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1 Indledning

1.1 Motivation

De seneste år har kapitalmarkederne været præget af konstant uro og stor volatilitet. En tilstand, der

skyldes den seneste finansielle krise, som har udfoldet sig med et globalt ”vingefang”. Krisen har

medført store økonomiske tab og udfordringer for mange landes samfund, virksomheder og hus-

stande.

Kapitalmarkederne har flere gange før i tiden været ramt af finansielle kriser, og som opfølgning på

en finansiel krise søges svaret på, hvordan en fremtidig krise kan forhindres. Gennem de seneste år

er ansvaret søgt placeret, og der er peget på mange faktorer, som kan have været medvirkende til at

forårsage den seneste finansielle krise.

Mange pengeinstitutter er gået konkurs, og endnu flere har fået støtte fra deres respektive stater for

at sikre deres fortsatte drift. Faktum er, at udlånsvæksten har været høj i den finansielle sektor1 og

har medvirket til at forstærke udviklingen af bobler bl.a. på bolig- og ejendomsmarkedet. Samtidig

er investorernes tillid reduceret væsentligt som følge af den uigennemsigtighed, der har hersket på

det finansielle marked.

Pengeinstitutterne er blevet kritiseret for i høj grad at have medvirket til at forværre den seneste

finansielle krise pga., at deres kreditvurdering og herunder risikovurdering vurderes at have været

for lempelig. Dette har efterfølgende resulteret i store tab for pengeinstitutterne, som har været så

hårdt ramt, at det er gået ud over varetagelsen af de for samfundet vigtige opgaver i form af at

formidle finansiering, gennemføre betalinger og omfordele risiko på en tilfredsstillende måde.

Efter den seneste finansielle krise har fokus i høj grad været på risiko. Før den seneste finansielle

krise blev sammenhængen mellem afkast og risiko glemt, og både privatpersoner, virksomheder og

sågar offentlige institutioner påtog sig for stor risiko for at få del i kagen.

Anerkendte organisationer, som Group of 20 (herefter G20)2 og Financial Stability Board (herefter

FSB)3, ønsker nu en opstramning af den regnskabsmæssige regulering, da de mener, at den nuvæ-

rende regulering har været med til at forstærke den seneste finansielle krise.

1 Jf. bilag 5
2 G20 er etableret i 1999 i forbindelse med den asiatiske finansielle krise for at stabilisere de globale finansielle markeder. Målet er at

samle systemisk vigtige (økonomier som kan påvirke de andre økonomier i væsentlig grad) industrialiserede økonomier og vækst-
økonomier til at debattere nøgleproblemstillinger i den globale økonomi. (Kilde: Info om G20 (internetside))

3 FSB er en organisation nedsat af G20 for at fremme finansiel stabilitet.
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Som svar på kritikken har IASB4 den 5. november 2009 udsendt udkastet ED/2009/125, som fore-

slår en ny nedskrivningsmodel til brug for nedskrivning af udlån. ED/2009/12 er en del af det sam-

lede IFRS 9-projekt6 om finansielle instrumenter. Udkastet er blevet kritiseret af mange internatio-

nale organisationer/enheder, herunder European Banking Federation m.fl. (herefter EBF)7, der

desuden har udgivet deres eget forslag til en nedskrivningsmodel.

Ydereligere har IASB og FASB8 på baggrund af de indsendte kommentarer den 31. januar 2011

fremsat et fælles forslag til en nedskrivningsmodel i form af et tillæg til ED/2009/12.

Det er min opfattelse, at emnet fremadrettet vil være genstand for stor fokus, og at udfaldet af de-

batten vil påvirke den finansielle stabilitet såvel som regnskabsbrugernes nytteværdi af den finan-

sielle rapportering. Øges nytteværdien for regnskabsbrugerne, vil investorer, långivere og andre

kreditorer (herefter de primære interessenter) ligeledes i større omfang have mulighed for at sikre,

at der ikke tages for store risici i pengeinstitutterne.

1.2 Problemstilling og problemformulering

På baggrund af ovennævnte motivation defineres problemstillingen som at være en vurdering af de

inddragne nedskrivningsmodeller i forhold til nytteværdi dels set i forhold til finansiel stabilitet og

dels set i forhold til regnskabsbrugerne. I afhandlingen defineres nytteværdien af finansiel stabilitet,

mens udgangspunktet for regnskabsbrugernes nytteværdi findes i IASB’s begrebsramme.

På baggrund af problemstillingen søges nedenstående hovedspørgsmål afdækket:

Opfylder IASB’s forslag til en ny nedskrivningsmodel i ED/2009/12 kravene fra G20 og

FSB om finansiel stabilitet, og maksimerer den nytteværdien i henhold til IASB’s be-

grebsramme?

Spørgsmålet besvares gennem en teoretisk og praktisk analyse af modellen i IAS 39 og modellen i

ED/2009/12 samt gennem en teoretisk og praktisk analyse af alternative nedskrivningsmodeller.

4 International Accounting Standards Boards
5 Exposure draft - Financial Instruments: Amortised Cost and Impairment
6 Der henvises til det igangværende arbejde med udarbejdelse af en ny International Financial Reporting Standard vedr. finansiel

instrumenter, som består af flere faser jf. kapitel 2.2
7 EBF er forbundet for europæiske banker. Nedskrivningsmodellen er udgivet i samarbejde med European Savings Banks Group,

European Association of Cooperative Banks og European Association of Public Banks
8 Financial Accounting Standards Board
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Inddragelsen af alternative modeller sker for at belyse i hvilket omfang, der er andre modeller, som

i højere grad fremmer finansiel stabilitet og maksimerer nytteværdien i større grad.

Nedskrivningsmodeller henviser til modeller til brug for nedskrivning af finansielle aktiver målt til

amortiseret kostpris.

Hovedspørgsmålet søges besvaret med følgende underspørgsmål:

#1 Hvad er bevæggrundene for udarbejdelse af IFRS 9 og herunder en ny nedskrivningsmodel?

Besvarelsen af underspørgsmål #1 skal danne grundlag for vurdering af en ny nedskrivningsmodel

på baggrund af identificerede problemstillinger ved den nuværende regnskabsregulering. Et af

kravene til den nye nedskrivningsmodel er bl.a., at den skal fremme finansiel stabilitet.

#2 Hvordan defineres nytteværdi set i forhold til finansiel stabilitet?

Formålet med underspørgsmål #2 er at definere finansiel stabilitet således, at det kan benyttes til

vurdering af en ny nedskrivningsmodel.

En ny nedskrivningsmodel bør ligeledes maksimere nytteværdi for regnskabsbrugerne, hvilket leder

frem til underspørgsmål #3.

#3 Hvad er definitionen af nytteværdi set i forhold til begrebsrammen, og har den nuværende pro-

ces med opdatering af begrebsrammen betydning herfor?

Besvarelsen af underspørgsmål #3 danner grundlag for vurdering af en ny nedskrivningsmodel set i

forhold til begrebsrammen.

De fremkomne definitioner af nytteværdi fra besvarelsen af underspørgsmål #2 og #3 benyttes til at

vurdere de forskellige nedskrivningsmodeller.

#4 Hvor stor er nytteværdien set både i forhold til finansiel stabilitet og i forhold til begrebsram-

men ved brug af nedskrivningsmodellen i IAS 39, og er kritikken af IAS 39 dermed berettiget?

Formålet med underspørgsmål #4 er at give en vurdering af den nuværende nedskrivningsmodel til

brug for den komparative analyse af nedskrivningsmodellerne.

#5 Opfylder nedskrivningsmodellen i ED/2009/12 kravene fra G20 og FSB om finansiel stabilitet,

og maksimerer den nytteværdien i henhold til IASB’s begrebsramme?

Formålet med underspørgsmål #5 er at vurdere nytteværdien af nedskrivningsmodellen i

ED/2009/12 set i forhold til finansiel stabilitet og i forhold til begrebsrammen med henblik på at

sammenholde de andre nedskrivningsmodeller i den komparative analyse.
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Efter udgivelsen af IASB’s nedskrivningsmodel i ED/2009/12 har bl.a. EBF, IASB og FASB i

fællesskab udgivet alternative nedskrivningsmodeller.

#6 Opfylder EBF’s eller IASB’s og FASB’s nedskrivningsmodeller kravene fra G20 og FSB om

finansiel stabilitet, og maksimerer de nytteværdien i henhold til IASB’s begrebsramme?

Ved besvarelsen af underspørgsmål #6 vurderes hhv. EBF’s og IASB’s og FASB’s nedskrivnings-

modeller, således at der dannes grundlag for den komparative analyse.

For at få et samlet overblik over de fire forskellige nedskrivningsmodeller foretages en komparativ

analyse.

#7 Hvilken af de fire nedskrivningsmodeller gennemgået ovenfor vurderes bedst at opfylde kravene

fra G20 og FSB om finansiel stabilitet og maksimere nytteværdien i henhold til IASB’s begrebs-

ramme? Formålet med den komparative analyse er at identificere forskelle mellem nytteværdien af

nedskrivningsmodellerne på baggrund af den tidligere definition af nytteværdi. Nytteværdidefiniti-

on i kapitel 3 og dermed formålet med den finansielle rapportering er et udtryk for dels IASB’s

rammer for en ny nedskrivningsmodel og dels G20’s og FSB’s krav til en ny nedskrivningsmodel.

#8 Hvad er det egentlige formål med finansiel rapportering, og kan finansiel stabilitet rummes

indenfor begrebsrammen? Besvarelsen af underspørgsmål #8 skal lede frem til en udfordring af

definitionen af nytteværdi, som er defineret ved besvarelsen af underspørgsmål #2 og #3 og benyttet

i vurdering af underspørgsmål #4 - #7.

Underspørgsmålene skal understøtte besvarelsen af hovedspørgsmålet og ligeledes give læseren et

overblik over de efter min opfattelse mest relevante forhold, der belyses i afhandlingen.

1.3 Afgræsning

Afgrænsningen har til formål at præcisere problemformuleringen ved at angive områder, der ikke

behandles i afhandlingen, for dermed at sikre at afhandlingen bliver fokuseret og dybdegående.

I afhandlingen stilles der ikke spørgsmål ved brug af amortiseret kostpris frem for dagsværdi, da

IFRS allerede med publiceringen af klassifikationsbestemmelserne i IFRS 9 (fase 1) har valgt, at

visse finansielle aktiver skal måles til amortiseret kostpris. Afhandlingen behandler derfor udeluk-

kende nedskrivningsmodeller for finansielle aktiver målt til amortiseret kostpris.
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De alternative nedskrivningsmodeller inddraget i afhandlingen (EBF’s og IASB’s og FASB’s) er

valgt på baggrund af udbredelsen af kendskabet hertil. Nedskrivningsmodellen i FASB er fravalgt,

da den også indregner dagsværdiændringer. Dette ville lede frem til en diskussion om dagsværdi

kontra amortiseret kostpris, hvilket der er afgrænset fra ovenfor.

Afhandlingen tager som nævnt ovenfor udgangspunkt i pengeinstitutter. Der afgrænses derfor fra

andre typer af virksomheder, der ligeledes berøres af den nye nedskrivningsmodel.

Nedskrivningsmodellerne har specielt betydning for udlån, og der fokuseres udelukkende på disse i

afhandlingen. Hermed foretages der også afgrænsning fra ikke-balanceførte poster. Hensigten er at

holde fokus på vurdering af nedskrivningsmodellerne.

Generelt er der to veje til at øge nytteværdien i finansiel rapportering. Nytteværdi kan enten øges

gennem indregning og måling eller gennem oplysningsforpligtelser. I afhandlingen behandles ude-

lukkende indregning og måling af nedskrivninger på udlån, og der afgrænses derfor fra oplysnings-

forpligtelser. Endvidere afgrænses der fra oplysninger omkring solvens.

I vurderingen af nedskrivningsmodellerne inddrages udelukkende nytteværdien set i forhold til

finansiel stabilitet og begrebsrammen og ikke i forhold til andre elementer f.eks. operationalitet.

Afhandlingen omhandler udelukkende de internationale regnskabsstandarder, og der afgrænses

derfor fra at behandle Årsregnskabsloven eller andre regnskabsstandarder f.eks. Regnskabsbekendt-

gørelsen. I IAS 39 fokuseres udelukkende på den del, der omhandler nedskrivning af finansielle

aktiver målt til amortiseret kostpris, og der afgrænses ligeledes fra andre regnskabsstandarder. Der

afgrænses desuden fra fordelingsopgaven i forbindelse med begrebsrammen, da valget af nedskriv-

ningsmodel ikke vurderes at påvirke fordelingsopgaven.

Der afgrænses endvidere fra materiale offentliggjort efter den 15. juni 2011.

Den ovenstående afgrænsning vurderes ikke at have væsentlige konsekvenser for afhandlingens

fokus på den fastsatte problemformulering.
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1.4 Afhandlingens struktur og metode

I dette afsnit gennemgås indholdet af de enkelte kapitler. Formålet er dels at give læseren et over-

blik over strukturen og den benyttede metode og dels at beskrive sammenhængen mellem de enkelte

kapitler. I afsnittet er der fokus på at skabe sammenhæng mellem kapitler og problemformulering

for at sikre en hensigtsmæssig struktur i afhandlingen. Underspørgsmålene er i figur 1 kædet sam-

men med kapitlerne, hvorfor der ikke eksplicit refereres hertil.

Indledning (kapitel 1)

Kapitlet indleder afhandlingen med

bevæggrunden for valget af emnet, og

på baggrund af denne udformes pro-

blemstillingen og problemformulerin-

gen. Problemformuleringen er grundla-

get for hele opgaven og består af ét

hovedspørgsmål og flere underspørgs-

mål for at sikre, at det problem, der

skitseres i problemformuleringen,

besvares, og at det sker gennem øget

analyse og stigende sværhedsgrad.

Afgrænsningen præciserer problem-

formuleringen ved at angive områder,

der ikke behandles i afhandlingen,

således at opgaven bliver fokuseret og

dybdegående. Afsnittet giver dermed

læseren et overordnet overblik over

afhandlingens opbygning, ligesom den

metode, der benyttes i afhandlingen,

beskrives. Endelig defineres målgrup-

pen for at sikre, at afhandlingens ni-

veau er afpasset hertil, og der redegøres

kort for kildekritik.



Side 10 af 95

Baggrund for og processen omkring IFRS 9 (kapitel 2)

Formålet med kapitlet er at indføre læseren i afhandlingens problemfelt. Kapitlet indledes med en

redegørelse for baggrunden for udarbejdelsen af IFRS 9 og dermed den kritik, der er rejst mod IAS

39. Selve kritikken, der er rejst mod IAS 39, vurderes i kapitel 4.4. Herefter gennemgås IFRS’s og

IASB’s rolle, processen vedrørende udarbejdelse af fase to af IFRS 9 og den nuværende status på

området. Kapitlet fører frem til kapitel 3, hvor nytteværdien af nedskrivningsmodellerne fastsættes.

Nytteværdi (kapitel 3)

Nytteværdien benyttes i afhandlingen til at vurdere de inddragne nedskrivningsmodeller, hvorfor

definitionen af nytteværdi er meget centralt for afhandlingen. Nytteværdien af nedskrivningsmodel-

lerne defineres dels i forhold til fremme af finansiel stabilitet og dels i forhold til regnskabsbruger-

nes informationsbehov. Kapitlets formål er at redegøre for nytteværdibegrebet således, at det kan

benyttes til vurderingen af nedskrivningsmodellerne.

Teoretisk og praktisk analyse af de fire nedskrivningsmodeller (kapitel 4-7)

I kapitlerne 4-7 redegøres for indregning og måling af nedskrivninger på udlån ved brug af hver af

de fire nedskrivningsmodeller. Fremgangsmåderne illustreres med et caseeksempel for at vise effek-

ten af forslaget. Den teoretiske såvel som den praktiske redegørelse bruges til at vurdere nyttevær-

dien af nedskrivningsmodellen.

Kapitel 4 behandler den nuværende model i IAS 39, således at den kan sammenlignes med IASB’s

forslag til en ny nedskrivningsmodel i kapitel 5, og den rejste kritik af nedskrivningsmodellen

vurderes. Kapitel 5 behandler det nye forslag til en nedskrivningsmodel fra IASB (ED/2009/12). I

forbindelse med vurdering af nytteværdien inddrages anerkendte organisationers kommentarer til

den nye nedskrivningsmodel med henblik på at understøtte og udfordre mine synspunkter. De aner-

kendte organisationers kommentarer vurderes kritisk og benyttes aktivt, og dette kapitel relaterer sig

således i høj grad til hovedspørgsmålet.

Kapitel 6 behandler den alternative nedskrivningsmodel foreslået af EBF på baggrund af deres

kritik af nedskrivningsmodellen i ED/2009/12. I kapitlet redegøres ligeledes for nedskrivningsmo-

dellen i tillægget til ED/2009/12 som svar på de indsendte kommentarer til ED/2009/12.
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Beregninger til hhv. nedskrivningsmodellen i IAS 39, EBF og tillægget til ED/2009/12 findes i

bilag, mens beregninger til ED/2009/12 findes i kapitel 5. Beregningerne til IAS 39 antages i højere

grad end til ED/2009/12 at være kendte, mens nedskrivningsmodellerne i EBF og tillægget til

ED/2009/12 er medtaget som alternative modeller, hvorfor resultaterne hertil også findes i bilagene.

I kapitel 7 foretages en samlet analyse med nytteværdi som referenceramme for at skabe et samlet

overblik over de fire nedskrivningsmodeller. Modellerne vurderes i forhold til hinanden med det

formål at finde den model, der maksimerer nytteværdien mest. Metodemæssigt udformes det som

en punkt-til-punkt komparativ analyse.

Metoden, der benyttes i kapitel 4 - 7, er kendetegnet ved en høj grad af deduktion, hvor teorien

benyttes til at belyse den konkrete problemstilling9. Der er derfor tale om en teoretisk afhandling,

hvor der foretages sammenholdelse af fire forskellige matematiske modeller til brug for beregning

af nedskrivninger af udlån. I afhandlingen er der udelukkende fokuseret på indregning og måling. I

praksis er oplysningsforpligtelser dog vigtige i forbindelse med den samlede finansielle rapporte-

ring. Det er min opfattelse, at oplysningsforpligtelser vil kunne løse mange af uhensigtsmæssighe-

derne/manglerne ved nedskrivningsmodellerne, der fremkommer i analysen. Formålet med afhand-

lingen er dog at finde frem til den nedskrivningsmodel, der uden oplysningsforpligtelser giver den

største nytteværdi ud fra definitionen i kapitel 3.

Det er dog min opfattelse, at nytteværdien bør diskuteres i et bredere perspektiv, hvorfor nyttevær-

dibegrebet udfordres i kapitel 8.

Formålet med den finansielle rapportering (kapitel 8)

Analysen afrundes med en udfordring af nytteværdibegrebet og dermed en diskussion af formålet

med den finansielle rapportering.

Konklusion (kapitel 9)

Som afslutning konkluderes der på spørgsmålene i problemformuleringen, ligesom værdien af

resultaterne vurderes. Dette gøres ved en sammenfatning af de vigtigste pointer og påstande.

9 Andernsen, Ib, side 35.
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Perspektivering (kapitel 10)

Perspektiveringen opridser kort den seneste udvikling indenfor området siden påbegyndelsen af

afhandlingen.

1.5 Målgruppe

Afhandlingen er primært skrevet til investorer, revisorer samt analytikere i finansielle virksomheder

med interesse for det pågående arbejde i IASB med fase 2 af IFRS 9. Derudover er afhandlingen

skrevet for at fremme egen kompetenceudvikling.

Intentionen er, at den valgte målgruppe skal have mulighed for at forstå afhandlingen uden selv-

stændige litteraturstudier.

Figuren nedenfor viser efter min opfattelse målgruppens kendskab til hhv. begrebsrammen og regu-

leringen af finansielle instrumenter samt ED/2009/12.

Mit bud på målgruppens kendskab til hhv. begrebsrammen og

reguleringen af finansielle instrumenter samt ED/2009/12

Investorer

Revisorer

CMA-Studerende

Tilsyn

Analytikere

Regnskabsaflæggere

0

1

2

0,3 0,8 1,3Kendskab til begrebsrammen og

regulering af finansielle instrumenter

Kendskab til

ED/2009/12

Figur 2. Egen tilvirkning

Af figuren ses det, at investorerne er den gruppe, der vurderes at have det mindste kendskab til

ED/2009/12 af de grupper, som afhandlingen henvender sig til. Derfor tages der i afhandlingen

udgangspunkt i investorernes behov i forhold til kendskab til ED/2009/12.

Tilsvarende er investorernes kendskab til begrebsrammen og regulering af finansielle instrumenter

begrænset, hvorfor der tages udgangspunkt i deres niveau med hensyn til kendskab til begrebsram-

men og reguleringen af finansielle instrumenter. For f.eks. revisorer betyder det derfor, at en del af

det angivne stof i afhandlingen vil være kendt.
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1.6 Kildekritik

I afhandlingen benyttes primært regnskabsstandarder eller udkast til regnskabsstandarder udstedt af

internationale anerkendte organisationer, som er kendetegnet ved en høj grad af objektivitet. Lov-

teksterne afspejler dog i en vis grad udsteders subjektive holdning. Afhandlingen tager højde for

dette ved at der foretages en analyse af lovteksternes indhold.

I afhandlingen inddrages ligeledes ”comment letters” og holdninger fra f.eks. G20. Disse ”comment

letters” er subjektive kilder, der angiver deres holdning til nedskrivningsmodellerne. De subjektive

kilder benyttes i analysen, og det er vigtigt, at deres uafhængighed tages i betragtning. I afhandlin-

gen vurderes ikke kildernes uafhængighed eksplicit, da de inddrages som subjektive kilder til vurde-

ring af nedskrivningsmodellerne.

Der er i afhandlingen kun i begrænset omfang benyttet sekundære kilder, hvorfor der ikke foretages

yderligere i relation hertil. De sekundære kilder er primært benyttet i sammenhæng med primære

kilder og vurderet i overensstemmelse hermed.
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2 Baggrund for og processen omkring IFRS 9

I dette kapitel redegøres først for baggrunden for udarbejdelse af IFRS 9 primært i forhold til ned-

skrivning af udlån. Samtidig redegøres for kritikken af IAS 39. Herefter redegøres kort for IASB’s

rolle i relation til regnskabsmæssig regulering på internationalt plan samt processen i forbindelse

med udarbejdelse af IFRS 9.

2.1 Baggrund for udarbejdelse af IFRS 9

I kølvandet på den seneste finansielle krise har der været rettet meget kritik mod den regnskabs-

mæssige regulering af finansielle instrumenter, specielt i den finansielle sektor. Kritikken har især

drejet sig om den regnskabsmæssige regulering af nedskrivning af udlån. Kritikkerne påpeger, at

nedskrivningsmodellen i IAS 39 har haft et procyklisk element på grund af den sene indregning af

nedskrivninger til imødegåelse af tab og dermed har forstærket konjunkturudsvingene.

G20 og FSB er nogle af de internationale organisationer, der søger indflydelse og kan påvirke

IASB. FSB har i april 2009 fremlagt deres anbefalinger til styrkelse af det finansielle system.

Blandt anbefalingerne er en opfordring til FASB og IASB om at genoverveje den faktiske tabsmo-

del10 og i stedet overveje alternative tilgange, der medtager en større mængde tilgængelig kreditin-

formation. FSB anbefaler, at FASB og IASB nedsætter en gruppe, der kan komme med input til

tekniske problemstillinger og fremskynde færdiggørelsen af projektet.11

G20 anmoder IASB om at tage Baselkomitéens og Financial Crisis Advisory Group’s (herefter

FCAG) anbefalinger i betragtning.12 Baselkomitéen anbefaler, at nedskrivninger til imødegåelse af

tab på udlån skal være robuste og baseret på solide metoder, der medtager forventede tab i eksiste-

rende låneporteføljer over porteføljens løbetid.

Forventede tab er estimerede tab på en låneportefølje henover løbetiden for lånene, og tabserfarin-

ger fra den fuldstændige økonomiske cyklus skal tages i betragtning. Nedskrivningsmodellen skal

tillade tidlig indregning af nedskrivninger til imødegåelse af tab ved at indarbejde en bredere vifte

af tilgængelig kreditinformation, end det tidligere er tilfældet ved brug af IAS 39.13

10 den faktiske tabsmodel er betegnelsen for den nuværende nedskrivningsmodel ved brug af IAS 39, også kaldet incurred loss-
modellen

11Press release; Finacial Stability Forum (Board), 2009 (internetside), side 6 nederst
12 Kilde: Declaration on further steps to strengthen the financial system, 2009 (internetside)
13 Guiding principles for the replacement of IAS 39
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FCAG påpeger i deres rapport, der omhandler den seneste finansielle krise, at udlån har været over-

vurderet på grund af den faktiske tabsmodel. FCAG anbefaler derfor også en model, der er mere

fremsynet, og anfører, at det kunne være en forventet tabsmodel14.15 FCAG og Baselkomitéen er

således enige om, at nedskrivningsmodellen skal ændres fra en faktisk tabsmodel og muligvis til en

forventet tabsmodel. G20 og FSB fokuserer primært på at fremme finansiel stabilitet og på at opnå

en vedvarende økonomisk vækst og udvikling.

IASB forklarer selv baggrunden for udstedelse af en ny regnskabsstandard for finansielle instru-

menter med, at de af mange parter er blevet opfordret til at udvikle en ny standard, der gør kravene

lettere at forstå, implementere og fortolke.16 Det er min opfattelse, at IASB har svært ved at være

uenige i problematikken vedrørende den faktiske tabsmodel, selvom der ikke fremgår noget herom

eksplicit af deres begrundelse. IASB fokuserer dog på nytteværdi set i forhold til begrebsrammen

og ikke på finansiel stabilitet.

2.2 Processen omkring IFRS 9

IASB har valgt at opdele arbejdet med IFRS 9 i flere faser. Oprindeligt var der tre faser, men efter-

følgende har IASB også valgt at arbejde med ophør af indregning. Figuren nedenfor viser faserne17:

Fase Status

Fase 1 - klassifikation og måling Afsluttet

Fase 2 – nedskrivning af finansielle aktiver målt til amor-
tiseret kostpris

Re-exposure or Review draft

Fase 3 - regnskabsmæssig sikring
Generel: Exposure draft er udgi-
vet. Makro: Afventer exposure
draft

Ophør af indregning Exposure draft er udgivet

Ikrafttrædelsen er fastsat til 1. januar 2013.18

14 En model, hvor nedskrivninger kan indregnes på baggrund af forventninger til tab (Expected loss)
15 Report of the financial crisis advisory group, 2009
16 IASB, Reducing Complexity in Reporting Financial Instruments, march 2008
17 IASB Work Plan
18 IFRS 9, afsnit 7.1.1
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De internationale regnskabsstandarder benyttes alle-

rede i de fleste af G20-landene og blandt de få lande,

der ikke benytter disse, forventes flere at konverge-

re/delvis konvergere indenfor den nærmeste fremtid

jf. bilag 13.3.19 Der er dog stadig store

fordringer i forhold til USA, men pt. er der en

hed for, at der i forbindelse med nedskrivninger af

udlån udarbejdes en regnskabsstandard i samarbejde

mellem IASB og FASB. Det betyder, at størstedelen

af den globale økonomiske rapportering foregår efter

eller konvergerer med IFRS, således at der er tale om

globale regnskabsstandarder. Det er nødvendigt, at der

er tale om globale regnskabsstandarder, hvis standar-

derne skal kunne påvirke finansiel stabilitet, hvorfor

det også er vigtigt, at FASB inddrages i arbejdet med

en ny nedskrivningsmodel.

IFRS’s overordnede formål er at udvikle ét sæt forstå-

elige, brugbare og globalt accepterede regnskabsstan-

darder af høj kvalitet baseret på klart formulerede

principper.20 For at sikre at standarderne overholder

IFRS’s overordnede formål er processen i forbindelse

med udstedelse eller ændring af standarderne opdelt i

flere faser. Processen i forbindelse med fastsættelse af

en ny nedskrivningsmodel for udlån, er skitseret i figur 3.21 I marts 2008 blev der udgivet et

”discussion paper” vedrørende hele IFRS 9-projektet, og efter gennemgangen af de indsendte

kommentarer blev der i juni 2009 udsendt en anmodning om kommentarer til fase to af projektet

vedr. fastsættelse af en ny nedskrivningsmodel for udlån. Efter gennemgang af de indsendte kom-

mentarer publicerede IASB i november 2009 et udkast til en ny nedskrivningsmodel. Udkastet

indeholdt et forslag til en nedskrivningsmodel baseret på forventede tab, hvor renteindtægterne

19 Conceptual Framework (internetside)
20 About the IFRS Foundation and the IASB (internetside)
21 How we develop IFRSs (internetside) +egen tilvirkning
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reduceres med de oprindeligt forventede tab fordelt over levetiden. Efter modtagelse af kommenta-

rer til udkastet har FASB og IASB udgivet et fælles tillæg til ED/2009/12 omhandlende en ned-

skrivningsmodel, som også kan bruges på åbne porteføljer22. Tillægget er en kombination af deres

respektive tidligere foreslåede nedskrivningsmodeller og virker som udgangspunkt komplekst.23

Det er min vurdering, at den ovenfor skitserede proces sikrer, at der skabes hensigtsmæssige ram-

mer for udarbejdelse og ændring af regnskabsstandarder. Begrebsrammen, som danner grundlag for

udstedelse af nye regnskabsstandarder, er i samarbejde mellem IASB og FASB under opdatering,

således at der kan dannes et fælles grundlag for udarbejdelse af fremtidige regnskabsstandarder.

Første fase, fase A, af arbejdet er afsluttet.24

2.3 Delkonklusion

Under den seneste finansielle krise har der været rettet meget kritik mod den nuværende nedskriv-

ningsmodel, der kritiseres for at have været procyklisk. Derefter har bl.a. G20 og FSB opfordret til,

at der udarbejdes en ny nedskrivningsmodel, der tager hensyn til forventede tab og fremmer finan-

siel stabilitet. IASB er desuden blevet opfordret af mange andre organisationer til at gøre regnskabs-

reglerne lettere at forstå, implementere og fortolke.

IFRS er udbredt globalt, hvilket medfører, at nedskrivningsmodellen påvirker finansiel stabilitet

globalt, og en ny nedskrivningsmodel vil dermed kunne fremme global finansiel stabilitet i tråd med

G20’s og FSB’s krav. Effekten vil dog yderligere forstærkes, såfremt IASB og FASB i fællesskab

kan vedtage en nedskrivningsmodel baseret på forventede tab.

Reguleringen af finansielle aktiver er både et komplekst og meget omdiskuteret område, hvorfor

processen omkring udarbejdelsen af en ny standard er meget lang. I processen bliver der i høj grad

taget højde for de indsendte kommentarer, hvilket sikrer, at nedskrivningsmodellen bliver grundigt

gennemarbejdet. Kravet fra G20 og FSB om, at nedskrivningsmodellen skal fremme finansiel stabi-

litet, operationaliseres i kapitel 3 ud fra forskellige definitioner af finansiel stabilitet.

22 Der skelnes mellem åbne og lukkede porteføljer. Ved åbne porteføljer er der mulighed for tilgang af nye udlån, mens der modsat
ikke er mulighed for tilgang af nye udlån til lukkede porteføljer.

23 Phase II – Amortised cost and impairment of financial assets (internetside)
24 Conceptual Framework (internetside)
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3 Nytteværdi
I dette kapitel defineres nytteværdi set i forhold til den finansielle rapportering. G20’s og FSB’s

nytteværdi baseres på et mål om at fremme finansiel stabilitet, mens IASB’s nytteværdi kommer til

udtryk i begrebsrammen. Begge typer af nytteværdi behandles i kapitlet og søges operationaliseret

til brug for analysen.

3.1 Nytteværdi set i forhold til finansiel stabilitet

Finansiel stabilitet kan anskues på et utal af måder og ligeledes fremmes på et utal af måder. I af-

handlingen fokuseres på forskellige nedskrivningsmodeller for udlån i pengeinstitutter. Nedskriv-

ningsmodeller kan udarbejdes således at de enten har en negativ, ingen eller en positiv påvirkning

på finansiel stabilitet. Nedskrivningsmodellerne for udlån i pengeinstitutter har dog den begræns-

ning, at de ikke alene kan forhindre en finansiel krise. Flere anerkendte organisationer mener dog,

jf. kapitel 2.1, at den nuværende nedskrivningsmodel ligefrem bidrager til finansiel ustabilitet,

hvorfor målsætningen er, at den nye nedskrivningsmodel skal ændres således, at den direkte bidra-

ger til finansiel stabilitet.

I dette afsnit tages der udgangspunkt i den tilgang, der fremsættes af G20 og FSB m.fl. I kapitel 8

udfordres denne tilgang gennem en vurdering af, om der i højere grad skal være sammenhæng

mellem reglerne i regnskabsstandarderne og solvenskrav, og dermed om det er den finansielle

rapporterings formål at fremme finansiel stabilitet. Svaret afhænger af resultatet af analysen i kapit-

lerne 4-7.

I afhandlingen inddrages tre udvalgte definitioner af finansiel stabilitet for i bedst mulig omfang at

belyse flere forskellige tilgange til finansiel stabilitet. Tilgangene er udvalgt blandt 12 definitioner

af finansiel stabilitet, som er samlet i et Working Paper fra IMF med titlen ”Defining Financial

Stability”25. De tre definitioner repræsenterer efter min opfattelse tre forskellige plausible definitio-

ner af finansiel stabilitet. De tre definitioner af finansiel stabilitet sammenkædes med nedskrivnin-

ger af udlån for at gøre dem operationelle til brug i analysen.

25 IMF, Defining Financial Stability (internetside)
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Den første af de definitioner, der er udvalgt, er Roger Fergusons26 definition af finansiel stabilitet.

27

Det er min opfattelse, at nedskrivninger på udlån alt andet lige vil påvirke aktivpriserne og efter-

spørgslen. Dette begrundes med, at nedskrivninger påvirker pengeinstitutternes indtjening og der-

med deres kapitalforhold, som styrer deres mulighed for og villighed til at låne penge ud. Pengein-

stitutternes udlånsvækst påvirker efterspørgslen i samfundet og kan derfor være med til at forårsage,

at priserne på en vigtig gruppe af finansielle aktiver afviger markant fra deres fundamentale værdi.

Procykliske nedskrivningsregler vil som ofte føre til en overnormal udlånsvækst, som kan resultere

i bobledannelser og efterfølgende korrektion af aktivpriser. Korrektionen af aktivpriser medfører

store nedskrivninger og dermed en finansiel krise, som påvirker den økonomiske vækst og udvik-

ling i en negativ retning. Dette var også tilfældet under den seneste finansielle krise, hvor pengein-

stitutterne før krisen havde lave nedskrivningsprocenter og derved en bedre solvens, hvilket gav

mulighed for at øge udlånene jf. bilag 13.5 og 13.6.28 Af bilag 13.5 ses, at udlånsvæksten i 2005-

2008 har været over 10 % og af bilag 13.6 ses det, at nedskrivningerne i samme periode lå væsent-

ligt under de gennemsnitlige nedskrivninger for perioden 1980-2004. Modsat vil pengeinstitutterne

under en lavkonjunktur have store nedskrivninger, hvilket forværrer pengeinstitutternes solvens og

dermed deres mulighed for at udlåne penge. Nedskrivningsreglerne skal derfor ikke være procykli-

ske. Nedskrivningsreglerne skal være enten kontracykliske, dvs. at de reducerer konjunkturudsvin-

gene, eller neutrale og dermed ikke påvirke konjunkturudsvingene. Dermed er der chance for, at det

makroprudentielle29 mål i form af at beskytte den finansielle sektor fra perioder med overnormal

samlet udlånsvækst opnås.

26 Roger Ferguson er bestyrelsesmedlem i U.S. Federal Reserve System
27 IMF, Defining Financial Stability (internetside), side 14
28 Nationalbankens Kvartalsoversigt - 3. kvartal 2009 - Kreditinstitutter og procyklikalitet, s. 66
29 Et mål rettet mod den samlede finansielle sektor

Roger Ferguson definerer finansiel stabilitet omvendt ud fra en definition af finansiel usta-

bilitet. Finansiel ustabilitet defineres som en situation karakteriseret ved, at priserne på en

vigtig gruppe af finansielle aktiver afviger markant fra deres fundamentale værdi og/eller

indenlandske og evt. internationale markedsmekanismer og kredittilgængelighed er væsent-

lig fordrejet, med det resultat, at den samlede efterspørgsel afviger væsentligt fra økonomi-

ens produktionskapacitet.
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Den seneste finansielle krise har ifølge FSB medført, at der er kommet øget fokus på sammenhæn-

gen mellem bankprofit, udlånsaktivitet, tilstrækkelighed af kapital og nedskrivningsregler. FSB har

ligeledes foretaget en sammenligning af vækst i BNP og den relative nedskrivningsprocent for

USA, som viser, at der i perioder med en lav nedskrivningsprocent er høj vækst i BNP, og i perio-

der med en høj nedskrivningsprocent er lav vækst i BNP jf. figur 4.30

Figur 4. Kilde: Report of the FSF Working Group on Provisioning (internetside), side 4.

Det afgørende spørgsmål bliver imidlertid, hvilken effekt nedskrivningsprocenterne har i forhold til,

hvilken effekt alle andre mulige faktorer har. Såfremt der er en høj negativ korrelation mellem

nedskrivningsprocenter og BNP-vækst, bør nedskrivningsprocenten enten holdes konstant eller høj

ved højkonjunkturer og lav ved lavkonjunkturer for dermed at virke kontracyklisk. Resultatet bliver

enten en nedskrivningsmodel, som medfører indregning af en konstant nedskrivning til imødegåelse

af tab, eller en nedskrivningsmodel, som medfører indregning af nedskrivninger modsat konjunktu-

ren. Den konstante nedskrivning til imødegåelse af tab bør beregnes på baggrund af det tab, der

forventes over det finansielle aktivs løbetid. Skal nedskrivningen til imødegåelse af tab indregnes

modsat konjunkturen, skal der nedskrives relativt mere under højkonjunkturer og relativt mindre

under lavkonjunkturer.

30 Report of the FSF Working Group on Provisioning, side 3
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Såfremt G20’s målsætning om vedvarende økonomisk vækst og udvikling skal fremmes, skal ned-

skrivningsreglerne derfor som minimum medføre, at nedskrivning foretages upåvirket af konjunktu-

rerne og derved sikrer en konstant BNP-vækst. I nedskrivningsmodellen vil det derfor være oplagt

at indregne et forventet tab svarende til det tab, der kan forventes over en hel konjunkturcyklus

(med samme længde som udlånenes løbetid) fordelt over udlånenes løbetid. Opgørelse af det for-

ventede tab over en hel konjunkturcyklus vil i sagens natur give problemer, da en konjunkturcyklus

om 10 år vil have helt andre aspekter end en konjunkturcyklus i dag. Regnskabsmæssigt vil det

medføre en jævn løbende nedskrivning, som ikke vil afspejle konjunkturens udvikling.

De ovenstående anbefalinger er i overensstemmelse med BaselKomitéens anbefalinger, som er

gennemgået i afsnit 2.1.

BaselKomitéen arbejder desuden i forbindelse med færdiggørelsen af Basel III med at fastsætte

variabler til brug for den kontracykliske kapitalbuffer. En buffer, der skal sikre, at den finansielle

sektor som helhed kan modstå stress.

BaselKomitéen har vurderet, at til at identificere hvornår den kontracykliske kapitalbuffer skal

forøges, er udlånsvæksten det bedste mål, specielt når afvigelsen mellem udlån i forhold til BNP og

dens trend benyttes. Variablen har vist, at den er god til at forudsige kommende perioder med finan-

sielt stress. 31

Det er min opfattelse, at Basel-komitéen har arbejdet langt mere dybdegående med kriterierne for

fastsættelse af, hvornår der er brug for opbygning af buffere/nedskrivninger til imødegåelse af tab

end IASB. Ligeledes er det min opfattelse, at Basel-komitéen i højere grad har de fornødne kompe-

tencer. Basel-komitéens konklusioner bekræfter dermed min opfattelse af, at det er vigtigt, at ud-

lånsvæksten bliver begrænset og holdes konstant. I forbindelse med vurderingen af nytteværdi set i

forhold til finansiel stabilitet illustreres sammenhængen mellem nedskrivningsprocent og BNP for

at give et illustrativt billede af nedskrivningernes og BNP-vækstens udvikling ved brug af de enkel-

te nedskrivningsmodeller.

31 Guidance for national authorities operating the countercyclical capital buffer, side 8
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Den anden udvalgte definition af finansiel stabilitet, der inddrages, er Sir Andrew Larges32 definiti-

on af finansiel stabilitet.

33

Det er ligeledes min opfattelse, at tillid er et vigtigt element i finansiel stabilitet, da manglede tillid

vil føre til volatilitet. Volatilitet kan medføre store fald i visse aktivklasser, da investorer vil søge

mod mere sikre aktiver. Fald i aktivpriser medfører finansiel ustabilitet og dermed større nedskriv-

ninger i pengeinstitutterne.

Tilliden afhænger i høj grad af, hvornår pengeinstitutterne indregner nedskrivninger (timingen), og

om de indregnede nedskrivninger er tilstrækkelige til at dække de tab (størrelsen), der indtræffer.

Såfremt et pengeinstitut f.eks. år efter år indregner mindre nedskrivninger, end der realiseres, for-

svinder tilliden. Modsat vil et pengeinstitut have mulighed for at opbygge tillid ved at indregne

tilstrækkelige nedskrivninger til imødegåelse af de tab, der måtte komme. Nedskrivningerne til

imødegåelse af tab er pt. styret af IAS 39, som ikke giver mulighed for at indregne tab, før der

konstateres objektive indikationer for værdiforringelse (OIV). Derimod vil en nedskrivningsmodel,

der tillader indregning af forventede tab, give pengeinstitutterne mulighed for at indregne nedskriv-

ninger, før der indtræffer OIV, og på den måde sikre en mere jævn indregning af tab. Samtidig vil

det i en vis grad tvinge pengeinstitutterne til at hæve deres priser, således at de får betaling for den

risiko, de tager.34 Samlet vil det øge tilliden til den finansielle sektor, såfremt der benyttes en ned-

skrivningsmodel, der indregner tab tidligere i forløbet. Ligeledes vil den fremgangsmåde, der benyt-

tes til at beregne nedskrivningerne have en påvirkning på tilliden. Fremgangsmåden skal skabe tillid

til, at vurderingen af nedskrivninger baseres på objektive data frem for de i pengeinstituttet ansvar-

liges bedste skøn. For som f.eks. perioden op til den seneste finansielle krise viser, har mennesket

en tilbøjelighed til at blive ”forført” af den gode stemning.35

32 Britain’s most senior financial regulators / Deputy Governor of the Bank of England
33 IMF, Defining Financial Stability (internetside), side 15
34 Her ses bort fra den effect udbud/efterspørgsel har, som dog i praksis i høj grad vil påvirke prisdannelsen
35 Østrup, Finn: Finansielle kriser, side 36 ff

Han definerer finansiel stabilitet i bred forstand med fokus på at fastholde tilliden til det finan-

sielle system. Trusler mod tilliden kan komme fra makroøkonomiske chok af forskellig art.

Disse chok kan spredes, så der stilles spørgsmål ved likviditeten eller opfyldelsen af kontrakter.

Symptomer på finansiel ustabilitet kan inkludere volatile og uforudsigelige skift i priser.
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Forventede tab er for de primære interessenter såvel som for enheden baseret på skøn. Det er for

både de primære interessenter og enheden nødvendigt at kigge på historiske data og udviklingen

henover flere konjunkturcyklusser for at fastsætte et velovervejet skøn. Fremtidige nedskrivnings-

procenter vil dog oftest afvige fra tidligere nedskrivningsprocenter bl.a. på grund af ændrede mar-

kedsforhold. Det er derfor vigtigt, at data fra de tidligere konjunkturcyklusser ændres, således at de

afspejler de ændrede markedsforhold, når de skal bruges til at forudsige fremtidige konjunkturcy-

klusser. Alt andet lige vil enheden dog have det bedste datagrundlag for vurdering af forventede

nedskrivninger, hvorfor de primære interessenter gerne skulle kunne basere sig på enhedens skøn-

nede forventede tab. Enheden har samtidig størst kendskab til porteføljens enkelte låntagere.

En tilstrækkelig nedskrivning til imødegåelse af tab hænger efter min opfattelse i høj grad sammen

med pengeinstitutternes risikovurdering. Op til den seneste finansielle krise var risikovurderingen

efter min opfattelse forkert, hvilket medførte, at pengeinstitutterne ikke havde foretaget tilstrække-

lige nedskrivninger til imødegåelse af tab. Samtidig gav det sig udslag i, at pengeinstitutterne ikke

tog sig tilstrækkeligt betalt for den risiko, de påtog sig.

Den tredje definition af finansiel stabilitet, der medtages i afhandlingen, er Norges Banks definition

af finansiel stabilitet.

36

Sammenhængen mellem finansiel stabilitet og nedskrivninger på udlån er med udgangspunkt i

Norges Banks definition af finansiel stabilitet, at forøgede nedskrivninger til imødegåelse af tab kan

medvirke til at styrke pengeinstitutterne mod indtraf af uventede konjunkturudsving. Nedskrivnin-

gerne til imødegåelse af tab skal benyttes, når der efterfølgende realiseres tab. Det betyder, at ned-

skrivninger til imødegåelse af tab skal foretages løbende og primært i økonomisk gode tider, således

at pengeinstitutterne er godt polstret mod en væsentlig negativ makroøkonomisk begivenhed. En

tilstrækkelig nedskrivning til imødegåelse af tab resulterer i, at pengeinstitutterne kan fungere nor-

malt og dermed varetage deres essentielle opgaver i form af at formidle finansiering, gennemføre

36 IMF, Defining Financial Stability (internetside), side 15

Ifølge Norges Bank betyder finansiel stabilitet, at det finansielle system er robust mod

forstyrrelser i økonomien, så det kan formidle finansiering, gennemføre betalinger og

omfordele risiko på en tilfredsstillende måde.
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betalinger og omfordele risiko på en tilfredsstillende måde. Under den seneste finansielle krise var

mange af pengeinstitutterne ikke tilstrækkeligt polstret til at kunne modstå tabene og dermed vare-

tage deres essentielle opgaver, hvilket til dels skyldes en utilstrækkelig risikovurdering. Det har som

tidligere nævnt betydet, at renterne ikke i tilstrækkelig grad modsvarede risikoen ved udlånene og

ligeledes, at der ikke blev opbygget de nedskrivninger til imødegåelse af tab, der var nødvendige til

at klare de tab, der måtte indtræffe senere.

Det er altså nødvendigt at opsætte retningslinjer for vurderingen af skøn, da de ansvarlige organer i

pengeinstitutterne i gode tider synes at undervurdere den sammenhæng, der er mellem afkast og

risiko på lang sigt. Derfor skal en ny nedskrivningsmodel indeholde retningslinjer for fastsættelse af

nedskrivningerne til imødegåelse af tab, som ikke blot baseres på skøn fra de ansvarlige organer i

pengeinstitutterne, men i højere grad på faktorer som historik over lange tidsperioder, hvor der

indgår både høj- og lavkonjunkturer.

Samlet er målet med nedskrivningsreglerne ikke at sikre overlevelse af det enkelte pengeinstitut,

men derimod at sikre, at der ikke opbygges systemisk risiko, dvs. en risiko for at et pengeinstituts

problemer påvirker andre pengeinstitutter og dermed udløser en finansiel krise.

Ovenfor er angivet tre forskellige måder at anskue finansiel stabilitet på. Der er dog mange flere

måder at anskue sammenhængen mellem nedskrivninger af udlån og finansiel stabilitet på. I afhand-

lingen fokuseres på de - efter min opfattelse - centrale elementer på baggrund af de ovenfor udvalg-

te definitioner af finansiel stabilitet, idet disse vurderes at dække over de vigtigste forhold omkring

finansiel stabilitet og samtidig opstiller tre forskellige krav til nedskrivningsmodellerne.

I sagens natur kan nedskrivningsmodeller ikke alene hindre finansielle kriser, hvorfor andre tiltag

også skal medvirke til at sikre finansiel stabilitet. De centrale elementer i forhold til finansiel stabili-

tet jf. ovenfor har tilsvarende en begrænsning, idet de f.eks. ikke umiddelbart kan regulere hvor stor

ejendomseksponering et pengeinstitut må have, hvilket understreger vigtigheden af implementering

af andre tiltag, som skal medvirke til at sikre finansiel stabilitet. Imidlertid kan den nuværende

nedskrivningsmodel, som påpeget af mange kritikere, have påvirket udlånsvæksten, tilliden og

pengeinstitutternes evne til at fungere normalt under en lavkonjunktur i en negativ retning.

Der vil til en vis grad være modstrid mellem det forhold, at pengeinstituttet har en jævn nedskriv-

ning, og det at pengeinstituttet skal være robust. Dette behandles i afsnit 3.3.
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3.2 Nytteværdi set i forhold til begrebsrammen

De primære interessenter tilfører enheder kapital til brug for finansiering af den enkelte enheds

aktiviteter. Tilførslen af kapital kan enten ske ved køb af aktier eller obligationer udstedt af enheden

eller ved at yde kredit til enheden. I alle tre tilfælde påtager de primære interessenter sig en risiko.

Når de primære interessenter ønsker at påtage sig en risiko, skyldes det, at de forventer at modtage

et afkast, der er større end det risikofrie afkast. Der opstår således en forventning om at modtage

honorering for den risikovillige kapital, der stilles til rådighed for enheden i form af et risikojusteret

afkast eller en risikojusteret rente.

For at sikre at enhedens ledelse forvalter kapitalen på en hensigtsmæssig måde, overvåges enhedens

præstation – også kaldet kontrolopgaven37. Enheden skal således give information til de primære

interessenter til brug for kontrolopgaven. Dette sker dels gennem finansiel rapportering dels gen-

nem anden offentlig information. I afhandlingen fokuseres på den finansielle rapportering i form af

årsrapporter.

De primære interessenter vurderer ligeledes de forventede fremtidige pengestrømme for at afgøre,

om de fortsat ønsker at være eksponeret i forhold til enheden – også kaldet prognoseopgaven38.

IASB redegør for, at informationsbehovet til prognoseopgaven er så omfattende, at den nødvendige

information til kontrolopgaven er indeholdt heri.39

I forbindelse med kontrol- og prognoseopgaven vurderer de primære interessenter præstationen

både bagud- og fremadrettet.40 Størrelsen af nytteværdien af såvel den bagud- som fremadrettede

information afhænger af den enkelte investor, långiver eller anden kreditor. Långivere og andre

kreditorer lægger - efter min opfattelse - stor vægt på enhedens evne og vilje til at honorere deres

fremtidige forpligtelser og derfor stabilitet i enhedens præstation. Disse interessenter får som ud-

gangspunkt et på forhånd fastsat afkast i form af en rente og er derfor ikke interesseret i, at enheden

løber større risiko end nødvendigt for at sikre, at denne kan opfylde sine forpligtelser. Disse interes-

senter bliver nemlig ikke betalt for, at enheden efterfølgende tager større risici.

Investorer lægger i højere grad vægt på fremtidigt potentielt afkast og lægger derfor ikke i samme

grad vægt på stabilitet i enhedens præstation. De primære interessenter bruger informationen på

forskellig vis, og der er et utal af måder til at estimere forventede fremtidige pengestrømme på.

37 Exposure draft of Conceptual Framework for financial reporting, objective 12
38 Exposure draft of Conceptual Framework for financial reporting, objective 10
39 Exposure draft of An improved Conceptual Framework for Financial Reporting, BC1.20
40 The Conceptual Framework for Financial Reporting, objective 3 og 20
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Essensen er dog, at jo mere brugbar information der gives, jo højere vil nytteværdien alt andet lige

være.

I vurderingen af det potentielle afkast indgår den bagudrettede præstation. Den bagudrettede infor-

mation er nemlig et vigtigt element til vurdering af, i hvilken grad tidligere forventninger er i over-

ensstemmelse med det realiserede, herunder til at vurdere/kontrollere enhedens egne skøn over

fremtiden, således at der er et bedre grundlag for udarbejdelse af fremtidige forventninger.41

Det potentielle afkast af en investering i en enhed afhænger af den måde, enheden skaber værdi på.

Værdiskabelsen i et pengeinstitut sker primært ved at modtage indlån og foretage udlån. Pengeinsti-

tuttet modtager indlån mod betaling af en rente og foretager udlån til en forventelig højere rente,

hvorved indtjeningen sker via forskellen i rentemarginalen. Udlånsrenten er et udtryk for de såkald-

te ”cost of funds” tillagt kreditrisiko, administrationsomkostninger og avance. Den afgørende faktor

for pengeinstituttets værdiskabelse er dets evne til at fastsætte kreditrisikoen. Når kreditrisikoen er

fastsat for lavt, vil pengeinstituttet have større nedskrivninger end forventet og/eller en for lille

indtjening i forhold til risikoen, hvilket vil medføre en risiko for at pengeinstituttet taber penge på

lang sigt. Såfremt kreditrisikoen er fastsat korrekt vil det resultere i en risikojusteret avance. Samlet

vurderes det potentielle afkast i et pengeinstitut på baggrund af renteindtægter fratrukket renteom-

kostninger og nedskrivninger, og det er bl.a. information om disse elementer, der kan påvirke de

primære interessenters beslutninger. I afhandlingen ligger fokus på information om nedskrivninger.

Definitionen af de primære interessenter foretages med udgangspunkt i, at denne gruppe ikke har

mulighed for at få udarbejdet finansiel rapportering med et særligt formål, mens f.eks. skattevæse-

net eller tilsynsmyndigheder har mulighed for at kræve, at enheden udarbejder finansiel rapporte-

ring med et særligt formål til deres brug. Desuden vurderes andre regnskabsbrugeres behov at være

dækket, såfremt de primære interessenters behov for information er dækket.42

Information, der kan påvirke de primære interessenters beslutninger er ifølge begrebsrammen rele-

vant. Relevans er en fundamental kvalitativ egenskab. Der skelnes i begrebsrammen mellem fun-

damentale kvalitative egenskaber og forøgende kvalitative egenskaber. Formålet med både de fun-

41 The Conceptual Framework for Financial Reporting, objective 4
42 Exposure draft of An improved Conceptual Framework for Financial Reporting, BC 1.6
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damentale og de forøgende kvalitative egenskaber er at øge nytteværdien for regnskabsbrugeren af

den finansielle rapportering. (QC 1-3 og 19)43

Relevant information er defineret som informationen, der har en bekræftelses-, en prognoseværdi

eller begge. Informationen behøver ikke i sig selv være en forudsigelse eller prognose for at have

prognoseværdi, men den skal blot kunne benyttes af regnskabsbrugeren i forbindelse med dennes

forventninger til afkast på tilførslen af ressourcer. (QC 6 og QC 7)

Information har en prognoseværdi, såfremt det kan benyttes af regnskabsbrugerne til at forudsige

fremtidige udfald. Informationen skal altså øge sandsynligheden for, at regnskabsbrugeren foretager

en korrekt forudsigelse af udfaldet af begivenheder. (QC 8) Det er i forbindelse med værdiansættel-

se af pengeinstitutter, at der indregnes en rentemarginal og tilhørende nedskrivning, der kan bruges

til at prognosticere de fremtidige pengestrømme.

Information har en bekræftelsesværdi, såfremt den giver feedback omkring tidligere forudsigelser.

Informationen skal altså gøre det muligt for regnskabsbrugerne at konstatere om tidligere forvent-

ninger var korrekte eller skal korrigeres, således at informationen kan benyttes ved udformning af

nye forventninger. (QC 9)

Når de primære interessenter benytter informationen i den finansielle rapportering til prognose- og

kontrolopgaven, er det vigtigt, at informationen præsenteres i overensstemmelse med kendsgernin-

gerne. Dette kaldes i begrebsrammen troværdighed. (QC 12) Nedskrivningerne af udlån skal derfor

fastsættes på baggrund af den tilhørende risiko. Såfremt nedskrivningerne først indregnes i forbin-

delse med realisation af et tab, har de primære interessenter ikke haft mulighed for ved indtraf af

begivenheden (bevilling af udlån) at forstå risikoen ved begivenheden.

Begrebsrammen opdeler troværdighed i fuldstændighed, neutralitet og fejlfrihed. (QC 12) Neutrali-

tet og fejlfrihed knyttes i høj grad til fastsættelse af skønnet, som det i høj grad er op til ledelsen at

fastsætte, hvorfor dette ikke behandles i afhandlingen.

Fuldstændighed angiver, at al nødvendig information præsenteres, således at regnskabsbrugerne kan

forstå begivenheden. Det betyder i afhandlingen, at den tilknyttede risiko til udlånet bør præsente-

res. (QC 13)

43 QC star for Qualitative characteristics og henviser til kapitel 3 i The Conceptual Framework for Financial Reporting
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Brugbar information er information, der både er relevant og troværdig. Hverken en troværdig præ-

sentation af en ikke relevant begivenhed eller en utroværdig præsentation af en relevant begivenhed

er brugbar information for regnskabsbrugeren.

Begrebsrammens kriterier til vurdering af nytteværdi kan vises i nedenstående kvalitetshierarki.

Figur 5. Kilde: Elling, Jens O., Finansiel rapportering og egen tilvirkning

Pilen nederst i figuren illustrerer, at jo tidligere information gives, jo højere er prognoseværdien og

jo lavere er troværdigheden. Omvendt er troværdigheden høj, og prognoseværdien lav, hvis infor-

mationen gives sent.

Begrebsrammen fastsætter yderligere fire forøgende kvalitative karakteristika, som skal være med

til at øge informationens brugbarhed. Disse er sammenlignelighed, verificerbarhed, rettidighed og

forståelighed. Disse skal også hjælpe ved fastsættelse af, hvilken af to eller flere mulige måder at

præsentere en begivenhed på, der giver den største brugbarhed for regnskabsbrugeren. De for analy-

sen væsentlige kvalitative karakteristika vurderes at være sammenlignelighed, rettidighed og forstå-

elighed, hvorfor der kort redegøres for disse nedenfor. (QC 19)

Sammenlignelighed angiver, at brugbarheden af information øges, såfremt informationen kan sam-

menlignes med identisk information fra andre enheder eller fra den samme enhed for en anden

periode eller dato. (QC20-QC25) For at opnå sammenlignelighed er det vigtigt, at den samme me-

tode benyttes for opgørelse af nedskrivninger. Der skal være konsistens. Sammenlignelighed drejer

sig i lige så høj grad om, at information skal kunne angive forskelle som fællestræk.

TroværdighedRelevans

Prognose-
værdi

Bekræftelses-
værdi

Fuldstændig Neutral Fejlfri

Brugbar information / nytteværdi

Tid
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At information er rettidig betyder, at regnskabsbrugerne har den relevante information til rådighed i

tide til at påvirke deres beslutninger. (QC29) I relation til nedskrivninger bør rettidighed forstås som

at nedskrivningernes forventede størrelse gives så tidligt som muligt til brug for vurdering af de

fremtidige pengestrømme. Prognoseværdi øges såfremt rettidigheden er høj.

At information er forståelig defineres som, at informationen er klassificeret, karakteriseret og præ-

senteret klart og kortfattet. (QC30) I relation til nedskrivninger betyder det, at der bør benyttes

konsistente metoder til beregning af nedskrivninger, og at disse ikke er for komplekse at forstå.

Forståeligheden er med til at øge både prognose- og bekræftelsesværdien.

De karakteristika, der benyttes i begrebsrammen, er sammenhængende, og f.eks. kan rettidighed

som nævnt knyttes til prognoseformålet. I afhandlingen vil det konkret betyde, at såfremt nedskriv-

ningerne i høj grad skal kunne benyttes til prognose, skal de være rettidige. Sammenhængene mel-

lem de kvalitative karakteristika og ligeledes elementerne af finansiel stabilitet viderebehandles i

afsnit 3.3.

3.2.1 Opdatering af begrebsrammen

Som nævnt ovenfor er IASB og FASB i gang med et konvergensprojekt med det formål at udarbej-

de en fælles begrebsramme. Målet er at skabe et solidt fundament for fremtidige regnskabsstandar-

der. Dette er nødvendigt, da IASB’s og FASB’s mål fremadrettet er at udstede regnskabsstandarder

sammen, og disse bygger på konceptet i begrebsrammen, hvorfor det er en nødvendighed, at disse

er identiske.

Projektet er opdelt i otte faser jf. bilag 13.2, hvoraf fase A om målsætningen med finansiel rapporte-

ring og den finansielle rapporterings kvalitative egenskaber ved brugbar information er færdiggjort

og implementeret i begrebsrammen. IASB og FASB vil i de kommende år arbejde videre med fase

B, C og D, som hhv. omfatter årsrapportens elementer og indregning, måling og definitionen af den

regnskabsaflæggende enhed. Fase B og D vurderes ikke at påvirke udlån, mens fase C ud fra de

foreløbige diskussioner forventes at medføre ændringer i målemetoderne, som kan påvirke udlån.

FASB og IASB har offentligt erklæret, at deres langsigtede mål er, at alle finansielle instrumenter

skal måles til dagsværdi. Det betyder, at de finansielle aktiver, der på nuværende tidspunkt måles til

amortiseret kostpris, herunder udlån, på lang sigt skal måles til dagsværdi.44

44 Information for observers on conceptual framework
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Konsekvensen af implementeringen af fase A i begrebsrammen er, at der foretages ændringer i

kvalitetshierarkiet. Det tidligere kvalitetshierarki er angivet i bilag 13.4, mens det nuværende er

angivet ovenfor.

Den væsentligste ændring er, at pålidelighed udskiftes med troværdighed. Ændringen medfører, at

troværdighed opprioriteres for at sikre den ønskede forståelse af de fundamentale kvalitative karak-

teristika, da der ofte har været forskellige fortolkninger af pålidelighed. Før har pålidelighed ofte

været knyttet til verificerbarhed frem for troværdighed. Nu ønsker IASB og FASB, at der lægges

mere vægt på, at de relevante begivenheder, der præsenteres, skal præsenteres troværdigt, og det vil

sige i overensstemmelse med kendsgerningerne, frem for at uafhængige fagligt kvalificerede obser-

vatører skal kunne nå til enighed om, at en begivenhed er troværdigt præsenteret.45 Det betyder, at

der ved vurdering af finansielle instrumenter fremadrettet skal lægges mere vægt på substansen

frem for formalia.

Derudover er der foretaget yderligere ændringer, som dog ikke behandles nærmere i afhandlingen

på grund af deres mindre betydning i relation hertil.

3.3 Sammenholdelse af de to nytteværdibegreber

Et af temaerne i denne afhandling er, hvorvidt de to nytteværdibegreber kan forenes. Den overord-

nede behandling heraf vil foregå i kapitel 8. Dog sammenholdes nytteværdibegreberne kort i det

afsnit for at belyse, hvor der vurderes at kunne være en sammenhæng, som er relevant for analysen.

Tillid er et af de tre elementer af finansiel stabilitet, som defineret ovenfor. For at nedskrivningerne

skal medvirke til opbygning af tillid, skal de være troværdige jf. begrebsrammen. Ligeledes skal

nedskrivningerne afspejle risikoen ved udlånet både i forhold til benyttelse i forbindelse med prog-

noseformålet og ligeledes for at opfylde kravet om rettidighed jf. begrebsrammen. At nedskrivnin-

gerne skal afspejle risikoen ved udlånet er sammenhængende med, at udlånsvæksten skal begræn-

ses, da indregning af nedskrivninger tidligt i forløbet vil reducere enhedens mulighed for udlåns-

vækst. Samtidig vil tidligere indregning af nedskrivninger alt andet lige medføre, at pengeinstitut-

terne bliver mere robuste, og dermed er der sammenhæng mellem mange af de ovenfor opstillede

krav til nedskrivningsmodellerne.

Ligesom der er sammenhæng mellem nogle af elementerne af nytteværdi i relation til finansiel

stabilitet og begrebsrammen, er der også modstrid mellem nogle af elementerne af nytteværdi. At

45 Exposure draft of An improved Conceptual Framework for Financial Reporting, BC2.19
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pengeinstitutter skal være robuste er til en vis grad i modstrid med, at pengeinstitutterne skal ind-

regne konstante nedskrivninger, idet robustheden sikres bedst ved up-front indregning af forventede

nedskrivninger.

I kapitlerne 4 - 7 behandles de enkelte elementer/karakteristika af nytteværdi særskilt for at gøre

analysen så overskuelig som mulig.

3.4 Delkonklusion

Definitionen af nytteværdi er central i vurderingen af nedskrivningsmodellerne, og som nævnt

består nytteværdi af to aspekter; fremme af finansiel stabilitet og de primære interessenters behov

for brugbar information.

Nytteværdi set i forhold til finansiel stabilitet defineres ud fra tre forskellige elementer, hvor ned-

skrivningerne dels skal sikre en stabil udlånsvækst for ikke at bidrage til overnormal efterspørgsel

og dermed bobledannelse, dels sikre, at investorerne har tillid til det finansielle marked og endelig

sikre, at nedskrivningerne foretages således, at der ikke er risiko for at pengeinstitutterne ikke kan

fungere normalt og dermed ikke kan varetage deres centrale opgaver. Helt afgørende for alle tre

elementer af finansiel stabilitet er, at nedskrivninger indregnes tidligere end under den nuværende

model.

Nytteværdi set i forhold til de primære interessenters behov for information indebærer, at den finan-

sielle rapportering skal give information, der er brugbar og her er det vigtigt, at substansen af begi-

venheden præsenteres korrekt, således at den kan benyttes i forbindelse med prognose- og kontrol-

opgaven. Som følge heraf kræves det, at der indregnes et forventet tab allerede i forbindelse med

bevilling af udlånene, således at informationen er relevant og troværdig samt at den risiko, der er

tilknyttet udlånsporteføljen, fremstår klart for regnskabsbrugeren. For at øge nytteværdien af infor-

mationen er det yderligere vigtigt, at de forøgende kvalitative karakteristika; sammenlignelig, retti-

dig og forståelig, søges maksimeret.

Den seneste opdatering af begrebsrammen har medført, at fokus har ændret sig fra verificerbarhed

mod troværdighed og derfor fra en faktisk tabsmodel til en forventet tabsmodel.

Der er til en vis grad sammenhæng mellem elementerne på tværs af de to nytteværdibetragtninger,

ligesom der også er modstrid mellem enkelte af elementerne, hvilket betyder, at ingen af nedskriv-

ningsmodellerne vil kunne opfylde alle elementerne/karakteristika maksimalt.
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4 Teoretisk og praktisk analyse af nedskrivningsmodellen i IAS 39

I dette kapitel gennemgås den nuværende nedskrivningsmodel. Nedskrivningsmodellen belyses med

et caseeksempel, og der foretages en vurdering af modellens nytteværdi set i forhold til finansiel

stabilitet og begrebsrammen.

4.1 Beskrivelse af nedskrivningsmodellen

Nedskrivningsmodellen betegnes som en faktisk tabsmodel, dvs. en model, hvor nedskrivninger

først kan indregnes, når der er indtruffet såkaldte tabsbegivenheder.

Ved brug af IAS 39 måles et finansielt aktiv til amortiseret kostpris, hvilket indebærer, at der sker

en konstant periodisk forrentning over aktivets løbetid. 46 Benyttelse af amortiseret kostpris medfø-

rer, at der ikke tages højde for renteændringer, men kun ændringer i forventede pengestrømme. I de

forventede fremtidige pengestrømme indgår ikke forventninger til kredittab. (IAS 39, paragraf 9)

Udlån skal i forbindelse med regnskabsafslutning nedskrivningstestes. Udlån eller en gruppe af

udlån er værdiforringet, og tab er lidt hvis og kun hvis, der er indtruffet OIV. OIV skal være ind-

truffet efter første indregning som følge af en eller flere begivenheder med indflydelse på de forven-

tede fremtidige pengestrømme, og disse skal kunne estimeres pålideligt. (IAS 39, paragraf 59)

Der vil ofte være tale om, at flere begivenheder har medført værdiforringelsen. Tab forventet på

baggrund af fremtidige begivenheder skal uanset sandsynlighed ikke indregnes. OIV inkluderer

observerbare data ved følgende tabsbegivenheder: (IAS 39, paragraf 59)

- betydelige økonomiske vanskeligheder

- et kontraktbrud, som f.eks. konkurs eller manglende betaling af ydelse

- en lempelse af lånevilkårene som følge af økonomiske eller juridiske grunde på baggrund af

låntagers finansielle problemer, som långiver ikke ellers ville tilbyde

- det er sandsynligt at låntager enten vil gå konkurs eller foretage en rekonstruktion

- ophør af det aktive marked for det finansielle aktiv på grund af finansielle problemer

- observerbare data, der indikerer, at der er en målelig nedgang i estimerede fremtidige penge-

strømme fra en gruppe udlån efter første indregning, selvom nedgangen ikke kan fordeles på

individuelle udlån.

Såfremt der er objektive indikationer for, at værdiforringelse er indtruffet, beregnes nedskrivningen

som forskellen mellem aktivets regnskabsmæssige værdi fratrukket nutidsværdien af de forventede

46 Fedders, Jan og Steffensen, Henrik: Årsrapport efter internationale regnskabsstandarder – fra dansk praksis til IFRS, s. 694
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fremtidige pengestrømme tilbagediskonteret med den oprindeligt fastsatte effektive rente. Tabet

føres i resultatopgørelsen. (IAS 39, paragraf 63)

Benyttelse af OIV, som kriterium for nedskrivning indebærer, at der kun kan indregnes en ned-

skrivning, såfremt der er indtruffet OIV, uanset sandsynligheden for at tabsbegivenheder indtræffer

i fremtiden. Det betyder endvidere, at selvom sandsynligheden for fremtidige tab forøges efter

udlånstidspunktet, vil dette ikke blive afspejlet i nedskrivningen til imødegåelse af tab. Benyttelse

af OIV, som ”trigger” for nedskrivninger, vurderes uhensigtsmæssig i situationer, hvor der kræves

en øget rentemarginal for låntagere med forhøjet risiko. I de situationer vil der nemlig ikke tilsva-

rende ske indregning af en øget nedskrivning til imødegåelse af tab, før der indtræffer OIV47. Her-

ved bliver nedskrivningerne indregnet for sent, da de ikke ”matches” med den forøgede risiko på de

tilhørende renteindtægter.48

I en gruppe af udlån skal udlån, der vurderes individuelt signifikante, vurderes individuelt for vær-

diforringelse. Derefter skal de resterende udlån vurderes for værdiforringelse. Dette kan enten gøres

individuelt eller samlet. De udlån, der er vurderet individuelt signifikante, og hvor der ikke vurderes

at være behov for nedskrivning, skal indgå i en gruppe med lignende kreditrisikokarakteristika og

skal herefter vurderes samlet for værdiforringelse. I IAS 39 argumenteres for, at der godt kan identi-

ficeres nedskrivninger på porteføljebasis, som ikke kan identificeres individuelt. Derimod skal

udlån, der er vurderet individuelt signifikante, og hvor der vurderes at være behov for nedskrivning,

ikke indgå i en gruppe. (IAS 39, paragraf 64)

For at udlån kan nedskrivningstestes gruppevis skal de have lignende kreditkarakteristika eller ens

rating. Ratingen skal tage højde for type, industri, geografisk placering, typen af pant, past-due

status og andre relevante faktorer. (IAS 39, paragraf AG88)

Vurderingen af, om grupper af udlån er værdiforringet, baseres på baggrund af historiske tabserfa-

ringer for aktiver med de samme kreditrisikokarakteristika som de udlån i gruppen. Såfremt enhe-

den ikke har egne historiske tabserfaringer benyttes erfaringer fra peer-groups for sammenlignelige

udlån. De historiske tabserfaringer justeres på baggrund af aktuelle observerbare data for at afspejle

effekterne af nuværende markeds- og finansielle forhold.

Det betyder, at ændringer i estimater af fremtidige pengestrømme afspejler ændringer i relaterede

observerbare data fra periode til periode, som f.eks. ændringer i arbejdsløsheden.

47 Her ses bort fra eventuelle sikkerheder
48 KPMG, Nye regnskabsregler for nedskrivning af udlån m.v.
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IASB har flere gange fremført, at nedskrivningskravene i IAS 39 er tolket for stramt, således at de

indregnede nedskrivninger til imødegåelse af tab bliver for små. I afhandlingen fokuseres dog ikke

yderligere på denne diskussion, idet afhandlingen tager udgangspunkt i de konsekvenser IAS 39 har

haft, uanset om den til en vis grad er blevet misfortolket.

4.2 Caseeksempel

I caseeksemplet benyttes et pengeinstitut, der opererer i Danmark og aflægger årsrapport efter

IFRS. Enheden har flere forskellige låneporteføljer. I afhandlingen fokuseres udelukkende på ud-

viklingen i én låneportefølje, idet dette vurderes at resultere i de mest overskuelige data og resulta-

ter. Der er tale om en statisk portefølje, dvs. en portefølje uden tilgang af udlån, og hvor afgang kun

finder sted, såfremt karakteristika for visse udlån afviger fra den resterende gruppe af udlån. Lånene

er ydet 1. januar 2011 og har en løbetid på 5 år. Lånene er alle annuitetslån med en kuponrente på 6

%, og der er ingen individuelt signifikante lån. Porteføljen består af 200 udlån hver med en hoved-

stol på 500 tkr. og dermed en samlet hovedstol på 100.000 tkr. For at gøre resultaterne så sammen-

lignelige som muligt er låneomkostninger ikke medtaget i beregningen, og der ses ligeledes bort fra

pant og andre sikkerheder, der i praksis vil influere på nedskrivningerne.

Ydelsen er beregnet således: kr.640.739.23
)^06,01(1

06,0000000.100

n)^rentesatse(11

rentesatsHovedstol
5levetid












Følgende begivenheder indtræffer i porteføljens levetid:

01-01-2011 Forventninger til tab: 2014: 2,0 % og 2015: 2,5 % (akkumuleret 4,5 %)

31-12-2012 Ændring i forventninger til tab: 2014: 2,5 % og 2015: 3,5 % (akkumuleret 6,0 %)

31-12-2013 Der indtræffer OIV for gruppen af udlån (baseret på forventninger for 2012)

31-12-2014
Der identificeres en forøget tabsrisiko på 8 lån, der kvalificerer som OIV (tab 50
%), og der realiseres tab på 5 udlån

31-12-2015 Der realiseres tab på yderligere 7 udlån (akkumuleret 12 udlån)

Alle begivenhederne indtræffer i den første halvdel af regnskabsåret, hvorfor effekten af begiven-

heder, der indtræffer, påvirker hele regnskabsåret, og det er i caseeksemplet forudsat, at der ikke

forventes ændringer i fremtidige markeds- og finansielle forhold. Det er ligeledes forudsat, at der

ikke udarbejdes delsårsrapporter. For beregninger og kommentarer til beregninger vedr. IAS 39

henvises til bilag 13.6.
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Ved brug af modellen i IAS 39 fremkommer nedenstående resultatpåvirkning (tabel 1):

31-12-2011 31-12-2012 31-12-2013 31-12-2014 31-12-2015

Resultatopgørelse

Nettorenteindtægt 6.000.000 4.935.622 3.807.380 2.546.159 1.251.874

Tab og nedskrivninger -1.088.102 -971.422 198.819

Resultatpåvirkning 6.000.000 4.935.622 2.719.278 1.574.737 1.450.694

Balance

Udlån 82.260.360 63.456.342 43.524.082 22.924.092 1.860.704

Nedskrivning -1.088.102 -2.059.524 -1.860.704

Regnskabsmæssig værdi 82.260.360 63.456.342 42.435.980 20.864.568 0

4.3 Vurdering af nytteværdi

4.3.1 Nytteværdi set i forhold til finansiel stabilitet

For at sikre finansiel stabilitet kræves det, at nedskrivningerne skal sikre en stabil udlånsvækst for

ikke at bidrage til overnormal efterspørgsel og dermed bobledannelse jf. det første element af finan-

siel stabilitet. Det er min opfattelse, at IAS 39 ikke sikrer en stabil udlånsvækst, da nedskrivninger-

ne først indregnes, når der identificeres tendenser mod lavkonjunktur, hvilket fremmer lavkonjunk-

turen. Tilsvarende medfører nedskrivningsmodellen, at der ikke eller kun i begrænset omfang ind-

regnes nedskrivninger under en højkonjunktur. Det medfører, at nedskrivningsmodellen er procyk-

lisk og således fremmer finansiel ustabilitet.

Dette er i tråd med FSB’s graf, jf. figur 4 ovenfor, hvor nedskrivningsprocenterne specielt i årene

2004-2006 var lave, og hvor der samtidig var høj BNP-vækst. Her skal det bemærkes, at IAS 39

trådte i kraft for regnskabsperioder begyndende 1. januar 2005 eller senere. (IAS 39, paragraf 103)

For at sikre finansiel stabilitet skal nedskrivningerne ligeledes bidrage til at sikre, at de primære

interessenter har tillid til pengeinstitutterne. Ved brug af nedskrivningsmodellen i IAS 39 får de

primære interessenter ikke mulighed for at opbygge denne tillid i væsentlig grad, da tillid skal

skabes løbende gennem en enheds løbende indregning af forventede nedskrivninger til imødegåelse

af tab og den senere sammenholdelse med realiserede nedskrivninger. Fremgangsmåden til bereg-

ning af nedskrivninger til imødegåelse af tab vurderes dog hensigtsmæssig i forhold til opbygning

af tillid, da fremgangsmåden er baseret på OIV og dermed i mindre grad på subjektive vurderinger.

Det tredje element af finansiel stabilitet kræver, at nedskrivningerne til imødegåelse af tab skal

foretages således, at der ikke opstår risiko for, at pengeinstitutterne ikke kan fungere normalt og
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dermed ikke kan varetage deres centrale opgaver. Nedskrivningsmodellen i IAS 39 medfører ikke

en løbende nedskrivning til imødegåelse af tab. Det betyder, at i 2011 og 2012, hvor enheden, for at

sikre sig mod fremtidige tab ud fra en tankegang om at fremme finansiel stabilitet burde have ind-

regnet nedskrivninger til imødegåelse af tab, ikke har indregnet sådanne. Dermed er der ikke ind-

regnet tilstrækkelige nedskrivninger til imødegåelse af tab til at modstå perioder med lavkonjunktur

og høje nedskrivningsprocenter. Samtidig har enheden, jf. det første element af finansiel stabilitet,

øget sine udlån mere end normalt og dermed øget risikoeksponeringen.

I forbindelse med vurderingen af nytteværdi for de fire inddragne nedskrivningsmodeller i afhand-

lingen, vurderes nedskrivningsmodellernes påvirkning på BNP-vækst ud fra den antagelse, at BNP-

vækst - alt andet lige - er omvendt korreleret med nedskrivningerne.

Af grafen nedenfor fremgår det, at nedskrivningerne varierer meget og således ikke er stabile ved

brug af nedskrivningsmodellen i IAS 39. Dette medfører, at BNP-væksten er meget svingende, og

nedskrivningsmodellen vurderes dermed ikke i tråd med G20’s og FSB’s overordnede mål om at

sikre vedvarende økonomisk vækst og udvikling.

IAS 39
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Figur 6. Egen tilvirkning

4.3.2 Nytteværdi set i forhold til begrebsrammen

Jf. afsnit 3.2 skal den finansielle rapportering yderligere give brugbar information til brug for prog-

nose- og kontrolopgaven. Informationen er brugbar, når den er relevant og troværdig. Relevant
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information kan påvirke de primære interessenters beslutninger ved at have en prognose- og be-

kræftelsesværdi.

Det fremgår af tabel 1, at nedskrivningsmodellen i IAS 39 medfører, at der først indregnes ned-

skrivninger i 2013. Da modellen i 2011 og 2012 ikke afspejler forventninger til tab og dermed ikke

den risiko, der er tilknyttet begivenheden, kan informationen ikke benyttes til prognoseformålet i

2011 og 2012.

I 2013, hvor der indtræffer gruppe-OIV, og i 2014, hvor nedskrivningen øges, afspejles enhedens

forventning til tab. Dermed får modellen prognoseværdi.

Modellen har bekræftelsesværdi i årene 2013-2015, da informationen i disse år gør det muligt for

regnskabsbrugeren at få bekræftet tidligere forventninger.

Der vil jf. kapitel 4.1 i visse situationer blive foretaget for sen indregning af nedskrivninger til

imødegåelse af tab, da de ikke ”matches” med en forøget risiko og rentemarginal, før der indtræffer

OIV. Det vurderes ikke hensigtsmæssigt.

For at information er brugbar skal den ligeledes være troværdig. I 2011 og 2012 viser modellen ikke

forventninger til tab og derved ikke fuldstændig information for regnskabsbrugeren. Regnskabsbru-

geren har derfor ikke mulighed for at forstå den risiko, der er tilknyttet begivenheden, men kan kun

se den maksimale renteindtægt, der kan realiseres og ikke det forventelige resultat fra begivenhe-

den.

I 2013 og 2014, hvor der indtræffer gruppe-OIV, bliver information i højere grad fuldstændig.

Informationen vurderes dog stadig ikke at have høj troværdighed, da mindre ændringer i markeds-

forholdene ikke resulterer i indregning af yderligere nedskrivninger til imødegåelse af tab.

For at gøre informationen så brugbar som mulig, skal de forøgende kvalitative karakteristika søges

maksimeret. Information skal bl.a. være sammenlignelig. Informationen er ikke sammenlignelig i

2011 og 2012, da forventede tab ikke indregnes, og størrelsen af rentemarginalen som tidligere

nævnt afhænger af risikoen på porteføljen. Først fra 2013 bliver informationen til en vis grad sam-

menlignelig og kan således sammenlignes med identisk information fra andre enheder eller fra den

samme enhed for en anden periode. Endvidere skal informationen være rettidig for at forøge nytte-

værdien. Informationen vurderes ved brug af IAS 39 ikke at være rettidig, da regnskabsbrugeren

ikke får information om forventede tab før i 2013. Ligeledes får regnskabsbrugeren ikke informati-

on om mindre ændringer i forventede pengestrømme, før der indtræffer OIV.
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Yderligere vurderes informationen forståelig, altså klassificeret, karakteriseret og præsenteret klart

og kortfattet, da informationen præsenteres konsistent og er baseret på OIV og i mindre grad på

subjektive vurderinger.

IAS 39 er udarbejdet, før den seneste opdatering af begrebsrammen er påbegyndt. Fase A, der blev

implementeret i 2010, medfører, at der i relation til nedskrivningsmodeller skal lægges mere vægt

på substansen, således at f.eks. nedskrivninger og renteindtægter følges ad, frem for at de er verifi-

cerbare. En troværdig præsentation af renteindtægter bør afspejle den risiko, der er forbundet her-

med.

Dette kan illustreres ved tankegangen om to låneporteføljer, hvor den ene portefølje har en høj

risiko, og den anden portefølje har en lav risiko. Alt andet lige bør renteindtægten fratrukket realise-

rede nedskrivninger over porteføljernes levetid for de to modeller være den samme under forudsæt-

ning af en korrekt risikovurdering, da renterne er risikojusterede. Når der ikke indregnes forventede

tab vil den ene portefølje de første år vise en højere indtægt end den anden portefølje, og en regn-

skabsbruger vil derfor kunne risikere at tro, at den ene portefølje har bedre nettoafkast end den

anden. Dette er forventeligt ikke tilfældet. Derfor vurderes IAS 39 ikke at være i overensstemmelse

med fase A af begrebsrammen, men derimod ligge tættere op af den tidligere begrebsramme.

4.4 Er kritikken af IAS 39 berettiget?

Kritikken af IAS 39 har primært drejet sig om den procykliske effekt, som den nuværende ned-

skrivningsmodel har haft. Det er, jf. ovenfor, min opfattelse, at kritikken er berettiget. IAS 39 har

med den nedskrivningsmodel, der benyttes for udlån, medvirket til at øge konjunkturudsvingene,

idet den bogførte værdi af udlånene har været for høj.

Meget tyder på, at dette er korrekt, henset til den seneste finansielle krise, hvor mange landes finan-

sielle sektor var præget af kraftig udlånsvækst jf. bilag 5. En udlånsvækst, som har finansieret inve-

steringer, der efterfølgende har vist sig ikke at være rentable. Da investeringerne ikke har været

rentable, har det medført store tab for pengeinstitutterne, som på grund af faldende solvensprocenter

har været nødsaget til at begrænse deres udlån, samt i en del tilfælde medført at pengeinstitutter er

gået konkurs. I Danmark har der derfor i 2010 været negativ udlånsvækst til erhvervslivet jf. bilag

13.5.

Dette er i overensstemmelse med FCAG’s påstand ovenfor om, at udlån har været overvurderet og

dermed givet mulighed for en kraftig udlånsvækst. Udlånsvæksten har ligeledes gennem en årrække
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været over 15 procent jf. bilag 13.5, hvilket i første omgang har medført en kraftig vækst med efter-

følgende korrektioner. Det er G20’s og FSB’s mål at undgå dette, hvorfor nedskrivningsmodellen i

IAS 39 ud fra dette synspunkt bør ændres.

4.5 Delkonklusion

Sammenfattende skal tabsbegivenheder i henhold til IAS 39 være indtruffet, før tab kan indregnes,

hvilket medfører, at der først indregnes nedskrivninger til imødegåelse af tab i 2013. Modellen

vurderes at have en procyklisk effekt, da den sene indregning af nedskrivninger har givet mulighed

for en overnormal udlånsvækst. Nedskrivningsmodellen medvirker desuden til, at tilliden til penge-

institutterne reduceres på baggrund af den sene indregning af nedskrivninger til imødegåelse af tab,

idet regnskabsbrugeren ikke kan vurdere effekten af begivenheden før i 2013. Yderligere sikres det

ikke i tilstrækkelig grad, at pengeinstitutterne kan fungere normalt efter et makroøkonomisk chok,

idet der ikke løbende indregnes nedskrivninger til imødegåelse af tab. Derfor kan det konkluderes,

at nedskrivningsmodellen i IAS 39 ikke lever op til de krav, som G20 og FSB stiller. Desuden

opfylder nedskrivningsmodellen heller ikke G20’s og FSB’s overordnede mål om vedvarende

økonomisk vækst og udvikling jf. figur 6. Nedskrivningsmodellen i IAS 39 har derimod, som man-

ge kritikere påpeger, påvirket udlånsvæksten, tilliden og pengeinstitutternes evne til at fungere

normalt i en negativ retning.

Nytteværdien set i forhold til begrebsrammen vurderes ikke maksimeret, da nedskrivningsmodellen

i 2011 og 2012 ikke giver en troværdig præsentation af begivenheden og således ikke kan benyttes

til prognose- og kontrolopgaven. Den givne information er hverken relevant eller troværdig. Model-

len kan først fra 2013 benyttes til prognose- og kontrolopgaven, da hverken enhedens evne til at

forvalte de tilførte ressourcer fremgår eller risikoen ved porteføljen fremgår i 2011 og 2012. Sam-

menligneligheden og rettidigheden er ikke maksimeret, da der ikke indregnes nedskrivninger i 2011

og 2012. Derimod er forståeligheden høj, da der er tale om objektive indikationer for værdiforrin-

gelse.

Modellen er derimod kendetegnet ved høj grad af verificerbarhed, da der benyttes OIV som kriteri-

um for indregning af nedskrivninger til imødegåelse af tab. I dag er det dog helt afgørende, at fokus

er rettet mod at vise substansen af en begivenhed og i denne forbindelse risikoen ved udlånene. På

baggrund af ovenstående, tillige med at kritikken vurderes berettiget, kan det efter min vurdering

konkluderes, at nedskrivningsmodellen i IAS 39 bør ændres.
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5 Teoretisk og praktisk analyse af nedskrivningsmodellen i ED/2009/12

I dette kapitel redegøres for forslaget til en ny nedskrivningsmodel udgivet af IASB i ED/2009/12,

og modellen illustreres med et caseeksempel. Modellen analyseres derefter med udgangspunkt i

nytteværdi dels set i forhold til påvirkning på finansiel stabilitet og dels set i forhold til regnskabs-

brugernes informationsbehov. For at understøtte mine vurderinger inddrages udvalgte indsendte

kommentarer til ED/2009/12.

5.1 Beskrivelse af nedskrivningsmodellen

Nedskrivningsmodellen betegnes som en forventet tabsmodel, dvs. en model, hvor nedskrivninger

indregnes på baggrund af forventninger til tab. Nedskrivningsmodellen er delvist udarbejdet på

baggrund af FSB’s, G20’s, FCAG’s og BaselKomitéens anbefalinger og krav til nedskrivningsmo-

dellen samt med udgangspunkt i krikken af IAS 39 og input i forbindelse med processen omkring

fase 2 af IFRS 9, som skitseret ovenfor.

Forslaget til den nye model i ED/2009/12 er baseret på forventede pengestrømme. I udkastet fast-

sættes målet med amortiseret kostpris som, at det skal afspejle et finansielt aktivs effektive afkast

ved at allokere renteindtægter over den forventede løbetid. Dette gøres ved at renteindtægter og -

omkostninger, transaktionsomkostninger, andre tillæg og fradrag samt det forventede kredittab

indregnes i det effektive afkast. (ED/2009/1249, paragraf 3-5)

Den amortiserede kostpris opgøres som nutidsværdien af de fremtidige, forventede pengestrømme

over det finansielle aktivs restløbetid tilbagediskonteret med aktivets effektive rente.

De forventede fremtidige pengestrømme opgøres som skønnede værdier baseret på sandsynligheds-

vægtede mulige udfald. I de forventede fremtidige pengestrømme indgår forventninger til kredittab.

(ED/2009/12, paragraf 8) Det betyder, at der tages højde for et forventet, men endnu ikke indtruffet

kredittab. Sagt på en anden måde værdiansættes hver enkelt pengestrøm efter oprindelige forvent-

ninger til forventede fremtidige pengestrømme inklusiv forventninger til kredittab. Dette gøres,

selvom det mest sandsynlige udfald er fuld tilbagebetaling. Det er min opfattelse, at benyttelse af

sandsynlighedsvægtede mulige udfald til en vis grad afspejler et dagsværdiaspekt. Resultatet bliver,

at der sker en konstant periodisk forrentning over aktivets løbetid, samt at der løbende opbygges en

nedskrivning til fremtidige realiserede tab.

49 Exposure draft: Financial Instruments: Amortised Cost and Impairment (her ED/2009/12)
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Udlån skal nedskrivningstestes i forbindelse med regnskabsafslutning. Såfremt der foretages æn-

dringer til de fremtidige forventede pengestrømme, skal der foretages en nedskrivning eller en

opskrivning. Enheden skal foretage en beregning af nutidsværdien af de forventede fremtidige

pengestrømme tilbagediskonteret med den oprindeligt fastsatte effektive rente inkl. forventede

kredittab. Såfremt denne afviger fra den bogførte værdi, skal der bogføres en op- eller nedskrivning,

der føres som en nedskrivning i resultatopgørelsen, modsat de oprindeligt forventede tab, der føres

som en reduktion af renteindtægten. Opskrivninger kan godt indregnes, selvom der ikke tidligere er

indregnet en nedskrivning, idet der er indregnet en reduktion af renteindtægten. (ED/2009/12, para-

graf 6-10)

At nettorenteindtægten reduceres med den oprindeligt forventede nedskrivning er ikke konsistent

med de nuværende resultatbegreber for bankregnskaber. Ved brug af de nuværende nedskrivnings-

regler bliver nedskrivninger indregnet særskilt. Det er efter min opfattelse dog en skildring, der er

mere i overensstemmelse med den nye begrebsramme.

Det forventede kredittab kan beregnes for hvert enkelt aktiv eller samlet. Dette afhænger af en

vurdering af hvilken fremgangsmåde, der giver det bedste skøn, dvs. den mest brugbare information

for de primære interessenter. Hvorvidt beregningen foretages for hvert enkelt aktiv eller samlet kan

ændre sig i løbet af det finansielle aktivs løbetid. F.eks. kan et finansielt aktiv i en periode indgå i en

portefølje, mens senere begivenheder, f.eks. at det finansielle aktiv føjes til en overvågningsliste

eller lign. medfører, at aktivet skal vurderes på individuel basis eller indgå i en anden portefølje.

(ED/2009/12, paragraf 64) Tilgangen er altså mindre specifik end ved brug af IAS 39.

Hvis estimeringen af forventede fremtidige pengestrømme sker porteføljebasis, skal de udlån i

porteføljerne have lignende kreditrisikokarakteristika eller -rating, hvor der tages højde for aktivty-

pe, industri, geografisk placering, pantesikkerhedstype, past-due (overforfaldsstatus) status og andre

relevante faktorer. Enheden kan både benytte interne og eksterne data til at vurdere forventede

kredittab. Eksempler herpå er erfaring med interne historiske kredittab, interne ratings, rapporter og

statistikker. Hvis dette ikke er tilgængeligt, kan peer-group-experience for sammenlignelige udlån

benyttes. (ED/2009/12, paragraf B6 og B7)

De historiske data skal justeres på baggrund af aktuelle observerbare data. Ændringer i estimater

skal afspejle ændringer i makroøkonomiske nøgletal. (ED/2009/12, paragraf B8)
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Der er ved brug af nedskrivningsmodellen mulighed for at udskyde indregning af tab, hvis forven-

tede tab indtræffer tidligere end forventet. Her vil der i visse situationer muligvis være risiko for, at

der indregnes for små nedskrivninger til tab før en krise, som har større omfang end først antaget.

Det er dog min opfattelse, at der her er tale om en mere neutral skildring af begivenhederne.

Det fremgår ikke af udkastet, om de forventede fremtidige pengestrømme skal baseres på de pr.

balancedagen gældende markeds- og finansielle forhold eller de fremtidige markeds- og finansielle

forhold.

Det er min opfattelse, at hvis de forventede fremtidige pengestrømme skal baseres på de fremtidige

markeds- og finansielle forhold, vil det medføre en højere grad af subjektivitet.

5.2 Caseeksempel

Det antages, at forventede fremtidige pengestrømme skal baseres på de pr. balancedagen gældende

markeds- og finansielle forhold.

Den effektive rente kan på baggrund af de nedenstående forventede fremtidige pengestrømme på

låneoptagelsestidspunktet beregnes til 5,56 %.

År Pengestrømme Forventet tab Forventede pengestrømme

01-01-2011 0

31-12-2011 23.739.640 0,00 % 23.739.640

31-12-2012 23.739.640 0,00 % 23.739.640

31-12-2013 23.739.640 0,00 % 23.739.640

31-12-2014 23.739.640 2,00 % 23.264.847

31-12-2015 23.739.640 4,50 % 22.671.356

Ved hjælp af den beregnede effektive rente opstilles nedenstående amortiseringstabel:

År Pengestrømme Rente Afdrag Restgæld

01-01-2011 100.000.000

31-12-2011 23.739.640 5.564.040 18.175.600 81.824.400

31-12-2012 23.739.640 4.552.743 19.186.897 62.637.503

31-12-2013 23.739.640 3.485.176 20.254.464 42.383.039

31-12-2014 23.739.640 2.358.209 20.906.638 21.476.401

31-12-2015 23.739.640 1.194.956 21.476.401 0

31-12-2011

Der er ikke sket ændringer siden 1. januar 2011.
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31-12-2012

De forventede tab ændres til 2,5 % i 2014 og 3,5 % i 2015 (akkumuleret 6,0 %).

Dette resulterer i nedenstående forventede pengestrømme:

År Pengestrømme Forventet tab
Forventede
pengestrømme Nutidsværdi

31-12-2013 23.739.640 0,00 % 23.739.640 22.488.378

31-12-2014 23.739.640 2,50 % 23.146.149 20.770.490

31-12-2015 23.739.640 6,00 % 22.315.262 18.696.417

Nutidsværdien bliver så 62.228 tkr. og der indregnes derfor et tab på 409 tkr. (62.637 – 62.228 tkr.),

hvilket resulterer i en ny amortiseringstabel:

År Pengestrømme Rente Afdrag Restgæld

31-12-2012 62.228.284

31-12-2013 23.739.640 3.462.407 20.277.233 41.951.051

31-12-2014 23.739.640 2.334.173 20.811.976 21.139.075

31-12-2015 23.739.640 1.176.187 21.139.075 0

31-12-2013

Der er ikke sket ændringer ved brug af nedskrivningsmodellen i ED/2009/12.

31-12-2014

Ultimo 2014 opstår forøget tabsrisiko på otte lån, hvoraf det forventes at modtage 50 % af de kon-

traktretlige betalinger. Dette medfører, at disse lån flyttes til en anden portefølje, da de ikke længere

har samme karakteristika som de andre lån (portefølje 2). Forventningerne for 2015 fastholdes.

Identifikation af en forøget tabsrisiko resulterer i en nedskrivning. Nedskrivningen beregnes som

nævnt ovenfor som forskellen mellem nutidsværdien af de forventede fremtidige pengestrømme og

den bogførte regnskabsmæssige værdi.
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Resultatet bliver følgende forventede pengestrømme for de to porteføljer:

Portefølje 1

År Pengestrømme Forventet tab
Forventede penge-
strømme Nutidsværdi

31-12-2015 22.196.563 3,50 % 21.419.684 20.290.701

Portefølje 2

År Pengestrømme Forventet tab
Forventede penge-
strømme Nutidsværdi

31-12-2015 949.586 50,00 % 474.793 449.768

Samlet medfører det en nutidsværdi på 20.740 tkr. og en forøgelse af nedskrivningen til 2.249 tkr.

Forøgelsen består dels af ændringer i nutidsværdien og dels af de realiserede tab på fem udlån.

31-12-2015

Der realiseres tab på yderligere syv lån, hvilket sammenlagt giver tab på 12 lån. Den samlede ned-

skrivning bliver 2.018 tkr.

Samlet medfører det nedenstående resultatpåvirkning (tabel 2):

31-12-2011 31-12-2012 31-12-2013 31-12-2014 31-12-2015

Resultatopgørelse

Nettorenteindtægt 6.000.000 4.935.622 3.807.380 2.611.445 1.343.753

Reduktion af rente -435.960 -382.879 -344.974 -277.272 -214.770

Nettorenteindtægt 5.564.040 4.552.743 3.462.407 2.334.173 1.128.983

Nedskrivning 0 -409.219 0 -398.606 445.810

Resultatpåvirkning 5.564.040 4.143.524 3.462.407 1.935.567 1.574.793

Balance

Udlån 82.260.360 63.456.342 43.524.082 22.989.378 2.017.869

Nedskrivning -435.960 -1.228.058 -1.573.031 -2.248.909 -2.017.869

Regnskabsmæssig værdi 81.824.400 62.228.284 41.951.051 20.740.469 0
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5.3 Vurdering af nytteværdi

5.3.1 Nytteværdi set i forhold til finansiel stabilitet

Finansiel stabilitet er jf. kapitel 3 opdelt i tre centrale elementer. Jf. det første element af finansiel

stabilitet er det min opfattelse, at nedskrivningsmodellen i ED/2009/12 til en vis grad sikrer en

stabil udlånsvækst, da de forventede nedskrivninger indregnes over udlånets løbetid. Der forekom-

mer dog efter min opfattelse unødvendig volatilitet, idet ændringer i forventninger indregnes fuldt

ud i det år, hvor ændringerne forekommer. Dette er tilfældet i 2012 i caseeksemplet.

Nedskrivningerne skal desuden bidrage til at sikre, at de primære interessenter har tillid til markedet

jf. det andet element af finansiel stabilitet. En tillid der opbygges gennem en længere periode. Ved

brug af ED/2009/12 får de primære interessenter mulighed for at opbygge denne tillid, da enheden

allerede i 2011 påbegynder indregning af forventede tab. Ligeledes indregnes i 2012 ændringer til

forventede tab. Den løbende reduktion af renten udgør 1.656 tkr., svarende til 82 % af det samlede

realiserede tab. Herudover er der i 2012 indregnet en nedskrivning på 409 tkr., således at den sam-

lede nedskrivning til imødegåelse af tab udgør 2.065 tkr. Dette er relativt tæt på det samlede realise-

rede tab på porteføljen (2.018 tkr.), hvilket i høj grad er med til at skabe tillid hos de primære inte-

ressenter. I caseeksemplet er forskellen mellem den samlede nedskrivning til imødegåelse af tab og

det realiserede tab relativt lille. I praksis afhænger forskellen naturligvis af markedets udvikling, og

ovenstående caseeksempel er blot baseret på en fiktiv markedsudvikling. Selvom afvigelsen i man-

ge tilfælde vil være større, vil der stadig blive opbygget tillid til pengeinstitutterne som følge af

enhedens præsentation af kreditrisikoen.

Forventede fremtidige pengestrømme estimeres på baggrund af en bred vifte af data, hvilket kan

risikere at medføre en høj grad af subjektivitet i fastsættelsen af skønnene afhængig af det valgte

datagrundlag. Denne subjektivitet vil formentligt reducere de primære interessenters tillid til penge-

institutternes forventede nedskrivninger. Som nævnt ovenfor fremgår det ikke af udkastet, om de

forventede fremtidige pengestrømme skal baseres på de pr. balancedagen gældende markeds- og

finansielle forhold eller de fremtidige markeds- og finansielle forhold. Det er min opfattelse, at hvis

de forventede fremtidige pengestrømme skal baseres på de fremtidige markeds- og finansielle for-

hold, vil det medføre en højere grad af subjektivitet, hvorfor de forventede fremtidige pengestrøm-

me bør baseres på de pr. balancedagen gældende markeds- og finansielle forhold.
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Credit Suisse50 udtrykker i deres ”comment letter” bekymring for risikoen for, at nedskrivningsmo-

dellen i ED/2009/12 vil resultere i en model, der øger subjektiviteten og følsomheden i skønnene på

grund af et større antal ikke-observerbare inddata. Dette reducerer troværdigheden. Det er min

opfattelse, at Credit Suisses bekymring, i særdeleshed hvis de forventede fremtidige pengestrømme

skal baseres på de fremtidige markeds- og finansielle forhold, er berettiget. Alt andet lige har det

enkelte pengeinstitut dog det mest indgående kendskab til deres egen portefølje, og hvis de ansvar-

lige for beregning af nedskrivningerne ikke blev ”forført” af en god stemning, ville de kunne fast-

sætte det bedste skøn over fremtidige forventede pengestrømme.

Nedskrivningerne skal ligeledes, jf. det tredje element af finansiel stabilitet, foretages således, at der

ikke opstår risiko for, at pengeinstitutterne ikke kan fungere normalt og dermed ikke kan varetage

deres essentielle opgaver. Nedskrivningsmodellen ved brug af ED/2009/12 opbygger løbende ned-

skrivninger til imødegåelse af tab i forløbet, og dette sker i caseeksemplet allerede fra 2011. Det

betyder, at når der realiseres tab i 2014 og 2015 vil det ikke i væsentlig grad påvirke enheden. En-

heden får derimod en opskrivning i 2015 som følge af en for stor nedskrivning i 2014.

U.S. Banking System Regulators51 skriver i deres ”comment letter”, at den foreslåede model ofte vil

udskyde indregning af tab, snarere end at opnå tidligere indregning som ønsket af IASB. De skriver

desuden, at hvis der foretages sammenligning med den faktiske tabsmodel, vil den foreslåede model

ofte resultere i lavere og senere indregning af kredittab.52

Det er min opfattelse, at der i en del tilfælde vil være risiko for, at tab indregnes senere end ved

brug af IAS 39. Det skyldes dels, at modellen også skal sikre en jævn indregning af nedskrivninger

til imødegåelse af tab. Resultatet i caseeksemplet viser, at i år 2013, hvor der indtræffer en forøget

tabsrisiko, er nedskrivningen til imødegåelse af tab ved brug af IAS 39 større end ved brug af ned-

skrivningsmodellen i ED/2009/12. Modsvarende sikrer modellen derimod i højere grad end IAS 39

en begrænsning af udlånsvæksten i 2011 og 2012, samt at der i højere grad skabes tillid til pengein-

stitutterne, selvom der er risiko for at skønnene bliver mere subjektive.

U.S. Banking System Regulators skriver desuden, at der sommetider vil forekomme en negativ

nedskrivning til imødegåelse af tab. Det er efter min opfattelse korrekt og ligeledes nævnt ovenfor.

50 Comment letter nr. 134 til ED/2009/12
51 Lovgivere for det amerikanske finansielle system
52 CL 64 til ED/2009/12
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Det vurderes dog ikke entydigt at være problem, da der er situationer, hvor forventede tab indtræf-

fer tidligere end forventet, og den regnskabsmæssige behandling derfor efter min opfattelse er

korrekt. Derimod vil der også være tilfælde, hvor nedskrivningen til imødegåelse af tab burde øges,

således at der indregnes en tilstrækkelig nedskrivning til imødegåelse af fremtidige tab. Der vil dog

altid være en risiko for, at der indregnes for små nedskrivninger til imødegåelse af tab, hvorfor en

jævn indregning af nedskrivninger til imødegåelse af tab bør kunne være negativ.

Jf. figur 7 nedenfor fremgår det, at nedskrivningerne svinger relativt lidt og således forekommer

stabile. Dette medfører, at BNP-væksten ligeledes er stabil og dermed i tråd med G20’s og FSB’s

overordnede mål.

ED/2009/12
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Figur 7. Egen tilvirkning

5.3.2 Nytteværdi set i forhold til begrebsrammen

Nedskrivningsmodellen skal give information, som kan støtte regnskabsbrugeren i forbindelse med

prognose- og kontrolopgaven. Som det fremgår af tabel 2 ovenfor, medfører forslaget til en ny

nedskrivningsmodel fra IASB, at der indregnes nedskrivninger fra 2011 i form af en reduktion af

renten. Modellen afspejler dermed risikoen ved udlånsporteføljen fra 2011, og informationen kan

derfor bruges til at estimere det fremtidige potentielle afkast i form af forventede fremtidige penge-

strømme, hvorfor informationen har prognoseværdi.

Modellen har ligeledes bekræftelsesværdi, da den viser ændringer i forventninger og derved
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gør det muligt for regnskabsbrugerne at konstatere, om tidligere forventninger var korrekte eller

skal korrigeres, således at informationen kan benyttes ved udformning af nye forventninger.

I alle fem år viser modellen forventninger til tab og giver dermed fuldstændig information for regn-

skabsbrugeren. Regnskabsbrugeren har på baggrund heraf mulighed for at forstå den risiko, der er

tilknyttet begivenheden, hvorfor informationen vurderes at være troværdig.

Informationen er i højere grad brugbar, hvis rettidigheden og sammenligneligheden er høj. Da

forventede tab allerede indregnes i 2011, er der mulighed for at foretage sammenligning med andre

enheder, ligesom informationen vurderes rettidig, da information om forventede nedskrivninger

gives allerede fra 2011.

Modellens forståelighed vurderes at være tilstrækkelig til, at regnskabsbrugeren kan forstå og be-

nytte informationen, da informationen vurderes at være klassificeret, karakteriseret og præsenteret

klart og kortfattet. Dog vurderes det forhold, at oprindeligt forventede tab og ændringer i forventede

tab indregnes på to forskellige måder, at medføre, at forståeligheden reduceres i mindre grad.

I modellen er definitionen af amortiseret kostpris ændret således, at de oprindeligt forventede ned-

skrivninger indregnes som en reduktion af renteindtægter over løbetiden af udlånsporteføljen. Med

denne fremgangsmåde vises enhedens oprindeligt forventede nettorenteindtægter på udlånsporteføl-

jen. Ændringer i forventningen til fremtidige pengestrømme indregnes ikke som en reduktion af

renteindtægter, men som en nedskrivning. I modellen er der således mulighed for at skelne mellem

de forhold, ledelsen kan influere på, og de forhold, som ledelsen ikke kan influere på. De oprinde-

ligt forventede nettorenteindtægter er dermed den post, som ledelsen ”bør” vurderes ud fra, mens

ændringer i forventninger i højere grad er forhold, som ledelsen ikke kan influere. Her vil ofte være

tale om ændringer i makroøkonomiske nøgletal. Vurdering af ledelsen med udgangspunkt i de

forhold, som ledelsen kan influere på, er i høj grad afhængig af de historiske tab, der lægges til

grund for de oprindeligt forventede tab. Derfor er nytteværdien af denne opsplitning af nedskrivnin-

gerne til brug for vurdering af ledelsen efter min opfattelse begrænset af usikkerheden ved skønnet i

oprindeligt forventede tab.

Flere respondenter vurderer dog, at udkastet har konceptuelle problemer i forhold til indregning af

de oprindeligt forventede tab, som en reduktion af renteindtægten. Respondenterne angiver, at

gennemsigtigheden forringes ved at sammenblande nedskrivninger og renteindtægter, idet rente-

marginalen af mange investorer og analytikere benyttes som en ”Key Performance Indicator”.53

53 Comment letter nr. 162 til ED/2009/12 (board of governors of the federal reserve system)
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Min holdning hertil er, at investorer og analytikere, jf. den præstation, der benyttes i caseeksemplet,

har mulighed for at reformulere resultatopgørelsen, således at dette ikke bør give problemer i for-

hold til prognoseformålet. Samtidig er det min opfattelse, at hvis renteindtægten reduceres, så viser

det i meget høj grad substansen af transaktionen, da renten må antages at være risikojusteret. På den

måde vises nettorenteindtægten uafhængigt af risikoen på porteføljen.

EFRAG skriver i deres ”comment letter” til ED/2009/12, at finansielle resultater i praksis objektivt

forværres på samme måde som f.eks. en stigning i arbejdsløsheden. Derfor er forøgelsen af ned-

skrivningen til imødegåelse af tab formentlig en troværdig præsentation af nuværende markeds- og

finansielle forhold.54

EFRAG’s kommentarer vurderes i tråd med min opfattelse, og det er samtidig min opfattelse, at det

forhold, at effekten af ændringer i forventninger indregnes med det samme, ikke giver anledning til

problemer i relation til nytteværdi set i forhold til begrebsrammen. Hvis modellen i højere grad

skulle have været konsistent, burde ændringer i nedskrivninger dog ligeledes indregnes over løbeti-

den af udlånsporteføljen og på den måde reducere volatiliteten i nedskrivningerne. Det er dog min

opfattelse, ligesom EFRAG’s, at det er korrekt at lægge vægt på, at modellen er troværdig frem for

konsistent i dette tilfælde.

ED/2009/12 er udarbejdet, efter at arbejdet med den seneste opdatering af begrebsrammen er påbe-

gyndt. Fase A, der er implementeret, medfører, at der i forbindelse med nedskrivningsmodeller, skal

lægges mere vægt på substansen, og medfører således at f.eks. nedskrivninger og renteindtægter

følges ad frem for, at de er verificerbare. En troværdig præsentation af renteindtægter bør afspejle

den risiko, der er forbundet hermed. Dette er også tilfældet ved IASB’s forslag til en ny nedskriv-

ningsmodel i ED/2009/12.

5.4 Delkonklusion

IASB’s forslag til en nedskrivningsmodel, der indregner forventede tab, er en væsentlig forbedring i

forhold til den nuværende nedskrivningsmodel. Sammenfattende er modellen først og fremmest

ikke procyklisk, men påvirker i væsentlig gradderimod hverken finansiel stabilitet i en positiv eller

negativ retning. Modellen sikrer endvidere, at de primære interessenter til en vis grad opbygger

tillid til pengeinstitutterne, da forventede tab indregnes tidligt, men graden af subjektivitet er ikke

fastsat. Yderligere sikrer modellen, at pengeinstitutterne i en tilfredsstillende grad - modstriden med

54 Comment letter nr. 55 til ED/2009/12
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de to andre elementer af finansiel stabilitet taget i betragtning - er robuste i forhold til indtraf af

makroøkonomiske chok. Modellen vurderes dermed i væsentlig grad at leve op til G20’s og FSB’s

krav. Dog er det min opfattelse, at den måde, ændringer i forventede tab behandles på, giver anled-

ning til unødvendig volatilitet i nedskrivningerne til imødegåelse af tab.

Det er min opfattelse, at forslaget samtidig giver brugbar information til regnskabsbrugerne til brug

for kontrol- og prognoseopgaven, idet risikoen ved udlånsporteføljen vises allerede fra 2011 på

baggrund af skøn over forventede fremtidige pengestrømme. Den givne information er relevant og

troværdig. Modellen indregner dog, som nævnt ovenfor, hele ændringen i forventede fremtidige

pengestrømme i året, hvor ændringen konstateres, hvilket ikke vurderes konsistent med modellens

grundprincip om fordeling af kredittab henover porteføljens levetid. Sammenligneligheden og

rettidigheden af modellen vurderes høj, mens forståeligheden vurderes at være tilstrækkelig til, at

regnskabsbrugeren kan forstå og benytte informationen.

Modellen bærer præg af udviklingen omkring den seneste opdatering af begrebsrammen og har

dermed mere fokus på substansen af begivenheden og mindre fokus på verificerbarheden – modsat

IAS 39. Sammenfattende sikrer modellen både finansiel stabilitet og en høj grad af nytteværdi for

regnskabsbrugeren.
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6 Teoretisk og praktisk analyse af alternative nedskrivningsmodeller

I dette kapitel redegøres først for EBF’s forslag til en nedskrivningsmodel for at vurdere, om denne

opfylder kravet om finansiel stabilitet samt maksimerer nytteværdien set i forhold til begrebsram-

men. Derefter redegøres endvidere for IASB’s og FASB’s fælles forslag til en nedskrivningsmodel

for at vurdere, om denne opfylder kravet om finansiel stabilitet samt maksimerer nytteværdien set i

forhold til begrebsrammen. Vurderingerne tager udgangspunkt i nytteværdibegrebet defineret i

kapitel 3 og resultatet af caseeksemplet.

6.1 Nedskrivningsmodellen foreslået af EBF

EBF har jf. ovenfor foreslået en alternativ model til brug for nedskrivning af udlån. Modellen blev

foreslået som svar på IASB’s nedskrivningsmodel i ED/2009/12, idet EBF mener, at nedskriv-

ningsmodellen i ED/2009/12 dels er kompleks og dels har konceptuelle problemer. EBF skriver

endvidere, at de vurderer, at det er mere hensigtsmæssig at indregne ændringer i forventede fremti-

dige pengestrømme ligesom de oprindeligt forventede kredittab.55

6.1.1 Beskrivelse af nedskrivningsmodellen

EBF’s forslag til en nedskrivningsmodel fastholder definitionen af amortiseret kostpris fra IAS 39,

hvilket betyder, at amortiseret kostpris ikke skal indeholde forventede kredittab. Dette begrundes

med, at banker administrerer deres renteindtægter og kreditrisiko på forskellig vis.

Modellen baseres på forventede tab fordelt over levetiden af porteføljen. I modellen skal forventede

fremtidige tab estimeres på baggrund af historiske tab justeret med de forhold, der ikke påvirkede

de historiske tab, men som påvirker økonomien i dag. Ligeledes skal ændringer i forventede tab

også fordeles over levetiden.56

Indtrufne tab skal modregnes i de akkumulerede nedskrivninger til imødegåelse af tab, og kun hvis

de indtrufne tab overstiger de akkumulerede nedskrivninger, skal der indregnes en nedskrivning i

resultatopgørelsen. Det er i modellen ikke tilladt at have negative akkumulerede nedskrivninger til

imødegåelse af tab.57

Individuelt værdiforringede lån skal nedskrives på samme måde som ved brug af IAS 39, dvs. at

hele tabet skal indregnes med det samme. Såfremt tabet kan indeholdes i de akkumulerede ned-

55 EBF m.fl.: Impairment: Expected loss over the Life of the Portfolio, side 2
56 EBF m.fl.: Impairment: Expected loss over the Life of the Portfolio, side 4
57 EBF m.fl.: Impairment: Expected loss over the Life of the Portfolio, side 5
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skrivninger til imødegåelse af tab, skal det dog indregnes heri. Overskydende tab skal indregnes i

resultatopgørelsen. 58

Der er i EBF-modellen mulighed for, at lån administreres i åbne porteføljer. Modellen foreslår også,

at definitionen på værdiforringelse fra IAS 39 og metoden til beregning af nedskrivninger fasthol-

des på de lån, hvor der er indtruffet OIV. Vurdering af nedskrivningsbehovet sker på porteføljeba-

sis. Definitionen af porteføljer skal ske på baggrund af pengeinstituttets styring af kreditrisiko.59

De forventede tab baseres kun på afdrag, men tilbagediskonteres ikke, hvorfor effekten bliver den

samme, som hvis de forventede tab var baseret på afdrag og renter, der blev tilbagediskonteret med

den effektive rente.

6.1.2 Caseeksempel

Casen baseres på de samme forudsætninger som under caseeksemplet i IAS 39. Beregninger frem-

går af bilag 13.6.

Brug af EBF-modelen medfører nedenstående resultatpåvirkning (tabel 3):

58 EBF m.fl.: Impairment: Expected loss over the Life of the Portfolio, side 5 og 6
59 EBF m.fl.: Impairment: Expected loss over the Life of the Portfolio, side 3

31-12-2011 31-12-2012 31-12-2013 31-12-2014 31-12-2015

Resultatopgørelse

Nettorenteindtægt 6.000.000 4.935.622 3.807.380 2.611.445 1.272.719
Nedskrivning til imøde-
gåelse af tab -286.076 -396.471 -396.471 -366.453 -366.453

Nedskrivning herudover 0 0 0 -555.883 420.970

Resultatpåvirkning 5.713.924 4.539.151 3.410.910 1.689.109 1.327.236

Balance

Udlån 82.260.360 63.456.342 43.524.082 23.213.337 1.946.835
Nedskrivning til imøde-
gåelse af tab -286.076 -682.546 -1.079.017 -366.453 0

Nedskrivninger 0 0 0 -1.634.900 -1.946.835

Regnskabsmæssig værdi 81.974.284 62.773.795 42.445.065 21.211.984 0
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6.1.3 Vurdering af nytteværdi

6.1.3.1 Nytteværdi set i forhold til finansiel stabilitet

Jf. tabel 3 indregnes forventede tab allerede fra 2011, hvilket er i tråd med FSB’s, G20’s, FCAG’s

og BaselKomitéens anbefalinger og krav til en ny nedskrivningsmodel. Finansiel stabilitet er som

tidligere nævnt opdelt i tre centrale elementer. Det første af de tre centrale elementer angiver, at

nedskrivningerne skal sikre en stabil udlånsvækst for ikke at bidrage til overnormal udlånsvækst og

efterspørgsel og som følge deraf risiko for bobledannelse. Det er min opfattelse, at EBF’s nedskriv-

ningsmodel sikrer en stabil udlånsvækst, da de forventede nedskrivninger indregnes over udlånets

løbetid, hvilket reducerer pengeinstituttets mulighed for at foretage udlån. I 2014, hvor der indtræf-

fer individuel OIV og realiserede tab, er der allerede opbygget en væsentlig nedskrivning til imøde-

gåelse af tab, således at nedskrivningen udover indregning af den forventede nedskrivning til imø-

degåelse af tab, begrænses til 556 tkr.

Som det andet element af finansiel stabilitet skal indregning af nedskrivningerne bidrage til at sikre,

at de primære interessenter har tillid til pengeinstitutterne. Ved brug af EBF-modellen får de primæ-

re interessenter mulighed for at opbygge denne tillid, da enheden allerede fra 2011 foretager ind-

regning af forventede tab. Ligeledes øges nedskrivningerne allerede i 2012 som følge af ændringer i

forventede tab. Den samlede nedskrivning til imødegåelse af tab udgør 1.812 tkr., svarende til 93 %

af den samlede realiserede nedskrivning. Dette er meget tæt på det samlede realiserede tab på porte-

føljen, hvorfor det skaber tillid til pengeinstitutterne.

Nedskrivningerne til imødegåelse af tab estimeres på baggrund af historiske tab justeret med de

forhold, der ikke påvirkede de historiske tab, men som påvirker økonomien i dag. Når nedskrivnin-

gerne i mindre grad skal skønnes af det ansvarlige organ i enheden medfører det – efter min opfat-

telse – især i de tilfælde, hvor der er tale om en enhed med lang tidshistorik, at der fremkommer et

mere objektivt skøn over fremtidige forventede tab. Dette øger tilliden til pengeinstitutterne, idet det

reducerer risikoen for, at de kreditansvarlige bliver ”forført” af den gode stemning og på den bag-

grund indregner for små nedskrivninger til imødegåelse af tab.
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Det tredje element af finansiel stabilitet angiver, at nedskrivningerne skal foretages således, at der

ikke opstår risiko for, at pengeinstitutterne ikke kan fungere normalt og dermed ikke kan varetage

deres essentielle opgaver. Nedskrivningsmodellen opbygger løbende nedskrivninger til imødegåelse

af tab i forløbet, og dette sker allerede fra første regnskabsår. Det betyder, at når der indtræffer tab i

2014 og 2015, påvirker det ikke i væsentlig grad enheden. Enheden får derimod en opskrivning i

2015 som følge af en for stor nedskrivning i 2014.

Jf. grafen nedenfor ses det, at nedskrivningerne svinger relativt lidt og således forekommer stabile.

Dette medfører, at BNP-væksten ligeledes er stabil og dermed i tråd med kravene fra G20 og FSB.

EBF

0,00%

0,50%

1,00%

1,50%

2,00%

2,50%

3,00%

3,50%

2011 2012 2013 2014 2015

År

Procent

BNP vækst

Nedskrivning

Figur 8. Egen tilvirkning

6.1.3.2 Nytteværdi set i forhold til begrebsrammen

Informationen giver jf. tabel 3 prognoseværdi i alle årene, da modellen afspejler forventninger til

tab. Det kan derfor af tallene ses, hvilken type risiko porteføljen har, og informationen kan derfor

bruges til at estimere det fremtidige potentielle afkast i form af forventede fremtidige pengestrøm-

me. Modellen vurderes også at have bekræftelsesværdi, da den viser enhedens forventninger til tab

over hele låneporteføljens levetid, men jf. ovenfor reduceres denne dog, hvis der udarbejdes kvar-

talsregnskaber.

I alle fem år viser modellen forventninger til tab og giver dermed fuldstændig information for regn-

skabsbrugeren, som således har mulighed for at forstå den risiko, der er tilknyttet begivenheden.

Modellen vurderes derfor at give en troværdig præsentation af udlånsporteføljen.
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Rettidigheden og sammenligneligheden ved brug af modellen vurderes ligeledes høj, da forventede

tab allerede indregnes fra 2011, og der er tale om en konsistent metode til fastsættelse af nedskriv-

ninger. Modellen vurderes ligeledes at være forståelig, da der benyttes et konsistent princip for

indregning af nedskrivning.

Ved brug af nedskrivningsmodellen foreslået af EBF set i forhold til modellen i ED/2009/12 ind-

regnes ændringer på samme måde som oprindeligt forventede nedskrivninger, og der er således ikke

mulighed for at skelne mellem de forhold, ledelsen kan influere på, og de forhold, som ledelsen

ikke kan influere på. Forholdet vurderes dog kun i begrænset omfang at reducere nytteværdien for

regnskabsbrugeren, da informationen i mindre grad vurderes væsentlig. Derimod er metoden for

indregning af ændringer konsistent med metoden for indregning af oprindeligt forventede tab, hvil-

ket vurderes at være en styrke for modellen i forhold til nytteværdien for de primære interessenter.

Nedskrivningsmodellen foreslået af EBF er udarbejdet, efter at arbejdet med den seneste opdatering

af begrebsrammen er påbegyndt. Fase A, der er implementeret, resulterer i, at der i forbindelse med

nedskrivningsmodeller, skal lægges mere vægt på substansen, således at f.eks. nedskrivninger og

renteindtægter følges ad, frem for at de er verificerbare. En troværdig præsentation af renteindtæg-

ter bør afspejle den risiko, der er forbundet hermed, hvilket også er tilfældet i EBF’s forslag til en

nedskrivningsmodel.

6.1.4 Delkonklusion

Sammenfattende vurderes EBF’s forslag til en nedskrivningsmodel i høj grad at opfylde kravet om

finansiel stabilitet fra G20 og FSB. Som nævnt i kapitel 3 er der dog modstrid mellem nogle af

elementerne af finansiel stabilitet, hvorfor en større nedskrivning til imødegåelse af tab i højere grad

ville sikre, at pengeinstitutterne vil kunne fungere normalt ved indtraf af større makroøkonomiske

chok. Dette er dog ikke foreneligt med en jævn nedskrivning til imødegåelse af tab, hvorfor model-

len efter min mening på bedst mulig vis vurderes at opfylde kravene fra G20 og FSB. I forhold til

ED/2009/12 medfører EBF-modellen, at indregning af ændringer i kredittab medfører mindre vola-

tilitet.

Samtidig vurderes modellen at give brugbar information til de primære interessenter til kontrol- og

prognoseopgaven, da risikoen ved låneporteføljen allerede fremgår fra 2011. Det betyder nemlig, at

relevansen og troværdigheden i de fleste tilfælde er høj. Endvidere vurderes modellen at have en høj

sammenlignelighed og rettidighed, da forventede tab allerede indregnes fra 2011, og der er tale om

en konsistent metode til fastsættelse af nedskrivninger. Modellen vurderes ligeledes forståelig, da



Side 56 af 95

der benyttes samme nedskrivningsprincip ved forventede som ændrede forventede nedskrivninger

til imødegåelse af tab. Modellen afspejler desuden den seneste ændring af begrebsrammen. Det kan

således konkluderes, at EBF’s forslag til en nedskrivningsmodel i høj grad sikrer finansiel stabilitet

og samtidig giver brugbar information til kontrol- og prognoseopgaven, hvorfor modellen i høj grad

vurderes at være en konkurrent til ED/2009/12.

6.2 Nedskrivningsmodellen i tillægget til ED/2009/12

6.2.1 Beskrivelse af nedskrivningsmodellen

IASB og FASB har efterfølgende udgivet et tillæg til ED/2009/12, der omhandler udlån, som indgår

i åbne porteføljer. Tillægget foreslår, at udlånene opdeles i to forskellige grupper. En gruppe, der

består af udlån, hvor det er passende at indregne værdforringelsen over tid, og en gruppe, der består

af de resterende udlån, hvor det ikke vurderes passende at indregne værdforringelsen over tid. For

den gruppe, hvor det ikke er passende at indregne værdiforringelsen over tid, indregnes hele værdi-

forringelsen på den pågældende balancedag. (paragraf 2)60 En stor del af de finansielle enheder

opdeler allerede i dag deres udlån i to grupper, hvorfor det vurderes hensigtsmæssig, at IASB og

FASB har valgt at opdele udlånene i overensstemmelse hermed. Gruppen med udlån med normal

tabsrisiko kaldes ofte good book, mens gruppen med udlån med stor tabsrisiko ofte kaldes bad

book. Modellen er udgivet med det formål at adresse den operationelle problemstilling omkring

åbne porteføljer, hvorfor der i mindre grad har været fokus på problemstillinger i relation til be-

grebsrammen. Modellen ændrer dog definitionen af amortiseret kostpris, således at de oprindeligt

forventede tab ikke indregnes som en reduktion af renteindtægterne, men udelukkende som ned-

skrivninger til imødegåelse af tab. (paragraf 2)

For udlån i good book, hvor det er passende at indregne værdforringelsen over tid, skal den højeste

af følgende tab anvendes: (paragraf 2)

 det tidsproportionale forventede kredittab

 det kredittab, der forventes at forekomme i den nærmeste fremtid (mindst 12 måneder fra

balancedagen)

Det tidsproportionale forventede kredittab er i høj grad baseret på modellen i ED/2009/12, mens det

kredittab, der forventes at forekomme i den nærmeste fremtid, i høj grad er baseret på FASB’s

model.61

60 Paragrafer i dette afsnit refererer til Supplement to ED/2009/12
61 New on the Horizon: Impairment of financial assets managed in an open portfolio
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Det tidsproportionale forventede kredittab kan yderligere indregnes ved brug af en af følgende to

metoder: (paragraf B8)

 indregne den forholdsmæssige andel af det forventede kredittab i forhold til den samlede le-

vetid (den lineære metode)

 eller ved at konvertere det forventede kredittab til annuiteter og indregne det på den måde

(annuitetsmetoden)

Forskellen i størrelsen af den indregnede nedskrivning ved de to metoder vurderes uvæsentlig, hvis

der benyttes en relativ lav rente til diskonteringen. Dette illustreres i caseeksemplet nedenfor.

Implementeringen af det kredittab, der forventes at forekomme i den nærmeste fremtid, vurderes

ikke at være i tråd med modellens primære formål, som er at indregne forventede tab over den

forventede levetid. Ligeledes giver muligheden for at bruge to forskellige metoder til beregning af

det tidsproportionale forventede kredittab anledning til yderligere kompleksitet.

Hvis udlån overføres fra good book til bad book, skal de forventede kredittab vedrørende de udlån,

der overføres, indregnes med det samme. (paragraf IEZ17)

Modellen indeholder ikke en specifik fremgangsmåde til at beregne kredittab. Det er dog min for-

ventning, at modellen vil lægge sig op af IASB’s og FASB’s tilgange i deres allerede publicerede

exposure drafts. IASB’s tilgang, som er beskrevet ovenfor, tager udgangspunkt i forventede tab på

renter og afdrag og foretager en tilbagediskontering heraf med den oprindeligt fastsatte effektive

rente inkl. forventede kredittab.

FASB’s tilgang er baseret på enhedens forventninger til pengestrømme, der ikke forventes at blive

betalt, og disse tilbagediskonteres med den effektive rente ekskl. forventede kredittab. (FASB:

paragraf 38+39) 62

Kredittabene vurderes på baggrund af de to tilgange skitseret ovenfor at inddrage forventninger til

tab på både renter og afdrag, samt at der skal foretages tilbagediskontering af kredittabene.

Beregning af de forventede kredittab skal baseres på al tilgængelig information, herunder historiske

data, den nuværende økonomiske tilstand og understøttende prognoser af fremtidige begivenheder

og økonomiske markeds- og finansielle forhold. Forventninger til fremtidige markeds- og finansiel-

le forhold skal baseres på fornuftig og understøttende information for at dokumentere de input, der

benyttes. (paragraf B5) I denne model lægges der således op til, at forventede fremtidige markeds-

og finansielle forhold skal inddrages i det forventede kredittab.

62 FASB’s exposure draft vedr. Accounting for Financial Instruments and Revisions to the …
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Indregning af det kredittab, der forventes at forekomme i den nærmeste fremtid, vil medføre ind-

regning af en dag-1-nedskrivning, hvilket umiddelbart ikke vurderes at være konsistent med den

forventede tabsmodel. Indregning af det kredittab, der forventes at forekomme i den nærmeste

fremtid er en følge af samarbejdet med FASB, som samlet giver en sammenblanding af to nedskriv-

ningskoncepter.

6.2.2 Caseeksempel

Caseeksemplet er baseret på forudsætningerne nævnt i afsnit 4.2. Beregningerne er foretaget i over-

ensstemmelse med den lineære metode og fremgår af bilag 13.6. Beregningen, hvor det forventede

kredittab er konverteret til annuiteter (annuitetsmetoden), er vedlagt i bilag 13.10. Ved brug af

annuitetsmetoden er der kun i 2011 og 2012 en mindre forskel, hvorfor det ikke vurderes nødven-

digt at inddrage begge metoder. Nedenfor er angivet resultatet af beregningerne ved brug af den

lineære metode (Tabel 4):

31-12-2011 31-12-2012 31-12-2013 31-12-2014 31-12-2015

Resultatopgørelse

Nettorenteindtægt 6.000.000 4.935.622 3.807.380 2.611.445 1.343.753
Nedskrivning til
imødegåelse af tab -308.615 -498.532 -1.210.722 -420.785 420.785

Resultatpåvirkning 5.691.385 4.437.089 2.596.659 2.190.660 1.764.538

Balance

Udlån 82.260.360 63.456.342 43.524.082 22.989.378 2.017.869
Nedskrivning (til
imødegåelse af tab) -308.615 -807.148 -2.017.869 -2.438.655 -2.017.869
Regnskabsmæssig
værdi 81.951.745 62.649.194 41.506.213 20.550.723 0

6.2.3 Vurdering af nytteværdi

6.2.3.1 Nytteværdi set i forhold til finansiel stabilitet

Det første af de tre elementer af finansiel stabilitet angiver, at nedskrivningerne skal sikre en stabil

udlånsvækst for ikke at bidrage til en overnormal udlånsvækst og efterspørgsel og efterfølgende

risiko for bobledannelse. Det er min opfattelse, at nedskrivningsmodellen i tillægget til ED/2009/12

til en vis grad sikrer en stabil udlånsvækst, da de forventede nedskrivninger indregnes over udlånets

løbetid. Det er dog samtidig min opfattelse, at nedskrivningen især i 2013 er for stor, hvorfor mo-

dellen medfører en for lav vækst i specielt 2013. I 2014, hvor der indtræffer tabsbegivenheder og

ligeledes realiseres tab, er der opbygget en buffer, hvori tabene kan indeholdes. En buffer, som har
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resulteret i en for lav vækst i 2012 – 2013 og som modsvarende medfører en for høj vækst i 2014 og

i særdeleshed i 2015.

Modellen vil altså samlet medføre en begrænsning i udlånsvæksten i 2011-2014, hvilket er i over-

ensstemmelse med formålet, mens modellen i 2015 vil medføre en forøgelse af udlånsvæksten.

I henhold til det andet element i finansiel stabilitet skal nedskrivningerne til imødegåelse af tab

bidrage til at sikre, at der opbygges tillid til markedet. Det er min opfattelse, at der ved brug af

modellen i tillægget til ED/2009/12 opbygges tillid hos de primære interessenter i 2011 og 2012. I

2013, hvor der skiftes fra indregning af nedskrivninger på baggrund af det tidsproportionale forven-

tede kredittab til det kredittab, der forventes at forekomme i den nærmeste fremtid, opbygges stadig

tillid, selvom der er meget volatilitet i nedskrivningerne til imødegåelse af tab. I 2014 og 2015

fortsætter volatiliteten, hvilket nu vurderes at have en negativ effekt på tilliden hos investorerne, da

der er for store udsving i forhold til de realiserede nedskrivninger.

Nedskrivningerne estimeres på baggrund af al tilgængelig information, hvilket er identisk med

FASB’s model, hvorfor der skal tages højde for fremtidige markeds- og finansielle forhold, der skal

baseres på fornuftige og understøttende information for at dokumentere de input, der benyttes.

(paragraf B5) Når nedskrivningerne baseres på al tilgængelig information, vil enheden i høj grad

have mulighed for at påvirke nedskrivningen til imødegåelse af tab, hvilket vil medføre en høj grad

af subjektivitet. En høj grad af subjektivitet i skønnene vil medføre, at de primære interessenter i

mindre grad har tillid til pengeinstitutterne, da risikoen for, at de kreditansvarlige lader sig ”forføre”

af en højkonjunktur, som det er set tidligere, øges.

Som det tredje element af finansiel stabilitet skal nedskrivningerne foretages således, at der ikke

opstår risiko for, at pengeinstitutterne ikke kan fungere normalt og dermed ikke kan varetage deres

centrale opgaver. Nedskrivningsmodellen opbygger løbende nedskrivninger til imødegåelse af tab i

forløbet, og dette sker allerede fra første regnskabsår. Derudover indregnes en ekstraordinær stor

nedskrivning til imødegåelse af tab i 2013, hvorfor de tab, der indtræffer i 2014 og 2015, ikke i

væsentlig grad påvirker enheden. Enheden får derimod en opskrivning i 2015 som følge af en for

stor nedskrivning i 2014.
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Af grafen nedenfor ses det, at nedskrivningerne svinger meget og således ikke forekommer stabile.

Dette medfører, at BNP-væksten ligeledes svinger meget og dermed ikke er i tråd med kravene fra

G20 og FSB, selvom nedskrivningerne indregnes tidligt.
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Figur 9. Egen tilvirkning

6.2.3.2 Nytteværdi set i forhold til begrebsrammen

Af tabel 4 fremgår det, at nedskrivninger indregnes fra 2011. Nedskrivningerne er enten det højeste

af det tidsproportionale forventede kredittab eller det kredittab, der forventes at forekomme i den

nærmeste fremtid. I årene 2011 og 2012 er det højeste tab det tidsproportionale forventede kredit-

tab, mens det højeste tab i 2013 er det kredittab, der forventes at forekomme i den nærmeste fremtid

(her to år). I 2014, hvor der identificeres en forøget tabsrisiko på otte lån, opdeles porteføljen i en

good og bad book. De forventede tab på bad book indregnes med det samme, mens de forventede

tab på good book indregnes som det kredittab, der forventes at forekomme i den nærmeste fremtid,

da dette er højere end det tidsproportionale forventede kredittab. For at informationen giver nytte-

værdi for de primære interessenter, skal den finansielle rapportering give brugbar information. Jf.

ovenstående giver informationen prognoseværdi i alle årene, da modellen afspejler forventninger til

tab. Det kan derfor af tallene ses, hvilken type risiko porteføljen har, og informationen har derfor

prognoseværdi. Ligeledes giver informationen bekræftelsesværdi for regnskabsbrugeren og kan

sammenlignes med det oprindelige skøn. Sammenblandingen af forskellige nedskrivningskoncepter

i den nye nedskrivningsmodel øger dog kompleksiteten, og det vurderes ikke at være begrundet i
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regnskabsmæssige forhold. Det medfører desuden unødvendig volatilitet og reducerer samtidig

forståeligheden og dermed prognoseværdien. Der bør i højere grad sigtes mod, at der benyttes en

konsistent metode til beregning af nedskrivninger.

For at information er brugbar til prognose- og kontrolopgaven skal den ligeledes være troværdig. I

alle årene viser modellen forventninger til tab og giver derfor fuldstændig information for regn-

skabsbrugeren, da regnskabsbrugeren har mulighed for at forstå den risiko, der er tilknyttet begi-

venheden.

For at øge nytteværdien af informationen skal de forøgende kvalitative karakteristika søges maksi-

meret. Når der indregnes forventede tab, og den skønnede risiko ved porteføljen dermed vises, er

informationen sammenlignelig. At der benyttes to forskellige nedskrivningskoncepter reducerer dog

sammenligneligheden væsentligt, da forskellige enheder i mange situationer vil bruge forskellige

koncepter.

Rettidigheden skal endvidere søges maksimeret. Informationen vurderes rettidig, da regnskabsbru-

geren får information om forventede tab allerede fra første år og derfor kan bruge informationen til

prognoseformål allerede fra 2011.

Forståeligheden vurderes lav, da der benyttes flere nedskrivningskoncepter, hvilket medfører, at

informationen ikke er præsenteret klart og kortfattet.

Tillægget til ED/2009/12 er udarbejdet efter, at fase A af den seneste opdatering af begrebsrammen

er færdiggjort, hvilket som tidligere nævnt medfører, at der skal lægges mere vægt på substansen.

Dette vurderes også at være tilfældet for nedskrivningsmodellen i tillægget til ED/2009/12, dog

med den undtagelse, at der ofte vil blive benyttet to forskellige nedskrivningskoncepter i modellen.

Tillægget til ED/2009/12 er et forsøg på at udarbejde en fælles model mellem IASB og FASB.

Lykkes dette, vil det i høj grad øge nytteværdien i form af, at sammenligneligheden øges væsentligt,

da det vil være muligt at foretage sammenligning med årsrapport aflagt efter US GAAP.

Det er i tillægget til ED/2009/12 ikke fastlagt, om nedskrivningsmodellen også skal benyttes for

lukkede porteføljer, men da et af temaerne for udarbejdelsen af IFRS 9 er at reducere kompleksite-

ten, må det forventes, at modellen i tillægget, såfremt det er hensigtsmæssigt, også benyttes på

lukkede porteføljer.
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6.2.4 Delkonklusion

Samlet vurderes tillægget til ED/2009/12 kun i mindre grad at opfylde kravene fra G20 og FSB om

finansiel stabilitet. Dette skyldes, at nedskrivningerne til imødegåelse af tab svinger meget, som

følge af at der skiftes nedskrivningskoncept i perioden. Nedskrivningsmodellen sikrer dog, at der

indregnes relativt store nedskrivninger, og at de ligeledes indregnes løbende, hvorfor nedskriv-

ningsmodellen i høj grad sikrer, at pengeinstitutterne er robuste og dermed kan varetage deres es-

sentielle opgaver.

Nedskrivningsmodellen indregner nedskrivninger løbende og dermed viser risikoen ved porteføljen,

hvilket vurderes at give nytteværdi for regnskabsbrugeren til brug for prognose- og kontrolopgaven.

Troværdigheden vurderes ligeledes høj, som følge af at modellen giver fuldstændig information for

regnskabsbrugeren. Nytteværdien for de primære interessenter vurderes dog reduceret som følge af,

at der benyttes forskellige nedskrivningskoncepter, og at disse umiddelbart virker svært forståelige,

ligesom beregningen af nedskrivningerne baseres på høj grad af subjektivitet. Sammenlignelighe-

den vurderes ligeledes lav, da forskellige enheder kan benytte forskellige nedskrivningskoncepter.

Informationen vurderes dog rettidig, da den relevante information er til rådighed i tide, mens forstå-

eligheden vurderes lav, som følge af at der benyttes to forskellige nedskrivningskoncepter.

Modellen vurderes at være i overensstemmelse med fase A af begrebsrammen, men da der ofte vil

ske skift mellem de to nedskrivningskoncepter, vurderes modellen kompleks. En fælles model

udarbejdet af IASB og FASB er endnu et stort skridt i den rigtige retning, dog bærer modellen præg

af, at den er et kompromis mellem de to organisationers individuelle modeller.

Sammenfattende vurderes modellen i mindre grad at opfylde kravene fra G20 og FSB, og ligeledes i

mindre grad at maksimere nytteværdien for regnskabsbrugeren til brug for kontrol- og prognoseop-

gaven. Modellen vurderes derfor ikke som et alternativ til ED/2009/12.
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7 Komparativ analyse af de fire nedskrivningsmodeller

I dette kapitel foretages en komparativ analyse af de fire nedskrivningsmodeller beskrevet ovenfor.

Indledningsvist fastsættes rammerne for den komparative analyse, og resultatet af ovenstående

caseeksempler opsummeres. Herefter foretages den komparative analyse af de fire nedskrivnings-

modeller.

Den komparative analyse skal resultere i en samlet vurdering af nedskrivningsmodellerne ved at

sammenligne forskellene på nedskrivningsmodellerne. Rammen for den komparative analyse er

dels vurderingen af nytteværdien set i forhold til finansiel stabilitet, som er et krav fra G20 og FSB

og dels vurderingen af nytteværdi for regnskabsbrugerne. Et af formålene med den komparative

analyse er at identificere graden af forskelle og ligheder mellem nedskrivningsmodellerne.

7.1 Caseeksempel

Nedenfor er resultaterne af nedskrivningsmodellerne gengivet. Til brug for den komparative analyse

er beregnet et indeks, som viser den aktuelle nedskrivning i forhold til den realiserede i 2015 for

hver nedskrivningsmodel. Indeks 100 er forskellig for hver model og baseret på hver enkelt models

realiserede nedskrivning i 2015, da den samlede nedskrivning afhænger af måden, hvorpå renteind-

tægterne beregnes.

31-12-2011

Forventninger for 2014: 2,0 % og 2015 2,5 % (akkumuleret 4,5 %). Tabel 5:

IAS 39 ED/2009/12 EBF Tillæg til ED/2009/12

Påvirkning - √ √ √ 

Nedskrivninger 0 -435.960 -286.076 -308.615

Akkumuleret 0 -435.960 -286.076 -308.615

Indeks 0 22 15 15



Side 64 af 95

31-12-2012

Ændring i forventninger for 2014: 2,5 % og 2015 3,5 % (akkumuleret 6,0 %). Tabel 6:

IAS 39 ED/2009/12 EBF Tillæg til ED/2009/12

Påvirkning - √ √ √ 

Nedskrivninger 0 -792.098 -396.471 -498.532

Akkumuleret 0 -1.228.058 -682.546 -807.148

Indeks 0 61 35 40

31-12-2013

Der indtræffer OIV for gruppen af udlån (baseret på forventninger for 2012). Tabel 7:

IAS 39 ED/2009/12 EBF Tillæg til ED/2009/12

Påvirkning √ - - - 

Nedskrivninger -1.088.102 -344.974 -396.471 -1.210.722

Akkumuleret -1.088.102 -1.573.031 -1.079.017 -2.017.869

Indeks 58 78 55 100

31-12-2014

Der identificeres en forøget tabsrisiko på otte udlån, der kvalificerer som OIV (tab 50 %), samt

realiseres tab på fem udlån. Tabel 8:

IAS 39 ED/2009/12 EBF Tillæg til ED/2009/12

Påvirkning √ √ √ √ 

Nedskrivninger -971.422 -277.272 -922.336 -2.001.352

Akkumuleret -2.059.524 -2.248.909 -2.001.352 -2.438.655

Indeks 111 111 103 121

31-12-2015

Realisation af tab på yderligere syv udlån (akkumuleret 12). Tabel 9:

IAS 39 ED/2009/12 EBF Tillæg til ED/2009/12

Påvirkning √ √ √ √ 

Nedskrivninger 198.819 -214.770 54.517 420.785

Akkumuleret -1.860.704 -2.017.869 -1.946.835 -2.017.869

Indeks 100 100 100 100
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Af figur 10 fremgår udviklingen i nedskrivningerne grafisk for de fire nedskrivningsmodeller.
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Figur 10. Egen tilvirkning

7.2 Vurdering af nytteværdi

7.2.1 Nytteværdi set i forhold til finansiel stabilitet

Det første af de tre elementer i forbindelse med vurdering af nytteværdi set i forhold til finansiel

stabilitet er begrænsning af udlånsvæksten ved løbende indregning af nedskrivninger til imødegåel-

se af tab. Som den eneste af de tre modeller indregner IAS 39-modellen ikke nedskrivninger til

imødegåelse af tab i 2011 og 2012, hvilket medfører risiko for en overnormal udlånsvækst.

Især EBF-modellen og tillægget til ED/2009/12 har et næsten identisk forløb i 2011 og 2012, hvor-

for deres påvirkning på finansiel stabilitet ud fra elementet udlånsvækst er identisk. Ved brug af

ED/2009/12 er nedskrivningerne større end ved de tre andre modeller, hvilket skyldes at hele æn-

dringen i forventede tab indregnes i 2012.

I 2013 medfører brug af IAS 39 indregning af næsten 60 % samlede nedskrivninger (indeks 58),

mens brug af tillægget til ED/2009/12 medfører indregning af det kredittab, der forventes at fore-

komme i den nærmeste fremtid (op til indeks 100).
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I 2014 og i 2015 er ned-/opskrivningen i høj grad identisk for de fire nedskrivningsmodeller som

følge af en mindre nedskrivning end forventet.

Samlet sikrer EBF-modellen og modellen i ED/2009/12 en relativ stabil udlånsvækst, idet nedskriv-

ningerne indregnes relativt konstant.

For at opfylde kravet om finansiel stabilitet fra G20 og FSB skal nedskrivningsmodellerne ligeledes

sikre, at de primære interessenter har tillid til pengeinstitutterne. Hvis tilliden forsvinder, vil det

medføre volatilitet og dermed finansiel ustabilitet jf. kapitel 3.

IAS 39, som ikke indregner nedskrivninger før i 2013, skaber ikke tillid til pengeinstitutterne som

følge af de store udsving og den sene indregning af tab. Derimod medfører modellerne i

ED/2009/12 fra EBF og i tillægget til ED/2009/12 i højere grad, at der skabes tillid til pengeinstitut-

terne. Det skyldes, at der indregnes nedskrivninger tidligere i forløbet på baggrund af forventede

tab, hvorfor der også vises en kreditrisikojusteret rentemarginal for pengeinstitutterne. Det er min

opfattelse, at de tre modeller sikrer høj tillid til pengeinstitutterne, dog giver tillægget til

ED/2009/12 anledning til volatilitet i nedskrivningerne, da der skiftes fra det tidsproportionale

forventede kredittab til det kredittab, der forventes at forekomme i den nærmeste fremtid. Derimod

er modellen i ED/2009/12 og fra EBF i mindre grad volatil, og det skaber i højere grad tillid til

pengeinstitutterne.

Grundlaget for opgørelsen af kredittabene skal ligeledes tages i betragtning i forbindelse med vur-

dering af det andet element af finansiel stabilitet.

Af ED/2009/12 fremgår det som nævnt ikke, om de forventede fremtidige pengestrømme skal

baseres på de pr. balancedagen gældende markeds- og finansielle forhold eller de fremtidige mar-

keds- og finansielle forhold, hvilket i høj grad vil være afgørende for graden af subjektivitet. Dog

vurderes der alligevel at være en risiko for, at nedskrivningerne bliver subjektive og dermed ikke

skaber den nødvendige tillid.

Ved brug af EBF-modellen opgøres forventede kredittab på baggrund af historiske tab justeret med

de forhold, der ikke påvirkede de historiske tab, men som til gengæld påvirker økonomien i dag,

hvilket i højere grad medfører objektivitet, og modellen vurderes dermed i højere grad tillidsska-

bende.
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I tillægget til ED/2009/12 er der ikke angivet en specifik fremgangsmåde for beregning af kredittab,

men der lægges op til, at enhederne til en vis grad kan benytte sig af deres interne modeller. Desu-

den skal beregningerne af de forventede kredittab baseres på al tilgængelig information, hvilket

medfører en høj grad af subjektivitet i skønnene, hvilket øger risikoen for, at de kreditansvarlige

”forføres” af den gode stemning.

Nedskrivninger ved brug af IAS 39-nedskrivningsmodellen baseres på OIV, og IAS 39 er dermed

den model, der i størst grad sikrer, at nedskrivningerne foretages på baggrund af objektive kriterier,

hvilket som nævnt er en forudsætning for, at der skabes den fornødne tillid.

Hvor stor grad af tillid, der skabes på baggrund af de forskellige grundlag for opgørelse af kredittab,

afspejles i høj grad af en subjektiv vurdering. Hvis de forventede fremtidige ændringer i markeds-

og finansielle forhold medtages i opgørelsen, vil der kunne opstå stor variation, og der vil med

sikkerhed indgå større subjektivitet i beregningerne. Det medfører en risiko for, at de kreditansvar-

lige glemmer sammenhængen mellem afkast og risiko, hvilket var tilfældet under den seneste finan-

sielle krise. Det er min opfattelse, at det bedste udgangspunkt for beregning af forventede kredittab

derfor skal vurderes med udgangspunkt i historiske tab justeret på baggrund af aktuelle observerba-

re data. Samlet vurderes det, at EBF-modellen i høj grad er med til at skabe tillid. ED/2009/12-

modellen vurderes også at være tillidsskabende, om end i mindre end grad end EBF-modellen,

forudsat at den metode, der ikke medtager forventede fremtidige ændringer i markeds- og finansiel-

le forhold, benyttes. Modellen i tillægget til ED/2009/12 indeholder som beskrevet til gengæld for

stor grad af subjektivitet.

Det tredje element af finansiel stabilitet angiver, at nedskrivningerne skal sikre, at pengeinstitutterne

kan varetage deres essentielle opgaver, så økonomien ved makroøkonomiske chok eller lign. ikke

yderligere forværres ved en efterfølgende krise i den finansielle sektor. Nedskrivningerne skal

indregnes som en buffer, så pengeinstitutterne har tilstrækkelige nedskrivninger til at modstå et

makroøkonomisk chok. Ved brug af tillægget til ED/2009/12 indregnes dels nedskrivninger løbende

og dels en forøget nedskrivning i 2013 som følge af skift af metode, hvorfor denne metode har

opbygget den største nedskrivning til imødegåelse af tab. EBF-modellen har opbygget den mindste

nedskrivning til imødegåelse af tab, således at der ved brug af denne model er mindst sikkerhed for,
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at pengeinstitutter kan modstå makroøkonomiske chok. Tendensen er den samme i 2014, hvor alle

modellerne dog har indregnet nedskrivninger til tab, der er over indeks 100 som følge af scenariet i

caseeksemplet.

Af figur 11 fremgår BNP-væksten for de fire nedskrivningsmodeller, der er antaget omvendt korre-

lerende med nedskrivningerne.
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Figur 11. Egen tilvirkning

G20’s og FSB’s overordnede mål er at sikre en vedvarende økonomisk vækst og udvikling.

Af figur 11 ses det, at BNP-væksten er størst ved brug af IAS 39 i 2011 og 2012. Det skyldes, at der

ikke foretages nedskrivninger i 2011 og 2012, da der ikke er indtrådt OIV. Specielt EBF-modellen

og modellen i tillægget til ED/2009/12 har et næsten identisk forløb i 2011 og 2012, hvorfor deres

påvirkning på finansiel stabilitet ud fra elementet udlånsvækst vurderes at være identisk. Ved

ED/2009/12 er nedskrivningerne lidt større end ved de tre andre modeller. At nedskrivningen er

større ved brug af ED/2009/12 skyldes det forhold, at hele ændringen i forventede tab indregnes og

derfor medfører en lavere BNP-vækst end de andre modeller.

I 2013 ses det af grafen, at niveauet for BNP-vækst ved brug af ED/2009/12 og EBF stort set er

identisk. Begge modeller vurderes at sikre en konstant BNP-vækst, dog er EBF-modellen den af de

to modeller, der er nærmest indeks 60 (60 % af den samlede nedskrivning er indregnet efter 60 % af



Side 69 af 95

løbetiden på udlånene). Modsat ses det, at IAS 39 og tillægget til ED/2009/12 i 2013 medfører en

BNP-vækst, som er væsentligt lavere end ved brug af de to andre modeller. IAS 39 og tillægget til

ED/2009/12 vurderes ikke at sikre stabil BNP-vækst i 2013.

I 2014 indregnes yderligere nedskrivninger som følge af en forøget forventet tabsrisiko på otte

individuelle lån. Dog ligger BNP-væksten relativt tæt for de fire modeller. Alle modellerne har i

2014 indregnet for høje nedskrivninger, hvilket medfører, at der foretages opskrivninger i 2015.

EBF-modellen vurderes at opfylde kravet fra G20 og FSB m.fl. bedst efterfulgt af ED/2009/12 med

udgangspunkt i det første element af finansiel stabilitet.

7.2.2 Nytteværdi set i forhold til begrebsrammen

Informationen skal kunne bruges af de primære interessenter til kontrol- og prognoseopgaven for at

give nytteværdi. Med udgangspunkt i begrebsrammen er der i afhandlingen udvalgt de kvalitative

karakteristika, der vurderes at være relevante. For at informationen skal være brugbar skal den

kunne påvirke de primære interessenters beslutninger.

Ud fra figur 10 ovenfor vurderes det, at modellerne i 2011-2012 med undtagelse af IAS 39 giver

information, der har prognoseværdi, da risikoen ved låneporteføljen afspejles. Ligeledes giver alle

modellerne med undtagelse af IAS 39 bekræftelsesværdi i 2011-2012. Først fra 2013 giver IAS 39

både prognose- og bekræftelsesværdi.

For at informationen skal være brugbar skal den ligeledes være troværdig. IAS 39 giver ikke tro-

værdig information i 2011-2012, da modellen ikke viser risikoen ved udlånsporteføljen. De tre

andre modeller giver troværdig information, da de viser risikoen ved udlånsporteføljen og

ED/2009/12 er den model, der giver den mest troværdige præsentation.

For at informationen kan benyttes optimalt af regnskabsbrugeren skal den være sammenlignelig

mellem enheder og år. Mens information i ED/2009/12- og EBF-modellen vurderes at være sam-

menlignelig i alle årene, vurderes informationen i IAS 39 først at være sammenlignelig fra 2013,

mens modellen i tillægget til ED/2009/12 ikke vurderes at være sammenlignelig, da andre enheder

ofte ikke vil benytte det samme koncept til beregning af nedskrivninger til imødegåelse af tab.

Informationen skal endvidere være rettidig. Informationen vurderes at være rettidig i alle modeller-

ne med undtagelse af IAS 39 i årene 2011-2012. Derefter vurderes alle modellerne at give rettidig

information.
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Det er ligeledes vigtigt i forhold til nytteværdien, at information er forståelig. Ved brug af specielt

tillægget til ED/2009/12 er informationen, som udkastet ser ud nu, svært forståeligt pga. de mange

muligheder for beregning af nedskrivninger til imødegåelse af tab. Modsat er informationen i IAS

39 i høj grad forståelig på grund af OIV-principperne.

Med ændringen af begrebsrammen er der fokus på substans frem for formalia. Ved brug af model-

lerne i ED/2009/12 fra EBF og i tillægget til ED/2009/12 vurderes det, at substansen er vægtet

højere end formalia. Dette hænger ligeledes sammen med tidspunktet for udarbejdelsen af forslage-

ne til modellerne.

ED/2009/12-modellen adskiller oprindeligt forventede tab med ændringer i forventede tab ved at

indregne ændringer til forventede tab med det samme og i en linje for sig. Som nævnt ovenfor

indregnes de oprindeligt forventede tab som en reduktion af renteindtægten. Dermed vises effekten

af ændringer i makroøkonomiske forhold i en særskilt linje, og det er derfor - efter min mening -

lettere at benytte informationen i ED/2009/12 til kontrol- og prognoseopgaven.

7.3 Resultat af den komparative analyse

For at gøre ovenstående resultater mere sammenlignelige og overskuelige er modellerne ratet i

forhold til hinanden på en skala fra 1 til 4, hvor 1 er bedst og 4 dårligst. Den samlede vurdering er

beregnet ud fra en gennemsnitsbetragtning. Resultatet fremgår af nedenstående tabel:

IAS 39 ED/2009/12 EBF
Tillægget til
ED/2009/12

Finansiel stabilitet-1 4 2 1 3

Finansiel stabilitet-2 4 2 1 3

Finansiel stabilitet-3 1 3 4 2

Resultat af finansiel stabilitet 2,25 1,75 1,5 2

Prognoseværdi 4 1,5 1,5 3

Bekræftelsesværdi 4 1 3 2

Troværdighed 4 1 2 3

Sammenlignelighed 4 1,5 1,5 3

Rettidighed 4 1,5 3 1,5

Forståelighed 1 3 2 4

Resultat af begrebsrammen 3,5 1,58 2,17 2,38

Samlet vurdering 2,875 1,67 1,83 2,375
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Resultatet af ovenstående analyse er i tråd med FSB’s, G20’s, FCAG’s og BaselKomitéens anbefa-

linger om at ændre nedskrivningsmodellen for udlån til en forventet tabsmodel samt min delkonklu-

sion på kapitel 4. ED/2009/12 er jf. skemaet den nedskrivningsmodel, der gennemsnitligt set vurde-

res at give den største nytteværdi set i forhold til finansiel stabilitet og set i forhold til begrebsram-

men.

Ovenstående resultat er baseret på et scenarie, hvor de realiserede tab er på niveau med de forvente-

de. Hvis der i afhandlingen var taget udgangspunkt i et scenarie, hvor tabene var større og samtidig

indtraf tidligere end forventet, f.eks. i 2012 vil resultatet af analysen ændres således, at ED/2009/12

vil være den model, der i størst grad sikrer finansiel stabilitet. Ved brug af nedskrivningsmodellen i

ED/2009/12 er der i 2012 indregnet større nedskrivninger til imødegåelse af tab og modellen vil

derfor være at foretrække, også frem for EBF-modellen. Dette er på trods af, at EBF-modellen jf.

ovenfor vurderes bedst at opfylde kravet fra G20 og FSB om finansiel stabilitet i det i analysen

benyttede scenarie. Modsat ville der ved brug af IAS 39 ikke være indregnet nedskrivninger til

imødegåelse af tab, hvis tabene indtraf tidligere. Det kan derfor konkluderes, at ED/2009/12 også

vil være at foretrække, hvis en situation lignende den seneste finansielle krise indtraf igen.

Den samlede vurdering af modellerne er baseret på, at nytteværdi set i forhold til finansiel stabilitet

og nytteværdi set i forhold til begrebsrammen vejer lige tungt. I kapitel 8 vurderes det, om dette bør

være tilfældet.

7.4 Delkonklusion

Ved sammenfatning af de ovenstående tre elementer af finansiel stabilitet, hvor der til dels er mod-

strid mellem at have store nedskrivninger til imødegåelse af tab, og det at have konstante nedskriv-

ninger for at sikre konstant udlånsvækst og høj tillid til pengeinstitutterne, vurderes det, at EBF-

modellen opfylder kravet fra G20 og FSB om finansiel stabilitet bedst. Dette skyldes, at denne

model er bedst egnet til at sikre en stabil udlånsvækst samt fastholde tilliden til pengeinstitutterne.

Forskellen mellem ED/2009/12- og EBF-modellen ses i forbindelse med indregning af ændringen i

forventninger, hvor ED/2009/12 indregner hele ændringen med det samme og dermed medfører

mere volatilitet end EBF-modellen. EBF-modellen er dog den model, der i ringeste grad opfylder

kravet om robusthed.
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Ved sammenfatning af ovenstående kvalitative karakteristika vurderes nytteværdien for regnskabs-

brugeren at være højest ved brug af ED/2009/12-modellen. Dette begrundes med at modellen base-

res på forventede tab, der løbende indregnes, og at den i størst muligt omfang afspejler udviklingen

i nuværende markeds- og finansielle forhold. Modellen er endvidere forståelig, sammenlignelig og

rettidig og sikrer i høj grad, at informationen kan benyttes i forbindelse med kontrol- og prognose-

opgaven. Ligeledes indregnes der en reduktion af renteindtægten, hvilket efter min opfattelse i høj

grad giver brugbar information.

Modellen i ED/2009/12 vurderes jf. ovenstående samlet set at give den højeste nytteværdi. Det

begrundes med, at det er den model, der maksimerer nytteværdien mest muligt set i forhold til

begrebsrammen og samtidig sikrer en høj grad af finansiel stabilitet. Modellen er samtidig i tråd

med opdateringen af begrebsrammen, hvor der er fokus på substans frem for formalia.
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8 Den finansielle rapporterings formål

I dette kapitel redegøres for formålet med den finansielle rapportering set fra min synsvinkel, lige-

som definitionen af nytteværdi i kapitel 3 udfordres.

Jf. den komparative analyse vurderes modellen i ED/2009/12 at være den model, der maksimerer

nytteværdien mest i forhold til regnskabsbrugeren og samtidig sikrer en høj grad af finansiel stabili-

tet. Nytteværdien er i kapitel 3 defineret som det at fremme finansiel stabilitet, og som det at give

brugbar information til regnskabsbrugerne af den finansielle rapportering. IASB’s begrebsramme,

som er grundlaget for den finansielle rapportering, søger ikke at fremme finansiel stabilitet. G20 og

FSB m.fl. mener dog, at den finansielle rapportering skal fremme finansiel stabilitet. I forbindelse

med arbejdet omkring fase A af begrebsrammen nåede medlemmerne af IASB til enighed om, at

”finansiel stabilitet” ikke skulle være et mål for den finansielle rapportering. Alligevel ændres

nedskrivningsmodellen, så den ikke er procyklisk.63

Såfremt nedskrivningsreglerne for udlån skal afspejle målet om finansiel stabilitet, er der to mulig-

heder for implementering af finansiel stabilitet i regnskabsreglerne. Enten skal begrebsrammen

ændres, således at den medtager finansiel stabilitet på lige fod med de primære interessenters behov

for information. Alternativt skal finansiel stabilitet udelukkende medtages i IFRS 9, idet IASB giver

mulighed for, at en standard kan afvige fra begrebsrammen.

Efter min mening bør standarderne ikke væsentligt afvige fra begrebsrammen, der er fundamentet

for regnskabsudarbejdelsen, idet dette risikerer at sløre formålet med den samlede finansielle rap-

portering.

G20 og FSB m.fl. argumenterer for, at nedskrivningerne på udlån har så stor påvirkning på finansiel

stabilitet, at finansiel stabilitet skal tages i betragtning i IFRS 9.

Det er endvidere min holdning, at finansiel stabilitet ikke bør indgå i begrebsrammen, og at formå-

let med den finansielle rapportering skal fastholdes. Alternativt vil der være en væsentlig risiko for,

at regnskabsstandarderne på visse områder vil blive et kompromis mellem opfyldelsen af kravet om

finansiel stabilitet og maksimering af nytteværdien set i forhold til begrebsrammen.

Begrundelsen er, at hvis den finansielle rapportering skal være kontracyklisk, hvilket Baselkomité-

en f.eks. fokuserer meget på i forbindelse med Basel 3, så skal nedskrivningerne inddrage forvent-

ninger til tab på aktiver og fremtidige aktiver på baggrund af eventuelle fremtidige begivenheder.

63 Discussion at the September 2009 IASB Meeting
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Dette vil være i strid med begrebsrammen, hvor indregning sker på baggrund af et resultat af tidli-

gere begivenheder og samtidig skal den finansielle rapportering give et retvisende billede af resulta-

tet i den indeværende periode.

Som nævnt tidligere er der ligeledes et utal af faktorer, der spiller ind på finansiel stabilitet. En af de

faktorer, der i Danmark er blevet fokuseret meget på, er, at flere af de pengeinstitutter, der er gået

konkurs, har haft en høj ejendomseksponering. Samtidig er der mange andre faktorer, som ned-

skrivningsmodellerne efter min opfattelse ikke kan sikre, hvorfor pilen peger i retning af anden

regulering som f.eks. Basel III.

Resultaterne af ovenstående analyse viser, at modellerne dog kan tilstræbes ikke at have en procyk-

lisk effekt og i den forstand være neutrale i forhold til påvirkning på finansiel stabilitet. Det er

vigtigt at bemærke, at ingen af de ovenstående nedskrivningsmodeller indeholder kontracykliske

elementer. Havde der været tale om en kontracyklisk nedskrivningsmodel ville nedskrivningerne

være størst i forbindelse med højkonjunkturer, jf. nedenstående illustration af virkningerne af de tre

forskellige typer modeller.

Nedskrivninger ved hhv. høj- og lavkonjunktur

Højkonjunktur Lavkonjunktur

Nedskrivninger

Kontracyklisk

Neutral

Procyklisk

Figur 12. Egen tilvirkning
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Nedskrivninger ved brug af IAS 39 vil følge tendensen af den lysegrønne linje, mens nedskrivnin-

ger ved brug af en af de tre forventede tabsmodeller vil følge tendensen af den gule linje.

Det er efter min opfattelse mere hensigtsmæssigt, at nedskrivningsreglerne ikke i væsentlig gradpå-

virker finansiel stabilitet hverken i en negativ eller positiv retning, således at regulering sker via

kapitalkravene og derved sikrer de tre elementer af finansiel stabilitet, som er beskrevet i afhandlin-

gen. Regulering via kapitalkravene er langt i processen og bør kunne sikre finansiel stabilitet, så-

fremt nedskrivningsreglerne i væsentlig gradhverken påvirker finansiel stabilitet i en negativ eller

positiv retning.

Jf. resultaterne af ovenstående analyse påvirker ED/2009/12- og EBF-modellen - efter min mening -

ikke i væsentlig grad finansiel stabilitet, hverken i negativ eller positiv retning. Der er således god

mulighed for, at nedskrivningsreglerne ikke påvirker finansiel stabilitet i hverken en negativ eller

positiv retning, og at de samtidig giver en høj nytteværdi set i forhold til brugbar information for de

primære interessenter.

Det er endvidere min opfattelse, at såvel nytteværdi i form af brugbar information som i form af at

fremme finansiel stabilitet er centralt for de finansielle markeder, hvorfor begge skal søges maksi-

meret. Dette er ligeledes i tråd med majoriteten af investorernes ønsker.

Det kan på baggrund af den seneste finansielle krise konkluderes, at finansiel ustabilitet har med-

virket til, at markedet har haft meget ringe tiltro til den finansielle rapportering, hvorfor informatio-

nen på baggrund af den manglende troværdighed og den store volatilitet i høj grad må vurderes ikke

at have været brugbar. Det kan på baggrund heraf diskuteres, om kravet om finansiel stabilitet

indirekte er medtaget i kravet om, at informationen f.eks. skal være troværdig (også i perioder med

finansiel ustabilitet).

Det er vigtigt, at den finansielle rapportering understøtter finansiel stabilitet ved at give troværdig

information om de finansielle markeder, der hele tiden ændrer sig, idet finansiel stabilitet ikke er en

fast størrelse, men derimod en dynamisk størrelse, som der hele tiden skal være fokus på. Efter min

opfattelse bør lovgivningen derfor opdeles, således at den finansielle rapportering maksimerer

nytteværdien for de primære interessenter, mens kapitalkravsreglerne fremmer finansiel stabilitet.

Den finansielle rapportering må dog heller ikke virke procyklisk, som jf. analysen ovenfor er tilfæl-

det med IAS 39.

Endvidere skal det tages i betragtning, at i forbindelse med initiativer som f.eks. den kontracykliske

kapitalbuffer i Basel 3, har det enkelte lands myndighed/tilsyn mulighed for at fastsætte kapital- og
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likviditetskrav baseret på en rapportering med særligt formål, som myndigheden/tilsynet har mulig-

hed for at få udarbejdet. På denne måde kan det samtidig sikres, at de kreditansvarlige ikke bliver

”forført” af den gode stemning ved, at der fra centralt hold fastsættes krav til f.eks. den kontracykli-

ske kapitalbuffer ud fra variabler fastsat af eksperter.

Hvis forslaget til nedskrivningsmodellen i ED/2009/12 benyttes, vil det i første omgang ikke have

den fulde effekt på finansiel stabilitet, da forslaget ikke er i samarbejde med FASB. Den seneste

finansielle krise begyndte efter min opfattelse i USA, og det er derfor meget vigtigt, at IASB og

FASB bliver enige om at benytte én nedskrivningsmodel.

8.1 Delkonklusion

Formålet med den finansielle rapportering er efter min opfattelse at maksimere nytteværdien for de

primære interessenter. Sammenfattende er det derfor min opfattelse, at finansiel stabilitet som ud-

gangspunkt ikke kan rummes indenfor begrebsrammen. Dette begrundes dels med, at finansiel

stabilitet består af mange faktorer, herunder f.eks. ejendomseksponering, og dels med at en kontra-

cyklisk nedskrivningsmodel vil medføre, at nytteværdien af information begrænses væsentligt og

samtidig er i strid med begrebsrammen. Resultaterne af analysen viser dog, at modellerne i

ED/2009/12 og EBF i høj grad sikrer, at nedskrivningerne ikke har en procyklisk effekt, men der-

imod er neutrale. Med neutrale nedskrivningsmodeller i forhold til finansiel stabilitet er udgangs-

punktet for andre initiativer, herunder Basel III, ideelt. ED/2009/12 er den model, der i højest grad

giver brugbar information for regnskabsbrugerne, hvorfor denne model bør vælges, da den samtidig

er neutral i forhold til finansiel stabilitet.

Det er vigtigt, at finansiel stabilitet overvejes i forbindelse med udarbejdelse af en ny nedskriv-

ningsmodel, da finansiel ustabilitet væsentligt reducerer nytteværdien af informationen, som følge

af at finansiel ustabilitet medfører høj volatilitet samt en reduktion af tilliden til finansiel rapporte-

ring. Det er derfor min opfattelse, at finansiel stabilitet allerede indirekte er medtaget i begrebs-

rammen. Et væsentligt kriterium for succes er, at nedskrivningsmodellen udarbejdes i samarbejde

med FASB, således at nedskrivningsmodellen påvirker globalt.
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9 Konklusion

I afhandlingen er der taget udgangspunkt i det pågående arbejde omkring fase 2 af den nye regn-

skabsstandard IFRS 9 for finansielle instrumenter. Processen omkring IFRS 9 er langvarig og kræ-

ver flere runder med input fra offentligheden samt inddragelse af FASB for at opnå international

konvergens. IASB’s langsigtede mål er at udlån, der i dag måles til amortiseret kostpris, skal måles

til dagsværdi. Indtil nu fastholdes amortiseret kostpris, og derfor skal der findes frem til den ned-

skrivningsmodel, der bedst muligt opfylder regnskabsbrugerens informationsbehov samt fremmer

finansiel stabilitet. Finansiel stabilitet er et krav fra G20 og FSB og udspringer fra kritikken af IAS

39, hvor modellen kritiseres for at være procyklisk og have forværret den seneste finansielle krise.

Det er min opfattelse, at kritikken af IAS 39 er berettiget, og at nedskrivningsmodellen derfor bør

ændres.

Finansiel stabilitet, som ikke er et entydigt begreb, består af mange aspekter og defineres i afhand-

lingen ud fra tre forskellige aspekter. De tre aspekter bliver alle påvirket af nedskrivningsreglerne,

hvorimod aspekter, der ikke påvirkes af nedskrivningsreglerne, er udeladt, som f.eks. pengeinstitut-

ternes ejendomseksponering.

Regnskabsbrugerens informationsbehov er baseret på begrebsrammen, som overordnet fokuserer på

kontrol- og prognoseopgaven. Begrebsrammen medtager ikke finansiel stabilitet som et mål for den

finansielle rapportering, men det er dog min opfattelse, at finansiel ustabilitet medfører, at informa-

tionen i mindre grad er troværdig, hvorfor en neutral nedskrivningsmodel vil kunne øge informatio-

nens troværdighed. En kontracyklisk nedskrivningsmodel vil i for høj grad medføre en reduktion af

nytteværdien af informationen, og hverken IASB, FASB eller EBF har foreslået en kontracyklisk

nedskrivningsmodel.

Nytteværdien set i forhold til finansiel stabilitet og begrebsrammen overlapper hinanden og f.eks.

vil en troværdig præsentation til en vis grad sikre en stabil udlånsvækst. Derfor bør nedskrivnings-

modellen således i højere grad end IAS 39 medvirke til at sikre finansiel stabilitet.

ED/2009/12 opfylder efter min opfattelse regnskabsbrugerens informationsbehov bedre end IAS 39,

og påvirkningen på finansiel stabilitet er i væsentlig gradneutral. Ændringer i oprindeligt forventede

tab vil dog medføre unødvendig volatilitet, men også i høj grad præsentere troværdig information.

Reglerne vil ligeledes efter min opfattelse medføre en mere troværdig præsentation af udlånene, da

renteindtægten reduceres med oprindeligt forventede tab og således er i tråd med den seneste opda-

tering af begrebsrammen.
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På baggrund af kritikken af ED/2009/12 har EBF foreslået en alternativ model, ligesom IASB og

FASB sammen har foreslået en alternativ model til ED/2009/12. EBF’s model sikrer i meget høj

grad finansiel stabilitet, hvorimod den efter min opfattelse i knap så høj grad opfylder regnskabs-

brugers informationsbehov.

IASB’s og FASB’s fælles model vurderes derimod ikke i nær så høj grad som hverken modellen i

ED/2009/12 eller EBF’s model at sikre finansiel stabilitet, og samtidig vurderes modellen ikke at

maksimere nytteværdien for regnskabsbrugeren. Modellen er præget af, at IASB og FASB har

måttet gå på kompromis og dermed blandet flere nedskrivningskoncepter sammen, hvilket har

resulteret i en model, der har en begrænset forståelighed.

Effekten af en ny nedskrivningsmodel på finansiel stabilitet vil dog i høj graf afhænge af, om det

lykkes at indføre en global model, og derfor er det i høj grad at foretrække, at IASB og FASB bliver

enige om én model. På baggrund af ovenstående både teoretiske, praktiske og komparative analyse

anbefales det, at modellen foreslået i ED/2009/12 benyttes.

Sammenfattende er det min opfattelse, at begrebsrammen ikke bør ændres således at finansiel stabi-

litet bliver et mål med finansiel rapportering. Det er dog min opfattelse, at den nye nedskrivnings-

model skal være neutral og dermed hverken pro- eller kontracyklisk, hvilket er gældende for

ED/2009/12. For at sikre finansiel stabilitet bør andre organisationer såsom Baselkomitéen i højere

grad arbejde med dette mål, hvilket også giver god ræson, da Baselkomitéen forventeligt i højere

grad end IASB vil have kompetencerne hertil.
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10 Perspektivering

Inden afhandlingens afslutning har IASB og FASB foreslået endnu en model, ”three-bucket expec-

ted loss approach”, som bygger på nogle af de samme principper som tillægget til ED/2009/12.

”Three-bucket expected loss approach” tager udgangspunkt i den forventede tabsmodel, dog således

at ”bad book” nedskrives med det samme. IASB og FASB foreslår, at porteføljen opdeles i følgende

tre kategorier:

Kategori 1, som omfatter udlån, der ikke er omfattet af kategori 2 eller 3.

Kategori 2, som omfatter en gruppe af udlån, der er objektivt værdiforringede, men hvor værdifor-

ringelsen ikke kan henføres til specifikke aktiver.

Kategori 3, som omfatter udlån, hvor der specifikt er identificeret kredittab, eller hvor kredittabet

må forventes på et specifikt finansielt aktiv.

Pt. er det foreslået, at der for kategori 1 (”good book”) udlån indregnes et kredittab baseret på de

kommende 12 måneders forventede kredittab på baggrund af forventningen på udlånstidspunktet.

Efterfølgende ændringer til kredittab beregnes i forhold til forventningen på udlånstidspunktet. For

kategori 2 og 3 (”bad book”) indregnes et kredittab baseret på det samlede kredittab over hele lånets

forventede løbetid i resultatet med det samme.64

Ligeledes har IASB udgivet et exposure draft, der foreslår, at ikrafttrædelsen af IFRS 9 udskydes til

1. januar 2015 på grund af forsinkelser i processen.65

64 Meeting IASB / FASB June 2011
65 Phase I - Classification and measurement
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11 Executive summary

The existing impairment model ved brug af IAS 39 is being highly criticised for their adverse im-

pact on market conditions, for which reason many acknowledged organisations are putting pressure

on the IASB to change the model from an incurred loss model to an expected loss model. The key

point of criticism of IAS 39 has been that it is considered to aggravate market fluctuations and

hence to add to economic instability. G20 and the Financial Stability Board (FSB), to mention two,

required that the new impairment model will enhance economic stability. The foundation for pre-

paring new standards is laid down in the IASB's conceptual framework. A new impairment model

therefore needs to fulfil the requirements of both G20 and FSB for financial stability and to maxi-

mise the useful value stipulated under the conceptual framework. Financial stability is determined

using three different definitions of financial stability whereas the assessment related to the concep-

tual framework is made using the relevant qualitative characteristics laid down therein. This thesis

uses a case to illustrate the effect of the impairment models.

The first part of the analysis is an assessment of IAS 39 with respect to financial stability and the

conceptual framework. Based on this analysis, I believe that the impairment model in IAS 39 has

affected financial stability adversely and not maximised its useful value stipulated under the con-

ceptual framework.

Then the IASB’s proposal for a new impairment model is analysed. My findings are that the pro-

posed new impairment model does not have an adverse impact on financial stability; its impact is

rather neither negative nor positive. Also, the impairment model is estimated to maximise the useful

value stipulated under the conceptual framework. As special element of the IASB’s proposal for a

new impairment model is that initially expected losses are included by way of a reduction of net

interest income distributed over the terms of the loans. This will, in my view, lead to an up-to-date

presentation of the risk associated with the loan portfolio.

After the IASB had issued its proposal for a new impairment model, the European Banking Federa-

tion, and the IASB and the Financial Accounting Standards Board (FASB) in concert, have drafted

their proposals for a new impairment model.

The analysis of the EBF’s impairment model leads to the conclusion that, using the assumptions

given in the case, it does not to a great extent affect financial stability adversely and at the same

time it maximizes the useful value stipulated under the conceptual framework.
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The IASB’s and the FASB’s joint proposal for an impairment model is not estimated to ensure

financial stability to the same extent and maximise the useful value stipulated under the conceptual

framework as the impairment models proposed by the IASB and the EBF. The primary reason is

that the impairment model has been designed as a compromise between the IASB’s and the FASB’s

own proposals for an impairment model, for which reason it uses two different impairment con-

cepts. The consequence is volatility with respect to financial stability and a reduced useful value

stipulated under the conceptual framework.

Using the analysis of the four models mentioned above as a basis, I have made a comparative analy-

sis of them to identify the impairment model that overall best fulfils the requirements of G20 and

the FSB for financial stability and the useful value stipulated under the conceptual framework. My

findings are that the impairment model ved brug af IAS 39 is the model ensuring financial stability

the least and maximising the useful value according the conceptual framework the least. The

IASB’s proposal for a new impairment model, however, is the model with the second highest de-

gree of ensuring financial stability and the highest degree of maximising the useful value stipulated

under the conceptual framework, for which reason this model is regarded as the preferable one, on

an overall basis.

Generally, none of the three expected loss models reduce cyclical fluctuations. Yet I do believe that

a model reducing cyclical fluctuations would not be able to maximise the useful value stipulated

under the conceptual framework as it would include write-downs for bad and doubtful debts based

on growth in gross domestic product and not based on the substance of events.

The analysis has been made based on the aspect that the impairment models should fulfil the re-

quirements of G20 and the FSB for financial stability and maximise the useful value stipulated

under the conceptual framework. I believe that there is therefore a risk that the impairment model

will be a compromise between the two requirements set in this respect. I do also believe, however,

that if the impairment model affects financial stability adversely, this would lead to a reduction in

the useful value stipulated under the conceptual framework because the usefulness of financial

reporting is reduced in a volatile market. In conclusion, I therefore hold the view that the impair-

ment model should affect financial stability neither positively nor negatively, but its focal point

should be to maximise the useful value stipulated under the conceptual framework. Consequently,

the impairment model proposed in ED/2009/12 is preferable.
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13.1 Bilag 1. Forkortelser

IFRS = International Financial Reporting Standards

IASB = International Accounting Standards Board

FASB = Financial Accounting Standards Board

IAS = International Accounting Standards

IASC = The International Accounting Standard Committee

13.2 Bilag 2. De otte faser i forbindelse med opdatering af begrebsrammen

Phases Topics

A Objectives and qualitative characteristics

B Definitions of elements, recognition and derecognition

C Measurement

D Reporting entity concept

E Boundaries of financial reporting, and Presentation and Disclosure

F Purpose and status of the framework

G Application of the framework to not-for-profit entities

H Remaining Issues, if any

Kilde: Conceptual Framework (internetside)
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13.3 Bilag 3. G20-landenes implementering af IFRS

Argentina Påkrævet fra 1. januar 2011

Australien

Påkrævet for alle rapporterende enheder i den private sektor og som fun-

dament for alle enheder i den offentlige sektor fra 1. januar 2005

Brasilien

Påkrævet for koncernregnskaber for banker og børsnoterede enheder fra

31. december 2010 og progressivt for selvstændige fra januar 2008.

Canada

Påkrævet fra1. januar 2011 for alle børsnoterede enheder og tilladt for

enheder i den private sektor

Kina Nationale standarder konvergerer substantielt med IFRS

EU Påkrævet for alle børsnoterede enheder i alle medlemsstater fra 2005

Frankrig Påkrævet via medlemskab af EU

Tyskland Påkrævet via medlemskab af EU

Indien Konvergerer indenfor den nærmeste fremtid

Indonesien

Konvergensproces er i gang; beslutning om en måldato for fuld overens-

stemmelse med IFRS forventes fastsat i 2012

Italien Påkrævet via medlemskab af EU

Japan

Påkrævet fra 2010 for et antal af internationale virksomheder; beslutning

om obligatorisk benyttelse i 2016 forventes i 2012.

Mexico Påkrævet fra 2012

Sydkorea Påkrævet fra 2011

Rusland

Påkrævet for banker og visse obligationsudstedere; tilladt for andre enhe-

der

Saudi Arabien Ikke tilladt for børsnoterede enheder

Sydafrika Påkrævet for børsnoterede enheder fra 2005

Tyrkiet Påkrævet for børsnoterede enheder fra 2005

Storbritannien Påkrævet via medlemskab af EU

USA

Tilladt for udenlandske udstedere i USA fra 2007; måldato for substantiel

konvergens med IFRS’erne er 2011 og beslutning om mulig indførsel for

amerikanske enheder forventes i 2011.

Kilde: IASB: Who we are and what we do (internetside)
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13.4 Bilag 4. Det tidligere kvalitetshierarki

Nedenfor vises det kvalitetshierarki, der var gældende før implementering af fase A.

De forøgende kvalitative karakteristika er sammenlignelighed og forståelighed.

Kilde: Elling, Jens. O

13.5 Bilag 5. Vækst i kreditinstitutternes udlån til husholdninger og erhverv

Kilde: Danmarks Nationalbanks kvartalsoversigt for 1. kvartal 2011, del 1, side 22.

PålidelighedRelevans

Feedback-
værdi

Verificer-
barhed

Repræsenta-
tiv gyldighed

Neutrali-
tet

Brugbar information / nytteværdi

Aktualitet
- Prognose
- Kontrol
- Fordeling
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13.6 Bilag 6. Bankers nedskrivninger i forhold til BNP og udlån

Kilde: Danmarks Nationalbanks kvartalsoversigt for 3. kvartal 2009, side 66.

13.7 Bilag 7. Beregninger til IAS 39

01-01-2011

Amortiseringstabel:

År Pengestrømme Rente Afdrag Restgæld

01-01-2011 100.000.000

31-12-2011 23.739.640 6.000.000 17.739.640 82.260.360

31-12-2012 23.739.640 4.935.622 18.804.018 63.456.342

31-12-2013 23.739.640 3.807.380 19.932.260 43.524.082

31-12-2014 23.739.640 2.611.445 21.128.195 22.395.887

31-12-2015 23.739.640 1.343.753 22.395.887 0,00

31-12-2011

Forventede tab indregnes ikke ved brug af IAS 39.

31-12-2012

Ændringen i forventede tab indregnes ikke ved brug af IAS 39.
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31-12-2013

Der indtræffer gruppe-OIV på de angivne tabsprocenter i 2012, som resulterer i en nedskrivning.

Nedskrivningen beregnes som forskellen mellem nutidsværdien af de forventede fremtidige penge-

strømme og den bogførte regnskabsmæssige værdi. Nutidsværdien beregnes af de forventede pen-

gestrømme i 2014 og 2015.

År Pengestrømme Forventet tab Forventede PS66 Nutidsværdi

31-12-2014 23.739.640 2,50 % 23.146.149 21.835.990

31-12-2015 23.739.640 2,50 % 23.146.149 20.599.990

Nutidsværdien er 42.436 tkr. Dette medfører en nedskrivning på 1.088 tkr. (43.524 – 42.436 tkr.).

Dette resulterer i en ny amortiseringstabel:

År Pengestrømme Rente Afdrag
Regnskabsmæssig
værdi

31-12-2013 42.435.980

31-12-2014 23.146.149 2.546.159 20.599.990 21.835.990

31-12-2015 23.146.149 1.310.159 21.835.990 0

31-12-2014

Ultimo 2014 indtræffer individuel OIV på otte lån, hvoraf det forventes at modtage 50 % af de

kontraktretlige betalinger. Dette medfører, at de flyttes til en anden portefølje, da de ikke længere

har identiske karakteristika (portefølje 2). Inden udgivelse af regnskabet fastslås det, at der er reali-

seret tab på fem lån. Forventningerne for 2015 fastholdes.

Den individuelle OIV resulterer i en nedskrivning. Denne beregnes igen som forskellen mellem

nutidsværdien af de forventede fremtidige pengestrømme og den bogførte regnskabsmæssige værdi.

Portefølje 1

År Pengestrømme Forventet tab
Forventede penge-
strømme Nutidsværdi

31-12-2015 22.196.563,44 2,50 % 21.641.649 20.416.650

Portefølje 2

År Pengestrømme Forventet tab
Forventede penge-
strømme Nutidsværdi

31-12-2015 949.586 50,00 % 474.793 447.918

66 Forkortelse for pengestrømme
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Samlet medfører det en nutidsværdi på 20.865 tkr. og en forøgelse af nedskrivningen til 2.060 tkr.

Forøgelsen består dels af ændringer i nutidsværdi og dels af de realiserede tab. Her skal yderligere

tages højde for at renteindtægten er lavere end oprindeligt forventede.

31-12-2015

Der realiseres tab på yderligere syv lån, hvilket resulterer i tab på 12 lån i alt. Den samlede ned-

skrivning bliver 1.861 tkr.

13.8 Bilag 8. Beregninger til EBF-modellen

1-1-2011
Amortiseringstabel

År Pengestrømme Forventet tab Forventede pengestrømme

01-01-2011 0

31-12-2011 23.739.640 0,00 % 23.739.640

31-12-2012 23.739.640 0,00 % 23.739.640

31-12-2013 23.739.640 0,00 % 23.739.640

31-12-2014 23.739.640 0,00 % 23.739.640

31-12-2015 23.739.640 0,00 % 23.739.640

År Pengestrømme Rente Afdrag Restgæld

01-01-2011 100.000.000

31-12-2011 23.739.640 6.000.000 17.739.640 82.260.360

31-12-2012 23.739.640 4.935.622 18.804.018 63.456.342

31-12-2013 23.739.640 3.807.380 19.932.260 43.524.082

31-12-2014 23.739.640 2.611.445 21.128.195 22.395.887

31-12-2015 23.739.640 1.343.753 22.395.887 0

Tabet beregnes som tabsprocenten multipliceret med afdraget for det pågældende år.

Det forventede tab udgør 1.430 tkr. (21.128 ∙ 2,00 % + 22.396 ∙ 4,50 %). 

31-12-2011
Ingen ændringer

31-12-2012
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Det forventede tab ændres og udgør 1.872 tkr. (21.128 ∙ 2,50 % + 22.396 ∙ 6,00 %). 

31-12-2013
Ingen ændringer

31-12-2014
I 2014 tages udgangspunkt i, at der for portefølje 1 fortsat forventes et tab på 3,5 %, hvorfor der i
2014 er indregnet en nedskrivning til imødegåelse af tab på 366 tkr.

Nedskrivningerne udgør 1.635 tkr. og er beregnet som de realiserede tab tillagt de forventede tab på
portefølje 2 (593 tkr. ∙ 2 + 448 tkr.).  

31-12-2015
Der realiseres tab på yderligere syv lån, hvilket resulterer i tab på 12 lån i alt. Den samlede ned-

skrivning bliver 1.947 tkr.

13.9 Bilag 9. Beregninger til tillægget til ED/2009/12: den lineære metode

31-12-2011

I 2011 vurderes om hhv. det kredittab, der forventes at forekomme i den nærmeste fremtid eller det

tidsproportionale forventede tab medfører indregning af den største nedskrivning. I 2011 medfører

indregning af det tidsproportionale forventede tab den største nedskrivning, hvorfor der indregnes

en nedskrivning til imødegåelse af tab på 309 tkr.

Nedenfor er beregning for 2011 illustreret:

Forventet

tab

Gennemsnits-

alder

Gennemsnits

levetid Årligt tab

Tidspropor-

tionelt tab FFP*

FFP

tab** Tab

1.543.077 1,00 5,00 308.615 308.615 2,00 0 308.615
* periode

**det kredittab, der forventes at forekomme i den nærmeste fremtid



Side 94 af 95

31-12-2012

I 2012 vurderes ligeledes om hhv. det kredittab, der forventes at forekomme i den nærmeste fremtid

eller det tidsproportionale forventede tab medfører indregning af den største nedskrivning. I 2012

medfører indregning af det tidsproportionale forventede tab den største nedskrivning til imødegåel-

se af tab, hvorfor den samlede nedskrivning skal udgøre 807 tkr.

Nedenfor er beregning for 2012 illustreret:

Forventet

tab

Gennemsnits-

alder

Gennemsnits

levetid Årligt tab

Tidspropor-

tionelt tab FFP FFP tab Tab

2.017.869 2,00 5,00 403.574 807.148 2,00 356.095 807.148

31-12-2013

I 2013 vurderes ligeledes om hhv. det kredittab, der forventes at forekomme i den nærmeste fremtid

eller det tidsproportionale forventede tab medfører indregning af den største nedskrivning. I 2013

medfører indregning af det kredittab, der forventes at forekomme i den nærmeste fremtid den stør-

ste nedskrivning til imødegåelse af tab, hvorfor den samlede nedskrivning skal udgøre 2.018 tkr.

Nedenfor er beregning for 2013 illustreret:

Forventet

tab

Gennemsnits-

alder

Gennemsnits

levetid Årligt tab

Tidspropor-

tionelt tab FFP FFP tab Tab

2.017.869 3,00 5,00 403.574 1.210.722 2,00 2.017.869 2.017.869

31-12-2014

I 2014 foretages en opdeling i to porteføljer, som følge af forøgede tabsrisiko på de otte lån. For

portefølje vurderes som i de foregående år om hhv. det kredittab, der forventes at forekomme i den

nærmeste fremtid eller det tidsproportionale forventede tab medfører indregning af den største

nedskrivning. I 2014 medfører indregning af det kredittab, der forventes at forekomme i den nær-

meste fremtid den største nedskrivning, hvorfor den samlede nedskrivning til imødegåelse af tab

skal udgøre 777 tkr. For portefølje 2 indregnes hele værdiforringelsen på den pågældende balance-

dag, svarende til 475 tkr.
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Nedenfor er beregning for 2014 illustreret:

Portefølje 1:

Forventet

tab

Gennemsnits-

alder

Gennemsnits

levetid Årligt tab

Tidspropor-

tionelt tab FFP FFP tab Tab

776.880 4,00 5,00 155.376 621.504 1,00 776.880 776.880

Samlet medfører det en nedskrivning til imødegåelse af tab på 1.252 tkr.

Derudover er det realiseret tab på 1.187 tkr., hvilket i alt giver en nedskrivning (til imødegåelse af

tab) på 2.439 tkr.

31-12-2015

For 2015 opgøres det samlede tab til 2.018 tkr.

13.10 Bilag 10. Beregninger til tillægget til ED/2009/12: annuitetsmetoden

Nedenfor er resultatet af beregningerne foretaget ved brug af annuitetsmetoden vist. Som nævnt

tidligere inddrages forskellen mellem de to beregningsmetoder ikke yderligere, da der ikke vurderes

at være væsentlige forskelle mellem de to modeller.

31-12-2011 31-12-2012 31-12-2013 31-12-2014 31-12-2015

Resultatopgørelse

Nettorenteindtægt 6.000.000 4.935.622 3.807.380 2.611.445 1.343.753

Tab og nedskrivninger -278.790 -471.626 -1.267.453 -420.785 420.785

Resultatpåvirkning 5.721.210 4.463.995 2.539.927 2.190.660 1.764.538

Balance

Udlån 2.014 278.790 53.253 0 2.017.869

Nedskrivning til imødegåel-

se af tab -278.790 -750.416 -2.017.869 -2.438.655 -2.017.869

Regnskabsmæssig værdi 81.981.570 62.705.925 41.506.213 20.550.723 0


