitalstruktur i pengeinstitutter 2000 – 2010 (basiskapital) 

 

 

Regressionsstatistik for analyse af i hvilken grad adoptering af internationale regnskabsregler kan forklare 

kapitalstrukturen i danske pengeinstitutter defineret som (egenkapital + efterstillede kapital) / aktiver for 

perioden 2000 – 2010.  

 

 

Det ses at for uden Størrelse t – 1 har Adop også signifikant forklaringsværdi i forhold til den afhængige 

variabel. Dette indikerer, at adopteringen af regnskabspraksis angivet ved år har en forklaringsværdi i 

forhold til pengeinstitutters regnskabsmæssige soliditet. Endvidere at sammenhængen er positiv som det ses 

af koefficienten.   

 

 

SUMMARY OUTPUT

Regression Statistics

Multiple R 0,427880891

R Square 0,183082057

Adjusted R Square 0,178378114

Standard Error 0,053012

Observations 1049

ANOVA

df SS MS F Significance F

Regression 6 0,656271358 0,10937856 38,92098435 8,18131E-43

Residual 1042 2,928303613 0,002810272

Total 1048 3,584574971

Coefficients Standard Error t Stat P-value Lower 95% Upper 95%

Intercept 0,368635174 0,017973522 20,50990242 8,55987E-79 0,333366754 0,403903595

Adop 0,019035872 0,003444021 5,527222805 4,11073E-08 0,012277865 0,025793879

Profit t - 1 -0,01172684 0,007211138 -1,626212258 0,104206873 -0,025876846 0,002423165

Størrelse t - 1 -0,014649558 0,001253811 -11,68402007 1,00251E-29 -0,01710984 -0,012189275

Collateral t- 1 -1,04049E-11 1,8395E-11 -0,565636143 0,571762929 -4,65004E-11 2,56906E-11

Dividende -0,002903354 0,003501318 -0,829217336 0,407171348 -0,009773791 0,003967084

Udvikling i BNP -0,000125429 0,000720532 -0,174077776 0,861838152 -0,001539288 0,001288431


