
Cand.merc.aud.-kandidatafhandling

Anvendelse af IFRS 10 i den finansielle sektor

En analyse af nødlidende selskabers effekt på bankernes regnskaber

Applying IFRS 10 in the financial sector

An analysis of ailing companies’ effect on the banks financial statements

Copenhagen Business School, 2015

Afleveringsdato: 17. marts 2015

Vejleder: Thomas Hjortkjær Petersen

Udarbejdet af: Alex Blicher Hansen

Anslag / Normalsider: 178.158 / 79



Executive summary

As a consequence of the financial crisis, there was a demand for greater transparency of the risks that a

company is exposed to, contained within its financial statements. One of the responses to this demand was

the establishment of IFRS 10 Consolidated Financial Statements, which outlines the requirements for the

preparation and presentation of consolidated financial statements. It was issued in May 2011, and applies

to annual periods beginning on or after 1 January 2013 (1 January 2014 in Denmark).  Among others, the

standard superseded SIC-12 Consolidation – Special Purpose Entities.

The purpose of this Master’s thesis is to outline the requirements when applying IFRS 10 in the financial

sector, with a focus on ailing companies’ effects on banking institutions’ financial statements, when the

bank has a loan agreement with that company. IFRS establishes the basis for control for an investor through

exposure or rights to variable returns over an investee; and the ability to affect those returns through

power over said investee. When carrying out a control assessment all facts and circumstances should be

considered. This includes voting rights or other rights that gives the investor the possibility to dictate the

relevant activities, which means that even potential voting rights should be included in the assessment. As

a consequence, banks can through their loan agreements, obtain substantive rights in the form of potential

voting rights (e.g. pledged shares) that lead to the bank gaining control over the ailing company. If such

control is gained the ailing company should be included in the consolidated financial statements. When

carrying out an analysis of the effect that such ailing companies potentially have on the consolidated

financial statements, it becomes clear that the consequence is comprehensive. The consolidation results in

the financial statements being affected in a negative and undesirable way, as the key figures will include

the ailing company’s figures, which are generally characterized by adverse performance, and can also lead

to extra line items being included in the financial statements. Whether the extra information that will be

included in the financial statements is in accordance with the stakeholder’s information needs may be

questioned. Not only will the view of the bank’s performance be altered, but the possibility to derive the

actual banking business from the information will be difficult, while the comparability will also be

challenged.  The effect on the bank internally is also a parameter that should be considered. Obtaining the

necessary information to be able to carry out the consolidation is both difficult and costly for the bank.

As such, it could be questioned whether or not the standard causes a number of inconsistencies for the

financial report of banking institutions, and if these could result in the true and fair view of the standard

being challenged. When presenting the issue for the Danish Financial Supervisory Authority and other

relevant parts it is clear that the area is yet to be explored, and that there is currently no official views on

this subject.
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1. Indledning

Den globale finansielle krise, som startede i 2007, understregede i høj grad en mangel på gennemsigtighed i

de risici, som en investor er eksponeret overfor. Som en konsekvens heraf blev der lagt pres på IASB fra

blandt andet G20 lederne1 og FSB2 til at gennemgå regnskabs- og oplysningskrav for sådanne

eksponeringer.

I maj 2011 udgav IASB3 IFRS 10 Consolidated Financial Statements som erstatning for IAS 27. IFRS 12

Disclosure of Interests in Other Entities blev ligeledes udgivet i maj 2011 og erstattede oplysningskravene i

IAS 27. IFRS 10 inkorporerer vejledningerne indeholdt i to hertil forbundne fortolkninger, SIC-12

Consolidation – Special Purpose Entities og SIC-33 Consolidation.

I juni 2012 blev der foretaget ændringer til IFRS 10, som blandt andet reducerede kravene til at udarbejde

justerede sammenligningstal til kun at gælde for den foregående periode for implementeringen af IFRS 10.

Der blev ligeledes i oktober 2012 foretaget yderligere ændringer til standarden vedrørende

investeringsselskaber (ændringer vedrørte IFRS 10, 12 og IAS 27). Ændringerne definerede et

investeringsselskab og introducerede en undtagelse til at foretage konsolidering af bestemte

datterselskaber hos investeringsselskaber. Derudover introducerede ændringerne nye oplysningskrav for

investeringsselskaber efter IFRS 12 og IAS 27.

IFRS 10 etablerer principper for præsentation og udarbejdelse af koncernregnskaber, når en enhed

kontrollerer én eller flere andre enheder. Standarden trådte i kraft i 2013, men blev dog EU-godkendt

således, at der først var krav om implementering fra 2014.

Baggrunden for introduktionen af IFRS 10 var, at denne skulle håndtere den divergens, man oplevede i

praksis ved anvendelsen af IAS 27 og SIC-12. Som et eksempel herpå var der en forskel i enheders

anvendelse af kontrolkonceptet i situationer, hvor en enhed kontrollerede en anden enhed, men havde

mindre end en majoritet af stemmerettighederne i denne enhed. Derudover lå der en konflikt i vægtningen

mellem IAS 27 og SIC-12, som ledte til inkonsistens i anvendelse af kontrolkonceptet. IAS 27 krævede

konsolidering af enheder, som var kontrolleret af den rapporterende enhed og definerede kontrol som

magten til at styre de økonomiske og driftsmæssige beslutninger i en virksomhed, så der opnås fordele fra

enhedens aktiviteter. SIC-12 lagde derimod mere vægt på risiko og afkast.

1 G20 lederne: https://www.g20.org/
2 Financial Stability Board
3 International Accounting Standards Board
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1.1 Problemstilling

Som nævnt ovenfor var formålet med introduktionen af IFRS 10, at den forskel, som man oplevede i

enheders anvendelse af kontrolkonceptet i situationer, hvor en enhed kontrollerede en anden enhed, men

havde mindre end en majoritet af stemmerettighederne i denne enhed, skulle ensartes således, at der ikke

længere ville kunne opstå tvivl i vurderingen af kontrol. Ændringen betyder i praksis, at såfremt det kan

påvises, at et selskab uanset ejerskabets størrelse har rettighederne til at diktere de relevante aktiviteter i

en enhed og samtidig er eksponeret for variabilitet i sit afkast, kan have kontrol.

Den finansielle krise har medført, at bankerne stadigvæk søger stærkere metoder til at sikre deres udlån på.

En metode til at opnå yderligere form for sikkerhed for udlån har blandt andet været, at der ved brud på

lånebetingelser direkte har foreligget mulighed for, at banken opnår beslutningsrettigheder over driften af

det pågældende selskab for eksempel via pant i aktier. Derudover er der i andre tilfælde, som følge af

misligholdelsen, indgået særskilt aftale om, at banken skal deltage i og godkende alle beslutninger, der

træffes i selskabet, som har en effekt på afkastet.

Banken er grundet sin og selskabets økonomiske position udsat for variabilitet i sit afkast og kan via sine

potentielle stemmerettigheder være i stand til at diktere de relevante aktiviteter i selskabet. Vælger

banken at kalde gælden, vil selskabet med stor sandsynlig gå konkurs, hvilket kan medføre, at banken er

nødsaget til at tage et tab. Derfor ses det i praksis, at banken vælger at indgå som en aktiv del af selskabets

drift i håb om at begrænse sit potentielle tab. Sammenlignet med de præciserede krav under IFRS 10

indikerer dette i høj grad, at der kan være tale om, at banken har kontrol over den pågældende virksomhed

til trods for, at der ikke foreligger et direkte ejerskab af aktierne.

Den 28. oktober 2014 udgav European Securities and Markets Authority (ESMA)4, hvis formål blandt andet

er at sikre en ensartet anvendelse af de internationale regnskaber, deres prioriteringer for

regnskabskontrollen 2014. Et af hovedfokusområderne for ESMA er blandt andet koncernregnskaber og

tilhørende oplysninger (IFRS 10). Regnskabskontrollen håndteres i Danmark af Erhvervsstyrelsen for ikke-

finansielle virksomheder og af Finanstilsynet for finansielle virksomheder.

Fokusområdet fra ESMA samt de nye krav danner basis for indikation af, at de kontrol-vurderinger som

tidligere er blevet foretaget af bankerne, kan stå overfor en revurdering. Men hvad foreskriver reglerne

egentlig omkring bankerne?

4 European Securities and Markets Authority: http://www.esma.europa.eu/
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1.2 Problemformulering

Med baggrund i ovenstående indledning og problemstilling opstilles følgende problemformulering med

efterfølgende delspørgsmål:

”Hvordan påvirker præciseringerne i den internationale regnskabslovgivning kravene til bankernes

konsolidering af virksomheder, som har modtaget kreditter fra bankerne, og hvilke uhensigtsmæssigheder

medfører en eventuel konsolidering som følge af disse krav?”

Ovenstående problemformulering har udledt følgende delspørgsmål:

1. Hvilke grundlæggende krav stilles der til bankers konsolidering, herunder vurdering af kontrol efter

IFRS 10 og Lov om finansiel virksomhed?

2. Hvilken effekt har præciseringerne i IFRS 10 på bankernes regnskaber?

3. Hvad er tilladt under de licenser, som bankerne driver deres virksomheder efter?

4. Set fra interessenternes synspunkt, hvad medfører kravene for opnåelsen af det retvisende billede?

5. Hvad er bankernes interesse; både eksternt, økonomisk og administrativt?

Hovedspørgsmålet i problemformuleringen vil blive besvaret ved gennemgang af relevant teori samt

eksemplificering af konkrete problemstillinger. Således vil det teoretiske grundlag primært tage

udgangspunkt i regnskabsstandarder, love og fortolkninger heraf. Empirien vil bygge på inddragelse af

artikler, interviews og anden for afhandlingen relevant materiale.

1.3 Målgruppe

Der har tidligere været udarbejdet en lang række artikler og fortolkninger omkring kontrolvurderinger, især

op til og i forbindelse med publiceringen af IFRS 10. Området er blevet beskrevet af de store revisionshuse,

som behandler en række af de problemstillinger, som standarden medfører samt præciserer anvendelsen

heraf. Dog lader det til, at den potentielle problemstilling, der foreligger omkring bankernes behandling af

nødlidende selskaber, ikke har været omtalt i et særligt stort omfang.

Afhandlingen henvender sig til alle, der finder emnet interessant, men henvender sig især til en målgruppe,

som beskæftiger sig med finansielle virksomheder og den regnskabsmæssige behandling i relation hertil.

Her tænkes blandt andet på revisorer, finansielle virksomheder, Finanstilsynet, regnskabsbrugerne mv. Det

forudsættes derfor også, at læseren har et vist kendskab til regnskabsaflæggelse og forstår omfanget og
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indholdet af en årsrapport. Dette betyder ligeledes, at der ikke vil blive foretaget en detaljeret gennemgang

af de anvendte fagbegreber, men hvor det er relevant, vil enkelte begreber dog blive uddybet.

1.4 Afgrænsning

Nærværende afsnit har til formål over for læseren at afgrænse rapporten fokuserings- og emnemæssigt i

relation til problemformuleringen. Afgrænsningen foretages således for at give læseren et indledende

overblik over rapportens berøringsflade og problemstilling.

Opgaven vil primært fokusere på teorien i IFRS 10, Lov om finansiel virksomhed og anden relevant teori så

som IFRS 12 mv. Det er ikke hensigten at redegøre for forskellene mellem IFRS 10 og de tidligere standarder

IAS 27 Consolidated and Separate Financial Statements og SIC-12 Consolidation – Special Purpose Entities og

SIC-33 Consolidation, som IFRS 10 afløser, men at belyse hvad de nuværende regler har af effekt på

bankerne, herunder især regnskaberne ved bankernes involvering i nødlidende selskaber.

De potentielle problemstillinger, som ligeledes er omkring strukturerede enheder og som svarer til den for

de nødlidende selskaber, vil ikke blive behandlet i opgaven. Strukturerede enheder defineres i IFRS 12, som

en enhed designet således, at stemmerettigheder ikke er den dominerende faktor ved vurderingen af,

hvem der har kontrol over enheden. Stemmerettigheder relaterer sig udelukkende til de administrative

opgaver, og de relevante aktiviteter bliver dikteret via kontraktuelle ordninger. IFRS 12 kræver blandt

andet, at en enhed giver oplysning omkring den risiko, de er eksponeret overfor som et resultat af deres

involvering i strukturerede enheder selv i situationer, hvor der ikke konsolidereres.

IFRS 10 omhandler en lang række af tilfælde, hvorved en enhed kan opnå kontrol over en anden enhed. Da

afhandlingens fokus er på bankerne, vil der kun blive inddraget de afsnit af IFRS 10, som anses for værende

relevante i forhold hertil. Forhold omkring put options, hvortil der foreligger mulighed for en investor at

opnå kontrol herigennem, vil således ikke blive inddraget i opgaven.

Endvidere vil forholdet omkring investment entities i IFRS 10 ikke blive behandlet i detaljer, men det kan

forekomme, at enkelte afsnit inddrages i afhandlingen, såfremt disse afsnit har den fornødne relevans.

Opgaven inddrager kun de tilfælde, hvor en bank har opnået kontrol, hvorfor reglerne i Lov om finansiel

virksomhed § 177, stk. 1, omhandlende virksomheder der midlertidigt drives af finansielle virksomheder

(kan sidestilles med reglerne i IFRS 5 om anlægsaktiver som er bestemt for salg), ikke vil blive behandlet.

Virksomheder, som er bestemt for salg, indgår ikke i konsolideringen, men måles til den laveste værdi af



8

aktivernes regnskabsmæssige værdi og dagsværdi fratrukket evt. salgsomkostninger. Aktiverne

præsenteres som en særskilt gruppe af omsætningsaktiver i balancen.

Lov om finansiel virksomhed regulerer finansielle virksomheder, som blandet andet driver forretning under

en banklicens i Danmark. Kravene står ikke alene, men er supplerende krav til andre standarder. Det

primære formål er at regulere blandt andet banker således, at der opnås en ensartet måleenhed for deres

sundhed. Loven er en af de mest omfattende enkelt love, og opgaven tilsigter udelukkende at behandle de

forhold, som har en effekt på bankerne herunder konsolidering, udarbejdelse af regnskaber mv.

Dog er det grundet afhandlingens sidemæssige begrænsning ikke muligt at inddrage alle forhold, som

konsolidering af nødlidende selskaber kan have en effekt på. Forholdet omkring solvenskrav, som vedrører

bankens forhold mellem specifikke aktiver og passiver, vil derfor ikke blive behandlet som en del af denne

afhandling. Konsolidering af nødlidende selskaber vil blandt andet kunne have en effekt på solvensen5 via

en negativ indflydelse på egenkapitalen, som sammen med hybrid kernekapital6 og ansvarlig lånekapital7

udgør basiskapitalen. Dette betyder, at solvenskravet på 8 % af bankens risikovægtede aktiver8 kan blive

udfordret. I forlængelse heraf kan det nævnes, at andelen af egentlig egenkapital til dækning af

minimumskravet på 8 % i øjeblikket er ved at blive øget som følge af Basel III-standardernes9 indfasning.

Manglende overholdelse af solvenskravene kan medføre skærpet tilsyn fra Finanstilsynet, som blandt andet

har mulighed for at blokere nye udlån og kræve, at selskabet fremsender en genoprettelsesplan mv. I

værste tilfælde kan det medføre en inddragelse af banklicensen efter Lov om finansiel virksomhed § 225.

Denne opgave sigter ikke imod at behandle skatte- og momsmæssige problemstillinger, da fokus

udelukkende vil være på de problematikker, som konsolidering under IFRS 10 kan medføre. Som

skattemæssige problemstillinger kan blandt andet nævnes, at der jf. KGL10 § 4 ikke er fradrag for tab på

koncerninterne fordringer. Dette vil i tilfælde af kontrol betyde, at en bank ikke vil have skattemæssigt

fradrag for nedskrivninger på gæld vedrørende nødlidende selskaber. Der gælder dog jf. KGL § 4, stk. 5, at

stk. 1 ikke finder anvendelse for skattepligtige, som driver næringsvirksomhed ved finansiering, såfremt

koncernforbindelsen alene er etableret med henblik på kreditors midlertidige drift af debitors virksomhed

til afvikling af tidligere ydede udlån eller til medvirken ved omstrukturering af erhvervsvirksomheder.

5 Solvens er et udtryk for kreditværdighed
6 Hybrid kernekapital er en mellemting mellem aktiekapital og lånekapital, underlagt stramme lånebetingelser.
7 Ansvarlig lånekapital er underlagt mindre stramme lånebetingelser, og har typisk en løbetid på 5 til 7 år.
8 Risikovægtede aktiver består normalt først og fremmest af udlån, som tildeles en individuel vægt afhængigt af
risikoen for tab (kreditrisiko).
9 Basel III er en global, frivillig standard vedrørende bankers kapitalgrundlag, stresstest og markedsrisiko.
10 Kursgevinstloven
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1.5 Metode og struktur

I dette afsnit vil der blive redegjort for, hvilken fremgangsmåde der er anvendt ved udarbejdelse af denne

afhandling. Det er vigtigt, at valg af metode fremstår klart, så man kan indsamle og bearbejde oplysninger

og dermed skabe viden, der afspejler virkeligheden på korrekt vis11. Målet er, at metoden systematisk skal

sikre, at fordomme undgås samt sikre gyldighed og pålidelighed.

Set i forhold til nærværende afhandling og det pågældende emne ønskes det at give regnskabsbrugere,

revisorer m.fl. indsigt i, hvad effekten af de præciserede regler omkring konsolidering har på bankerne. For

at opnå viden om det valgte emne vil den gældende teori og lovmæssige regulering blive fastlagt, og i

forlængelse heraf vil der blive foretaget en empirisk analyse af effekten på bankernes regnskaber,

interessenternes interesser mv., såfremt nødlidende selskaber skal indgå i bankernes konsoliderede

regnskab.

1.5.1 Metodisk tilgang

Problemformulering lægger i høj grad op til en hermeneutisk12 tilgang med en deduktiv fremgangsmåde.

Når tilgangen i en rapport er deduktiv, arbejder man empirisk og anvender teori, der allerede er udviklet.

Det er derfor vigtigt, man husker at forholde sig kritisk til de anvendte teorier, litteratur mv. I dette

metodeafsnit beskrives opgavens opbygning, som ligger til grund for besvarelsen af problemformuleringens

spørgsmål.

Nærværende afsnit har til formål at besvare, hvordan data er indsamlet, og hvorledes validiteten og

reliabiliteten er sikret igennem opgaven. I henhold til opgavens formål er det fundet mest hensigtsmæssigt

at anvende den kvalitative metode. Det der kendetegner denne metode er, at den er non-numerisk og

således er præsenteret ved alt andet end tal. I den empiriske analyse og deduktive arbejdsproces anvendes

data af både primær og sekundær karakter. Dette er nærmere beskrevet i nedenstående afsnit.

Dataindsamlingen kendetegnes ved to forskellige typer af data. Primære data13 omfatter data, som

indsamles for at tilfredsstille et specielt analyseformål. Sekundære data er indsamlet af andre grunde end

for at løse en konkret problemstilling og er data, som derfor allerede foreligger.

11 Andersen, Ib: ”Den skinbarlige virkelighed”, side 15.
12 Thurén, Torsten: ”Videnskabsteori for begyndere”, side 106
13 Rasmussen, Erik S. og Østergaard, Per: ”Samfundsvidenskabelige metoder”, side 72
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Nedenstående figur skildrer metodevalgets styringsfaktorer, som leder opgaveprocessen. Figuren forklarer i

væsentlig grad den i rapporten anvendte metodetilgang, teori og empiri med henblik på systematisk at

styre opgaveprocessen. Formålet hermed er at opnå svar på det i problemformuleringen rejste

hovedspørgsmål.

Afhandlingens udgangspunkt vil være regnskabsbruger og regnskabsbrugers nytteværdi af årsrapporten,

derfor vil begrebsrammen blive anvendt, som den grundlæggende teori.

Arbejdsspørgsmål Kapiteloversigt

I kapitel 1 stilles i forlængelse af
problemformuleringen afhandlingens

arbejdsspørgsmål

1.
Indledning, problemformulering, afgrænsning

og metodevalg m.m.

1.
Hvilke grundlæggende krav stilles der til

bankers konsolidering, herunder vurdering af
kontrol efter IFRS 10 og Lov om Finansiel

virksomhed?

2.
Gennemgang af kravene i IFRS 10 og Lov om

finansiel virksomhed, samt sammenligning
heraf.

3.
Eksempel på vurdering efter IFRS 10.

Deskriptiv teori Komparativ analyse

2.
Hvilken effekt har præciseringskravene i IFRS

10 på bankernes regnskaber?

4.1 - 4.2
Fastlæggelse af de grundlæggende

regnskabsregler, samt analyse og vurdering af
effekten på bankens regnskab, ved

konsolideringen af et nødlidende selskab.

3.
Hvad er tilladt under de licenser, som bankerne

driver deres virksomheder efter?

4.3
Fastlæggelse af de grundlæggende regler i

Lov om finansiel virksomhed, samt analyse og
vurdering af overholdelse heraf ved

konsolideringen af et nødlidende selskab.

4.
 Hvilke oplysninger har interessenterne behov
for således, at det retvisende billede opnås?

5.
Analyse og vurderingen af følgerne ved

konsolidering af et nødlidende selskab fra
interessenternes synspunkt.

5.
Hvad er bankernes interesse både eksternt,

økonomisk og administrativt?

6.
Analyse og vurderingen af følgerne ved

konsolidering af et nødlidende selskab fra
bankernes synspunkt.

Opsamling

7.
Diskussion af analyse og resultater i
afhandlingen med Finanstilsynet og

Finansrådet.

Konklusion 8.
Konklusion på problemformuleringen i kapital 1.

Perspektivering
9.

Perspektivering af problemformuleringen og
konklusionen.

Indledning og problemformulering m.m.

Konklusion

Perspektivering

Empirisk analyse

Struktur

Figur 1: Opgavens opbygning - Kilde: Egen tilvirkning
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1.5.1.1 Kvalitative data

Primære

De primære data omfatter interviews. Mine interviews er opbygget som semistrukturerede

livsverdensinterviews14, som er kendetegnet ved en samtale. Interviews vil blive foretaget med personer fra

relevante regulatorer og interessenter. Fordelen og formålet ved disse interviews er at give en dybere

forståelse for problemstillingen og samtidig sikre et så nuanceret billede som muligt.

Interviews vil blive styret ved udarbejdelse af retningsorienterede spørgsmål, som henleder til

problemstillingen for at sikre afklaring af alle væsentlige forhold.

Sekundære

Til besvarelse af problemformuleringen vil der blive gjort brug af sekundære, kvalitative data i form af love,

faglitteratur, regnskabsstandarder og -vejledninger mv.

1.5.1.2 Validitet og Reliabilitet15

Validitet fastlægger, hvorvidt et måleinstrument (test- eller interviewskema) rent faktisk måler det, som er

formålet med undersøgelsen. Reliabilitet angiver, hvorvidt en bestemt måling giver konsistente resultater

henover tid.

Reliabilitet og validitet vil ved indsamlingen af de primære kvalitative data blive sikret ved at udarbejde et

resumé af det respektive interview umiddelbart efter. Det udarbejdede resumé vil blive sammenholdt med

noter for at sikre, at der ikke er uoverensstemmelser mellem fortolkningerne af svarene. Såfremt der er

uklarheder, vil et referat blive fremsendt til respondenten til validering, således at det sikres, at forståelsen

er i overensstemmelse med det, respondenten ønskede at udtrykke.

Af sekundære data anvendes primært artikler fra anerkendte personer og videns udbydere. For at sikre

korrekt forståelse af standarder og faglitterære bøger er der foretaget diskussion med erfarne revisorer.

1.5.2 Undersøgelsesdesign

Ved undersøgelsesdesign forstås den måde, hvorpå der udforskes det fænomen, der er genstand for

undersøgelsen. Undersøgelsesdesignet er den kombination af måder, der benyttes ved indsamling af data,

14 Kvale og Brinkmann, 2009: ”Introduktion til et håndværk”, side 45
15 Thurén, Torsten: ”Videnskabsteori for begyndere”, side 29
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analyse samt vurdering. Genstanden for undersøgelsen i denne afhandling er internationale og nationale

regnskabsstandarder omkring blandt andet konsolidering og effekten heraf på bankinstitutter.

Indsamlingen af data består i første del af opgaven af en kvalitativ fremgangsmetode, idet der tages

udgangspunkt i diverse udgivelser, som vedrører IFRS 10 og Lov om finansiel virksomhed. Den kvalitative

metode vil give en dybere forståelse af problemstillingen. Indsamling af data er primært foregået ved

sekundære data i form af bøger, artikler, samt via internettet.

Problemstillingen vil endvidere blive udforsket gennem interviews med regulatorer og interessenter.

1.5.3 Kildekritik

I den inspirations- og researchmæssige proces er primært udvalgt følgende kildetyper, som danner

grundlag for udarbejdelsen af rapporten:

§ Revisionsstandarder

§ Publikationer udarbejdet af anerkendte revisionsfirmaer

§ Fagbøger

§ Artikler og øvrige publikationer

De anvendte kilder vil alt andet lige kunne antages at besidde en høj grad af pålidelighed. Især

publikationer udarbejdet af revisionshusene anses som værende upolitiske og ufarvede. Dette bygger på, at

revisionshusene intet incitament har for at påvirke interessenter, men blot at simplificere og klarlægge

regnskabsstandarder og lovgivning.

Inden en kilde af blevet anvendt, er forfatterens interesser og faglige kompetencer blev vurderet for at

sikre reliabiliteten af kilden. Ved anvendelse af litteratur fundet på internetsider, har der især været fokus

på validiteten. Der er forholdt sig kritisk til information på nettet, og der er ligeledes kun anvendt

anerkendte internetsider.
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2. Teori

2.1 IFRS 10 – Consolidated Financial Statements

2.1.1 Generelle krav

IFRS 10 definerer principperne for kontrol og etablerer kontrol som baggrunden for at vurdere, hvilke

enheder som skal medtages i koncernregnskabet.

En investor kontrollerer en virksomhed, når denne er eksponeret for eller har ret til variabilitet i afkastet fra

sin involvering i virksomheden, og investoren har mulighed for at påvirke disse afkast via sin indflydelse. For

at kontrol skal være til stede, skal følgende tre forhold derfor være opfyldt:

a) Bestemmende indflydelse over virksomheden

b) Eksponering over for eller ret til et variabelt afkast hidførende for dens involvering i virksomheden

c) Muligheden for at udnytte den bestemmende indflydelse til at påvirke størrelsen af investors afkast

IFRS 10 opstiller krav til, hvordan kontrolprincippet anvendes:

§ I situationer hvor stemmerettigheder eller lignende rettigheder giver en investor bestemmende

indflydelse. Dette omfatter situationer, hvor en investor besidder mindre end majoriteten af

stemmerettighederne, og situationer hvor der foreligger potentielle stemmerettigheder.

§ I situationer hvor en virksomhed er opbygget således, at stemmerettighederne ikke er den

dominerede faktor i vurderingen af kontrol over virksomheden. Dette kan f.eks. være i situationer,

hvor stemmerettighederne udelukkende vedrører administrative opgaver, og at virksomhedens

relevante aktiviteter er styret af andre kontraktlige bestemmelser.

§ I situation hvor en investor har kontrol over specifikke aktiver i en virksomhed.

Såfremt der er indikationer på ændringer i ét af de ovenfornævnte forhold, kræver standarden, at investor

skal foretage en revurdering af sin kontrol over en virksomhed.

To eller flere investorer har kollektiv kontrol over en virksomhed, når de må handle i fællesskab for at

diktere de for virksomheden relevante aktiviteter. I sådanne tilfælde, da ingen af investorerne har mulighed

for at træffe beslutningerne i selskabet egenhændigt, har ingen af investorerne kontrol over virksomheden.

Såfremt dette er tilfældet, skal hver investor indregne sin interesse i overensstemmelse med de relevante

IFRS standarder (IFRS 11, IAS 28 eller IFRS 9).
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Oplysningskravene for interesser i datterselskaber er fastlagt i IFRS 12. Punkterne a)-c) ovenfor vil

efterfølgende blive behandlet.

2.1.2 Bestemmende indflydelse over virksomheden

Bestemmende indflydelse er til stede, når en investor har mulighed for at diktere de for virksomheden

væsentlige og relevante aktiviteter, som har den største indvirkning på afkastet. Dette omfatter blandt

andet driftsmæssige beslutninger herunder fastlæggelse og godkendelse af budgetter, forretningsplaner,

ansættelse og afskedigelse af centrale personer, køb og salg af virksomheder mv. (substantive rights). Det

er vigtigt at adskille disse rettigheder fra rettigheder, som giver investor en mulighed for at træffe

beslutninger af en mere beskyttende karakter (protective rights), da disse rettigheder ikke giver investor

bestemmende indflydelse. Som beskyttende rettigheder kan blandet andet nævnes godkendelse af

kapitalforhøjelser, en långivers ret til at begrænse en låntagers mulighed for at indgå i aktiviteter, som kan

have en væsentlig indflydelse på kreditrisikoen for långiver mv. Kort sagt er dette rettigheder, som normalt

ikke har betydning for den løbende drift af virksomheden.

I mange tilfælde vil en vurdering af bestemmende indflydelse være ganske klar og vil eksempelvis være i

situationer, hvor investor besidder majoriteten af stemmerettighederne i virksomheden, og der ikke

foreligger nogen hindringer i relation hertil. Standarden nævner selv en række rettigheder, som kan

medføre bestemmende indflydelse (listen er ikke udtømmende):

§ Rettigheder i form af stemmerettigheder (eller potentielle stemmerettigheder)

§ Ret til at udpege og afskedige ledelsen, fastlægge deres beslutningsmyndighed samt aflønning

§ Ret til at tildele eller fjerne en anden virksomheds rettigheder til at udøve bestemmende

indflydelse

§ Ret til indgå, eller undlade at indgå i aftaler eller transaktioner, som er til fordel for investor

§ Andre rettigheder som giver investor ret til at påvirke aktiviteterne i en væsentlig grad

2.1.2.1 Relevante aktiviteter og muligheden for at bestemme retningen af disse

Der er en række drifts- og finansieringsmæssige aktiviteter, der har en væsentlig effekt på en virksomheds

afkast. Nedenfor følger en række eksempler på forhold, som alt efter set-up af den pågældende

virksomhed kan anses for værende relevante aktiviteter (listen er ikke udtømmende):

§ Køb og salg af varer og serviceydelser,

§ forvaltning af finansielle aktiver i løbet af deres levetid (inklusiv misligholdelse),

§ udvælgelse, erhvervelse samt afhændelse af aktiver,
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§ forsknings- og udviklingsaktiviteter i forhold til at udvikle nye produkter og processer, og

§ fastlæggelse af en finansieringsstruktur eller indgåelse af finansieringsforhold.

Som nævnt tidligere kan eksempler på beslutninger vedrørende relevante aktiviteter omfatte følgende

(listen er ikke udtømmende):

§ fastlæggelse af operative og finansielle beslutninger i virksomheden herunder bl.a. budgetter, og

§ valg af en virksomheds nøglepersoner og leverandører, aflønning samt opsigelse heraf.

I nogle situationer kan aktiviteter, før og efter en række omstændigheder indtræffer, ligeledes være

relevante aktiviteter. Når to eller flere investorer har muligheden for at træffe beslutninger over de

relevante aktiviteter, men disse aktiviteter optræder på forskellige tidspunkter, skal investorerne fastlægge

en række punkter. Dette omfatter, hvem der har mulighed for at træffe beslutning over de aktiviteter, der

har den væsentligste indflydelse på afkastet. Investorerne skal ligeledes genoverveje vurderingen over tid,

såfremt der forekommer relevante ændringer.

Eksempel:

To investorer går sammen om et selskab, hvis formål er at bygge og håndtere driften af en

udlejningsejendom (investeringsejendom). Investor 1 er ansvarlig for opførslen af ejendommen, herunder

indhentelse af byggetilladelse, indgåelse af diverse kontrakter med underleverandører mv. Så snart

ejendommen er blevet opført, er det investor 2’s ansvar at markedsføre denne, herunder at indgå og

opsige aftaler med lejere, samt stå for den daglige drift af ejendommen. Ved håndteringen af den daglige

drift modtager investor 2 et fast honorar. Det påvirker herved vurderingen, hvilken aktivitet der har den

væsentligste indflydelse på afkastet, og hvem der har muligheden for at udøve bestemmende indflydelse

over den pågældende aktivitet. I vurderingen heraf vil der blandt andet blive vurderet følgende:

a) Formålet med og designet af virksomheden,

b) hvilke faktorer der bestemmer overskudsgraden, omsætningen, værdien af virksomheden samt

værdien af investeringsejendommen,

c) effekten på virksomhedens afkast som et resultat af hver investors beslutningsrettigheder over

forholdende nævnt i punkt b,

d) investorens eksponering overfor variabilitet i afkastet.

Endvidere skal der for dette konkrete eksempel ligeledes vurderes følgende forhold:
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e) usikkerheden for og størrelsen af indsatsen det kræver at opnå de relevante byggetilladelser mv.

(her skal man blandet andet skæve til investor 1’s succesrate, når det kommer til opførsel af denne

type ejendomme), og

f) hvilken investor har kontrol over udlejningsejendommen, så snart opførselsfasen er overstået.

Umiddelbart vil ovenstående informationer give en indikation af, at investor 2 har muligheden for at udøve

bestemmende indflydelse over de relevante aktiviteter i virksomheden, såfremt opførsel af ejendommen

ikke tillægges den store værdi.

I praksis kan en sådan vurdering dog være ret kompliceret. Der vil i afsnit 3 blive behandlet et eksempel,

som vil have til formål at præcisere anvendelsen af IFRS 10 og omfanget af en kontrolvurdering.

2.1.2.2 Rettigheder som giver en investor bestemmende indflydelse over en virksomhed

Bestemmende indflydelse kommer fra rettigheder. For at have bestemmende indflydelse over en

virksomhed, skal en investor have eksisterende rettigheder, som giver denne mulighed for at diktere de

relevante aktiviteter. De rettigheder, som giver en investor bestemmende indflydelse, kan variere alt efter

situationen. Eksempler på disse rettigheder er angivet i afsnit 2.1.5 til 2.1.8.

Det kan i nogle situationer være svært at afgøre, hvorvidt en investors rettigheder er tilstrækkelige til at

give bestemmende indflydelse over en virksomhed. I sådanne situationer skal investor vurdere, hvorvidt

der er en konkret mulighed for ensidigt at diktere de relevante aktiviteter. Der skal blandt andet overvejes

følgende (listen er ikke udtømmende):

§ Investor kan, uden at have den kontraktuelle rettighed hertil, udpege og godkende virksomhedens

nøglepersoner, som har muligheden for at diktere de for virksomheden relevante aktiviteter

§ Investor kan, uden at have den kontraktuelle rettighed hertil, diktere indgåelse af eller nedlægge

veto omkring ændringer til væsentlige transaktioner, som er i investorens interesse

§ Virksomhedens nøglepersoner er nærtstående parter til investor (eksempelvis er direktøren i

investor denne samme i virksomheden)

§ Majoriteten af medlemmerne af virksomhedens ledelsesorgan er nærtstående parter til investor

Der vil være situationer, hvor investor har et særligt forhold til virksomheden, hvilket kan være en

indikation på, at investor har mere end en passiv interesse i virksomheden. Tilstedeværelsen af en sådan

interesse er i sig selv ikke nødvendigvis udtryk for, at kontrolbegrebet er opnået. Dog vil det at have mere

end en passiv interesse i virksomheden være en indikator på, at investor har andre relaterede rettigheder,
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som kan give kontrol eller give bevis for allerede eksisterende kontrol over virksomheden. Følgende

eksempler giver en indikation af situationer, hvor dette kan være tilfældet:

§ Virksomhedens nøglepersoner, som har rettigheden til at diktere de relevante aktiviteter, er

nuværende eller tidligere ansatte hos investor

§ Virksomhedens drift er afhængig af investor i følgende situationer:

o Virksomheden afhænger af investoren til at finansiere en væsentlig del af driften

o Investoren har stillet sikkerhed for en væsentlig del af virksomhedens forpligtelser

o Virksomheden afhænger af investoren i forhold til væsentlige services så som teknologi,

varer og råvarer mv.

o En væsentlig del af virksomhedens aktiviteter involverer eller udføres for investoren

o Investorens eksponering eller ret til variabilitet i afkast er dis proportionelt højere end

investorens stemme eller andre rettigheder. Det kan f.eks. være i en situation, hvor

investorens afkast er over halvdelen, men investoren har mindre end halvdelen af

stemmerettighederne

Det kan hermed fastlægges, at desto større eksponering en investor har overfor variabilitet i afkastet, desto

større incitament har investoren til at opnå rettigheder, som giver denne kontrol. Med baggrund heri vil en

stor eksponering for variabilitet være en kraftig indikator på, at investoren har kontrol, men er i sig selv ikke

tilstrækkelig til at fastlægge, at der foreligger kontrol.

Når ovenstående faktorer vurderes samlet med investorens rettigheder, skal der tillægges større vægt på

forholdende i IFRS 10, sektion B18 vedrørende investors vurdering af, hvorvidt den har den konkrete

mulighed for ensidigt at diktere de relevante aktiviteter.

2.1.2.3 Substantive rights

Det er udelukkende substantive rights, som skal indgå i vurderingen af kontrol, hvorfor det, som nævnt

tidligere, er vigtigt at adskille substantive rights fra protective rights. Når det skal vurderes, hvorvidt en

rettighed er væsentlig, kræver det en overvejende grad af juridisk vurdering, hvor der tages højde for alle

omstændigheder. For at en ret skal være af en væsentlig karakter, kræver det således, at

rettighedsholderen har en realistisk mulighed for at benytte sig af denne. Dette omfatter, at rettigheden

skal kunne udnyttes, når beslutninger omkring relevante aktiviteter skal træffes (en rettighed kan dog godt

være væsentlig, selvom den ikke kan udnyttes aktuelt). Faktorer der skal indgå i denne vurdering inkluderer

blandt andet:
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§ Hvorvidt der er nogle barrierer (økonomiske eller andre), som forhindrer rettighedsholderen i at

benytte sig af disse rettigheder:

o Finansielle bøder, som vil forhindre eller afholde udnyttelsen af rettigheden

o En pris for udøvelse eller konvertering som vil betyde en væsentlig finansiel barriere for

rettighedsholderen, således at denne vil blive forhindret, eller afholde udnyttelse af

rettigheden

o Vilkår og betingelser, som gør det usandsynligt, at rettighederne bliver udnyttet. Et

eksempel herpå kan blandt andet være forhold, som har en begrænset og snæver timing

o Operationelle barrierer, som vil forhindre (eller afholde) mulighed for udnyttelsen af

rettigheden

§ Når udnyttelsen af rettighederne kræver godkendelse fra mere end én part, eller når rettighederne

holdes af mere end én part, uanset om der er en mekanisme på plads, som giver parterne

mulighed for at udnytte deres rettigheder sammen, såfremt de vælger det. Desto flere parter det

kræver for, at rettighederne kan udnyttes, desto mindre chance er der for, at disse er væsentlige

§ Hvorvidt den part, som er i besiddelse af rettighederne, vil have en fordel ved udnyttelsen heraf.

Udnyttelsen af rettighederne skal anses for at være langt mere realistisk, såfremt disse er ”in the

money”, eller såfremt parten vil have en anden form for fordel (opnåelse af synergi mv.).

2.1.2.4 Protective rights

Protective rights har til formål at beskytte den, som er i besiddelse heraf, uden at give parten væsentlige

beføjelser over virksomheden, som rettighederne relaterer sig til. En investor, som udelukkende er i

besiddelse af protective rights, kan ikke have kontrol eller forhindre en anden part i at have kontrol. For

eksempler på protective rights henvises til afsnit 3.

2.1.3 Eksponering over for eller ret til et variabelt afkast

Ved eksponering over for eller ret til et variabelt afkast skal forstås, at investors afkast kan variere i et ikke

ubetydeligt omfang som følge af udviklingen i virksomheden. Ved afkast skal ikke udelukkende forstås

aktieafkast, men også renteindtægter og andre vederlag f.eks. fra forvaltningsaftaler mv. Hvorvidt dette

forhold skal indgå i vurderingen af kontrol eller ej, afhænger i høj grad af investors eksponering. Der vil

f.eks. ved et udlån til en nødlidende virksomhed være en risiko for, at virksomheden ikke er i stand til at

tilbagebetale tilgodehavendet. I et sådan tilfælde vil en bank være udsat for variabilitet i sit afkast med

baggrund i den økonomiske udvikling i selskabet.
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2.1.4 Muligheden for at udnytte den bestemmende indflydelse

Investor skal være i en position, hvor denne kan træffe beslutninger, som har en direkte effekt på

virksomhedens økonomiske resultater og derved investors afkast. Såfremt at virksomhedens set-up er

tilrettelagt, så alle væsentlige beslutninger er givet (via investor aftaler mv.), vil det i disse tilfælde være

relevant at inddrage andre forhold i sin vurdering. Disse forhold kan blandt andet omfatte, hvem der

ultimativt har mulighed for at påvirke beslutninger herunder f.eks. likvidering af virksomheden. Derudover

kan det være i en situation, hvor en tredjemand har ret til med kort eller uden varsel at fjerne

beslutningstageren, således at beslutningstageren ikke længere har mulighed for at benytte sig af sine

rettigheder til at påvirke afkastet. I et sådan forhold anses beslutningstager for at være en agent, da denne

ikke træffer beslutninger til egen fordel, men til fordel for den part, som agenten agerer for. Hvis

beslutningstageren udelukkende kan fjernes ved misligholdelse af en kontrakt, skal en sådan rettighed

anses for at være af en beskyttende karakter. Nedenfor følger en række forhold, som giver mulighed for at

udøve bestemmende indflydelse over en virksomhed.

2.1.5 Stemmerettigheder

2.1.5.1 Beføjelser ved majoritet af stemmerettighederne

En investor, der besidder mere end halvdelen af stemmerettighederne i en virksomhed, vil have kontrol i

følgende situationer:

§ De relevante aktiviteter styres af stemmerne fra den investor, der besidder majoriteten af

stemmerettighederne

§ Majoriteten af medlemmerne af ledelsesorganet, som dikterer de relevante aktiviteter, bliver valgt

af stemmerne fra den investor, der besidder majoriteten af stemmerettighederne

2.1.5.2 Majoritet af stemmerettighederne, men ingen beføjelser

Såfremt en investor, som besidder mere end halvdelen af stemmerettighederne i en virksomhed, skal have

beføjelser over denne, skal investorens rettigheder være af en væsentlig karakter (substantive) jf. afsnit

2.1.2.3 og give investoren beføjelsen til at diktere de væsentlige aktiviteter. Hvis en anden part har

rettigheder, som giver dem beføjelser til at diktere de væsentlige aktiviteter, og den part ikke er en agent i

forhold til investoren, har investoren ikke kontrol over virksomheden. Det vil sige, at en investor som

besidder majoriteten af stemmerettighederne, ikke har kontrol, såfremt disse stemmerettigheder ikke er

væsentlige. Dette kan for eksempel være i en situation, hvor aktiviteterne er underlagt andres

bestemmelser i form af en regering, administrator, likvidator mv.
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2.1.5.3 Beføjelser uden majoritet af stemmerettighederne

En investor kan have kontrol over en virksomhed, selvom denne ikke er i besiddelse af majoriteten af

stemmerettighederne. Denne kontrol kan opstå som følge af en række andre aftaler i form af kontraktlige

forhold enten med andre investorer eller andre relevante parter. Derudover skal der ligeledes vurderes de

facto-kontrol samt potentielle stemmerettigheder. Standarden omtaler følgende forhold, når der skal

vurderes kontrol:

§ Kontraktlige forhold med andre investorer

§ Kontraktlige forhold med andre relevante parter

§ De facto-kontrol

§ Potentielle stemmerettigheder

§ En kombination af ovenstående

2.1.5.3.1 Kontraktlige forhold med andre investorer

Et kontraktligt forhold mellem en investor og andre stemmeberettigede parter, kan give investoren

rettigheder som til svarer stemmerettigheder og derved opnå kontrol, selvom investoren ikke har de

stemmerettigheder der skal til for at have kontrol. En sådan aftale, kan også give investoren mulighed for at

påvirke andre stemmeberettigede parter, således at de stemmer til fordel for investoren, og derved

herigennem opnår beføjelser til at diktere de relevante aktiviteter.

2.1.5.3.2 Kontraktlige forhold med andre relevante parter

Andre kontraktlige forhold i kombination med stemmerettigheder kan ligeledes give en investor beføjelser

til at diktere de relevante aktiviteter i en virksomhed. Som et eksempel herpå kan der blandt andet her

være tale om investoraftaler, hvortil ansvaret for driften og muligheden for at træffe beslutninger over de

relevante aktiviteter allokeres til den ene investor. Til trods for at investoren, som besidder en mindre del

af stemmerettighederne og som umiddelbart derved har mindre variabilitet i sit afkast, kan denne godt

opnå kontrol som følge af investoraftalen.

2.1.5.3.3 De facto-kontrol

Vurdering af de facto-kontrol foretages med udgangspunkt i den andel af stemmerettighederne, som

investor besidder samt størrelsen og spredningen heraf. Følgende lægges til grund for vurderingen:

· Desto større en andel af stemmerettighederne en investor besidder, desto større sandsynlighed er

der for, at investor har beføjelser til at diktere de relevante aktiviteter
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· Størrelsen af den relative andel af stemmerettighederne, som investor besidder sammenlignet med

andre aktionærer, indikerer større sandsynlighed for at investor har kontrol

· Desto flere parter det kræver at træffe en beslutning, som hindrer investor i at gennemføre

beslutninger, desto større sandsynlighed er der for, at investor har kontrol

Eksempel:16

De facto-kontrol:

En investor besidder 48 pct. af stemmerettighederne. Ingen anden enkeltaktionær besidder mere end 1

pct. af stemmerettighederne, og der foreligger ikke nogen aktionæraftaler eller lignende. Grundet den

store spredning af de øvrige stemmerettigheder antages det, at investoren kontrollerer virksomheden.

Ikke de facto-kontrol:

En investor besidder 45 pct. af stemmerettighederne, to andre investorer besidder hver 26 pct., og tre

investorer besidder hver 1 pct. Grundet den relativt store andel af stemmerettigheder kontrolleret af to

andre investorer, kan det ikke konkluderes, at investoren kontrollerer virksomheden.

Hvis det ikke fremgår klart, at investor har kontrol, anses det ifølge standarden som, at der ikke er kontrol.

Dette er i situationer, hvor investor besidder 50 pct. eller mindre af stemmerettighederne, og ingen andre

aftaler er til stede som eventuelt giver kontrol. Dog angiver standarden, at hvis det i praksis kan

konstateres, at investor udøver bestemmende indflydelse, skal dette element ligeledes indgå i vurderingen.

2.1.5.3.4 Potentielle stemmerettigheder

I modsætning til tidligere har IFRS 10 en stærkere holdning til, hvorvidt tilstedeværelsen af potentielle

stemmerettigheder skal indgå i vurderingen, da disse eventuelt kan medføre kontrol.

IFRS 10 præciserer, at såfremt en potentiel stemmerettighed skal indgå i en vurdering, skal denne være reel

gennemførlig. Dette betyder, at der skal foretages en vurdering af, hvorvidt der er væsentlige økonomiske

barrierer i forbindelse med udnyttelse af retten. Kan optionen udnyttes realistisk, økonomisk set, eller kan

investor opnå andre fordele ved at udnytte denne, kan dette være årsag til, at rettighederne medtages i

vurderingen. Er benyttelse af optionen omvendt ikke realistisk, vil dette trække i en retning af, at denne

ikke skal indgå i vurderingen.

Grundet realitetsvurderingen, er det i sig selv ikke afgørende, om retten kan udnyttes på balancedagen.

Vurderingen skal derimod fortages konkret med udgangspunkt i, at udnyttelsestidspunktet ligger før, de

16 PWC – Regnskabshåndbogen 2014, s. 386
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øvrige aktionærer har mulighed for at gennemføre en beslutning. Det vil sige, at vurderingen vil tage

udgangspunkt i hvorvidt, det at investor skal udnytte sin ret vil være så væsentlig i sit omfang, at det

hindrer eventuel kontrol.

2.1.5.3.5 Investorens stemmerettigheder

Som det kan udledes af ovenstående, kan en investor med mindre end majoriteten af

stemmerettighederne have rettigheder, som er tilstrækkelige til at give investor den praktiske mulighed for

ensidigt at træffe beslutninger over de relevante aktiviteter. Når denne vurdering skal foretages, skal alle

omstændigheder inddrages fra § B4217, værende de facto-kontrol, potentielle stemmerettigheder mv.,

samt andre omstændigheder som indikerer at investor har, eller ikke har beføjelser til at diktere de

relevante aktiviteter.

Standarden omtaler, at såfremt de relevante aktiviteter afgøres af majoriteten af stemmerettighederne, og

en investor er i besiddelse af en signifikant større andel af rettighederne end nogen anden part, og disse

parter er spredte, kan det være tydeligt, at en investor har kontrol over virksomheden, efter en vurdering

af ovenstående punkter har fundet sted. Det kan ligeledes ud fra de samme overvejelser være tydeligt, at

en investor ikke har kontrol.

Det kan dog være, at faktorerne i § B42, a-c (som gennemgået ovenfor), ikke alene er tilstrækkelige til at

foretage en konklusion. I et sådant tilfælde skal andre faktorer inddrages som for eksempel

stemmemønstre fra tidligere aktionærmøder, som kan indikere, om de andre aktionærer er passive. Dette

inkluderer ligeledes en vurdering af faktorerne i § B18 og indikatorerne i § B19 og § B20 (se afsnit 2.1.2.2).

Desto færre stemmerettigheder en investor er i besiddelse af, desto større vægt vil der blive tillagt andre

faktorer i vurderingen. Når omstændighederne i § B18-B20 bliver vurderet sammen med investors

rettigheder, skal der tillægges større vægt på ”evidence of power” i § B18 end indikatorerne i § B19 og §

B20.

Såfremt det ikke er tydeligt, efter vurderingen i § B42 er foretaget, at der foreligger kontrol, har investor

ikke kontrol over virksomheden.

2.1.6 Kontrol når stemmerettigheder og lignende ikke har en væsentlig indflydelse

Ved vurderingen af formålet og designet af en virksomhed skal investor vurdere sin involvering og sine

beslutninger i forbindelse med opstarten af virksomheden, og hvorvidt disse forhold giver investoren

17 IFRS 10, paragraf B42 (a) – (c)
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rettigheder, som er tilstrækkelige til at opnå kontrol. At være involveret i designet af en virksomhed er i sig

selv ikke nok til at opnå kontrol, men det forhold, at investor har været med til at opstarte virksomheden,

kan indikere, at der har været mulighed for at tilegne sig rettigheder, som er så væsentlige, at de giver

kontrol. I tillæg hertil skal der vurderes, om der foreligger call eller put options samt likvidations

rettigheder. Såfremt disse forhold foreligger, skal de anses for at være en integreret del af virksomhedens

aktiviteter, selvom de ligger uden for de juridiske grænser for virksomheden. Derfor skal disse rettigheder,

som er tæt forbundet til virksomheden, anses for værende væsentlige aktiviteter og skal indgå i

vurderingen af kontrol.

For nogle investorer opstår de relevante aktiviteter kun, når særlige forhold indtræffer. Virksomheden kan

være designet således, at dens aktiviteter er forudbestemt, indtil disse særlige forhold indtræffer. I sådanne

tilfælde vil det udelukkende være beslutninger omkring virksomhedens aktiviteter, når de særlige forhold

indtræffer, som kan have en væsentlig effekt på afkastet, og derved skal disse anses for at være relevante

aktiviteter. Forholdende behøver ikke være indtruffet for, at en investor kan have kontrol som følge heraf.

Det, at retten til at udøve rettighederne er betinget af, at de særlige forhold indtræffer, er i sig selv ikke et

udtryk for, at der er tale om en ”protective right”.

En investor kan have en direkte eller indirekte forpligtelse til at sikre, at en virksomhed fortsætter sin drift

som oprindeligt planlagt. En sådan forpligtelse kan øge investorens eksponering overfor variabilitet i afkast,

og derfor øger det dennes interesse i at opnå rettigheder, som kan give investoren beføjelser til at diktere

de relevante aktiviteter. Forholdet giver dog ikke kontrol, og skal vurderes samlet med andre rettigheder.

2.1.6.1 Call option18

En call option er en finansiel kontrakt mellem to eller flere parter. Køberen har ret, men er ikke forpligtet til

at købe en forudbestemt mængde af aktiver (aktier eller lignende) fra sælgeren på et bestemt tidspunkt til

en bestemt pris. Sælgeren er forpligtet til at sælge, såfremt køberen ønsker det.

2.1.7 Relation til andre parter

Når kontrol vurderes, skal en investor vurdere sin relation til andre parter, og hvorvidt disse agerer på

vegne af investoren (de facto agent). Hvorvidt andre parter agerer som de facto agent, kræver det ikke kun

en vurdering af forholdets natur, men også hvordan disse parter interagerer med hinanden og investoren.

Et sådant forhold kræver ikke nødvendigvis en kontraktlig aftale. En part er de facto agent, når en investor

(eller dem som dikterer investoren) har muligheden for at diktere partens aktiviteter, således at denne

18 http://en.wikipedia.org/wiki/Call_option
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agerer på vegne af investoren. En investor skal i dette tilfælde vurdere de facto agentens

beslutningsrettigheder, og den indirekte eksponering eller rettighed til variable afkast, som investoren har

gennem de facto agenten sammen med sine egne rettigheder, når kontrolvurderingen foretages. Følgende

er eksempler på eventuelle de facto agenter:

· En investors nærtstående parter

· En part som har indvilliget i ikke at sælge, overføre mv. dens interesser i virksomheden uden

investors forudgående accept heraf

· En virksomhed hvor majoriteten af ledelsesorganet er det samme som det i investoren

· En part som har en nær forretningsforbindelse til en investor, såsom en forbindelse mellem en

professionel service udbyder og en af dennes væsentligste klienter

2.1.8 Kontrol over bestemte aktiver

En investor skal vurdere, hvorvidt den anser en del af en virksomhed som en separat enhed, og i så fald om

den har kontrol over denne enhed. En investor skal håndtere en del af en virksomhed som en separat

enhed, i de tilfælde hvor følgende forhold er opfyldt:

Specifikke aktiver er den eneste form for betaling for specifikke forpligtelser eller andre interesser i

virksomheden. Parter, andet end dem med de specifikke forpligtelser, har ikke nogen rettigheder eller

forpligtelser relateret til de specifikke aktiver, eller nogen ret til de resterende pengestrømme herfra. Dette

betyder i praksis, at den resterende del af virksomheden ikke har ret til afkastet fra disse aktiver, men

samtidig også at forpligtelser relateret hertil ligeledes ikke på falder den resterende del af virksomheden.

En sådan separat enhed kaldes også ofte en silo.

Når/hvis ovenstående forhold er til stede, skal investor fastlægge, hvilke aktiviteter der har den

væsentligste indflydelse på den separate enheds afkast, samt hvordan disse aktiviteter styres med henblik

på at vurdere, om den har kontrol over denne del af virksomheden. I vurderingen skal ligeledes indgå en

vurdering af, om investoren har eksponering eller rettighed til variable afkast fra dens interesse i den

separate enhed, samt om den har mulighed for at bruge sine rettigheder over den del af virksomheden til

at påvirke sit afkast. Såfremt investoren har kontrol over den separate enhed, skal den konsolidere denne

del af virksomheden. De andre parter skal udelukke denne del af virksomheden i deres vurdering af kontrol

samt ved konsolideringen.
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2.1.9 Løbende vurdering

En investor skal revurdere sin kontrol af en virksomhed, hvis der er indikationer på, at et af tre følgende

forhold har ændret sig; magt over virksomheden, eksponering overfor eller ret til variable afkast fra sin

involvering i virksomheden, muligheden for at benytte sin magt til at påvirke afkastet i virksomheden.

Hvis der blandt andet er en ændring i, hvordan beslutningsrettigheder kan anvendes i en virksomhed, skal

denne ændring reflekteres i, hvordan investor vurderer sin kontrol. For eksempel kan ændringer i

beslutningsrettighederne betyde, at de relevante aktiviteter ikke længere er styret af stemmerettigheder,

men i stedet andre aftaler såsom kontrakter mv., hvorved muligheden for at diktere de relevante

aktiviteter er overgået til en anden part.

En begivenhed kan ligeledes indtræffe, som investor ikke nødvendigvis har kontrol over, som kan medføre,

at en investor får eller mister kontrol over en virksomhed. Et eksempel herpå kan være rettigheder, som en

anden part var i besiddelse af, der forhindrede investoren i at have kontrol, er ophørt. Forholdet omkring

eksponering overfor variabilitet i afkastet skal ligeledes indgå i vurderingen. For eksempel kan ophævelse af

en kontrakt, hvortil der modtages resultatbaseret aflønning, betyde en ændring af forholdende, således at

§ 7 (b) (eksponering over for variabilitet) ikke længere er opfyldt.

En ændring i forholdende mellem investor og andre parter (agent/principal forhold) kan betyde, at

vurderingen ændres. Dog vil en ændring i markedsforhold ikke betyde, at der sker en ændring i

kontrolvurderingen, medmindre at det medfører en ændring af et af de tre forhold i § 7. I september

201319 blev der bragt et spørgsmål til IFRS Interpretations Committee20 omhandlende beskyttende

rettigheder.  Der blev spurgt til, når omstændigheder ændrer sig, så rettigheder, som tidligere var af en

beskyttende karakter skifter til at være substantive (f.eks. ved brud af covernants), skal indgå i vurderingen

af kontrol. Konklusionen herpå blev, at sådanne rettigheder skal indgå i revurderingen af kontrol.

2.1.10 Konsolidering

Koncernregnskabet skal kombinere ensartede poster af aktiver, passiver, egenkapital, indtægter,

omkostninger og pengestrømme med de respektive poster fra datterselskabets regnskab. Derudover skal

alle værdierne af moderselskabets investeringer i datterselskaberne og deres andel af egenkapitalen

elimineres. Der skal ligeledes foretages fuld eliminering af alle koncerninterne aktiver, passiver,

egenkapital, indtægter, omkostninger og pengestrømme, som relaterer sig til transaktioner mellem

19 http://www.iasplus.com/en/meeting-notes/ifrs-ic/not-added/2013/ifrs-10-protective-rights
20 http://www.ifrs.org/The-organisation/Members-of-the-IFRIC/Pages/About-the-IFRIC.aspx
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enheder i gruppen (gevinster eller tab som følge af disse transaktioner, som er indregnet i aktiver såsom

varelager, skal elimineres fuldt ud). Tab på interne transaktioner kan indikere en værdiforringelse, som

kræver indregning i det konsoliderede regnskab. Et yderligere krav er, at alle enheder i koncernen skal

reguleres således, at de anvender den samme regnskabspraksis for de ensartede transaktioner, som

anvendes af gruppen. Den konsoliderende enhed skal inkludere datterselskabets indtægter og

omkostninger fra den dato, hvor der er opnået kontrol indtil den dato, hvor kontrollen ophører.

Den konsoliderende enhed skal fordele den del af resultatet hidrørende fra totalindkomsten, som kan

henføres til henholdsvis moderselskabet og minoritetsinteresserne. Potentielle stemmerettigheder skal

ikke tillægges nogen værdi ved fordelingen af moderselskabets og minoritetsinteressernes andel af

resultatet og ændringerne i egenkapitalen. Fordelingen skal foretages ud fra det faktiske ejerskab.

Rapporteringsdatoen skal være ensartet, hvilket i praksis betyder, at såfremt et datterselskab har en

anderledes rapporteringsperiode end moderselskabet, skal datterselskabet udarbejde finansiel information

specielt til brug for konsolideringen, medmindre det er upraktisk. Såfremt det er upraktisk, skal

moderselskabet i stedet anvende det seneste tilgængelige data, reguleret for signifikante transaktioner og

begivenheder. Perioden må dog ikke overskride 3 måneder.

2.2 Delkonklusion – IFRS 10

Reglerne for konsolidering herunder vurdering af kontrol fremgår klart af IFRS 10. Den typiske vurdering vil

ofte være lige til og afgøres ud fra ejerandelen af aktierne. Men der kan være situationer, hvor dette ikke er

tilfældet, hvor andre forhold skal lægges til grund for vurderingen af kontrol. Standarden etablerer tre

essentielle forhold som skal foreligge for at kontrol kan opnås.

Bestemmende indflydelse over virksomheden etableres ved at kunne diktere de for virksomheden

relevante aktiviteter. De relevante aktiviteter er forskellig fra virksomhed til virksomhed og kan ændre sig

med tiden. Muligheden for at diktere de relevante aktiviteter kan opstå som følge af ejerandel,

stemmerettigheder eller andre aftaler, som etablerer muligheden herfor. Eksempler herpå er blandt andet

ret til at udpege og afskedige ledelsen og ret til at tildele eller fjerne en anden virksomheds rettigheder til

at udøve bestemmende indflydelse. Endvidere kan potentielle stemmerettigheder, som er opstået som et

led i bankens sikkerhed ved et udlån, ligeledes være med til at etablere den bestemmende indflydelse.

Eksponering for eller ret til et variabelt afkast kan opstå som følge af ejerandel eller andre aftaler. Afkast

skal ikke udelukkende forstås som aktieafkast, men også renteindtægter og andre vederlag. Hvorvidt

forholdet skal indgå i vurderingen af kontrol, afhænger i høj grad af eksponering. Ved et udlån vil der være
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en risiko for, at virksomheden ikke er i stand til at tilbagebetale tilgodehavendet. I et sådan tilfælde vil en

bank være udsat for variabilitet i sit afkast som følge af den økonomiske udvikling i selskabet.

Benytte den bestemmende indflydelse til at påvirke størrelsen af afkastet er det sidste forhold, der skal

foreligge for, at kontrol kan opnås. Investor skal være i en position, hvor denne kan træffe beslutninger,

som har en direkte effekt på virksomhedens økonomiske resultater og derved afkastet. Såfremt at

virksomheden er tilrettelagt således, at alle væsentlige beslutninger er givet (via investor aftaler mv.), vil

det i disse tilfælde være relevant at inddrage andre forhold i sin vurdering. Disse forhold kan blandt andet

omfatte, hvem der ultimativt har mulighed for at påvirke beslutninger herunder f.eks. likvidering af

virksomheden.

Når kontrollen er fastlagt, kræver selve konsolideringen, at alle ensartede poster af aktiver, passiver,

egenkapital, indtægter, omkostninger og pengestrømme kombineres. Der skal foretages fuld eliminering af

alle koncerninterne transaktioner. Endvidere skal alle enheder i koncernen reguleres, så de anvender den

samme regnskabspraksis for de ensartede transaktioner.

Det kan dermed fastlægges, at reglerne omkring konsolidering, herunder vurdering af kontrol under IFRS

10, beror på en konkret vurdering af alle forhold, der er til stede. Vurderingen skal foretages løbende, og

såfremt et af tre ovennævnte forhold ændrer sig, skal der foretages en ny vurdering. Reglerne for bankerne

er jævnfør IFRS 10 ikke anderledes end for andre virksomheder, men den løbende vurdering er især

relevant for bankerne, som grundet deres udlån kan være eksponeret overfor variabilitet i deres afkast.

Udlånet kan blandt andet være sikret ved pant aktier, som ved misligholdelse gør, at banken har mulighed

for at opnå potentielle stemmerettigheder. De potentielle stemmerettigheder indgår som en aktiv del af

vurderingen om kontrol, og såfremt disse vurderes til at være en substantive right kan disse i sig selv

medføre, at banken har kontrol uanset, om banken har valgt at gøre krav på sin pant eller ej.

2.3 Lov om finansiel virksomhed

Som det står nævnt i IFRS 10, skal alle faktorer inddrages, når der skal foretages en vurdering af kontrol

efter standarden. Disse faktorer kan være alt fra kontraktlige betingelser til faktiske forhold, såsom hvordan

investorer historisk stemmer mv. Lovgivningen i de pågældende lande, hvor vurderingen foretages, skal

ligeledes inddrages i vurderingen. Udover kravene under IFRS er finansielle virksomheder også pålagt en
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række andre krav, som blandt andet fremgår af Bekendtgørelse af lov om finansiel virksomhed21 (FIL).

2.3.1 Koncerner

Ifølge FIL § 5 a udgør en modervirksomhed sammen med et eller flere datterselskaber en koncern.

Modervirksomheden er alene den virksomhed, som opfylder kravene i § 5 b. Hvis flere virksomheder

opfylder kravene er det alene den virksomhed, som faktisk udøver bestemmende indflydelse over

virksomhedens økonomiske og driftsmæssige beslutninger, der anses for at være modervirksomheden.

I § 5 b defineres bestemmende indflydelse som beføjelsen til at styre en dattervirksomheds økonomiske og

driftsmæssige beslutninger. Den bestemmende indflydelse foreligger, når en virksomhed direkte eller

indirekte gennem en dattervirksomhed ejer mere end halvdelen af stemmerettighederne, dog medmindre

det kan påvises, at ejerforholdet ikke udgør en bestemmende indflydelse. Ejer en modervirksomhed ikke

mere en halvdelen af stemmerettighederne i en virksomhed, kan der alternativt foreligge bestemmende

indflydelse såfremt modervirksomheden har:

· råderet over mere end halvdelen af stemmerettighederne i kraft af en aftale med andre investorer,

· beføjelse til at styre de finansielle og driftsmæssige forhold i en virksomhed i henhold til en

vedtægt eller aftale,

· beføjelse til at udpege eller afsætte flertallet af medlemmerne i det øverste ledelsesorgan og dette

organ besidder den bestemmende indflydelse på virksomheden, eller

· råderet over det faktiske flertal af stemmerne på generalforsamlingen, eller i et tilsvarende organ

og derved besidder den faktiske bestemmende indflydelse over virksomheden.

Eksistensen og virkningen af potentielle stemmerettigheder herunder tegningsretter og købsoptioner på

kapitalandelene, som aktuelt kan udnyttes eller konverteres, skal medtages i vurderingen, når det skal

fastlægges, om en virksomhed har bestemmende indflydelse. Stemmerettigheder, som knytter sig til

kapitalandele, der besiddes af dattervirksomheden selv eller dens datterselskaber, indgår ikke i opgørelsen.

FIL henviser endvidere til IFRS i § 183, stk. 3. En yderligere beskrivelse heraf fremgår i afsnit 4.1, figur 4.

21 Bekendtgørelse 928 om Lov om finansiel virksomhed, udgivet d. 23. august 2014



29

2.3.2 Konsolidering

I Bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl.22 beskrives i §

139, at alle datterselskaber omfattet af § 5, stk. 1, nr. 8 i Lov om finansiel virksomhed skal indgå i

koncernregnskabet ved fuld konsolidering. Hertil forstås en virksomhed, som er underlagt bestemmende

indflydelse af en modervirksomhed. Endvidere gælder der af bekendtgørelsen, at regnskaberne ved

konsolideringen skal sammendrages, så ensartede indtægter og omkostninger samt aktiver og passiver

sammenlægges. Der skal derudover foretages de tilpasninger, der er nødvendige på grund af de særlige

forhold, som gælder for koncernregnskaber til forskel for årsregnskaber. Minoritetsinteressernes

forholdsmæssige andel af dattervirksomhedernes egenkapital skal opføres som en særskilt post under

egenkapitalen. Endvidere skal minoritetsinteressernes forholdsmæssige andel af dattervirksomhedernes

resultat og anden totalindkomst opføres i tilknytning til resultatopgørelsen og anden totalindkomst.

Bevægelser på egenkapitalen jævnfør § 36 skal separat vise modervirksomhedens og

minoritetsinteressernes andel af den samlede totalindkomst.

Aktiver og passiver samt indtægter og omkostninger, som indgår i konsolideringen, skal indregnes og måles

efter ensartede metoder. Der skal for så vidt muligt anvendes de samme metoder for indregning og

grundlag for måling som i modervirksomhedens årsregnskab. Såfremt dattervirksomheder anvender andre

metoder og grundlag i deres eget årsregnskab, udarbejdes et nyt regnskab, hvori der indregnes og måles i

overensstemmelse med metoderne i koncernregnskabet.

Følgende poster skal elimineres i koncernregnskabet:

· Tilgodehavender og forpligtelser mellem de konsoliderede virksomheder

· Indtægter og omkostninger som følge af transaktioner mellem de konsoliderede virksomheder

· Gevinster og tab som følge af transaktioner mellem de konsoliderede virksomheder, som indgår i

posternes regnskabsmæssige værdi

Årsrapportens ledelsesberetning samt noterne til koncernregnskabet skal indeholde oplysninger om

koncernen, som om de konsoliderede virksomheder tilsammen var én virksomhed. Bestemmelserne i

Bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber finder tilsvarende

anvendelse for koncernregnskabet.

I Lov om finansiel virksomhed indgår der en række andre krav til, hvad konsolidering medfører. Af FIL § 170,

stk. 5 fremgår det blandt andet, at koncernen bliver underlagt de samme tilsynsmæssige krav, som

22 https://www.finanstilsynet.dk/~/media/Nyhedscenter/2012/BEK_med_aendringer.ashx
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modervirksomheden er underlagt. I § 171 fremgår en del af de tilsynsmæssige krav, som koncernen derved

bliver underlagt (der henvises til andre paragrafer). Hertil gælder for eksempel jævnfør FIL § 14,6 at

kapitalandele ikke må overstige 100 pct. af kapitalgrundlaget23. Derudover må fast ejendom ikke udgøre

mere end 20 pct. af kapitalgrundlaget jf. § 147. De tilsynsmæssige krav har til formål at sikre forsvarlig

gearing i et pengeinstitut.

2.4 Delkonklusion – Lov om finansiel virksomhed

Lov om finansiel virksomhed anvender i lighed med IFRS 10 bestemmende indflydelse som den styrende

faktor, når der skal fastlægges kontrol. Det er alene den virksomhed, som faktisk udøver bestemmende

indflydelse over virksomhedens økonomiske og driftsmæssige beslutninger, der anses for at være

modervirksomheden. Den simple vurdering er i lighed med IFRS 10, at der foreligger bestemmende

indflydelse, når en virksomhed direkte eller indirekte gennem en dattervirksomhed ejer mere end

halvdelen af stemmerettighederne i en virksomhed. Som under IFRS 10 er det dog ikke alene ejerandelen,

som afgør, om der foreligger kontrol. Der skal her også tillægges værdi til andre forhold, som blandt andet

kan omfatte råderet over stemmerettighederne eller beføjelse til at styre de finansielle og driftsmæssige

forhold, som stammer fra aftaler (for eksempel vedtægter) med investorer.  Endvidere skal virkningen af

potentielle stemmerettigheder herunder tegningsretter og købsoptioner på kapitalandelene, som aktuelt

kan udnyttes eller konverteres, medtages i vurderingen, når det skal fastlægges, om en virksomhed har

bestemmende indflydelse og derved kontrol.

Der er ingen grundlæggende forskel mellem Lov om finansiel virksomhed og IFRS, hvad angår

konsolideringen. Alle ensartede poster af aktiver, passiver, egenkapital, indtægter, omkostninger og

pengestrømme skal kombineres. Der skal foretages fuld eliminering af alle koncerninterne transaktioner.

Endvidere skal alle enheder i koncernen reguleres således, at de anvender den samme regnskabspraksis for

de ensartede transaktioner.

Lov om finansiel virksomhed etablerer dog en række yderligere krav til konsolideringen, som blandt andet

sætter en begrænsning for fast ejendom, som ikke må udgøre mere end 20 pct. af kapitalgrundlaget.

Endvidere finder bestemmelserne i Bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og

fondsmæglerselskaber tilsvarende anvendelse for koncernregnskabet.

23 Kapitalgrundlaget, også kaldet basiskapitalen defineres som de midler der kan anvendes til at dække kapitalkravet
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Det kan hertil konkluderes, at Lov om finansiel virksomhed herunder Bekendtgørelse om finansielle

rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl. anvender de samme principper som under

IFRS 10, når det skal fastlægges, om der foreligger kontrol. IFRS 10 er dog langt mere fyldestgørende,

hvorfor der ofte vil blive søgt yderligere inspiration heri. En yderligere beskrivelse af forholdet mellem

dansk og international lovgivning fremgår i afsnit 4.1, figur 4.

2.5 Beslutningstræ for banker

Med udgangspunkt i reglerne i Lov om finansiel virksomhed samt IFRS 10 er der nedenfor udarbejdet et

beslutningstræ, som kan anvendes i forbindelse med, at en bank indledningsvist vurderer muligheden for,

at der foreligger kontrol over en virksomhed, hvortil der er ydet kreditter:

Som det fremgår af beslutningstræet, kræver det en konkret vurdering af de stemmerettigheder (eller

potentielle stemmerettigheder), som foreligger, før det kan afgøres, om banken har kontrol eller ej.

Beslutningstræet giver dog en god indikation af, hvorvidt der eksisterer forhold, som kunne bringe banken i

en position med kontrol.

Figur 2: Beslutningstræ for banker - Kilde: Egen tilvirkning



32

3. Eksempel på vurdering efter IFRS 10

3.1 Introduktion

Nedenfor følger en vurdering efter IFRS 10 med udgangspunkt i en tænkt situation. Formålet med denne

vurdering er blandet andet at demonstrere, hvordan en vurdering kan foretages i praksis og hvilke

aspekter, der indgår i vurderingen, når en lang række forskellige faktorer indgår i selskabets ejer struktur.

Derudover er formålet ligeledes at understrege, hvornår eller hvordan en bank grundet sin position kan

opnå kontrol over en virksomhed uden nødvendigvis at have nogen ejerandel heri. Casen er bygget op

omkring en virksomhed indenfor vindenergi.

3.2 Beskrivelse af struktur

Jævnfør figur 3 fremgår en oversigt over ejer strukturen. Selskabet kaldet Vindmølleselskab A/S ejes

henholdsvis af Ejer 1 A/S, som besidder 70 pct. af aktiekapitalen og Ejer 2 A/S, som besidder de resterende

30 pct. af aktiekapitalen. Selskabets formål er jævnfør vedtægterne (bilag 1), direkte eller gennem

kapitalandele i andre selskaber tilknyttet energibranchen, at udvikle, drive og/eller sælge alle former for

vedvarende energi samt beslægtede aktiviteter. I praksis opfører Vindmølleselskab A/S vindmøller med

henblik på at producere og sælge vedvarende energi. Ejer strukturen er umiddelbart simpel, da Ejer 1 A/S

besidder 70 pct. af aktiekapitalen, og den umiddelbare vurdering vil derfor være, at Ejer 1 A/S ligeledes har

kontrol over selskabet. Som det fremgår af bilagene til denne afhandling, foreligger der henholdsvis

vedtægter24, aktionærindkomst25 samt låneaftale26, som jf. reglerne i IFRS 10 ligeledes skal indgå i en

vurdering af kontrol.

Det skal hermed nævnes, at Bank A/S i forbindelse med opførelsen af vindmøller i Vindmølleselskab A/S har

ydet et større lån. Lånet skulle tilbagebetales i takt med, at vindmøllerne begynder at producere strøm.

Grundet en række forskellige omstændigheder har Vindmølleselskab A/S ikke været i stand til at producere

det forventede output strøm, og har derfor ikke kunne afdrage på sit lån i overensstemmelse med

låneaftalen.

Bestyrelsen i Vindmølleselskab A/S består af to bestyrelsesmedlemmer udpeget af Ejer 1 A/S, og et

bestyrelsesmedlem udpeget af Ejer 2 A/S. Bestyrelsesmedlemmerne udpeget af Ejer 1 A/S er direktører i

Ejer 1 A/S, hertil gælder det ligeledes, at bestyrelsesmedlemmet udpeget af Ejer 2 A/S er direktør i Ejer 2

24 Bilag 1
25 Bilag 2
26 Bilag 3
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A/S. Direktøren i Vindmølleselskab A/S er ligeledes direktør i Ejer 1 A/S. Historisk har alle aktionærerne

været til stede til generalforsamlingen og har stemt i samme retning. Nedenfor vil der blive foretaget en

gennemgang af de enkelte interessenters involvering i Vindmølleselskab A/S med henblik på at foretage en

vurdering af, hvem der besidder kontrollen over selskabet. I afsnit 3.3 behandles Ejer 1 A/S og Ejer 2 A/S’

rettigheder, og i afsnit 3.4 følger en vurdering af Bank A/S’ involvering.

3.3 Ejer 1 A/S og Ejer 2 A/S

Ved vurderingen af kontrol skal følgende tre overordnede forhold vurderes:

a) Bestemmende indflydelse over virksomheden

b) Eksponering over for eller ret til et variabelt afkast hidførende for dens involvering i virksomheden

c) Mulighed for at udnytte den bestemmende indflydelse til at påvirke størrelsen af investors afkast

Det blev ovenfor fastlagt, at formålet med Vindmølleselskab A/S er at producere og sælge vedvarende

energi, hvilket gøres via opførelsen af vindmøller. De relevante aktiviteter må anses for at være opførsel og

drift af vindmøller, herunder salg af vedvarende energi. Ejer 1 A/S er via sit ejerskab på 70 pct. eksponeret

for variabilitet i sit afkast, hvilket også fremgår af vedtægternes § 9. Udbytte aftales løbende og udloddes i

forhold til den respektive ejerandel. Ejer 2 A/S er ligeledes via sit ejerskab på 30 pct. eksponeret for

variabilitet i sit afkast.

Nedenfor følger en gennemgang af alle relevante rettigheder, som Ejer 1 A/S og Ejer 2 A/S er i besiddelse

af.

Figur 3: Ejer struktur - Kilde: Egen tilvirkning
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3.3.1 Rettigheder som Ejer 1 A/S og Ejer 2 A/S er i besiddelse af

Nedenstående er foretaget med udgangspunkt i Ejer 1 A/S med fokus på bestemmelserne i IFRS 10.B14-B46. For hver væsentlig rettighed er der

foretaget en beskrivelse af rettigheden, henvisning til de underliggende dokumenter, samt en vurdering af rettigheden. Vurderingen forholder sig til

typen af rettighed, altså om denne er substantive eller protective, og samtidig gives der en vurdering af rettighedens påvirkning på

kontrolvurderingen.  Der er identificeret 8 forskellige rettigheder, som enkeltvis beskrives og vurderes nedenfor.

Nr. Reference Beskrivelse Substantive ell. protective right? Indikatorer på kontrol

1. Vedtægter § 2, 3, 4,
5 og Aktionærover-
enskomst § 3.1

Jævnfør vedtægterne kræver alle
beslutninger, som træffes på
generalforsamlingen, simpelt flertal bortset
fra, hvor andet står beskrevet i Selskabsloven.
Hver aktie svarer til 1 stemme, og ingen aktier
har specielle rettigheder. I henhold til
aktionæroverenskomsten kræver følgende
områder godkendelse af aktionærerne ved
simpelt flertal i overensstemmelse med
reglerne i vedtægterne: Væsentlige
strategiske og organisatoriske beslutninger,
herunder vedrørende beslutning om helt eller
delvist ophør med eksisterende aktiviteter,
beslutning om påbegyndelse af nye aktiviteter
samt salg af væsentlige aktiver.

De væsentlige aktiviteter er
opførsel og drift af vindmøller,
herunder salg af vedvarende
energi. Jævnfør
aktionæroverenskomsten kræver
det et simpelt flertal at træffe
beslutning om væsentlige
strategiske og organisatoriske
beslutninger, hvilket må
sidestilles med muligheden for at
diktere de relevante aktiviteter.
Retten anses derved for værende
substantive.

Ejer 1 A/S besidder 70 pct. af
aktierne i Vindmølleselskab A/S.
Da alle beslutninger kræver
simpelt flertal, kan alle
beslutninger træffes
enstemmigt af Ejer 1 A/S.

2. Aktionæroverens-
komst § 3.2

Aftaler, der indgås mellem selskabet på den
ene side og en part (i form af ejerskab eller
indflydelse direkte eller indirekte tilknyttet
person/selskab) på den anden side, kræver
flertal på generalforsamlingen.

Rettighed må anses for at være
protective, medmindre aftaler
med nærtstående parter anses for
værende indenfor de normale
rammer for forretningen.

Rettigheden anses ikke for at
give Ejer 1 A/S væsentlige
beføjelser til at diktere de
relevante aktiviteter.
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Nr. Reference Beskrivelse Substantive ell. protective right? Indikatorer på kontrol

3. Aktionæroverens-
komst § 3.3

Ydelse af lån til eller sikkerhedsstillelse for
selskaber eller personer (interne såvel som
eksterne) kræver flertal på
generalforsamlingen.

Må anses for at være en
protective right, medmindre
ydelse af lån anses for at være
indenfor de normale rammer for
forretningen.

Anses ikke for at give Ejer 1 A/S
væsentlige rettigheder til at
diktere de relevante aktiviteter,
da ydelse af lån ikke vurderes for
at være en relevant aktivitet.

4. Aktionæroverens-
komst § 3.4

Optagelse af lån kræver flertal på
generalforsamlingen.

Må anses for at være en
substantive right, såfremt
optagelse af lån anses for
værende indenfor de normale
rammer for forretningen.
Optagelse af lån er nødvendig
ved opførsel af vindmøllerne, og
må derfor anses for at være en
relevant aktivitet.

Ejer 1 A/S besidder 70 pct. af
aktierne i Vindmølleselskab A/S.
Da alle beslutninger kræver
simpelt flertal, kan alle
beslutninger træffes enstemmigt
af Ejer 1 A/S.

5. Aktionæroverens-
komst § 3.5

Valg af bestyrelsesmedlemmer kræver
flertal på generalforsamlingen.

Valg af bestyrelsesmedlemmer
må anses for værende en
substantive right, da udpegelse
af bestyrelsesmedlemmer
jævnfør IFRS 10, anses for at
være en væsentlig rettighed.

Ejer 1 A/S besidder 70 pct. af
aktierne i Vindmølleselskab A/S.
Da alle beslutninger kræver
simpelt flertal, kan alle
beslutninger træffes enstemmigt
af Ejer 1 A/S.
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Nr. Reference Beskrivelse Substantive ell.
protective right? Indikatorer på kontrol

6. Vedtægter § 8 og
Aktionærover-
enskomst § 4

Til selskabets bestyrelse vælger generalforsamlingen
mindst tre og højst fem medlemmer. De
generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer afgår
på hvert års ordinære generalforsamling, men kan
genvælges. De i bestyrelsen behandlede anliggender
afgøres ved simpelt stemmeflertal. Bestyrelsen har ikke
andre rettigheder end dem angivet i Selskabsloven (SEL).
SEL § 115 angiver, at i kapitalselskaber, der har en
bestyrelse, skal denne ud over at varetage den
overordnede og strategiske ledelse og sikre en forsvarlig
organisation af kapitalselskabets virksomhed blandt
andet påse, at:

1) bogføringen og regnskabsaflæggelsen foregår på en
måde, der efter kapitalselskabets forhold er
tilfredsstillende

2) der er etableret de fornødne procedurer for
risikostyring og interne kontroller

3) bestyrelsen modtager løbende den fornødne
rapportering om kapitalselskabets finansielle forhold

Ejer 1 A/S udpeger to medlemmer til bestyrelsen og Ejer
2 A/S udpeger et medlem. Bestyrelsesmedlemmerne
udpeget af Ejer 1 A/S er direktører i Ejer 1 A/S, hertil
gælder det ligeledes, at bestyrelsesmedlemmet udpeget
af Ejer 2 A/S er direktør i Ejer 2 A/S.

Rettighederne, som Ejer
1 A/S er i besiddelse af
via sin repræsentantskab
i bestyrelsen, kan
hverken anses for
værende en substantive
eller protective right,
med henblik på at alle
beslutninger der skal
træffes, som har en
indflydelse på
virksomhedens
væsentlige aktiviteter,
kræver godkendelse af
aktionærerne ved
simpelt flertal.

Bestyrelsesmedlemmerne
kan kun fjernes ved
godkendelse fra Ejer 1 A/S.
Rettighederne tillægges
derfor ingen værdi, da
majoriteten af bestyrelsen
er udpeget af Ejer 1 A/S
selv.
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Nr. Reference Beskrivelse Substantive ell.
protective right? Indikatorer på kontrol

7. Vedtægter § 7, § 10
og Aktionæroverens-
komst § 5

Selskabet ledes af en direktion bestående af 1-3 direktører,
der varetager den daglige ledelse af selskabet.
Generalforsamlingen fastsætter vilkårene for direktionens
stilling. Direktionen træffer beslutning om alle forhold, der
sædvanligvis træffes af en direktion i et aktieselskab.
Direktøren i Vindmølleselskab A/S er direktør i Ejer 1 A/S.

Områder som kræver bestyrelsens godkendelse:
a) Optagelse af kreditter og garantier mv. hvis disse er
udenfor de normale rammer for forretningen.
b) Opførelse af konstruktions- og driftsfaciliteter,
væsentlige strukturelle ændringer til og af driftsfaciliteter.
Køb, salg og belåning af jordrettigheder.
c) Oprettelse og nedlæggelse af filialer, køb og salg af
andele i andre selskaber, indtrædelse i virksomheds
forhold og kontrakter, som vedrører salg af væsentlige
dele af selskabets aktiver.
d) Transaktioner hvis disse overstiger DKK 150.000 per
transaktion, og DKK 400.000 per finansielle periode.
e) Valg af revisor.
f) Indgå, ændre eller ophæve kontrakter mellem
aktionærer og virksomheden.

En del af disse områder, kræver ligeledes godkendelse af
aktionærerne (se ovenfor).

Må anses som
hverken at være
substantive eller
protective.

Direktøren udpeges på
generalforsamlingen ved
simpelt flertal. Direktøren kan
derfor kun fjernes med
godkendelse fra Ejer 1 A/S. Der
foreligger derfor ingen
substantive rights til at fjerne
direktøren. Selskabet tegnes af
direktøren, men som det
fremgår ovenfor, skal alle
beslutninger der træffes som
har en indflydelse på
virksomhedens væsentlige
aktiviteter, godkendes af
aktionærerne ved simpelt
flertal. Direktøren anses derfor
ikke for at have eneret til at
diktere virksomhedens
relevante aktiviteter.
Rettighederne tillægges derfor
ingen værdi.
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Nr. Reference Beskrivelse Substantive ell.
protective right? Indikatorer på kontrol

8. Vedtægter § 2 og
Aktionæroverens
komst § 6, § 7

Overgang af aktier:
Hvis en part ønsker at afhænde sine aktier, har den anden
part muligheden for at aftage aktierne før en tredje part til
samme værdi, som aktierne er tilbudt til tredje part.
Hvis en tredje part ønsker at købe alle aktierne, og Part A
ønsker at indgå aftale herom, og Part B ikke gør, har Part B
muligheden for at købe Part A's aktier, tilsvarende den
værdi som blev tilbudt af tredje part. Hvis Part B
forsømmer at gøre dette, anses dette for stilsigende accept
af tilbuddet, og Part B er derved påkrævet at afstå sine
aktier til tredje part. Endvidere er bestyrelsen påkrævet til
at godkende en sådan overgang af aktierne.

Ophør af samarbejde:
Hvis en af parterne ønsker at ophøre samarbejdet, skal
Part A give Part B besked herom, og tilbyde at købe Part B's
aktier. Hvis Part B ikke accepterer dette, kan Part B i stedet
tilbyde at købe Part A's aktier, til den samme værdi som
Part A tilbød. Part A er herved påkrævet at acceptere
dette.

Rettigheden må
anses for
værende
protective.

Rettigheden til enten at sælge
egne aktier, eller købe
modpartens afhænger af
modpartens handlinger i forhold
til salg af aktier eller ved ophør
af samarbejde. Ingen af
parterne anses for at være i
besiddelse af nogen væsentlige
call eller put options på
aktierne. Forholdet anses derfor
udelukkende for at være af en
beskyttende karakter.
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3.3.2 Konklusion på Ejer 1 A/S og Ejer 2 A/S’ rettigheder

Ejer 1 A/S og Ejer 2 A/S er begge via deres ejerskab i Vindmølleselskab A/S eksponeret for variabilitet i

deres afkast. Udbytte udloddes ifølge vedtægterne i henhold til ejerandelen. Som det fremgår af

aktionæroverenskomsten, kræver alle beslutninger, som vedrører virksomhedens relevante aktiviteter,

godkendelse af aktionærerne. Beslutningerne træffes via simpelt flertal, hvoraf en aktie af DKK 1 til svarer 1

stemme. Det kan derfor udledes heraf, at Ejer 1 A/S grundet sin 70 pct. ejerandel har eneret til at træffe

beslutninger over de relevante aktiviteter. Ejer 2 A/S’ rettigheder tillægges derfor ikke nogen værdi i

forhold til vurderingen af kontrol. Således opfylder Ejer 1 A/S alle de forhold, som skal være til stede for, at

der kan foreligge kontrol værende bestemmende indflydelse over virksomheden, samt muligheden for at

påvirke størrelsen af afkastet.

Såfremt ovenstående forhold ikke havde fremgået så tydeligt, som det er tilfældet i dette eksempel, eller

aktionæroverenskomsten havde været udformet anderledes, kunne der tillige i vurderingen være blevet

lagt yderligere vægt på, at aktionærerne tidligere har stemt ens, og at hovedparten af bestyrelsen er

udpeget af og arbejder for Ejer 1 A/S.  I en sådan situation må det antages, at der altid vil blive stemt i Ejer 1

A/S’ interesse. Endvidere er direktøren i Vindmølleselskab A/S ligeledes direktør i Ejer 1 A/S, hvorfor det

tilsvarende her må antages, at direktøren altid vil træffe beslutninger, som er i overensstemmelse med Ejer

1 A/S’ interesse.

Den samlede konklusion inden vurderingen af Bank A/S’ involvering i Vindmølleselskab A/S er derved, at

Ejer 1 A/S har kontrol over virksomheden, og derfor skal medtage Vindmølleselskab A/S i sin konsolidering.

3.4 Bank A/S

Bank A/S har ydet lån til Vindmølleselskab A/S i forbindelse med opførelsen af vindmøller. Som nævnt

tidligere, har Vindmølleselskab A/S ikke været i stand til at overholde lånebetingelserne i låneaftalen,

hvilket har givet Bank A/S rettigheden til at ophæve aftalen og kræve lånet tilbagebetalt. Vindmølleselskab

A/S er dog i en situation, hvor de ikke er i stand til at betale lånet tilbage. Såfremt Bank A/S kalder lånet, vil

Vindmølleselskab A/S gå konkurs, og det kan i værste fald betyde, at Bank A/S må nedskrive hele

tilgodehavendet. Nedenfor følger en vurdering af de rettigheder, som Bank A/S er i besiddelse af i lighed

med vurderingen foretaget for Ejer 1 A/S.
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3.4.1 Rettigheder som Bank A/S er i besiddelse af - IFRS 10.B14-B46

Nr. Reference Beskrivelse Substantive ell. protective right? Indikatorer på kontrol

1. Låneaftale § 4.1 Såvel Bank A/S og
Vindmølleselskab A/S har
altid ret til at opsige lånet
med 3 måneders varsel.

De væsentlige aktiviteter er opførsel og
drift af vindmøller, herunder salg af
vedvarende energi. Medmindre at
selskabet ikke har mulighed for at opnå
finansiering andet sted fra, eller har
mulighed for at tilbagebetale lånet, vil
denne rettighed set sammen med andre
rettigheder i låneaftalen anses for
værende protective.

Rettigheden tillægges ikke nogen værdi i
vurderingen af kontrol, da formålet
hermed udelukkende er at beskytte
bankens udlån.

2. Låneaftale § 4.2 Ved brud af betingelserne i
denne låneaftale, har banken
lov til uden varsel at opsige
lånet.

Rettigheden skal umiddelbart anses for
at være af en beskyttende karakter for
banken, som i tilfælde af brud af
lånebetingelserne har ret til at kalde
lånet.
Dog skal det hertil nævnes, at en sådan
rettighed, set sammen med andre
rettigheder, kan skabe en situation af
kontrol. Rettigheden i sig selv anses dog
ikke for at være substantive.

Rettigheden tillægges ikke nogen værdi i
vurderingen af kontrol, da formålet
hermed udelukkende er at beskytte
bankens udlån.

3. Låneaftale § 5.4 Bank A/S skal underrettes og
give samtykke inden
gennemførelse af ændringer i
ejerkredsen.

Rettigheden giver udelukkende banken
mulighed for at give samtykke med en
eventuel ændring i ejerkredsen, men
giver ikke muligheden for, at banken kan
træffe beslutning herom. Rettigheden er
derfor udelukkende af en beskyttende
karakter.

Rettigheden tillægges ikke nogen værdi i
vurderingen af kontrol, da formålet
hermed udelukkende er at beskytte
bankens udlån.
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Nr. Reference Beskrivelse Substantive ell. protective right? Indikatorer på kontrol

4. Låneaftale § 5.4 Bank A/S skal underrettes og
give samtykke inden
gennemførelse af ændringer i
ejerkredsen.

Rettigheden giver udelukkende banken
mulighed for at give samtykke med en
eventuel ændring i ejerkredsen, men
giver ikke muligheden for, at banken kan
træffe beslutning herom. Rettigheden er
derfor udelukkende af en beskyttende
karakter.

Rettigheden tillægges ikke nogen værdi i
vurderingen af kontrol, da formålet
hermed udelukkende er at beskytte
bankens udlån.

5. Låneaftale § 5.6 Bank A/S skal uden ugrundet
ophold underrettes om
ændringer i vedtægterne.
Ændring af vedtægter (eller
tilsvarende dokumenter), der
kan have væsentlig negativ
indflydelse på Bank A/S’
rettigheder, kræver Bank A/S’
forudgående godkendelse.

Rettigheden giver udelukkende banken
mulighed for at godkende en eventuel
ændring i vedtægterne, men giver ikke
muligheden for, at banken kan træffe
beslutning herom. Rettigheden er derfor
udelukkende af en beskyttende karakter.

Rettigheden tillægges ikke nogen værdi i
vurderingen af kontrol, da formålet
hermed udelukkende er at beskytte
bankens udlån.

6. Låneaftale § 6 Bank A/S har taget pant i
Vindmølleselskab A/S' aktier
samt vindmøller, som de ved
eventuelt brud af
lånebetingelserne kan gøre
gældende.

Rettigheden afhænger af at en række
forhold indtræder, hvorfor en yderligere
vurdering heraf er krævet.

En yderligere vurdering af forholdet er
påkrævet for at kunne foretage en
vurdering af styrken af forholdet.

Da en yderligere vurdering af forholdet er nødvendig, er der i det nedenstående foretaget en gennemgang af de potentielle stemmerettigheder.

Optionen vurderes ud fra en række faktorer såsom tidspunkt for udnyttelse, om den er ”in the money”, og om der foreligger andre barrierer, som kan

forhindre udnyttelsen af optionen.
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IFRS reference Forhold Aftale reference Beskrivelse

IFRS 10.B47-50 Beskrivelse af de
potentielle
stemmerettigheder

Låneaftale § 6 Bank A/S har via låneaftalen opnået pant i Vindmølleselskab A/S' aktier. I en situation,
hvor selskabet misligholder betingelserne i låneaftalen nærmere bestemt ikke er i
stand til at tilbagebetale lånet, kan Bank A/S gøre krav på sit pant. Såfremt Bank A/S
gør krav på sit pant, vil de opnå aktiemajoriteten i selskabet.

Jævnfør vedtægterne og samarbejdsaftalen, træffes beslutningerne ved et simpelt
flertal, hvilket betyder, at såfremt Bank A/S gør krav på sit pant, vil de ligeledes opnå
fuld kontrol over selskabet (de potentielle stemmerettigheder er i sig selv tilstrækkelig
til at opnå kontrol til trods for, at disse ikke er aktuelt udnyttet).

IFRS 10.B24
Ex3

Hvornår kan call
optionen udnyttes?

Låneaftale § 4 Optionen kan kun udnyttes, såfremt lånebetingelserne bliver brudt, eller at Bank A/S
kalder lånet (og Vindmølleselskab A/S ikke er i stand til at betale).

IFRS 10.B24 Hvornår kan
beslutninger, om de
relevante aktiviteter
blive truffet næste
gang? (F.eks., hvis
beslutninger træffes på
generalforsamlingen,
hvornår er det næste
møde så planlagt?)

Låneaftale § 5.9 Jævnfør låneaftalen § 5.9 må selskabet ikke optage lån eller påtage sig andre
finansielle gældsforpligtelser udover gæld, der er defineret som engagementet.

Såvel Banks A/S og Vindmølleselskab A/S har altid ret til at opsige lånet med 3
måneders varsel. I så fald skal det skyldige beløb betales, herunder påløbne renter og
omkostninger til indfrielsesdagen.

Forholdet vil ikke blive vurderet yderligere, da Vindmølleselskab A/S har overtrådt
lånebetingelserne, og Bank A/S derfor er i en position, hvortil de kan udnytte deres
rettighed.

IFRS 10.B24
Ex3

Kan call optionen
udnyttes, før
beslutninger om de
relevante aktiviteter kan
træffes næste gang?

N/A Med henvisningen til ovenstående forhold, er en vurdering heraf ikke relevant i det
pågældende eksempel. Såfremt der kan træffes beslutninger, som modgår
udnyttelsen af optionen, vil den tidsmæssige mulighed for udnyttelsen af denne kunne
have en stor indflydelse i vurderingen af optionen.
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I det efterfølgende afsnit vil der blive samlet op på gennemgangen af Bank A/S’ rettigheder.

IFRS reference Forhold Aftale reference Beskrivelse

IFRS
10.B23(a)(ii)

Er omkostningen ved at
udnytte call optionen
"out of money" (eks.
overstiger prisen
dagsværdien af
aktierne?)

Låneaftale § 5.15
og § 6

Såfremt selskabet ikke er i stand til at tilbagebetale lånet, har Bank A/S ret til at gøre
krav på sin pant i henhold til bilag 1 i låneaftalen.

Omkostningen for Bank A/S i dette tilfælde vil umiddelbart bestå i at give afkald på sit
lån, for derimod at opnå kontrol over aktierne i Vindmølleselskab A/S. Hvorvidt
dagsværdien af aktierne overstiger prisen, må bero på en konkret vurdering af alle
aktiverne i selskabet, hvilket ikke er videre relevant for dette eksempel. Denne
vurdering kan dog have en effekt på vurderingen af optionen i praksis.

I dette tilfælde vurderes det, at optionen er "in the money".

IFRS 10.B24 Foreligger der andre
barrierer, som kan
forhindre udnyttelsen af
optionen?

N/A Der er i de gældende aftaler ikke identificeret yderligere forhold, som kan have en
indflydelse på udnyttelsen af optionen, end de allerede gennemgåede forhold.

IFRS 10.B22-24 Baseret på
informationerne
ovenfor, anses de
potentielle
stemmerettigheder for
at værende en
substantive right?

Optionen opfylder alle kravende for at kunne blive anset for en substantive right da:
1. Optionen kan aktivt udnyttes, da Vindmølleselskab A/S ikke er i stand til at

tilbagebetale lånet, og Bank A/S derfor har mulighed for at gøre sit pant i
aktierne gældende.

2. Optionen er umiddelbart ”in the money”, da det vil være en modregning i
Bank A/S tilgodehavende.

Optionen er således substantive, og bør indgå i den samlede vurdering af kontrol.
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3.4.2 Konklusion Bank A/S

Konklusionen ved gennemgang af Ejer 1 A/S og Ejer 2 A/S involvering i Vindmølleselskab A/S blev, at Ejer 1

A/S har kontrol over virksomheden, og derfor skal medtage Vindmølleselskab A/S i sin konsolidering.

Forholdende i låneaftalen med Bank A/S ændrer dog umiddelbart denne vurdering, da de potentielle

stemmerettigheder, som Bank A/S er i besiddelse af, bringer dem i en position af kontrol, uanset om Bank

A/S aktuelt har udnyttet sin rettighed eller ej.

Set sammen med de andre betingelser i låneaftalen, som hindrer Ejer 1 A/S i at træffe væsentlige

beslutninger uden Bank A/S’ godkendelse, har Bank A/S kontrol over Vindmølleselskab A/S. Kontrollen i

dette tilfælde er således betinget af, at Vindmølleselskab A/S ikke har været i stand til at overholdende

lånebetingelserne. Hvis dette ikke havde været tilfældet, havde Bank A/S udelukkende været i besiddelse af

protective rights, hvorfor at konklusionen i stedet havde været som oprindeligt vurderet, nemlig at Ejer 1

A/S har kontrol.

3.4.3 Andre aftaler banken kan have indgået

Ved brud af lånebetingelser kunne banken alternativt have indgået en bankaftale med henblik på at sikre

den fremtidige drift i selskabet, såfremt der ikke via låneaftalen forelå andre muligheder end at kalde lånet.

En sådan bankaftale kan indeholde en lang række forskellige faktorer, men formålet hermed er at indgå en

aftale om den fortsatte drift, således at banken minimerer deres potentielle tab. Aftalen kan formuleres

mere end eller mindre stærkt, men kan blandt andet indeholde (som det også var tilfældet i eksemplet

ovenfor), at banken skal godkende alle væsentlige ændringer, herunder ændringer i ejerskabsstrukturen,

driftsmæssige ændringer mv. Et sådan forhold vil dog umiddelbart blive anset for at være en ”protective

right” og vil alt andet lige ikke give banken nogen særlige rettigheder, udover at beskytte udlånet.

En stærkere formulering i dette henseende kunne være, at væsentlige ændringer ikke kun kræver bankens

godkendelse, men at ved bankens uenighed, har banken ret til at anvise et alternativt forslag, som ejerne er

forpligtet til at samtykke med. En sådan mulighed fremstår umiddelbart stærkt og ville i dette tilfælde

kunne anses for at være en ”substantive right”, som alt andet lige kunne give banken retten til at diktere de

relevante aktiviteter.
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3.5 Delkonklusion – eksempel på vurdering efter IFRS 10

I eksemplet var der tale om en simpel koncern med to ejere, hvoraf den ene ejer besad majoriteten af

aktierne. Der forelå ikke særlige aftaler udover en ejeraftale, hvorfor vurderingen af kontrol var relativ

intuitiv. Begge ejere var således eksponeret for variabilitet i deres afkast, men Ejer 1 A/S havde grundet sin

ejerandel på 70 pct. samt udformningen i ejeraftalen muligheden for at diktere de relevante aktiviteter. Det

kunne derved konkluderes, at Ejer 1 A/S har kontrol og derfor skal medtage Vindmølleselskab A/S i sin

konsolidering. Vurderingen ændrede dog karakter, da Bank A/S’ rolle skulle vurderes. Selskabet havde

brudt sine lånebetingelser og grundet, at der i låneaftalen var stillet sikkerhed for lånet via pant i aktierne,

blev konklusionen, at Bank A/S har kontrol. Årsagen hertil skal findes i, at de potentielle

stemmerettigheder, som Bank A/S er i besiddelse af, bringer dem i en position af kontrol, uanset om Bank

A/S aktuelt har udnyttet sin rettighed eller ej (eller har intentioner herom). Set sammen med de andre

betingelser i låneaftalen, som hindrer Ejer 1 A/S i at træffe væsentlige beslutninger uden Bank A/S’

godkendelse, understøtter dette ligeledes konklusionen.

Det kan derfor i situationer, som behandlet ovenfor konkluderes, at banken ofte vil stå i en situation, hvor

en vurdering af kontrol vil ende med konsolidering af det nødlidende selskab for banken.



46

4. Effekt på regnskaberne og brud på banklicensen

4.1 De grundlæggende regler for bankregnskabet

Til forskel fra andre virksomheder er finansielle virksomheder underlagt langt strengere regulatoriske krav. I

Lov om finansiel virksomhed opstilles blandt andet yderligere krav til regnskabsaflæggelsen for de

finansielle virksomheder. Der gælder for eksempel af FIL § 183, stk. 3, at alle finansielle virksomheder, som

har aktier optaget til handel på et reguleret marked, skal aflægge koncernregnskabet efter kravene i IFRS27.

Nedenfor er udarbejdet en oversigt over reguleringen af regnskabsaflæggelsen:

I praksis er der dog ikke den store forskel mellem koncern- og moderselskabsregnskabet, da

regnskabsbekendtgørelsen for kreditinstitutter er en simplificeret version af IFRS.  Denne tilskriver

endvidere, at yderligere guidance kan søges i IFRS, såfremt bekendtgørelsen ikke er fyldestgørende.

Da IFRS ikke indeholder faktiske skemakrav til opbygningen af regnskabet, ses det i praksis, at

bestemmelserne i bekendtgørelsen til udarbejdelsen af moderselskabets regnskab anvendes ved

udarbejdelsen af koncernregnskabet. Dette gøres blandt for at øge sammenligneligheden mellem

koncernen og moderselskabets regnskab både i den enkelte virksomheds regnskab men også på tværs af de

finansielle virksomheders regnskaber, nationalt som internationalt. Det skal dog nævnes, at IAS 1 opstiller

en række minimumskrav blandt andet til indholdet af resultatopgørelsen. IFRS bekendtgørelsen indeholder

de yderligere krav som stilles til kreditinstitutter, som aflægger koncernregnskab efter IFRS.

27 FIL § 183, stk. 3 henviser til EU forordning nr. 575/2013 vedr. kreditinstitutter, som henviser til IFRS

Figur 4: Regulering af regnskabsaflæggelsen - Kilde: Egen tilvirkning



47

Bekendtgørelsen indeholder blandt andet krav til følgende:

§ At regnskabet skal indeholde en ledelsesberetning og en ledelses- påtegning samt kravene til disse

§ Specifikke oplysninger om nærtstående parter og vederlag

§ Hoved- og nøgletal som skal opgøres i overensstemmelse med reglerne i bekendtgørelse om

finansielle rapporter for kreditinstitutter

Nærværende afsnit har til formål at fastlægge den potentielle effekt, nødlidende selskaber har på

koncernregnskabet, når der foretages konsolidering i henhold til reglerne i IFRS 10. Den nedenstående

gennemgang skal ikke anses for en udtømmende beskrivelse af alle forhold, som konsolideringen medfører,

men søger at inddrage de forhold, som anses for at være de væsentligste og mest relevante.

4.2 Eksempel på effekt ved konsolidering af nødlidende selskab

Nedenfor følger et eksempel af effekten på regnskabet, når der foretages konsolidering af nødlidende

selskaber. Eksemplet er opstillet således, at koncernens tal fremgår før og efter konsolideringen af det

nødlidende selskab, hvilket er gjort for at danne et visuelt overblik af effekten på linjeniveau. Regnskabet er

endvidere opstillet efter kravene i bilag 3-6 i Bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter

og fondsmæglerselskaber. Nøgletal er beregnet efter kravene i samme bekendtgørelse, bilag 7.

Der er i regnskabet fremhævet en række regnskabsposter, hvortil effekten af konsolideringen anses for at

have den største effekt. Disse regnskabsposter vil hver især blive gennemgået med henblik på at uddybe

baggrunden for de enkelte konsolideringslinjer. Der henvises til bilag 5, hvoraf det nødlidende selskabs

regnskabstal fremgår.

Som det blev konstateret ved henholdsvis gennemgang af IFRS 10 og Lov om finansiel virksomhed, skal

koncernregnskabet kombinere ensartede poster af aktiver, passiver, egenkapital, indtægter, omkostninger

og pengestrømme med de respektive poster i datterselskabet. Der skal ligeledes foretages fuld eliminering

af alle koncerninterne transaktioner og poster. Det forudsættes endvidere, at der anvendes samme

regnskabspraksis for de ensartede transaktioner, og at rapporteringsdatoen er identisk.

4.2.1 Regnskab inklusivt nøgletal

Nedenfor følger en grafisk fremstilling af effekten ved konsolidering af et nødlidende selskab. De relevante

områder er markeret med rødt, hvortil der fremgår en reference yderst til højre, og vil blive gennemgået i
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de efterfølgende afsnit. Nedenstående regnskab er udarbejdet med udgangspunkt i tallene for en

børsnoteret bank i Danmark.

Figur 5: Eksempel på regnskab – Resultatopgørelse. Kilde: Egen tilvirkning

Figur 6: Eksempel på regnskab – Aktiver. Kilde: Egen tilvirkning
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4.2.2 Renteindtægter (Reference 1)

Det kræves som nævnt, at ensartede poster sammendrages ved konsolideringen, og at der ligeledes skal

foretages eliminering af alle koncerninterne transaktioner. Såfremt der foretages konsolidering af

selskaber, hvortil der er ydet kreditter, vil dette alt andet lige have en effekt på bankens renteindtægter,

som må forventes (forudsat at det nødlidende selskab har betalt en del af de påløbne renter) at blive

reduceret som følge af konsolideringen. Det nødlidende selskab anses nu for at være en del af koncernen,

og derved skal alle de koncerninterne transaktioner elimineres. Effekten heraf kan være, at den faktiske

bankforretning bliver vanskelig at udskille fra koncernregnskabet.

4.2.3 Salg, vareforbrug samt varelager (Reference 2)

Som det fremgår af figur 4, reguleres koncernregnskabet for en børsnoteret bank af reglerne i IFRS.

Udarbejdelsen af koncernregnskabet reguleres således af IAS 128, hvortil minimumskravene fastlægges.

Jævnfør IAS 1.82-82A fremgår det, at minimumskravet til resultatopgørelsen omfatter, at denne blandt

andet skal indeholde følgende linjer: omsætning, finansielle omkostninger, andel af resultat fra associerede

virksomheder og joint ventures, skatteomkostninger, samt ét beløb vedrørende ophørte aktiviteter.

Omkostningerne skal enten præsenteres ud fra deres natur, eller deres funktion jævnfør IAS 1.99.

28 IAS 1 – Presentation of Financial Statements

Figur 7: Eksempel på regnskab – Passiver. Kilde: Egen tilvirkning
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Yderligere linjer kan være nødvendige for at opnå et retvisende billede af virksomhedens resultater jævnfør

IAS 1.85. Det er i relation hertil ikke tilladt at præsentere poster som ”ekstraordinære poster” i

resultatopgørelsen eller i noterne. Slutteligt er der en række poster, hvortil det kræves, at disse oplyses

særskilt i opgørelsen af totalindkomst eller i noterne (hvis væsentligt). Der kan for eksempel i relation hertil

nævnes følgende: nedskrivning af varelager og materielle anlægsaktiver til genindvindingsværdi eller

tilbageførsel af en sådan nedskrivning.

Da IAS 1 ikke indeholder direkte skemakrav, vil der i dette tilfælde med fordel kunne søges inspiration i

Bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter mv. Det fremgår af bekendtgørelsens § 4 og §

141, stk. 3, at koncerner der udøver aktiviteter, der ikke kan indpasses i de regnskabsposter, som fremgår

af bekendtgørelsens bilag 3-6, må tilføje de ekstra poster, der måtte være nødvendige. Dog skal det

nævnes, at der jævnfør IAS 1.54 fremgår skemakrav til balancen, som blandt andet påskriver, at varelager

kræver særskilt oplysning i regnskabet.

Som det fremgår af figur 5 og 6, er der ved konsolideringen tilføjet ekstra linjer i både resultatopgørelsen og

balancen, end hvad skemakravene foreskriver. Årsagen hertil er, at posterne er fundet så væsentlige for

regnskabet, at det har været nødvendigt at præsentere disse særskilt. Da skemakravene ikke indeholder

linjer til salg af varer og tjenester ydelser, vareforbrug eller varelager, og at disse umiddelbart ikke kan

sammendrages med andre poster, som fremgår af skemakravene, er disse således præsenteret særskilt. I

praksis vil man dog med stor sandsynlighed ikke se sådanne tilfælde, da poster som andre indtægter, andre

driftsudgifter eller andre aktiver ud fra en væsentlighedsbetragtning vil blive anvendt i stedet. Dette er dog

blot en formodning og kan ikke siges med sikkerhed.

Effekten af konsolideringen af disse regnskabsposter vil her være todelt alt efter, hvilken tilgang der vælges.

Anvendes de i skemakravene oplistede muligheder, vil det medføre, at udskillesen af den faktiske bank

virksomhed bliver besværliggjort. Omvendt vil anvendelse af ekstra linjer kunne være med til at begrænse

muligheden for sammenlignelighed med andre regnskaber. Beslutningen vil bero på en konkret vurdering

om væsentlighed samt sikring af det retvisende billede, som er det ultimative formål med regnskabet

jævnfør begrebsrammen29. Det kan hertil udledes, at alle poster som anses for at være væsentlige, og som

ikke kan sammendrages med andre poster, derfor skal præsenteres særskilt, hvilket også er tilfældet i

eksemplet ovenfor.

Derudover medfører ovenstående regnskabsposter også, at der opstår yderligere notekrav til regnskabet.

Anvendt regnskabspraksis skal således indeholde en beskrivelse af, hvordan de enkelte poster registreres

29 Elling, Jens O.: ”Finansiel rapportering – teori og regulering 2. udgave”, side 193-219
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og måles. Omsætningen skal jævnfør IAS 18.3530 splittes på de forskellige typer af omsætning for eksempel

salg af varer, salg af tjenesteydelser mv. Derudover vil udarbejdelsen af segmentoplysningerne efter

reglerne i IFRS 831 skulle udvides, så de nye aktiviteter inddrages.

4.2.4 Nedskrivning (Reference 3 og 4)

Såfremt der foretages konsolidering af selskaber, hvortil der er ydet kreditter, vil dette alt andet lige have

en effekt på bankens udlån. I eksemplet ovenfor er der udover at være stillet et lån til det nødlidende

selskab, også foretaget nedskrivning heraf i moderselskabet i året. Elimineringen af lånet kræver, at

nedskrivningen tilbageføres; kredit resultatopgørelse, debet lån passiver samt kredit udlån under aktiver.

Posterne under reference 4 viser elimineringen heraf. Den samlede effekt som følge af elimineringen vil

derfor være en reducering af nedskrivningerne foretaget i året, samt reducering af tilgodehavende udlån.

Det fremgår af IFRS 10, at tab på interne transaktioner kan indikere en værdiforringelse, som kræver

indregning i det konsoliderede regnskab. IAS 3632 indeholder vejledning om nedskrivningstest ved

værdiforringelse af aktiver, dog er varelager ikke omfattet heraf. Reguleringer til varelageret, herunder

nedskrivninger, reguleres af IAS 2.

Som det fremgår af eksemplet har moderselskabet vurderet, at en nedskrivning af tilgodehavendet på 100

mio.kr. har været nødvendigt, hvilket er en stærk indikator på, at der ligeledes skal foretages nedskrivning

af en del af aktiverne ved konsolideringen. Reference 3 i regnskabet vedrører de nedskrivninger, der er

foretaget af det nødlidende selskabs aktiver, så værdien af det konsoliderede selskab udtrykkes korrekt.

Konsekvensen heraf er, at i stedet for, at nedskrivningen af udlånet præsenteres sammen med den

samlede nedskrivning, bliver denne nu splittet på de poster, hvortil den vedrører. I forlængelse heraf skal

nedskrivning af varelager og materielle anlægsaktiver i dette tilfælde udtages, og særskilt indgå opgørelsen

af totalindkomsten.

Jævnfør IAS 36 gælder det, at der skal inddrages noteoplysninger, om de pågældende aktiver herunder

specifikt i IAS 36.130 vedrørende nedskrivninger af væsentlig karakter. Det gælder endvidere af IAS 2.36, at

der skal medtages noteoplysninger vedrørende varelager, for nedskrivninger foretaget i perioden samt

anvendt regnskabspraksis herfor. Dette betyder i praksis, at der grundet konsolideringen vil opstå en række

yderligere krav til indholdet af noter, som ikke sædvanligvis vil være en del af en banks regnskab. Dette vil

30 IAS 18 – Revenue
31 IFRS 8 – Operating segments
32 IAS 36 – Impairment of assets
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især være relateret til nedskrivningen foretaget på varelageret.

4.2.5 Minoritetsinteresser (Reference 5)

Der gælder af IFRS 10, at den konsoliderende enhed skal fordele den del af resultatet hidrørende fra

totalindkomsten, som kan henføres til henholdsvis moderselskabet og minoritetsinteresserne. Potentielle

stemmerettigheder skal ikke tillægges nogen værdi ved fordelingen af moderselskabets og

minoritetsinteressernes andel af resultatet og ændringerne i egenkapitalen. Fordelingen foretages ud fra

det faktiske ejerskab. Endvidere skal minoritetsinteressernes andel af årets totalindkomst henføres til

minoriteterne, uanset om minoritetsinteresserne derved bliver negativ. Udledt heraf kan en

minoritetsinteresse efter reglerne i IFRS 10 derfor udgøre mere end 50 pct. af ejerskabet.

Som det fremgår af reference 5, bliver effekten af konsolideringen af det nødlidende selskab i dette

tilfælde, at minoriteternes andel af årets resultat bliver negativ. Dette er ligeledes tilfældet under

egenkapitalen. Udfaldet bliver, at der kommer til at opstå minoriteter, hvortil deres andel af det

pågældende konsoliderede selskab er 100 pct. Minoriteterne vil derved ændre sig drastisk i forhold til, hvad

der på nuværende tidspunkt er tilfældet.

Øgede minoritetsinteresser vil også medføre yderligere oplysningskrav i regnskabet. Der gælder jævnfør

IFRS 1233, at skal der gives oplysninger omkring minoritetsinteressernes andel af koncernens aktiviteter og

pengestrømme. For datterselskaber med væsentlige minoritetsinteresser skal der for hver

dattervirksomhed oplyses følgende:

§ Navn

§ Hjemsted

§ Minoritetsinteressernes ejerandele (eller stemmeandele, såfremt disse er forskellige fra

ejerandelene)

§ Andel af periodens resultat allokeret til minoritetsinteresserne

§ Akkumuleret minoritetsinteresse ved regnskabsperiodens udløb

§ Summarisk information om udbytte betalt til minoriteter samt aktiver, forpligtelser, resultat og

pengestrømme fra dattervirksomheden. Elimineringer til brug for koncernregnskabet skal ikke

medtages ved opgørelsen af de summariske oplysninger

Endvidere skal der oplyses om væsentlige begrænsninger i virksomhedens adgang til anvendelse af

33 IFRS 12 – Disclosure of Interests in Other Entities
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koncernens aktiver eller indfrielse af koncernens forpligtelser. Hvis minoritetsinteresser har beskyttende

rettigheder (protective rights under IFRS 10), som i væsentlig grad begrænser virksomhedens råderet over

koncernens aktiver og forpligtelser, skal dette ligeledes oplyses. I relation hertil skal den bogførte værdi i

koncernregnskabet af aktiver og forpligtelser, som virksomheden har begrænset råderet over, således

oplyses.

4.2.6 Nøgletal

Med udgangspunkt i regnskabet er der beregnet nøgletal for at redegøre for effekten før og efter

konsolideringen af det nødlidende selskab. Koncernens nøgletal fremgår af figur8. Der vil nedenfor blive

redegjort for udviklingen i de væsentligste nøgletal.

Resultat før/efter skat per aktie:

Det nødlidende selskab har en negativ indflydelse på udviklingen af resultat før/efter skat per aktie.

Resultatet efter skat falder med kr. 1,09 per aktie fra kr. 25,36 til kr. 24,28, hvilket svarer til et fald på ca. 4

pct. Koncernen fremstår derfor til at have genereret et lavere overskud per aktie end før konsolideringen.

Årets resultat i pct. af gns. egenkapital:

Nøgletallet angiver forrentningen af de værdier, ejerne har bundet i virksomheden. Forrentningen er faldet

fra 10,9 pct. til 10,5 pct. svarende til 0,4 pct. point som følge af konsolideringen af det nødlidende selskab.

Forrentningen skal gerne være højere, end hvad ejerne kunne have fået fra alternative investeringer.

Figur 8: Eksempel på regnskab – Nøgletal. Kilde: Egen tilvirkning
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Effekten af konsolideringen er, at koncernens afkast fremstår mindre attraktivt for investorer, end før

konsolideringen blev foretaget.

Indtjening pr. omkostningskrone:

Indtjening per omkostningskrone viser forholdet mellem omsætning og omkostninger. For hver

omkostningskrone generer gruppen således 1,31 kr. i indtjening. Efter konsolideringen bliver tallet

reduceret til 1,28 kr. i indtjening per omkostningskrone, hvilket svarer til en negativ udvikling på 2 %.

Effekten af indregningen af det nødlidende selskab er, at koncernen fremstår til at skulle anvende flere

omkostninger for at generere deres indtjening.

Årets nedskrivningsprocent:

Grundet elimineringen af udlånet til det nødlidende selskab, skal der ligeledes reguleres for eventuelle

nedskrivninger, som er foretaget. Dette medfører, at årets nedskrivningsprocent falder med ca. 0,1 pct.

point fra 0,9 pct. til 0,8 pct. Effekten heraf er, at det bliver besværliggjort at udtage den faktiske

nedskrivningsprocent for koncernen. Nedskrivningsprocenten giver blandt andet en indikation af bankens

risikoeksponering i relation til sine udlån.

Årets udlånsvækst:

Grundet elimineringen af udlånet til det nødlidende selskab, falder årets udlånsvækst med ca. 0,2 pct. point

fra 10,8 pct. til 10,6 pct. Effekten heraf er, at det bliver besværliggjort at udtage den faktiske udlånsvækst

for koncernen.

Samlet effekt på nøgletal:

Som det fremgår af ovenstående, har konsolideringen af det nødlidende selskab samlet set en stor effekt

på koncernens nøgletal, og dertil også hvordan koncernen fremstår overfor omverdenen. Det der

karakteriserer et nødlidende selskab er, at det i ordets betydning er nødlidende, hvilket giver udslag i

selskabets tal. Derfor vil konsolideringen heraf have en negativ effekt på nøgletallene i koncernen, som vil

komme til at fremstå dårligere. Endvidere vil det være svært for regnskabslæseren at identificere den

faktiske bankforretning, da tallene vil være påvirket af andet end bankforretning.
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4.2.7 Effekt på noter og andre oplysninger i regnskabet

4.2.7.1 Ledelsesberetning

Ledelsesberetningen har til formål at give regnskabslæser ledelsens kommentarer til regnskabet og skal

blandt andet indeholde følgende hovedområder jf. Bekendtgørelse om finansielle rapporter for

kreditinstitutter mv.  §144 (listen er ikke udtømmende):

§ Virksomhedens hovedaktiviteter

§ Beskrive usikkerhed ved indregning og måling

§ Redegøre for udviklingen i virksomhedens aktiviteter og økonomiske forhold

§ Beskrive de særlige risici, herunder forretningsmæssige og finansielle risici, som virksomheden kan

påvirkes af

Det fremgår af § 4 i IFRS bekendtgørelsen, at koncernen blandt andet skal opfylde ovenstående krav. Der

gælder heraf, at årsrapportens ledelsesberetning og noter til koncernregnskabet skal indeholde oplysninger

om koncernen, som om de konsoliderede virksomheder tilsammen var én virksomhed. Bestemmelserne

om ledelsesberetningen og noter finder tilsvarende anvendelse for koncernregnskabet.

Såfremt der skal konsolideres yderligere selskaber, hvis hovedaktivitet er andet end at drive

bankvirksomhed, vil det skabe yderligere behov for information i ledelsesberetningen. For eksempel vil der

i redegørelsen for udviklingen i virksomhedens aktiviteter og økonomiske forhold skulle medtages en

redegørelse for væsentlige forhold, som er indtruffet og har haft effekt på årets resultat, uanset om dette

forhold er indtruffet i moderselskabet eller i det nødlidende selskab.

4.2.7.2 Udlånsnote

Bankregnskabet indeholder en udlånsnote, som blandt andet viser udlån fordelt på brancher, herunder

nedskrivning og tab foretaget i relation til de enkelte brancher. Udlånsnoten har til formål at give en

indikation af koncernens risikoeksponering på udlån fordelt på de enkelte brancher, hvortil der er ydet lån.

Ved konsolidering af det nødlidende selskab vil udlånet, og en eventuel nedskrivning ikke længere fremgå

af denne note grundet elimineringen, der er foretaget. Det skal dog hertil nævnes, at en tilsvarende note

kan være udarbejdet for moderselskabet alene, hvortil det nødlidende selskab således vil indgå. Effekten af

konsolideringen bliver derved, at den faktiske risikoeksponering, som banken står overfor ved sine udlån,

bliver besværlig at udlede.
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4.2.7.3 Noteoplysninger omkring datterselskaber

IFRS 1234 ensretter oplysningskravene for dattervirksomheder, fælleskontrollerede virksomheder,

associerede virksomheder og ikke-konsoliderede strukturerede virksomheder og samler dem i én standard.

Formålet med IFRS 12 er at sikre tilstrækkelige oplysninger i regnskabet om virksomhedens involvering i

andre virksomheder. Dette gøres for, at regnskabsbrugerne er i stand til at vurdere arten af virksomhedens

involvering i andre virksomheder og risici forbundet hermed. Endvidere er formålet at kunne aflæse

effekten af involveringen på virksomhedens finansielle stilling, resultat og likviditet. Til opfyldelse heraf

indeholder IFRS 12 specifikke oplysningskrav for:

§ Væsentlige skøn og vurderinger, som virksomheden har anvendt ved afgørelsen af arten af

interesser i andre virksomheder

§ Dattervirksomheder

§ Associerede og fællesledede arrangementer

§ Ikke-konsoliderede strukturerede virksomheder

Virksomheden skal give oplysninger om de væsentlige skøn og forudsætninger, som er anvendt ved

afgørelsen af, om virksomheden har kontrol (eller fælles kontrol) over en anden virksomhed. Dette

omfatter for eksempel væsentlige skøn og vurderinger ved fastlæggelsen af:

§ at virksomheden har kontrol over en anden virksomhed uden at besidde flertallet af

stemmerettighederne eller ikke har kontrol, selvom den besidder flertallet af stemmerettighederne

§ at virksomheden ikke har betydelig indflydelse på en anden virksomhed, selvom den besidder 20

pct. eller mere af stemmerettighederne eller har betydelig indflydelse uden at besidde mindst 20

pct. af stemmerettighederne

Jævnfør IFRS 12 skal der gives oplysninger omkring dattervirksomheder, som blandt andet skal gøre

regnskabslæser i stand til at vurdere og forstå:

§ Koncernens sammensætning

§ Minoritetsinteressernes andel af koncernens aktiviteter og pengestrømme

§ Arten og omfanget af begrænsninger i virksomhedens adgang til koncernens aktiver og mulighed

for indfrielse af koncernens forpligtelser mv

§ Effekten af ændringer i ejerandele i en dattervirksomhed, der ikke medfører tab af kontrol

34 Det skal i relation hertil nævnes at IFRS 12 først er trådt i kraft pr. 1. januar 2014, hvorfor standarden på nuværende
tidspunkt er relativt uprøvet.
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§ Effekten af tab af kontrol over en dattervirksomhed

Der gælder tilsvarende oplysningskrav for fællesledede arrangementer og associerede virksomheder samt

ikke-konsoliderede, strukturerede virksomheder.

4.3 Overholdelse af kravene i Lov om finansiel virksomhed

4.3.1 De grundlæggende regler

Ifølge § 7 i Lov om finansiel virksomhed kræver det en tilladelse at drive en virksomhed som et

pengeinstitut. Pengeinstitutter må kun udøve den virksomhed, som er nævnt i bilag 1 i Lov om finansiel

virksomhed samt efter §§ 24 -26. Af § 24 gælder der, at pengeinstitutter kan drive virksomhed, der er

accessorisk til den virksomhed, der er givet tilladelse til. Finanstilsynet kan dog bestemme, at den

accessoriske virksomhed skal udøves af et andet selskab. Dog foreligger der mulighed for jævnfør § 25 at

drive anden virksomhed midlertidigt til sikring eller afvikling af forud påtagede eksponeringer eller med

henblik på at medvirken ved en omstrukturering af erhvervsvirksomheden. Den finansielle virksomhed skal

underrette Finanstilsynet herom. I forlængelse heraf kan et pengeinstitut jævnfør § 26, uanset hvad de

foregående paragrafer nævner, i fællesskab med andre drive anden virksomhed. Dog forudsat at:

· den finansielle virksomhed ikke direkte eller indirekte har bestemmende indflydelse på

virksomheden,

· den finansielle virksomhed ikke driver virksomheden sammen med finansielle virksomheder, der

indgår i koncern med den finansielle virksomhed eller, for så vidt angår forsikringsselskaber, i

administrationsfællesskab med forsikringsselskabet, og

· virksomheden udøves i et andet selskab end den finansielle virksomhed

Der gælder dog af stk. 2, at såfremt en finansiel virksomhed eller en koncern (ved erhvervelse, fusion mv.)

kommer til at drive anden virksomhed i strid med reglerne i § 7, stk. 1 (pengeinstitut), § 8, stk. 1

(realkreditinstitut), eller § 26, stk. 1, kan Finanstilsynet fastsætte en frist for afhændelse af den anden

virksomhed, hvis en umiddelbar afhændelse ville være forbundet med et økonomisk tab. Finanstilsynet har

jævnfør § 224 muligheden for at inddrage tilladelsen til at drive virksomhed som pengeinstitut,

realkreditinstitut mv. Tilladelsen kan kun inddrages såfremt:
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§ Den finansielle virksomhed gør sig skyldig i grove eller gentagne overtrædelser af Lov om finansiel

virksomhed, Lov om værdipapirhandel mv. og regler udstedt i medfør af loven om tilsynsmæssige

krav mv.

§ Hvis den finansielle virksomhed ikke opfylder kravene til at få en tilladelse, herunder kravene i

kapitel 3 (tilladelse til at udøve virksomhed som pengeinstitut), jævnfør dog § 125, stk.2 nr. 1 og 2

(solvenskrav)

4.3.2 Rettigheder under licensen

Bilag 1 i Lov om finansiel virksomhed oplister, hvilke former for virksomhed et pengeinstitut må udføre

under sin licens.  Et pengeinstitut må udføre følgende (listen er ikke udtømmende):

§ Modtagelse af indlån og andre tilbagebetalingspligtige midler

§ Udlånsvirksomhed, herunder blandt andet

o Forbrugerkreditter

o Realkreditlån mv.

§ Rådgivning til virksomheder vedrørende kapitalstruktur, industristrategi og dermed beslægtede

spørgsmål og rådgivning samt tjenesteydelser vedrørende sammenslutning og opkøb af

virksomheder

§ Forretninger for egen regning med ethvert af de i bilag 5 nævnte instrumenter

§ Opbevaring og forvaltning i forbindelse med et eller flere af de i bilag 5 nævnte instrumenter samt

pantebreve

§ Øvrig virksomhed i forbindelse med omsætning af penge og kreditmidler

Bilag 5 i Lov om finansiel virksomhed oplister, hvilke former for instrumenter et pengeinstitut må føre

forretning med under sin licens.  Et pengeinstitut må føre forretning med (listen er ikke udtømmende):

§ Omsættelige værdipapirer (bortset fra betalingsinstrumenter), der kan handles på kapitalmarkedet

herunder:

o Aktier i selskaber og andre værdipapirer, der kan sidestilles med aktier i selskaber,

partnerskaber og andre foretagender, samt aktiebeviser

o Obligationer og andre gældsinstrumenter, herunder beviser for sådanne værdipapirer

§ Optioner, futures, swaps, fremtidige renteaftaler og enhver anden derivataftale vedrørende

værdipapirer, valutaer, renter eller afkast eller andre derivater, finansielle indeks eller finansielle

mål, som kan afvikles fysisk eller afregnes kontant
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§ Optioner, futures, swaps, fremtidige renteaftaler og enhver anden derivataftale vedrørende

aktiver, rettigheder, forpligtelser, indeks og mål som ikke er omfattet af øvrige punkter

Reglerne er ret strikse omkring, hvilke former for forretningen et pengeinstitut er tilladt at føre under sin

licens, og som nævnt kan Finanstilsynet, ved manglende overholdelse heraf, under § 224 inddrage licensen.

4.3.3 Brud på banklicensen

Det må antages, at såfremt en vurdering af kontrol medfører konsolidering, er dette ensbetydende med, at

der også drives den af datterselskabets virksomhed. Det ses typisk, at en koncern vil udføre den samme

type af virksomhed, selvom der ingen restriktioner er under IFRS eller Årsregnskabsloven. Grundet de

restriktioner, som gør sig gældende for pengeinstitutter, søger disse udelukkende at føre den virksomhed,

som er tilladt under regler i Lov om finansiel virksomhed. Konsolidering af nødlidende selskaber vil

medføre, at pengeinstitutter pludselig driver andre former for virksomhed end kun pengeinstitut

virksomhed. Reglerne er ganske klare for, hvad et pengeinstitut må drive af virksomhed, og de kan derfor

potentielt stå overfor et brud af deres licens.

Reglerne i § 25 om midlertidig drift af anden virksomhed finder ikke anvendelse, da det forudsætter, at

virksomheden er i hænde i mindre end 12 måneder. Endvidere falder forholdet heller ikke ind under regler i

§ 26 omkring i fællesskab med andre at drive anden virksomhed, da pengeinstituttet netop har den

bestemmende indflydelse over virksomheden. Jævnfør § 26, stk. 2 har Finanstilsynet muligheden for at

fastsætte en frist for afhændelse af den pågældende virksomhed, såfremt en afhændelse vil være

forbundet med et økonomisk tab. Det må antages, at en afhændelse umiddelbart vil medføre et tab for

banken, hvorfor dette meget vel kunne blive udfaldet. Dog har banken mulighed for at ændre

lånebetingelserne, så de ikke længere har kontrol. Dette vil dog medføre, at banken bliver nødsaget til at

tage en større risiko i forbindelse med deres udlån. En sådan risiko er det ikke nødvendigvis sikkert, at

banken vil være interesseret i at tage, hvorfor en afhændelse umiddelbart vil være den eneste anden

mulighed.

I yderste konsekvens har Finanstilsynet jævnfør § 224 muligheden for at inddrage tilladelsen til at drive

virksomhed som pengeinstitut, men det er kun i tilfælde af, at den finansielle virksomhed gør sig skyldig i

grove eller gentagne overtrædelser af loven, herunder manglende overholdelse af kravene til at få en

tilladelse. Dette vil være mere en teoretisk end en reel risiko, da anvendelsen af § 24, stk. 2 vil blive

anvendt inden en egentlig inddragelse af tilladelsen vil blive aktuel.
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Ovenstående skal mest anses som en teoretisk problemstilling, da bankerne sjældent vil være interesseret i

at drive anden forretning end bankvirksomhed, og i praksis vil søge at skille sig af med den pågældende

forretning. Da dette i praksis ofte ikke er muligt indenfor en periode på 12 måneder, medfører det, at der

skal foretages konsolidering.

4.4 Delkonklusion – effekten på regnskabet samt overholdelse af Lov om

finansiel virksomhed

Det kan med udgangspunkt i det ovenstående eksempel, hvortil der blev foretaget en konsolidering af et

nødlidende selskab, udledes, at effekten af en sådan konsolidering er ganske omfangsrig. Først og

fremmest kræver det, at der ved konsolideringen identificeres alle koncerninterne transaktioner, og at der

derved foretages eliminering heraf. Konsolideringen skal foretages på linjeniveau, hvilket omfatter, at

ensartede transaktioner skal sammenfattes. Udfordringen i det pågældende eksempel var, at der var tale

om en virksomhed, som driver anden virksomhed end pengeinstitut. Reglerne foreskriver, at såfremt et

datterselskab udøver aktiviteter, der ikke kan indpasses i de regnskabsposter, som fremgår af

bekendtgørelsens bilag 3-635, må der tilføjes de ekstra poster, der måtte være nødvendige. Grundet en

væsentlighedsvurdering medførte dette i eksemplet, at der blev medtaget ekstra regnskabslinjer i form af

salg af varer og tjenesteydelser, vareforbrug samt varelager. Pengeinstituttet havde i eksemplet vurderet et

behov for nedskrivning af udlånet til det nødlidende selskab. En sådan nedskrivning kan jævnfør IFRS 10

være en indikation på, at der skal foretages en nedskrivning i forbindelse med konsolideringen. Derfor blev

enkelte aktiver i form af bygninger, varelager mv. nedskrevet i forbindelse med konsolideringen.

Endvidere medfører konsolideringen af et nødlidende selskab, at der opstår yderligere behov for

oplysninger i regnskabet. Som et eksempel herpå kan nævnes, at der ved konsolideringen af

datterselskaber i henhold til IFRS 12 blandt andet skal gives oplysninger om væsentlige skøn og vurderinger,

som virksomheden har anvendt ved afgørelsen af arten af interesser i andre virksomheder. I forlængelse

heraf kan det konkluderes, at der jævnfør IFRS 12 for datterselskaber med væsentlige minoritetsinteresser

skal oplyses navn, hjemsted, minoritetsinteressernes ejerandele mv.

Effekten af konsolidering var tydelig at se på nøgletalsberegningen for koncernen. Da et nødlidende selskab

er karakteriseret ved at klare sig dårligt, vil dette alt andet lige også være tilfældet for deres regnskaber.

Således havde konsolideringen en negativ effekt på koncernens nøgle og regnskabstal, samtidig med at den

besværliggør muligheden for at udskille den faktiske bankforretning, da tallene pludselig indeholder

35 Bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter mv., bilag 3-6
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oplysninger fra andre virksomheder, som ikke udøver pengeinstitut virksomhed. Hertil kan nævnes, at

udlånsnote, nedskrivning på udlån i resultatopgørelsen, samt nøgletal vedrørende nedskrivningsprocent,

udlånsvækst mv. kommer til at fremstå bedre, end hvad det faktiske tilfælde er i koncernen. Samtidig

fremstår koncernen til at give et mindre afkast per aktie.

Ovenstående er dannet ud fra et tænkt eksempel, men det skal hertil nævnes, at konsekvensen af

konsolidering af nødlidende selskaber som helhed medfører, at regnskabet kommer til at indeholde en lang

række informationer, som normalt ikke vil blive anset for at være en del af et bankregnskab.

I forlængelse af dette bliver banken endvidere stillet over for, om end mest teoretisk, et muligt brud af

deres licens. En bank har under deres licens ikke lov til at drive anden form for virksomhed end den angivet

i bilag 1 i Lov om finansiel virksomhed. Et brud af licensen kan i yderste konsekvens medføre, at denne

bliver inddraget. Dog vil der inden dette punkt nås, blive stillet krav fra Finanstilsynets side, at banken skal

skille sig af med den pågældende virksomhed indenfor en fastsat frist.

Bankerne vil sjældent være interesseret i at drive anden forretning end bankvirksomhed, og i praksis vil de

derfor søge at skille sig af med det nødlidende selskab. At dette ikke kan gøres indenfor 12 måneder,

hvilket derved medfører konsolidering, samt at effekten af konsolideringen har en så stor effekt på

præsentationen af regnskabet, kunne tyde på, at IFRS 10 fører en række utilsigtede uhensigtsmæssigheder

med sig
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5. Interessenternes informationsbehov
Som det fremgår af analysen foretaget i afsnit 4, medfører konsolideringen en lang række konsekvenser på

regnskabet. Dette afsnit har til formål at diskutere det retvisende regnskab og effekten af konsolideringen

herpå, hvorfor bankens regnskab som helhed ikke er fokusområdet. Ved vurdering af effekten vil der blive

taget stilling til, hvorvidt regnskabet fortsat vil overholde de praktiske mål om at være forståeligt, relevant,

troværdigt repræsentativt samt sammenligneligt.

5.1 Regnskabets rolle

5.1.1 Det eksterne regnskabs rolle på samfunds- og virksomhedsniveau

Det eksterne regnskab indeholder oplysninger om en virksomheds indtjenings, formue- og

finansieringsforhold og har til formål at dække informationsbehovet hos de ressourceejere, der har

allokeret ressourcer (eller overvejer at gøre det) til den pågældende virksomhed36. Ressourceejere kan

både fremstå som nuværende eller kommende ejere (investorer), långivere, kunder, leverandør mv.

Ressourceejerne danner ressourcemarkeder, hvilket for eksempel består af aktiemarkeder og

lånemarkeder. Den eksterne regnskabsinformation har derfor væsentlig rolle for ressourceejernes

allokeringsbeslutninger. Ressourceejerne har lettere ved at allokere deres ressourcer hen, hvor

indtjeningsmulighederne som udgangspunkt er bedst, desto mere virksomhedens forhold tydeliggøres. Skal

dette dog være en mulighed, er det vigtigt, at regnskabet lever op til nogle helt lavpraktiske mål om, at de

skal være forståelige, relevante, troværdigt repræsentative samt sammenlignelige.

For at sikre overholdelsen af disse kvalitetskrav, er virksomheder underlagt en striks regnskabslovgivning

såsom Lov om finansiel virksomhed samt IFRS. Formålet er, at alle regnskaber skal give ”et retvisende

billede” (True and fair view), hvilket blandt andet bidrager til sammenligneligheden virksomhederne

imellem. FIL § 186 omtaler lige netop dette forhold og definerer således, at årsregnskabet og et eventuelt

koncernregnskab skal give et retvisende billede af virksomhedens og koncernens aktiver og passiver,

finansielle stilling samt resultat. For at årsregnskabet og koncernregnskabet kan give et retvisende billede,

og for at ledelsesberetningen kan indeholde en retvisende redegørelse jævnfør § 186, gælder der af § 187,

at årsrapporten skal udarbejdes, så den støtter regnskabsbrugerne i deres økonomiske beslutninger. De

omhandlede regnskabsbrugere er personer, virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder mv.,

hvis økonomiske beslutninger normalt må forventes at blive påvirket af en årsrapport. Derudover skal

årsrapporten udarbejdes således, at den oplyser om forhold, der normalt er relevante for

36 Elling, Jens O.:  ”Finansiel rapportering – teori og regulering 2. udgave”, side 17-23
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regnskabsbrugerne. Oplysningerne skal være pålidelige i forhold til, hvad regnskabsbrugerne normalt

forventer. Jævnfør IAS 1, stk. 15 gør tilsvarende sig gældende.

For at opfylde kravet om ”et retvisende billede” kan man til tider være nødsaget til at give yderligere

oplysninger i årsrapporten (suppleringskravet jf. FIL 186, stk. 2). Derudover kan man i visse tilfælde se sig

nødsaget til at fravige bestemmelser i loven (yderst sjældent) for at opnå ”et retvisende billede”

(fravigelseskravet jf. FIL 186, stk. 3). FIL § 188, stk. 4 omkring de grundlæggende forudsætninger for

årsregnskabet, etablerer ligeledes dette forhold under hensyntagen til, det retvisende billede opfyldes efter

FIL § 186.

IASB37 anser investorerne som den væsentligste eksterne brugergruppe, dette betyder, at der er anlagt et

shareholder-perspektiv på ekstern regnskabsrapportering38. Baggrunden for dette er, at en investor typisk

vil have et langt større informationsbehov end andre interessenter, hvilket betyder, at dækkes investorens

behov, vil de resterende interessenters behov ligeledes være dækket (Ifølge IASB).

Overordnet set er informationsbehovet opdelt i tre beslutningsfaser.

· Placering af regnskabsbrugernes egne ressourcer (Prognoseopgaven)

· Ledelsens forvaltning af virksomhedens ressourcer (Kontrolopgaven)

· Fordeling af virksomhedens ressourcer (Fordelingsopgaven)

Jf. IASB er kontrol og fordelingsopgaven ikke separate faser, men bliver dækket af prognoseopgaven.

Har interessenterne yderligere ønsker eller behov kan disse søges dækket i form af en supplerende

beretning i årsrapporten. Der er intet lovkrav til udarbejdelsen af denne udover, at den ligesom

årsrapporten skal opfylde kravet om ”et retvisende billede”.

Begrebsrammen39 kan opfattes som en slags ”grundlov” og danner fundamentet for den finansielle

rapportering værende både nationalt og internationalt. Begrebsrammen blev udviklet på baggrund af et

projekt udarbejdet af FASB.40

Formålet med begrebsrammen er:

· at sørge for at støtte/vejlede lovgivere ved udarbejdelsen af regelsæt,

37 International Accounting Standards Board
38 Elling, Jens O.: ”Finansiel rapportering – teori og regulering 2. udgave”, side 23-33
39 Elling, Jens O.: ”Finansiel rapportering – teori og regulering 2. udgave”, side 193-219
40 Financial Accounting Standards Board
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· at sikre, at problemstillinger der ikke er behandlet i den pågældende lovgivning løses indenfor den

samme ramme, samt

· at sikre sammenlignelighed og konsistens for derigennem at øge regnskabsbrugerens tillid til og

forståelse af regnskabet.

Begrebsrammen danner derfor rammerne for de informationer, som regnskabet skal medtage for at leve

op til de minimumskrav, regnskabsbrugerne antages at have.

5.2 Konsolidering

5.2.1 Effekt på regnskabet

Som det fremgår af afsnit 4, kan konsolideringen medføre en række ændringer i præsentationen af

regnskabet. Først og fremmest skal der ved konsolideringen foretages eliminering af alle koncerninterne

transaktioner, og alle ensartede poster skal kombineres. Det blev konstateret, at koncerner, der udøver

aktiviteter, der ikke kan indpasses i de regnskabsposter, som fremgår af Bekendtgørelse om finansielle

rapporter for kreditinstitutter mv. bilag 3-6, må tilføje de ekstra poster, der måtte være nødvendige. Det

kan betyde, at der i regnskabet medtages regnskabsposter såsom varesalg, vareforbrug, varelager mv.,

såfremt disse er af en så væsentlig karakter, at de ikke kan indpasses i andre regnskabsposter.

Den samlede effekt på nøgletallene i analysen i afsnit 4 var tydelig. Ved konsolidering af nødlidende

selskaber må man forvente at disse medfører, at nøgletallene for koncernen forringes, da et nødlidende

selskab er kendetegnet ved dårlig performance, som direkte reflekterer sig i selskabets tal og derved

koncernens. Resultat per aktie, nedskrivningsprocent (grundet eliminering) mv. bliver skævvredet og

kommer i den forstand til at give et noget anderledes billede af koncernen og dens rentabilitet, end før

konsolideringen blev foretaget.

Noteoplysningerne vil ligeledes stå overfor en større ændring, blandt andet ved oplysning om

minoritetsinteresserne og udlånsnoten. Øgede minoritetsinteresser medfører yderligere oplysningskrav i

regnskabet. Der gælder jævnfør IFRS 1241, at skal der gives oplysninger omkring minoritetsinteressernes

andel af koncernens aktiviteter og pengestrømme. Udlånsnoten vil blive ændret som en effekt af de

elimineringer, der foretages i forbindelse med konsolideringen, hvorfor det ikke længere vil være muligt at

danne sig et overblik over de faktiske udlåns størrelser og nedskrivningerne heraf.

41 IFRS 12 – Disclosure of Interests in Other Entities
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5.2.2 Effekt for interessenterne

Relevansen42 af regnskabet vil blive udfordret, da princippet omfatter, at regnskabet udelukkende skal

medtage oplysninger, som har en prognoseværdi eller en bekræftelsesværdi. Såfremt en række nye

informationer medtages i regnskabet, som ikke nødvendigvis giver muligheden for at vurdere den faktiske

bankforretnings præstation, både historisk og fremtidigt, kan der stilles spørgsmålstegn ved, om disse

oplysninger opfylder kravet om forståelighed. Interessenterne bliver derfor nødsaget til at skulle bearbejde

regnskabsinformationerne og foretage korrektioner heraf for at kunne vurdere den reelle bankforretning,

som må antages at være den information, som interessenten har behov for. Oplysninger såsom salg af

varer og tjenesteydelser og oplysninger, som er indeholdt i andre regnskabsposter, vil derfor skulle udtages

for at kunne foretage en vurdering af regnskabet, og der vil i stedet være tale om støj, end oplysninger som

faktisk øger kvaliteten af regnskabet.

Ved sammenligneligheden forstås, at der skal foreligge en mulighed for regnskabsbrugeren til at analysere

udviklingstendenserne i en given virksomhed og sammenligne med branchen. Sammenlignelighed opnås

ved konsistens, hvilket betyder, at ensartede indregningskriterier og måleinstrumenter anvendes hver

periode. Sammenligneligheden vil blive besværliggjort, da regnskabet vil indeholde en lang række

oplysninger, som ikke normalt vil forbindes med et bankregnskab. Disse oplysninger skal

regnskabsbrugeren selv regulere for, for at være i stand til at foretage sammenligning med andre

regnskaber. Det er blandt andet underforstået, at ændringerne i regnskabet vil have en større effekt på

nøgletallene, som primært er de tal, som en interessent vil anvende ved sammenligningen med andre

virksomheder på tværs af branchen.

Det kan derved diskuteres, om den øgede mængde af oplysninger, som regnskabet kommer til at

indeholde, rent faktisk skaber yderligere værdi for regnskabsbrugeren. Oplysninger om

dattervirksomheder, som banken ikke har til hensigt at drive virksomhed med, men som grundet reglerne i

IFRS 10 kræver konsolidering, må anses for at være oplysninger, som ikke skaber den store værdi, da disse

ikke er udtryk for den faktiske bankforretning. Ligeledes er bankens risikoeksponering allerede opgjort i

regnskabet via andre oplysninger såsom nedskrivningsprocent, udlånsnote inkl. nedskrivninger,

ledelsesberetningen mv.

42 De resterende egenskaber i Venn-diagrammet, behandles ikke da disse fortsat anses for at være opfyldt. Kilde:
Elling, Jens O.: ”Finansiel rapportering – teori og regulering 2. udgave”, side 202
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5.3 Delkonklusion – interessenternes informationsbehov

Den samlede betydning ved konsolideringen af nødlidende selskaber vil med de ændringer, som det

indebærer, medføre, at formålet med regnskabet, og derved det retvisende billede, ikke længere opfyldes.

Regnskabsbrugeren har ikke adgang til de oplysninger, de har behov for, for at vurdere selskabet,

medmindre der foretages en større bearbejdning af oplysningerne i regnskabet. Dette kan ikke være

hensigten med standarden, hvis formål er at give et samlet overblik over koncernen og dens

risikoeksponering, således at væsentlige informationer for regnskabsbrugeren ikke udelades. Bankens

risikoeksponering ved udlån til de nødlidende selskaber er allerede indeholdt i det nuværende

bankregnskab, og disse oplysninger vil forsvinde, da basis herfor bliver elimineret ved konsolideringen.

Alt i alt kan det konkluderes, at kvaliteten af regnskabet forringes, da det ikke længere vil være muligt at

udskille den faktiske bankforretning, og derved bliver interessenternes informationsbehov dækket i en

mindre grad. Standarden medfører derfor ikke større klarhed, men mere forvirring hos regnskabsbrugeren.
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6. Bankernes interesse: eksternt, økonomisk og administrativt

I afsnit 5 blev effekten af konsolideringen af nødlidende selskaber på interessenterne behandlet.

Konsolideringen har dog også en række følgevirkninger på bankerne. Nærværende afsnit har til formål at

analysere og diskutere, hvad konsolideringen medfører for bankerne; både internt i virksomheden såvel

som på den eksterne information, som banken skal udarbejde. Ved vurdering af effekten vil der blive taget

stilling til, hvorvidt disse følger er hensigtsmæssige.

6.1 Administrativt og økonomisk

Såfremt der skal konsolideres, medfører det en række øgede omkostninger og administrativ byrde for

bankerne. Først og fremmest skal der etableres en metode, som skal sikre kommunikationen mellem

kreditvurderingsafdelingen og finansafdelingen, da der ved vurderingen af kontrol er tale om et parløb her

imellem. For at være i stand til at identificere de pågældende situationer, hvortil der kunne være

indikationer på kontrol, stiller det en række krav til kompetencerne i de enkelte afdelinger. Der skal

fastlægges processer for, hvordan en vurdering bliver foretaget, så alle relevante informationer (ejeraftaler

mv.) inddrages i vurderingen samtidig med, at den rigtige konklusion drages. Disse kompetencer besidder

finansafdelingen, men da det ikke er dem, som har den daglige kontakt, skal en del af kompetencerne

lægges ud i kreditvurderingsafdelingen. Dette er administrativt tungt og dyrt og kræver blandt andet

uddannelse af medarbejderne.

Når vurderingen er foretaget, opstår der en række yderligere administrative komplikationer, da banken har

behov for at indhente tilstrækkelig information for at kunne foretage konsolideringen. Blandt de forhold,

som konkret kan give udfordringer, kan nævnes følgende:

· GAAP differencer, som kræver regulering og omregning, således at de tal som medtages i

koncernregnskabet aflægges efter ensartede kriterier

· Anden regnskabsperiode, som kan medføre, at det pågældende selskab bliver nødsaget til enten at

ændre regnskabsperiode, eller at producere tal til brug for konsolideringen

Indhentelse af disse informationer og behandlingen heraf er administrativt tungt og vil medføre øgede

omkostninger for banken. Som et yderligere eksempel kan ligeledes nævnes, at tab på interne

transaktioner (f.eks. nedskrivning af et tilgodehavende) kan indikere en værdiforringelse, som kræver

indregning i det konsoliderede regnskab. Der skal derved jf. IAS 36 foretages nedskrivningstest ved

værdiforringelse af aktiver. Dette vil alt andet lige kræve, at banken får adgang til tilstrækkelig information
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for at kunne foretage deres nedskrivningstest. En sådan nedskrivningstest kan potentielt føre til en

nedskrivning i forbindelse med konsolideringen.

Derudover medfører standarden også øgede omkostninger til revisorer, da omfanget af deres arbejde

bliver ændret i væsentlig grad. Revisorerne skal i stedet for at forholde sig til bankens risikoeksponering ved

deres lån sikre sig fuldstændigheden af indregnede selskaber og informationer. Der skal foretages revision

af de nødlidende selskaber, hvilket kræver udsendelse af instruktioner til de lokale revisorer, således at de

modtager rapportering herfra, som de kan basere deres revision af koncernregnskabet på.

Alt i alt er den administrative og økonomiske byrde ved konsolidering omfattende, og står slet ikke mål med

nytteværdien af oplysningerne. Derved bliver der udelukkende påført bankerne øgede omkostninger til at

producere informationer, som der umiddelbart ikke er behov for (se afsnit 5 om interessenterne).

6.2 Eksternt

Som det fremgår af analysen foretaget i afsnit 4, har konsolidering af et nødlidende selskab en lang række

konsekvenser for regnskabet. Disse konsekvenser og deres effekt for interessenterne er diskuteret i afsnit 5

og fremgik ganske klart. Der blev først og fremmest sat spørgsmålstegn ved, om der fra en interessents

synspunkt overhovedet er behov for de informationer, som konsolideringen medfører. I forlængelse heraf

blev det konstateret, at der kunne sættes spørgsmålstegn ved opretholdelsen af det retvisende billede ved

anvendelsen af IFRS 10, herunder ved indregningen af nødlidende selskaber. På den anden side af

problemstillingen er banken placeret, som skal udarbejde og præsentere disse informationer.

Det må antages, at bankerne udelukkende ønsker at skulle præsentere den information som anses for

nødvendig for interessenter, og som er reguleret gennem lov og bestemmelser. Derudover må ønsket fra

bankens side være at fremstå bedst muligt. Konsolideringen af nødlidende selskaber har, som nævnt

tidligere, en negativ effekt på koncernens tal, og koncernen bliver således præsenteret dårligere, end hvad

tilfældet faktisk er. Den faktiske bank forretning bliver svær at udlede, og nytteværdien af de ændrede

informationer, som koncernregnskabet vil komme til at indeholde, må derfor anses for at være lig nul.

Bankerne har allerede styr på deres kreditrisiko, og regnskabet indeholder i forvejen informationer omkring

denne risiko. Alt i alt kan det derfor udledes, at bankerne ikke kommer til at være i stand til at viderebringe

den information til markedet, som de finder relevant, samt giver det mest korrekte billede af banken, og

derved overholdelse af et retvisende billede, såfremt reglerne i IFRS 10 følges.
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6.3 Risikoafdækning

En del af baggrunden for problemstillingen kan på sin vis tilskrives bankerne selv og de sikkerheder, som

banken kræver fra låntager for at være villig til at udstede et lån. Som en reaktion på den globale

finanskrise har bankerne søgt måder, hvortil de i endnu højere grad har kunnet få sikkerhed for deres

udlån. En af metoderne til dette har været at få pant i væsentlige aktiver eller i selskabets aktier. Bankerne

står derfor overfor situationer, hvor de har bestemmende indflydelse over selskaber, og derved har

muligheden for at træffe beslutninger over de for virksomheden relevante aktiviteter.

Bankerne har derfor selv teoretisk muligheden for at undgå at komme i en situation hvor der skal foretages

konsolidering. Det kan dog diskuteres, hvorvidt bankerne vil være villige til at acceptere en højere risiko ved

deres udlån, udelukkende for at imødegå en regnskabs relateret problemstilling. Såfremt de ikke er i stand

til at opnå den form for sikkerhed, som de kan på nuværende tidspunkt, ville det i yderste konsekvens

kunne føre til, at bankerne ikke er villige til at udstede nye lån.

Det må derfor formodes, at bankerne fortsat vil søge at opnå denne form for sikkerhed.

6.4 Delkonklusion – bankernes interesse

Konsolideringen af nødlidende selskaber har en stor effekt for bankerne, både hvad gælder internt og

eksternt. Indhentelse af informationer til brug for konsolideringen samt opsætningen internt i banken

mellem kreditvurderingsafdelingen og finansafdelingen er administrativt tungt og dyrt. Ved konsolideringen

kan der være behov for at foretage regulering af de modtagne tal, da disse ikke nødvendigvis er i

overensstemmelse med koncernens regnskabspraksis. Helt konkret kan der i tilfælde, hvor der er foretaget

nedskrivning af et tilgodehavende, være indikationer på, at der ligeledes skal foretages nedskrivning ved

konsolideringen. For at være i stand til at foretage en nedskrivningstest, skal man have adgang til den

relevante information. Dette kan være besværligt og tidskrævende i nogle tilfælde, da banken ikke har

direkte adgang hertil. Derudover medfører kravene også yderligere arbejde for revisor, hvilket i sig selv

medfører øgede omkostninger for banken.

Endvidere er banken ikke i stand til at medtage de informationer, som de finder nyttige for deres

interessenter, og bliver tvunget til at udarbejde og medtage en lang række af uhensigtsmæssige

informationer.
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Alt i alt kan det konkluderes, som ved analysen af interessenterne, at kvaliteten af regnskabet forringes.

Standarden medfører udelukkende øgede omkostninger uden at medføre yderligere værdi. Nytteværdien

ved konsolidering er derfor ikke eksisterende og skaber udelukkende forvirring hos regnskabsbrugeren.

Det kan dog diskuteres, at banken på sin vis besidder sin del af skylden for, at problemstillingen eksisterer.

De sikkerheder, som de opnår, er stærke og giver dem muligheden for at diktere de relevante aktiviteter til

trods for, at dette ikke umiddelbart er hensigten. Hvorvidt de ønsker at ændre dette er dog usandsynligt.
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7. Interviews
For at efterprøve problemstillingen omkring konsolidering af nødlidende selskaber, er det fundet relevant

at drøfte denne med interessenter og regulatorer. I den forbindelse er nedenstående grupper blevet

kontaktet med henblik på at få belyst problemstillingen fra flere forskellige vinkler og opnå et så nuanceret

billede som muligt. Følgende er forsøgt kontaktet med henblik på et interviews:

· Finansrådet43

· Finanstilsynet

· Analytiker af bankregnskaber

· Statsautoriseret revisor

Det er desværre ikke lykkedes at få alle disse parter i tale, således er det kun Finanstilsynet og en udvalgt

revisor, som har valgt at stille op til et interview. Kontorchef for Regulering – økonomi fra Finansrådet

oplyser dog d. 9. februar 2015, at de på nuværende tidspunkt er i dialog med visse parter omkring området

og mener ikke, at det er hensigtsmæssigt at indgå i en ny diskussion førend dialogen er afsluttet. Nedenfor

følger en gennemgang af interviewet med Finanstilsynet samt statsautoriseret revisor, og en vurdering af

deres kommentarer til problemstillingen.

7.1 Interview med Finanstilsynet

Nedenfor følger en opsummering af interviewet med Finanstilsynet foretaget d. 2. februar 2015. Der

opsamles på dette interviewet i afsnit 7.3.

Nr. Spørgsmål Svar
1 Hvad har i gjort jer af tanker i forbindelse med

implementeringen af IFRS 10?
· Ifølge Finanstilsynet medfører standarden ikke

særlig meget nyt, men er udelukkende en
præcisering af tidligere standarder.

· Finanstilsynet har ikke forsket særlig meget i
standarden, da den som udgangspunkt ikke
medfører noget nyt.

· Det vigtigste element, som de også har gjort
bankerne opmærksom på, er, at denne
medfører et behov for et større parløb mellem
kreditvurderingsafdelingen og finansafdelingen.
Dem, som sidder med kreditterne, skal således
være opmærksomme på standarden, så der
foretages de korrekte vurderinger.

2 Medfører standarden nogen
uhensigtsmæssigheder?
· Har I oplevet noget? Hvad er jeres

erfaringer/holdninger?
· Hvad var formålet med at ændre reglerne?

43 Finansrådet er interesseorganisation for pengeinstitutter i Danmark
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3 Forestil dig en situation hvor en bank har ydet
kredit til et selskab, og i forbindelse hermed er
der blevet stillet sikkerhed for lånet. Banken
har i denne forbindelse opnået sikkerhed i
selskabets aktier. Selskabet er ikke i stand til
at betale sit lån (brud på covernants) og
vurderingen er, at banken er i besiddelse af
potentielle stemmerettigheder, som ifølge
standarden kan give kontrol (forudsætningen
er selvfølgelig at det er i hænde i mere end 12
måneder). Banken er nu i den situation, hvor
den skal konsolidere. Hvad er effekten heraf
på:
· Regnskabet
· Interessenterne
· Overholdelse af FIL

· Regnskabets formål er at afspejle den
økonomiske virkelighed, i overensstemmelse
med de pågældende standarder.

· Finanstilsynet sætter spørgsmålstegn ved, hvor
væsentlige sådanne selskaber vil være.

· Bankerne bestræber sig på at skille sig af med
tingene hurtigst muligt og det er således ikke
hensigten at være i besiddelse heraf i mere end
12 måneder. Det afhænger ligeledes af
mulighederne, man har for at skille sig af med
selskabet.

· Finanstilsynet er ikke bekendt med nogen
situationer, hvor konsolideringen har nogen
særlig effekt på regnskabet.

· Finanstilsynet henviser til, at såfremt man
følger standarden, vil man få retvisende
regnskaber.

· Finanstilsynet er ikke bekendt med, at
standarden skulle give meget store udfordringer
og kan således ikke rigtig svare på, om den er
uhensigtsmæssig.

· Finanstilsynet oplyser, at ingen pengeinstitutter
har henvendt sig om standarden.

· Finanstilsynet er ikke i stand til at give et
bindende svar i forhold til
uhensigtsmæssigheden af standarden uden at
have information fra en konkret situation.

3.1 Alt efter størrelsen af det selskab, der skal
konsolideres, vil det kunne medføre, at
regnskabet vil komme til at indeholde
yderligere linjer i både resultatopgørelsen og
balancen. Derudover vil lån, nedskrivninger
mv. skulle elimineres i regnskabet. Endvidere
vil der være stigende notekrav blandt andet jf.
IFRS 12, (der skal gives oplysninger omkring
minoritetsinteressernes andel af koncernens
aktiviteter og pengestrømme).

Hvis der er foretaget nedskrivning af lånet, må
det betyde, at der er indikationer på
impairment. Nedskrivningen skal således
findes andre steder i forbindelse med
konsolideringen.
· Vil dette være hensigtsmæssigt?

3.2 Indregningen vil også have en effekt på
nøgletallene i en negativ retning (dårligere
afkast mv.) og vil indeholde en række
oplysninger, som man ikke sædvanligvis vil
forbinde med oplysninger i et bankregnskab.
· Vil dette være i tråd med de oplysninger,

interessenterne forventer/ønsker? Hvad
med i forhold til det retvisende billede?

3.3 Umiddelbart vil konsolideringen betyde, at
banken driver anden virksomhed. Ifølge Lov
om finansiel virksomhed er der strenge krav til
hvilken form for virksomhed et pengeinstitut
må føre.
· Vil du mene, at der i forbindelse hermed

vil kunne være tale om et brud af
banklicensen?



73

4 ESMA har udstedt deres fokusområder for
kvalitetskontrollen for 2014, og der er IFRS 10
blandt andet i fokus.
· Hvad forventer I at se i forbindelse

hermed?

· Finanstilsynet har ikke endeligt fastlagt
agendaen for 2014. Fokusområderne afhænger
af, hvad Finanstilsynet påser som det mest
væsentlige at vægte.

· Finanstilsynet har altid ESMA's agenda i
baghovedet, når fokusområderne for
kvalitetskontrollen skal fastlægges.

7.2 Interview med Revisor

Nedenfor følger en opsummering af interviewet med en statsautoriseret revisor foretaget d. 20. februar

2015. Der opsamles på interviewet i afsnit 7.3. En kort opsummering af erhvervserfaring og kompetencer

for den statsautoriserede revisor er som følger:

· Arbejder til dagligt med finansielle virksomheder i et ”Big 4”44 firma.

· Har +10 års erfaring indenfor branchen

· Har arbejdet for en bank i finansafdelingen

· Er uddannet som Statsautoriseret revisor

Nr. Spørgsmål Svar
1 Hvordan mener du, at

IFRS 10 skal tolkes i
forhold til banker og
nødlidende selskaber?

Hvad var årsagen til
implementeringen af
standarden?

· IFRS 10 er ganske klar - der skal konsolideres.
· Hvis banken har mulighed for at kalde lånet indenfor 2 dage med

viden om, at kunden ikke er i stand til at betale, uanset om kunden
ikke officielt er i betalingsstandsning, kan i sig selv medføre kontrol.

· De gamle regler lagde mere vægt på, at der skulle være tale om, at
banken officielt var default, før der kunne være tale om kontrol.

· Der er som sådan dog ikke sket nogen ændring af reglerne, men
blot en præcisering.

· Formålet med standarden er, at denne skal kunne ramme bredt,
således at blandt andet strukturerede enheder bliver inkluderet,
men samtidig også være anvendelig i de simple situationer.

· IFRS 10 skal danne bedre grundlag for vurdering af den
risikoeksponering, det pågældende selskab er eksponeret for.

2 Medfører standarden
nogen
uhensigtsmæssig-
heder?

· Standarden fungerer langt hen ad vejen efter hensigten.
· Ifølge standarden skal bankerne konsolidere deres nødlidende

engagementer, såfremt kontrolvurderingen fastlægger, at der er
kontrol. Der er dog ikke nogen nytteværdi ved, at bankerne
konsoliderer, da den faktiske bankforretning bliver besværlig at
udskille. Dette er umiddelbart heller ikke hensigten med
standarden.

44 ”The Big Four” er de fire største internationale konsulent huse, som tilbyder revision, skat, rådgivning samt juridiske
tjenesteydelser.
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· Normalt ville man se en korrektion af en sådan standard, såfremt
den er uhensigtsmæssig.

· Standarden medfører alt i alt en række uhensigtsmæssigheder
(nævnt nedenfor).

3 Hvad medfører disse
uhensigtsmæssig-
heder?

· Regnskabet kommer til at inkludere en lang række informationer,
som der ikke er behov for og bliver påvirket i en negativ retning.
Her kan blandt andet nævnes:

o Andre regnskabslinjer, man ikke umiddelbart forbinder
med et bankregnskab (se eksempel i afsnit 4).

o Negativ effekt på regnskabstal og nøgletal – banken
kommer til at fremstå dårligere, end hvad tilfældet faktisk
er (generelt enighed i de elementer som er beskrevet i
afsnit 4).

o Medtage informationer, som interessenterne ikke
umiddelbart har behov for.

· Der er en række forhold i begrebsrammen som bliver stærkt
udfordret:

o Nytteværdien af regnskabet falder, da det ikke medtager
de informationer, der er behov for.

o Faldende eller ingen relevans af de informationer som
gives.

o Sammenligneligheden af regnskaberne falder på tværs af
branchen.

· Overordnet set bliver det retvisende billede udfordret, da
regnskabet ikke længere medtager de relevante informationer,
som giver nytte for regnskabslæseren.

· Der kunne dog være værdi for det nødlidende selskabs
interessenter, såfremt der medtages informationer i deres
regnskab om, at banken har ret til at kalde lånet indenfor
eksempelvis 2 dage, og derved kan opnå fuld kontrol over
selskabet. Derved ville samarbejdspartnere, investorer med videre,
nemmere kunne vurdere, hvorvidt de ønsker at indgå et i
samarbejde / investere.

· Omkostningerne for banken forbundet med at skulle foretage
konsolideringen, står ikke mål med værdien af informationerne.

Konklusion:
· Konklusionen er derfor klar; der bør foretages en regulering af

standarden.

4 Vil du mene, at der i
forbindelse med
konsolidering ville
kunne være tale om et
brud af banklicensen?

· Dette må udelukkende anses for at være en teoretisk diskussion,
da Finanstilsynet i praksis blot ville kræve, at den pågældende bank
skiller sig af med det engagement, som er i strid med banklicensen.

· Men i teorien kan der godt være tale om, at banklicensen brydes.
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7.3 Opsamling og diskussion af interviews

Som det fremgår af interviewet med Finanstilsynet, er det ikke en standard, der har haft særligt fokus, idet

der ikke er oplevet problemer i relation hertil. Præsenteret for problemstillingen, sætter Finanstilsynet

spørgsmålstegn ved væsentligheden af indregning af nødlidende selskaber og henviser til, at bankerne på

nuværende tidspunkt ikke har henvendt sig. Det kan derved udledes, at ansvaret som udgangspunkt er lagt

over på bankerne, og Finanstilsynet har derfor i den nuværende situation ikke intentioner om at udforske

problemstillingen yderligere, førend de bliver præsenteret for en konkret situation. Endvidere

understregede Finanstilsynet, at ”såfremt standarden følges, vil det medføre retvisende regnskaber”. I

forlængelse heraf nævner Finanstilsynet, at bankerne bestræber sig på at skille sig af med engagementerne

hurtigst muligt og gerne indenfor 12 måneder. Dette kan tolkes som, at det anses for at skulle klassificeres

som aktiver bestemt for salg under IFRS 5. Det er dog under IFRS 5 ikke tilstrækkeligt at have hensigten til

at sælge, men kræver en konkret plan, samt at et salg er realistisk indenfor 12 måneder. Dette er ikke den

korrekte håndtering og vil ikke løse problemstillingen.

Rettes fokus mod Finansrådet, er holdningen, at de på nuværende tidspunkt ikke er i en position, hvortil de

kan tage en diskussion om emnet. Det fremgår tydeligt, at hverken Finanstilsynet eller Finansrådet på

nuværende tidspunkt har nogen specifik holdning, når de bliver præsenteret for problemstillingen. De

anerkender ikke problemet, men modsat, afvises det heller ikke. Det er bemærkelsesværdigt, at de ikke har

en stærkere holdning til problemstillingen, især taget i betragtning af, at standarden er trådt i kraft.

Essensen af problemet er, at der kan stilles spørgsmålstegn ved, om reglerne understøtter et retvisende

billede, hvorfor man ikke kan konkludere, at såfremt reglerne følges, medfører det et retvisende billede.

Den statsautoriserede revisor understregede, at der lige netop er uhensigtsmæssigheder ved standarden,

og at anvendelsen af denne forvrænger det retvisende billede. Som et eksempel herpå blev blandt andet

nævnt den negative effekt, der er på regnskabs- og nøgletal. Der kan stilles spørgsmålstegn ved, om de

ændrede informationerne er relevante, og om nytteværdien af regnskabet således falder, da det ikke

længere vil være muligt at foretage sammenligning på tværs af branchen. Derudover blev der også

understreget, at de omkostninger, der er forbundet med konsolideringen, ikke står mål med værdien af

informationerne. Det mest hensigtsmæssige er ifølge den statsautoriserede revisor, at der bliver foretaget

en regulering af standarden, som håndterer problemstillingen omkring banker og deres nødlidende

engagementer. Konsolidering heraf kan ikke være hensigten med standarden.

Med udgangspunkt i ovenstående kan det udledes, at problemstillingen er yderst relevant, meget uprøvet,

og medfører visse uhensigtsmæssigheder.
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8. Konklusion
IFRS 10 og Lov om finansiel virksomhed etablerer de samme grundlæggende principper og krav til

konsolidering. IFRS 10 er dog langt mere uddybende, hvorfor der ofte vil blive søgt inspiration heri. Begge

standarder arbejder med tre essentielle områder, som alle skal være til stede for, at der kan være kontrol,

bestemmende indflydelse, eksponering for eller ret til et variabelt afkast samt muligheden for at benytte

den bestemmende indflydelse til at påvirke størrelsen af afkastet. Bestemmende indflydelse omfatter at

kunne diktere de for virksomheden relevante aktiviteter. Relevante aktiviteter varierer fra virksomhed til

virksomhed, og muligheden for at diktere disse kan opnås som følge af ejerandel, stemmerettigheder eller

andre aftaler. Eksempelvis kan potentielle stemmerettigheder, som en bank har opnået som sikkerhed ved

udstedelsen af et lån, være med til at etablere bestemmende indflydelse. Eksponering for eller ret til et

variabelt afkast kan være til stede som følge af ejerandele, eller andre aftaler som for eksempel

låneaftaler. Ved afkast forstås ikke udelukkende aktieafkast, men også renteindtægter, lån og andre

vederlag. Hvorvidt et forhold skal indgå i vurderingen af kontrol, afhænger i høj grad af eksponeringen.

Eksempelvis kan der ved udlån være risiko for, at låntager ikke er i stand til at afdrage sin gæld. Dette

betyder, at banken er udsat for variabilitet i sit afkast, som følge af den økonomiske udvikling i selskabet, og

derved selskabets evne til at overholde lånebetingelserne. Muligheden for at benytte den bestemmende

indflydelse til at påvirke størrelsen af afkastet betyder, at investor skal være i en position, hvor der kan

træffes beslutninger, som har en direkte effekt på virksomhedens økonomiske resultater, og derved

afkastet. Ved vurdering af dette forhold kan det være relevant at inddrage ejeraftaler mv., hvortil det

eksempelvis fremgår, hvem der har ret til at træffe beslutning om likvidation af virksomheden. Som et

eksempel herpå kan en banks rettighed til at kalde et lån sidestilles med muligheden for at påvirke afkastet,

da dette indirekte kan medføre en likvidation af selskabet.

Det kan udledes, at vurderingen af kontrol beror på en konkret vurdering af alle forhold, som er til stede, og

at vurderingen skal foretages løbende i takt med, der sker en ændring i forhold, som kan have en

indflydelse på vurderingen. Der blev gennemgået et eksempel i opgaven, hvor det blev fastlagt, at

selskabets manglende evne til at overholde sine lånebetingelser, betød en ændring i vurderingen af kontrol.

Banken fik via sin pant i selskabets aktier mulighed for at udnytte pantet ved at have rettigheden til at kalde

lånet. En rettighed, som umiddelbart var af beskyttende karakter, ændrede derved karakteristika, og

medførte, at banken via sine potentielle stemmerettigheder fik kontrol. Det skal dog i forlængelse heraf

nævnes, at en sådan rettighed skal være aktuelt udnyttelsesbar og ”in the money” førend, den kan have en

indflydelse i vurderingen af kontrol. Effekten er, at det teoretisk kan fastlægges, at banker både jævnfør Lov
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om finansiel virksomhed og IFRS 10 skal foretage konsolidering af nødlidende selskaber såfremt en

kontrolvurdering medfører kontrol.

Når udfaldet af vurderingen er, at der er kontrol, skal der i forlængelse heraf foretages konsolidering.

Grundlæggende etablerer IFRS 10 og Lov om finansiel virksomhed de samme principper for

konsolideringen. Alle ensartede poster, af aktiver, passiver, egenkapital, indtægter, omkostninger og

pengestrømme skal kombineres, og der skal endvidere foretages fuld eliminering af alle koncerninterne

transaktioner. Derudover er der krav, om alle enheder i koncernen reguleres således, at der anvendes

samme regnskabspraksis for ensartede transaktioner.

For at vurdere og illustrere effekten af konsolideringen af et nødlidende selskab på et banks regnskab, blev

der opstillet et eksempel på en sådan konsolidering. Eksemplet påpegede i høj grad, at konsolideringen

potentielt har en stor indflydelse på regnskabet. Som reglerne foreligger, skal alle ensartede transaktioner

sammenfattes, og der skal foretages eliminering af koncerninterne transaktioner. Såfremt et datterselskab

udøver aktiviteter, der ikke kan indpasses i skemakravene jævnfør bilag 3 i Bekendtgørelse om finansielle

rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber, må der tilføjes de ekstra poster, som måtte være

nødvendige. Teoretisk set kan dette medføre, at der medtages andre linjer end dem, som fremgår af

skemakravene.  Dette var også tilfældet i det pågældende eksempel, hvor regnskabsposter såsom varesalg

og tjenesteydelser samt varelager blev medtaget. Derudover medfører en sådan konsolidering også en lang

række yderligere krav til koncernregnskabet, som blandt andet omfatter oplysninger om væsentlige skøn

og vurderinger, som virksomheden har anvendt ved afgørelsen af arten af interesser i andre virksomheder.

IFRS 12 nævner endvidere, at der for datterselskaber med væsentlige minoritetsinteresser skal oplyses

navn, hjemsted, minoritetsinteressernes ejerandele mv. Effekten er dog ikke udelukkende at finde i

mængden af informationer, som bliver medtaget i regnskabet, men også i selve koncernregnskabets tal.

Konsolideringen har en negativ effekt på koncernens nøgle- og regnskabstal samtidig med, at den

besværliggør muligheden for at udskille den faktiske bankforretning. Årsagen hertil er, at den yderligere

information, der bliver medtaget i regnskabet, pludselig indeholder tal, der stammer fra andre

virksomheder, som ikke udøver pengeinstitut virksomhed. Konkret ses effekten på udlånsnoten,

nedskrivning på udlån i resultatopgørelsen, samt nøgletal vedrørende nedskrivningsprocent, udlånsvækst

mv., som kommer til at fremstå bedre, end hvad der faktisk er tilfældet. Omvendt fremstår koncernen i et

dårligere lys, hvad angår afkast per aktie mv., da det nødlidende selskabs tal kommer til at indgå som en

delmængde heraf. Omfanget og effekten af konsolideringen må derved konkluderes at være omfattende og

signifikant, og fremstiller koncernen dårligere, end hvad tilfældet faktisk er.
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Hvorvidt banken overholder sin tilladelse til at drive pengevirksomhed under banklicensen, må anses blot

at være en teoretisk diskussion. Såfremt der skal konsolideres, må dette alt andet lige sidestilles med, at

der også drives datterselskabets form for virksomhed. En bank har under deres licens ikke lov til at drive

anden form for virksomhed end angivet i bilag 1 i Lov om finansiel virksomhed. Et brud kan medføre

inddragelse af licensen, dog vil der inden dette punkt nås, blive stillet krav om fra Finanstilsynets side, at

banken skal skille sig af med den pågældende virksomhed indenfor en fastsat frist. Det kan konkluderes, at

der teoretisk set kan være tale om et brud af licensen, men at der i praksis vil blive søgt løsninger, inden der

vil ske en inddragelse heraf.

Fra interessenternes synspunkt vil betydningen af konsolidering af nødlidende selskaber ligeledes ikke være

uden effekt. Som eksemplet på en årsrapport før og efter konsolidering viste, bliver regnskabet tydeligt

påvirket som følge af nye informationer, og tallene ændrer markant karakter. Som en konsekvens af

konsolideringen vil regnskabet indeholde en lang række af informationer, som regnskabsbrugeren

umiddelbart ikke har behov for. For at være i stand til at vurdere den faktiske bankforretning, kræver det

en større bearbejdning af regnskabstallene, som ikke nødvendigvis er mulig at foretage. Informationerne

udfordrer en række områder i de forskellige niveauer i begrebsrammen, hvilket især omfatter både

relevans og sammenlignelighed, og derved falder nytteværdien af regnskabet. Hensigten med standarden

er at give overblik over koncernen og dens risikoeksponering, men der kan i høj grad argumenteres for, at

standarden gør direkte det modsatte i bankernes tilfælde. Bankens risikoeksponering ved udlån er allerede

indeholdt i det nuværende bankregnskab, og disse oplysninger vil forsvinde, da basis herfor netop bliver

elimineret ved konsolideringen. Den samlede kvalitet af regnskabet forringes, da bankforretningen ikke

længere er mulig at udlede, og interessenternes informationsbehov dækkes derved ikke. Standarden

medfører således ikke større klarhed, men mere forvirring hos regnskabsbrugeren. Konklusionen må derfor

være, at regnskabet ikke længere vil leve op til grundprincippet om et retvisende billede.

For bankerne er effekten heller ikke uden betydning; både hvad angår internt og eksternt. De

informationer, der skal indhentes til brug for konsolideringen samt opsætningen internt i banken mellem

kreditvurderingsafdelingen og finansafdelingen for at fange situationer med kontrol, er administrativt tungt

og dyrt. Da alle ensartede poster jævnfør IFRS 10 og Lov om finansiel virksomhed skal sammenlægges, samt

at tallene skal aflægges efter samme regnskabsprincipper, kan der være behov for at foretage regulering af

de modtagne tal. I situationer, hvor der er foretaget nedskrivning af et tilgodehavende i banken, kan dette

være indikation på, at der ligeledes skal foretages nedskrivning ved konsolideringen. At få adgang til

information til brug for nedskrivningstest kan være besværligt og tidskrævende, da banken ikke

nødvendigvis har direkte adgang hertil. Kravene medfører også yderligere arbejde for revisor, hvilket i sig
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selv vil være direkte årsag til øgede omkostninger for banken. Banken bliver tvunget til at medtage en lang

række informationer, som fremstiller den i et dårligere lys, samtidig med at det medfører øgede

omkostninger uden at tilføre yderligere værdi. Bankerne besidder dog deres andel af ansvaret for

problemstillingen, da de sikkerheder, som de opnår ved deres udlån, giver dem mulighed for at diktere de

relevante aktiviteter. Såfremt der foretages ændringer i relation hertil, vil bankerne bare søge alternative

måder til at opnå den samme form for sikkerhed.

Problematikken omkring standarden blev præsenteret for Finanstilsynet og Finansrådet, og ingen af

partnerne ytrede ønske om at udtrykke en klar holdning hertil. Finanstilsynet sætter dog spørgsmålstegn

ved væsentligheden af sådanne engagementer. Endvidere henviser Finanstilsynet til, at bankerne på

nuværende tidspunkt ikke har henvendt sig omkring problemstillingen. Problemstillingen anerkendes

således ikke direkte, men modsat afvises den heller ikke af nogen af parterne. Det må dog understreges, at

det er bemærkelsesværdigt, at der på nuværende tidspunkt ikke er en stærkere holdning til

problemstillingen, især set i lyset af, at standarden trådte i kraft den 1. januar 2014.

For at efterprøve problemstillingen yderligere blev denne præsenteret for en statsautoriset revisor med

mere end 10 års erfaring indenfor den finansielle sektor. Han satte spørgsmålstegn ved de informationer,

som regnskabet kommer til at indeholde, samt opfyldelsen af det retvisende billede. Anbefalingen fra den

statsautoriserede revisor er således, at der skal foretages en regulering af standarden, hvad angår banker

og deres nødlidende engagementer, så der ikke skal foretages konsolidering heraf.

Med udgangspunkt i det teoretiske grundlag findes det nødvendigt, at der foretages regulering af IFRS 10

for at imødekomme det retvisende billede i bankernes koncernregnskab.
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9. Perspektivering
Som det fremgår af konklusionen, er en ændring af standarden fastslået til at være det mest

hensigtsmæssige i forhold til at sikre det retvisende billede. Såfremt der skal foretages en ændring heraf, vil

der med fordel kunne søges inspiration i andre standarder. Nedenfor følger en række forslag til alternative

metoder, dog skal disse udelukkende anses for eksempler, da en ændring til standarden kan være

omfattende og i sig selv kunne danne grundlag for et speciale.

Bestemmelserne i IFRS 10 omkring investment entities kan tilsvarende finde anvendelse for bankerne og

deres nødlidende engagementer. Der gælder heraf, at der ikke skal foretages konsolidering af

investeringerne, men at der i stedet foretages en dagsværdis vurdering og gives oplysning herom i

regnskabet. Baggrunden herfor er, at denne type information er langt mere relevant end for eksempel

konsolidering af datterselskaber og associerede selskaber ved anvendelse af indre værdis metode. Banken

vil derved skulle måle sine enheder efter dagsværdi modellen i IAS 40 Investment property og måle sine

finansielle aktiver til dagsværdi efter reglerne i IFRS 9. Reglerne vil dog ikke kunne anvendes uden

tilpasninger, da ændringer til dagsværdien måles gennem resultatopgørelsen, og sådanne ændringer

allerede indirekte er givet igennem andre noter i form af nedskrivninger mv. Denne metode anses derfor

umiddelbart ikke som værende den mest hensigtsmæssige.

En anden mulighed vil være helt at fratage bankerne fra kravene i IFRS 10 og henvise til, at andre

bestemmelser, enten lokalt eller internationalt, som giver oplysninger om bankens risikoprofil ved deres

udlån (hvilket skal defineres), finder anvendelse i stedet. Risikoen herved vil umiddelbart være, at reglerne

som anvendes ikke er ensartede, og sammenligneligheden bliver derfor udfordret. Dog kunne et yderligere

alternativ i forlængelse heraf være at gøre brug af bestemmelserne i IFRS 12, hvortil der gives oplysninger

omkring enheder, hvori bankerne er i besiddelse af rettigheder, som under de normale bestemmelser i IFRS

10 giver kontrol. Disse oplysninger kunne omfatte, hvor stor en del af nedskrivningerne der relaterer sig til

nødlidende engagementer, således at interessenterne får bedre indblik i det kredithåndværk, som

bankerne anvender. Endvidere vil det tydeligt fremgå, hvor stor en mængde selskaber, som lever på

bankens nåde. Denne type af oplysninger vil være langt mindre besværlige at skulle udarbejde for bankerne

og vil samtidig skabe langt mere relevante oplysninger for regnskabsbrugeren.

I forlængelse af ovenstående skal det understreges, at problemstillingen omkring konsolidering af

nødlidende engagementer udelukkende er efterprøvet teoretisk. Det har som udgangspunkt ikke været

muligt at efterprøve problemstillingen i praksis, da adgang til den nødvendige information er besværlig,

hvilket især skyldes, at bankerne af naturlige årsager ikke har interesse i at udlevere informationen.
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Hvorvidt problemstillingen derved udelukkende er teoretisk er således uvist. I Q1 rapporterne for en række

af de store banker i Danmark (Danske Bank, Nordea, Jyske Bank, Sydbank mv.) er førstegangsanvendelsen

af IFRS 10, samt effekten heraf på regnskabet beskrevet. Det kan ved gennemgangen af disse

kvartalsrapporter konstateres, at konklusionen af implementering af IFRS 10 er ens for alle bankerne,

nemlig, at ”standarden ikke har haft nogen væsentlig effekt på regnskabet”. Hvorvidt det derved kan

konkluderes, at problemstilling udelukkende er teoretisk, kan være fristende, men der er dog en række

forhold, som taler imod denne påstand.

Først og fremmest må fremhæves bankernes egen interesse for at foretage konsolideringen. Som det blev

understreget i afsnittet omkring bankernes interesse, medfører konsolideringen en lang række

uhensigtsmæssigheder både i form af ekstra arbejde og ekstra omkostninger. Hvorvidt den manglende

effekt i Q1 rapporterne skyldes mangel på information, viden og kompetencer, eller skyldes andre årsager,

kan der kun gisnes om. Det er dog i høj grad påfaldende, at alle bankerne kommer frem til den samme

konklusion. Finanstilsynet understregede i forlængelse heraf, at der kunne sættes spørgsmålstegn ved

væsentligheden af sådanne engagementer. Men faktum er, at det ikke kræver mange nødlidende

engagementer før, at det vil medføre en synlig effekt på regnskabet.

Ved søgning efter artikler, notater mv. omhandlende emnet, har der været et yderst begrænset

søgeresultat – emnet omtales ikke. Dette er til trods for, at standarden har været gældende siden 2014. Det

må antages, at de store banker i andre lande står over for samme problemstilling, da de ligeledes aflægger

deres regnskab efter reglerne i IFRS.

En yderligere part, som i høj grad bliver ramt af reglerne i IFRS 10, er revisor. Revisor skal revidere

vurderingerne foretaget af banken selv og samtidig sikre fuldstændighed af de oplysninger, de bliver

præsenteret for. Dette omfatter både den konkrete kontrol vurdering, samt hvorvidt grundlaget, der bliver

foretaget vurderinger ud fra, er korrekt (er alle engagementer medtaget). Dette vil i høj grad sætte revisor

under pres, da arbejdsbyrden i forbindelse hermed må anses for at være stor.

Årsagen til, at der på nuværende tidspunkt ikke kan fremfindes stærkere holdninger til problemstillingen,

hverken fra revisorer, bankerne eller regulatorerne, skal være usagt.

ESMA har for 2014 IFRS 10 som fokusområde for kvalitetskontrollen, og det vil blive interessant at følge

udfaldet af kontrollerne, da disse i høj grad vil kunne give en indikation af tilstanden, og hvorvidt

problemstillingen finder hjemmel i praksis.
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11. Bilag

11.1 Bilag 1: Uddrag fra vedtægter (egen tilvirkning)

1. Formål

1.1. Selskabets formål er, direkte eller gennem kapitalandele i andre selskaber tilknyttet

energibranchen at udvikle, drive og/eller sælge alle former for vedvarende energi samt beslægtede

aktiviteter.

2. Aktiekapitalen

2.1.  Selskabets aktiekapital udgør DKK 125.000 fordelt i aktier af DKK 1, og multipla heraf.

2.2.  Aktierne skal lyde på navn og skal noteres i selskabets ejerbog. Aktierne er ikkeomsætningspapirer,

hvorom de skal bære utvetydig og iøjnefaldende påtegning.

2.3. Ingen aktie har særlige rettigheder. Ingen aktionærer er forpligtet til at lade selskabet eller andre

indløse sine aktier helt eller delvist.

2.4. Enhver overgang af aktier kræver bestyrelsens samtykke. Bortset herfra gælder ingen

indskrænkninger i aktiernes omsættelighed.

3. Generalforsamling

3.1. Generalforsamlingen har den højeste myndighed i alle selskabets anliggender inden for de i

lovgivningen og disse vedtægter fastsatte grænser.

4. Dagsorden

4.1. På den ordinære generalforsamling skal årsregnskabet med revisionspåtegning og årsberetning

fremlægges og dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde:

1. Valg af dirigent

2. Direktionens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år

3. Fremlæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse

4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte

årsrapport.

5. Valg af bestyrelse.

6. Valg af direktion.

7. Valg af revisor

8. Eventuelle forslag

5. Generalforsamling, stemmeret og beslutninger

1.1. Hver aktie på DKK 1, giver én stemme.
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1.2. På generalforsamlingen træffes beslutninger ved simpelt stemmeflertal, idet selskabslovens

udfyldende regler vedrørende beslutninger om vedtægtsændringer skal være gældende.

6. Overgang af aktier

6.1. Ved enhver overdragelse eller anden overførsel af aktier i selskabet har aktionærerne en

forkøbsret.

7. Direktion

7.1. Selskabet ledes af en direktion bestående af 1-3 direktører, der varetager den daglige ledelse af

selskabet. Generalforsamling fastsætter vilkårene for direktionens stilling.

8. Bestyrelse

8.1. Til selskabets bestyrelse vælger generalforsamling mindst tre og højst fem medlemmer. De

generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer afgår på hvert års ordinære generalforsamling,

men kan genvælges.

8.2. De i bestyrelsen behandlede anliggender afgøres ved simpelt stemmeflertal.

8.3. Bestyrelsen har ikke andre rettigheder end dem angivet i selskabsloven.

9. Udbytte

9.1. Udbytte aftales løbende, og udloddes i forhold til den respektive ejerandel

10. Tegningsregel

10.1. Selskabet tegnes af en direktør.
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11.2 Bilag 2: Uddrag fra aktionæroverenskomst (egen tilvirkning)

1. Genstand og formål

1.1. Denne ejeraftale vedrører Vindmølleselskab A/S, og er indgået mellem Ejer 1 A/S og Ejer 2 A/S.

1.2. Selskabets formål er, direkte eller gennem kapitalandele i andre selskaber tilknyttet

energibranchen at udvikle, drive og/eller sælge alle former for vedvarende energi samt beslægtede

aktiviteter, som beskrevet i vedtægterne.

2. Generelt om indflydelse

2.1. Parterne forpligter sig til at udøve indflydelse på selskabets forhold og at gøre deres rettigheder

gældende som aktionærer i overensstemmelse med de i nærværende ejeraftale mellem parterne

nedfældede principper og retningslinjer og i øvrigt således, at de i ejeraftalen indeholdte aftaler

gennemføres.

3. Generalforsamling

3.1. Beslutninger på selskabets generalforsamlinger træffes i overensstemmelse med selskabets

vedtægter.

3.2. Følgende beslutninger kan kun træffes ved simpelt flertal (af en enig aktionærkreds):

1. Væsentlige strategiske og organisatoriske beslutninger, herunder vedrørende beslutning

om helt eller delvist ophør med eksisterende aktiviteter, beslutning om påbegyndelse af

nye aktiviteter samt salg af væsentlige aktiver.

2. Aftaler mellem selskabet på denne ene side og en part (eller en til en part i form af ejerskab

eller indflydelse direkte eller indirekte knyttet person/selskab) på den anden side.

3. Ydelse af lån til eller stille sikkerhed for selskaber eller personer (interne såvel som

eksterne)

4. Optagelse af lån

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer

6. Valg af revision

4. Bestyrelse

4.1. Ejer 1 A/S udpeger to medlemmer til bestyrelsen og Ejer 2 A/S udpeger et medlem.

4.2. I henhold til vedtægterne foretages der genvalg af bestyrelsen hver år på generalforsamlingen.

5. Direktion m.v.

5.1. Selskabets generalforsamling ansætter en direktion bestående af en person.

5.2. Direktionen træffer beslutning om alle forhold, der sædvanligvis træffes af en direktion i et

aktieselskab.

5.3. Områder som kræver bestyrelsens godkendelse:
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a) Optagelse af kreditter og garantier mv. hvis disse er udenfor de normale rammer for

forretningen.

b) Opførelse af konstruktions og driftsfaciliteter, væsentlige strukturelle ændringer til og af

driftsfaciliteter. Køb, salg og belåning af jordrettigheder.

c) Oprettelse og nedlæggelse af filialer, køb og salg af andele i andre selskaber, indtrædelse i

virksomheds forhold og kontrakter, som vedrører salg af væsentlige dele af selskabets aktiver.

d) Transaktioner hvis disse overstiger DKK 150.000 per transaktion, og DKK 400.000 per finansielle

periode.

e) Valg af revisior

f) Indgå, ændre eller ophæve kontrakter mellem aktionærer og virksomheden.

6. Overgang af aktier m.v.

6.1. Enhver overdragelse eller anden overførsel af aktier i selskabet kan kun ske efter de nedenfor

anførte regler.

6.2. Hvis en part (Part A) vil overdrage eller på anden måde overføre sine aktier helt eller delvist, er den

pågældende forpligtet til at tilbyde samtlige sine aktier til den anden part (Part B) ved anbefalet

brev, der angiver pris, betalingsvilkår og andre vilkår, og som giver den anden part (Part B) ikke

under 8 uger til at tage stilling til tilbuddet, idet datoen for udløb af acceptfristen tydeligt skal

anføres i brevet. Overdragelse til direkte eller indirekte ejede selskaber er dog tilladt uden

tilbudspligt, men skal dog forelægges og godkendes af den anden part (Part B) skriftligt.

6.3. Accepterer Part B ikke at købe de udbudte aktier, eller overholder denne ikke de fastsatte

betalingsvilkår, kan Part A i de efterfølgende 6 måneder overdrage aktierne til en tredjemand på de

vilkår, som har været forelagt Part B.

6.4. Hvis der foreligger et tilbud fra tredjemand, som omfatter samtlige aktier i selskabet, og som

indebærer kontant betaling, og som part a ønsker at acceptere og som part b ikke ønsker at

acceptere, skal ovennævnte procedure finde tilsvarende anvendelse, idet Part B  i så fald ved

overtagelse af Part A’s aktier skal betale sidstnævnte en i forhold til hans aktier svarende del af den

samlede tilbudssum.

6.5. Hvis samtlige Part A’s aktier ikke i den i ovennævnte situation er overtaget inden for 6 uger af Part

B, er denne pligtig til sammen med Part A at sælge deres aktier til tredjemand i overensstemmelse

med tredjemands tilbud.

7. Opløsning
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7.1. Hvis en part (Part A) efter sit frie skøn måtte mene at samarbejdet i selskabet parterne imellem er

således ødelagt, at et ophør af samarbejdet er ønskeligt, skal Part A kunne forlange samarbejdet

bragt til ophør efter den nedennævnte regel.

7.2. Part A skal ved anbefalet brev til Part B med mindst seks måneders varsel meddele, at Part A ønsker

at benytte denne opløsningsbestemmelse og samtidig tilbyde at købe samtlige Part B’s aktier i

selskabet i fri og ubehæftet stand mod kontant betaling med nøje angivelse af pris pr. aktie og

betalingsvilkår og samtidig fremsende dokumentation for, at Part B vil blive frigjort for en eventuel

sikkerhedsstillelse, som Part B har stillet overfor tredjemand for selskabets forpligtelser.

7.3. Part B skal da anses for at have accepteret dette tilbud, medmindre Part B inden udløbet af

acceptfristen tilbyder Part A at afkøbe samtlige dennes aktier i selskabet i fri og ubehæftet stand til

samme pris pr. aktie og betalingsvilkår som Part A selv tilbød og samtidig fremsender

dokumentation for, at Part A vil blive frigjort for en eventuel sikkerhedsstillelse, som Part A har

stillet overfor tredjemand for selskabets forpligtelser. I sidstnævnte tilfælde er Part A forpligtet til

at afstå samtlige sine aktier til denne pris og på disse vilkår til Part B, hvilken afståelse skal

gennemføres senest 14 dage efter Part B’s afgivelse af accept.

7.4. Nærværende opløsningsbestemmelse kan ikke anvendes når salgstilbud er fremset i henhold til

punkt 5.1. eller 5.3.

8. Udbytte

8.1. Udbytte aftales løbende, og udloddes i forhold til den respektive ejerandel.

9. Opsigelse

9.1. Ejeraftalen er uopsigelig.
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11.3 Bilag 3: Låneaftale (egen tilvirkning)

1. Beløb

1.1. Lånets størrelse udgør DKK 45 millioner

2. Afvikling og indfrielse

2.1. Lånet afdrages over 10 år i henhold til vedlagte afdragsmodel (ikke vedlagt)

2.2. Lånet er fuldt indfriet i 20x5

3. Rente og omkostninger

3.1. Det lånte beløb forrentes fra udbetalingsdagen. Rente og omkostninger er variable og fastsættes til

enhver tid af Bank A/S jf. de almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og

kreditter – erhvervskunder.

4. Opsigelse

4.1. Såvel Banks A/S og Vindmølleselskab A/S har altid ret til at opsige lånet med 3 måneders varsel. I så

fald skal det skyldige beløb betales, herunder påløbne renter og omkostninger til indfrielsesdagen.

4.2. Ved brud af betingelserne i denne låneaftale, har banken lov til uden varsel at opsige lånet.

5. Covenants

5.1. Årsrapporter sendes til Bank A/S senest 5 måneder efter hvert regnskabsårs afslutning.

5.2. Der udarbejdes månedligt produktionsrapporter på hver enkelt vindmøllepark med angivelse af

forventet produktion i forhold til realiseret produktion. Rapporten fremsendes senest 14 dage efter

månedsafslutningen. I den månedlige rapporteringen sker der også opfølgning på væsentlige

driftsmæssige hændelser herunder skader, forsikringssager og driftsforstyrrelser. Kvartalvis

udarbejdes der en resultatopgørelse og balance. De kvartalsvise rapporter sammenholdes med

budgettet og kommenteres.

5.3. Udkast til årsbudget sendes til Bank A/S senest 30 dage før begyndelsen af et regnskabsår.

5.4. Bank A/S skal underrettes og samtykke inden gennemførelse af ændringer i ejerkredsen.

5.5. Bank A/S skal underrettes om ændringer i selskabets ledelse.

5.6. Bank A/S skal uden ugrundet ophold underrettes om ændringer i vedtægterne. Ændring af

vedtægter (eller tilsvarende dokumenter), der kan have væsentlig negativ indflydelse på Bank A/S’

rettigheder kræver Bank A/S’ forudgående godkendelse.

5.7. Bank A/S skal uden ugrundet ophold underrettes om andre begivenheder (herunder retssager,

voldgift eller administrative indgreb) der kan få en væsentlig negativ betydning for engagementet.

5.8. Bank A/S skal uden ugrundet ophold underrettes om ethvert tilfælde af misligholdelse eller mulig

misligholdelse, der kan få væsentlig negativ betydning for engagementet.
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5.9. Selskabet må ikke optage lån eller påtage sig andre finansielle gældsforpligtelser udover gæld der

er defineret som engagementet.

5.10.  Selskabet må ikke ophøre med eller ændre forretningsaktivitet.

5.11.  Selskabet må ikke indgå i fusioner, spaltninger, rekonstruktioner, joint ventures eller deltage i

andre transaktioner, herunder opkøb af aktiver.

5.12.  Enhver ændring af selskabets regnskabsår eller væsentlige regnskabsprincipper skal straks

meddeles Bank A/S.

5.13.  Selskabet må ikke stille pant eller anden sikkerhed end over for Bank A/S.

5.14.  Der skal udtages og opretholdes forsikringer af den art, for de beløb og mod sådanne risici, som

normalt udtages af professionelle virksomheder, der udøver sammenlignelig virksomhed.

5.15. Såfremt Selskabet ikke er i stand til at tilbagebetale lånet, har Bank A/S ret til at gøre krav på sin

pant i henhold til bilag 1.

11.4 Bilag 4: Pantsætningsdokument (egen tilvirkning)

Vindmølleselskab A/S pantsætter følgende effekter til Bank A/S:

· DKK 125.000 aktier i Vindmølleselskab A/S

· Tinglyst pant i vindmølleparkerne

Pantsætningen skal tjene til sikkerhed for opfyldelse af, hvad Vindmølleselskab A/S til en hver tid måtte
blive Bank A/S skyldig.

Er der for lånet/kreditten stillet anden sikkerhed- det være sig yderligere pant eller kaution – kan
banken frit vælge i hvilken rækkefølge den vil gøre brug af de enkelte sikkerheder. De pantsatte
effekter tjener således til sikkerhed solidarisk sammen med andre pantsatte effekter, og kautionister.

Banken kan frit vælge, hvilken del af den sikrede fordring indbetalingerne afskrives på.

Pantesikkerheden omfatter tillige enhver af pantsætters nuværende og fremtidige forpligtelser overfor
banken, herunder enhver af dens afdelinger, filialer og datterselskaber.

Hvis banken bliver nødt til at tvangsrealisere de pantsatte effekter, sker det ved tvangsauktion.
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11.5 Bilag 5: Nødlidende selskabs regnskab (egen tilvirkning)
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