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EXECUTIVE SUMMARY 

The recent financial crisis has had a huge impact on both the national and international financial sector,  

As a result, several actions have been taken in order to regulate the European banks with the aim of creating 

a stable sector able to withstand financial distress. In 2012, the Danish FSA (Finanstilsynet) introduced a 

new regulation, simultaneously with a new Appendix - Annex 10, with detailed guidelines linking the 

individual impairments and provisions on loans and other receivables. 

This thesis analyses the consequences that the new regulation, concerning impairment of loans and 

receivables, has for accounting management and the auditor in respect to The Danish FSA.  

A description of  “Bekendtgørelse af finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber 

m.fl.” and the accounting standard IAS 39, leads to a clarification of whether or not the Danish regulation 

and Annex 10 differs from IAS 39 and the neutrality principle. Furthermore, the later effective IFRS 9 is 

described to explain the differences between IAS 39 and IFRS 9, but also to discuss the need to establish 

specific Danish rules and guidelines for the implementation of IFRS 9. 

Inspection reports are examined to argue for the increase in supervision by the Danish FSA and the effects 

it has for the Danish institutes, in order to emphasize the conditions that led to an increased need for 

impairments of loans and other receivables. Subsequently, a description and analysis of the auditor’s work 

and practical approach in reviewing the banks’ balancesheets, are completed.  

Based on the description, the analysis and a discussion of the different positions of the management 

accountant, the auditor and the danish FSA, we have argued that with a materiality point of view, the Danish 

regulation does not differ substantially from the accountant standard IAS 39. Nevertheless,  certain points 

are not compatible with IAS 39, and has resulted in severe consequences for the impairment of loand and 

receivebles, including the impairments charges on agriculture and property.  

The analysis of an interview with an auditor also revealed that the auditors role has shifted, and he/she 

does not only report to the company’s owners and stakeholders, but also to the Danish FSA. As a 

consequence, the auditor now also examines the financial statements in regards to the Danish FSA, as 

opposed to only the stakeholders. Hence, auditing is based on the auditor’s expectations of possible further 

investigation of the bank in favor of what might be relevant for other stakeholders. 
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1.0 INLEDNING  
I kølvandet på den velkendte finansielle krise, er den finansielle regulering kommet i fokus. Det har medført 

øget aktivitet i forskellige regulerende enheder. Aktiviten kan henføres til et stærkt politisk initiativ, både 

nationalt og internationalt, til en stærkere regulering af den finansielle sektor. Den primære begrundelse 

er, at samfundet ikke er velfungerende uden en velfungerende og ikke mindst stabil finansiel sektor.  Den 

politiske bevågenhed har derfor medført, at der fra 2008 og frem, er blevet indført en anselig mængde af 

finansiel regulering på forskellige niveauer og af forskellig karakter. Den primære udvikling er sket i EU-

regi via EU-direktiver og forordninger, men også på mellemstatsligt niveau, hvor der i Danmark kan 

konstateres en øget aktivitet fra de regulerende og tilsynsførende enheder.  

Den finansielle regulering i Danmark er primært implementeret på baggrund af forskellige direktiver og 

forordninger m.v. vedtaget i EU, såsom CRR (Kapitalkravdirektivet), og i forbindelse med 

regnskabsaflæggelsen, Kommissionens forordning (EF) Nr. 1126/2008 af 3. november 2008, hvilken har til 

formål, at fastsætte de regler, hvormed finansielle koncerner udarbejder koncernregnskab. Danmark er 

som medlemsland forpligtet til at implementere direktiverne i dansk lovgivning, hvorimod forordningerne 

har direkte retsvirkning på mellemstatsligt niveau.  

Udover det reguleringsarbejde der foretages i EU-regi, er der isoleret set i Danmark kommet et øget fokus 

på den finansielle regulering. Det har medført, at Danmark på en række områder har valgt at gå længere i 

forhold til, hvad vores medlemskab af EU forpliger os til. Det kan blandt andet konstateres i forhold til, hvor 

hurtigt vi implementerer EU-reguleringen, men der er også  områder hvor der selvstændigt er taget initiativ 

til udvikling af ny regulering. Et område der har fået en særlig opmærksomhed, er hvorledes de finansielle 

insitutter værdiansætter aktiver i forbindelse med regnskabsaflæggelsen og særligt primære aktiver i form 

af udlån. Danmark har derfor valgt, at indføre særlige krav til de finansielle institutter i forbindelse med 

regnskabaflæggelsen, hvilket er sket ved ændringen af Bekendtgørelse om finansielle rapporter for 

kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl.  

Afhandlingen har på baggrund heraf til formål at afdække de internationale regnskabsstandarder og danske 

regnskabsregler, der løbende er blevet indført. Herunder hvilke krav der er til de udarbejdede 

årsregnskaber som fastlagt i Bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og 

fondsmæglerselskaber m.fl.; herunder tillæg til vurdering af OIV og opgørelse af nedskrivningsbehov, 

udtrykt ved Bilag 10. 
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Bilag 10 og vejledningen har til formål at sikre en mere ensartet behandling af de gældende regler på 

området for nedskrivning af udlån og andre tilgodehavender. Bilag 10 og vejledningen er genstand for en 

vis skepsis, da den ifølge kreditinstitutterne, på en række områder, er inkonsistent i forhold til de 

internationale regnskabsstandarder, hvilket kan have en negativ indvirkning på sammenligningsgrundlaget 

med udenlandske pengeinstitutter. En del af kritikken af Bilag 10 og vejledningen er gået på, at 

regnskabsaflæggelsen ikke længere vil afspejle de faktiske forhold, da der reguleres efter et 

forsigtighedsprincip og ikke efter det gældende neutralitetsprincip, som bør være udgangspunktet for 

regnskabsaflæggelsen.  

Som en konsekvens af den generelle udvikling af den finansielle regulering, har tilsynsaktiviteten ligeledes 

ændret sig. Finanstilsynet er meget aktiv og har som led i den skærpede tilsynsaktivitet konstateret, at  

pengeinstitutternes vurdering af deres udlån ikke har været tilfredsstillende og har derfor påbudt større 

mernedskrivninger.  

Med udgangspunkt i ovenstående, er det afhandlingens formål at belyse og vurdere, hvordan de forskellige 

aktører forholder sig til de særlige danske krav. Det er derfor nødvendigt at redegøre for udviklingen i den 

finansielle regulering, særligt de danske regnskabsregler og de internationale regnskabsstandarder, som 

ligger til grund for kreditinstitutternes regnskabsaflæggelse. Det er ligeledes nødvendigt at redegøre for 

henholdsvis regnskabsaflæggers, revisors og Finanstilsynets holdning til de særlige danske regler, samt 

hvilke konsekvenser de eventuelle forskelle har i aktørernes perspektiv. Det er ligeledes afhandlingens 

formål at besvare, hvorvidt de danske regler er udtryk for en skærpelse i kontrast til de internationale 

regnskabsstandarder.  

Vi skal i forlængelse heraf  takke Henrik Barner Christensen, Partner i EY; Linus Emborg, Senior Analyst i 

Nykredit & Nils Peter Sørensen, First Vice President of Finance and Accounts i Nykredit Bank A/S, for deres 

redegørende og afklarende bidrag vedrørende de udfordringer Bilag 10 og vejledningen hertil, har medført 

for de danske penge- og realkreditinstitutter i forbindelse med nedskrivninger på udlån og tilgodehavender.  
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2.0 PROBLEMFORMULERING  
Hvilken forskel er der mellem de gældende internationale regnskabsstandarder og de danske 

regnskabsregler med hensyn til nedskrivninger ved udarbejdelse af årsregnskabet og hvilke 

problemstillinger giver forskellen anledning til i forholdet mellem regnskabsaflægger, revisor og 

Finanstilsynet?  

2.1 Problemstillinger  

1. Hvilken rolle besidder de tre aktører; regnskabsaflægger, revisor og Finanstilsynet, i forbindelse 

med vurderinger af nedskrivningsbehovet i penge- og realkreditinstitutter ved aflæggelse af 

årsregnskabet? 

 

2. Giver de faktiske forskelle mellem de gældende internationale regnskabsstandarder og de danske 

regnskabsregler med hensyn til nedskrivninger, anledning til interessekonflikter mellem 

regnskabsaflægger, revisor og Finanstilsynet i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskabet og 

bliver disse forskelle elimineret ved forventet fremtidig regulering? 

 

3. Hvilke holdninger har aktørerne, i forhold til de nyere regnskabsregler herunder 

Regnskabsbekendtgørelsens Bilag 10 og Vejledning for individuelle nedskrivninger og 

hensættelser, til vurdering af objektiv indikation for værdiforringelse og beregning af 

nedskrivningsbehovet?  

 

4. Skal revisor være mere opmærksom end tidligere på Finanstilsynets beføjelser i forbindelse med 

revision af penge- og realkreditinstitutter og hvordan bør revisor agere i forhold til eventuelle 

fremtidige påbud der faktisk ændrer virksomhedens finansielle stilling per balancedagen? 
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3.0 METODE 

Følgende afsnit har til formål, at afdække den videnskabelige ramme for projektet, og de metodologiske 

konsekvenser denne medfører. På baggrund af de, i forrige afsnit, opstillede problemstillinger til 

besvarelsen af problemformuleringen, er det ligeledes formålet med afsnittet at afdække de 

erkendelsesopgaver der er opstået på baggrund af disse. Besvarelsen af opgaven vil ske på baggrund af et 

teoretisk felt relevant for afhandlingens formål og belysningsområde, beskrevet indledningsvis. 

Metodeafsnittet vil afslutningsvis beskrive de anvendte data i afhandlingen, og give en kritisk vurdering af 

disse, samt en diskussion af afhandlingens reliabilitet og validitet. Opgavens struktur er illustreret 

nedenfor:  

 

Figur 1 - Afhandlingens strukturelle opbygning 
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3.1 Afgrænsning  

Det er afhandlingens hovedformål, at belyse og vurdere forskellene på de danske nedskrivningsregler og 

internationale regnskabstandarders indvirkning på regnskabsaflæggers, revisors og Finanstilsynets 

arbejde i forbindelse med penge- og realkreditinstitutternes opgørelse af udlån og andre tilgodehavender. 

Dette vil ske i henhold til de internationale regnskabsstandarder, IFRS, og de nationale regnskabsregler, 

Bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl., herunder 

Bilag 10, og den nylige udstedte Vejledning hertil.  

For at besvare afhandlingens problemformulering og underliggende problemstillinger, vil der blive anvendt 

kvalitative såvel som kvantitative data i form af love, regnskabs- og revisionsstandarder, vejledninger, 

høringer, redegørelser, artikler m.v. To kvalitative interviews vil blive udført, på baggrund af de 

modstridende forhold der vil blive belyst. En repræsentant fra henholdsvis regnskabsaflægger og revisor 

vil blive interviewet, med ønske om, at belyse den praktiske tilgang ved regnskabsaflæggelsen. 

Regnskabsaflægger vil være karakteriseret ved penge- og realkreditinstitutterne. Regnskabsstandarderne 

berører flere typer af finansielle institutter, disse vil ikke blive behandlet, da det ikke har relevans for 

besvarelse af problemformuleringen. Den kvantitative data vil i afhandlingen, bestå af statistikker der 

anvendes til, at give et indblik i de økonomiske og regnskabsmæssige konsekvenser af de implementerede 

krav. Ligeledes vil inspektionsrapporterne blive anvendt med henblik på at udforme data til belysning af de 

medførte konsekvenser, som de nye regler og Finanstilsynets arbejde har haft for nedskrivningsbehovet i 

penge- og realkreditinstitutterne.  

 Kvantitativt mål for redegørelse af de økonomiske konsekvenser de indførte nedskrivningskrav har 

haft:  

Statistisk materiale og inspektionsrapporter udstedt af Finanstilsynet  

 Kvalitativt mål for redegørelse af den gældende lovgivning for finansielle virksomheder:  

Bekendtgørelse af lov om finansiel virksomhed 

 Kvalitativt mål for redegørelse af den gældende lovgivning for revisorer ved revision af finansielle 

virksomheder: 

Bekendtgørelse om revisionens gennemførelse i finansielle virksomheder m.v. samt finansielle 

koncerner 

 Kvalitativt mål for redegørelse af Finanstilsynet arbejde og lovmæssige beføjelser til udførelse af 

tilsynsvirksomhed: 
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Finanstilsynets offentliggjorte rapporter, artikler m.v. og Lov om finansiel virksomhed 

 Kvalitativt mål for redegørelse af gældende og fremtidige forventede internationale 

regnskabsstandarder: 

IAS 39 – Finansielle instrumenter, indregning og måling og IFRS 9 – Finansielle instrumenter 

 Kvalitativt mål for redegørelse af nedskrivningskrav udstedt af Finanstilsynet for finansielle 

virksomheder:  

Bekendtgørelsen om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl., 

herunder uddybende regler i Bilag 10, samt Vejledning om individuelle nedskrivninger og 

hensættelser   

 Kvalitativt mål for redegørelse og belysning af regnskabsaflæggers og revisors rolle og holdning i 

forbindelse med indførelse af Bilag 10 og vejledningen: 

Kvalitative interviews udformet på baggrund af den anvendte teori 

 Kvalitativt mål for belysning af de samfundsmæssige konsekvenser af den øgede regulering: 

Publicerede artikler og høringer 

 

3.2 Design 

I overensstemmelse med afhandlingens belysningsområde, herunder de tre aktørers rolle, anvendes der et 

event study/event-driven research. Indførelsen af de nye nedskrivningsregler, udtrykt ved Bilag 10 og 

herefter vejledningen hertil, er ”eventet”1. Begivenheden, resulterer i multiple casestudier, hvor indførelsen 

betragtes i henhold til regnskabsaflægger og revisor. På baggrund heraf, forsøger afhandlingen at afdække 

de regnskabs- og revisionsmæssige problemstillinger Bilag 10 medfører. Dette udøves via litteraturen, 

publicerede artikler, høringer og lovgivningen, samt kvalitative interviews med de involverede parter. Der 

vil i denne forbindelse blive anvendt både kvantitative og kvalitative data, hvilket er i overensstemmelse 

med anvendelsen af case studiet.2 

Valget af case studiet skal ses i sammenhæng med den deduktive metode og den anvendte videnskabsteori 

i afhandlingen. Dette skyldes at casestudiet er kritisk i forhold til: ”gældende teori, modeller, antagelser eller 

praksis”3, hvilket det neo-positivistiske paradigme ligeledes er. Derfor anvendes også den deduktive 

                                                             
1 Bryman, Alan & Bell, Emma, Business Research Methods, 3rd Edition, side 60, ø.  
2 Andersen, Ib, Den skinbarlige virkelighed – vidensproduktion inden for samfundsvidenskaberne,4. udgave, side 120 
3 Andersen, Ib, Den skinbarlige virkelighed – vidensproduktion inden for samfundsvidenskaberne,4. udgave, side 119 
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metode, hvorpå teorierne og modellerne testes og belyses, gennem kvalitative interviews med de 

involverede parter.  

Afhandlingen har flere forskellige eksplorative mål, herunder et beskrivende forskningsmål, et forklarende 

behov og et forudsigende erkendelsesbehov.4 Disse eksplorative mål vil blive udført kronologisk gennem 

afhandlingen. Beskrivelsen har til formål, at redegøre den udvikling der har været i den finansielle sektor, 

og hvilken gældende regulering de danske penge- og realkreditinstitutter er underlagt. Analysen har til 

formål at afdække de årsagssammenhænge der er mellem de implementerede regler og 

regnskabsaflæggers, revisors og Finanstilsynets roller. I diskussionen vil de opnåede resultater i analysen, 

anvendes med henblik på, at forklare de medførte konsekvenser af de implemterede regnskabsregler. 

3.2.1 Delanalyse vedrørende problemstilling 1 

For at besvare første problemstilling, redegøres der for de forskellige aktørers rolle i forbindelse med 

aflæggelsen af årsregnskabet, revisonen og Finanstilynets inspektioner. I denne forbindelse anvendes 

Bekendtgørelsen om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl., herunder 

Bilag 10 og Vejledning om individuelle nedskrivninger og hensættelser, Bekendtgørelse af lov om finansiel 

virksomhed, samt Bekendtgørelse om revisionens gennemførelse i finansielle virksomheder m.v. samt 

finansielle koncerner. Der anvendes ligeledes relevante artikler og redegørelser af de forskellige aktørers 

arbejde og bemyndigelse.  

3.2.2 Delanalyse vedrørende problemstilling 2 

For at besvare og belyse anden problemstilling redegøres der for forskellene mellem de internationale 

regnskabsstandarder og de danske regnskabsregler, repræsenteret ved henholdsvis IAS 39 og IFRS 9, samt 

Bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl. Ligeledes vil 

relevante artikler og redegørelser fra Finanstilsynet blive anvendt for at redegøre for afgivne påbud hvor 

institutternes nedskrivninger af udlån ikke er fundet tilfredsstillende. Yderligere anvendes der kvalitative 

interviews, der har til formål at afdække eventuelle særlige forhold i forbindelse med udarbejdelsen og 

revisionen af årsregnskabet med særligt fokus på vurdering af udlån.  

  

                                                             
4 Bisch Olsen, Poul & Pedersen, Kaare, Problemorienteret projektarbejde, 3. udgave, side 188-189 
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3.2.3 Delanalyse vedrørende problemstilling 3 

De kvalitative interviews anvendes også i forbindelse med besvarelsen af tredje problemstilling. 

Interviewet med de to repræsentanter fra Nykredit udføres med henblik på at afklare hvordan henholdsvis 

penge- og realkreditinstitutterne, forholder sig til de nye regler. Interviewet med repræsentanten fra EY, 

har til hensigt at afklare hvordan revisor forholder sig til de nye regler i forbindelse med revision af penge- 

og realkreditinstitutterne. Ligeledes anvendes afgivne holdninger fra de pågældende aktører i form af 

høringssvar, artikler m.v. 

3.2.4 Delanalyse vedrørende problemstilling 4 

På baggrund af de kvalitative interviews vil afhandlingen redegøre for hvilke problemer revisor skal 

forholde sig til, i forbindelse med Finanstilsynets inspektioner. I denne forbindelse må forventningerne til 

revisors arbejde i penge- og realkreditinstitutterne, samt Finanstilsynets beføjelser ved eventuelle påbud, 

tages i betragtning.  

3.3 Teorigrundlag  

Afhandlingen tager udgangspunkt i fagområderne ekstern rapportering og revision, til besvarelse af 

problemformuleringen og underliggende problemstillinger. Begge fagområder må anvendes i denne 

forbindelse, da de begge er afhængige af hinanden, for at belyse afhandlingens formål tilfredsstillende. Den 

anvendte teori fra rapporteringsdelen vil hovedsageligt bestå af litteratur udarbejdet hertil, samt 

bekendtgørelser og reguleringer, herunder relevante IFRS-standarder og Lov om finansiel virksomhed. I 

forbindelse med revisionen, vil relevante revisionsstandarder og bekendtgørelser vedrørende revisors 

arbejdsopgaver ved revision af penge- og realkreditinstitutter blive anvendt. Ydermere vil Agent-teorien 

blive anvendt, for at forklare revisors arbejde og rolle i forbindelse med revisionen af penge- og 

realkreditinstitutterne.  
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3.4 Videnskabsteori 
Videnskabsteorien vil i afhandlingen danne rammen omkring indhentelse af empirien, udarbejdelsen af 

analysen og diskussionen af problemstillingerne. Guba definerer et paradigme som: ”Et basalt sæt af værdier 

som styrer vores handlinger – både hverdagshandlinger og handlinger forbundet med disciplinerede 

undersøgelser.”5  

Med henblik på besvarelsen af afhandlingen, anses det neo-positivistiske paradigme som værende i 

overensstemmelse med afhandlings formål og belysningsområde. De tre konsekvenser paradigmet 

afføder6, er indenfor for forfatternes opfattelse af hvordan viden opnås og den kritiske og reflekterende 

tilgang der haves ved anvendelsen af paradigmet. Derfor er det hensigten ved den anvendte 

videnskabsteori, at benytte den til en gennemgående refleksion over den anvendte data, analytiske metoder 

og konklusioner der drages i afhandlingen.7 Som nævnt ovenfor afføder det valgte paradigme tre 

konsekvenser: en ontologisk, en epistemologisk og en metodologisk konsekvens.  

3.4.1 Den ontologiske konsekvens 

Den ontologiske konsekvens af det valgte paradigme, er begrænset realisme, hvilket betyder at 

virkelighedsopfattelsen vil være begrænset af forskerens værdier og følelser.8 Derfor vil afhandlingen ikke 

opnå et fuldstændigt objektiv billede af regnskabsreglernes indvirkning på de forskellige aktørers arbejde. 

Alle valg der foretages for at besvare afhandlingens problemformulering, vil være påvirket af forfatternes 

værdier og følelser.  

3.4.2 Den epistemologiske konsekvens  

På baggrund af forfatternes værdier og følelser, vil den manglende objektvitet komme til udtryk ved de valg 

og antagelser der foretages i afhandlingen. Dette sker blandt andet ved fravalg af modeller, data og teorier, 

der ikke findes relevante for opgavens formål og belysningsområde. Dette vil ligeledes komme til udtryk 

gennem de kvalitative interviews, hvor repræsentanterne er blevet valgt på baggrund af forfatternes 

opfattelse af hvem, der bedst kan repræsentere de forskellige aktører, hvilket igen påvirker afhandlingens 

objektivitet. 

                                                             
5 Voxted, Søren, Valg der skaber viden – om samfundsvidenskabelige metoder, side 53 
6 Voxted, Søren, Valg der skaber viden – om samfundsvidenskabelige metoder, side 53 
7 Bisch Olsen, Poul & Pedersen, Kaare, Problemorienteret projektarbejde, 3. udgave, side 149 
8 Voxted, Søren, Valg der skaber viden – om samfundsvidenskabelige metoder, side 56 
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3.4.2 Den metodologiske konsekvens  

Den metodologiske konsekvens ved det neo-positivistiske paradigme er modificeret 

eksperimentel/manipulerende.9 Problemstillingerne vil blive besvaret så objektivt som muligt, hvor 

teorierne vil tage afsæt i virkeligheden, da forholdene vedrørende regnskabsreglerne skal undersøges 

under naturlige forhold i overensstemmelse med neo-positivismen.10 Derfor er det afhandlingens formål, 

at besvare problemstillingerne i overensstemmelse med den gældende regulering inden for områdene 

regnskabsaflæggelse og revision af penge- og realkreditinstitutter.  

3.5 Erkendelsesopgave  

Problemformuleringen har medført fire problemstillinger, der åbner op for syv forskellige 

erkendelsesopgaver, der skal løses for at kunne besvare afhandlingens problemformulering 

tilfredsstillende og i overensstemmelse med afgrænsningen.  

Den første problemstilling medfører følgende erkendelsesopgaver:  

Den første erkendelsesopgave er, at beskrive og redegøre for aktørernes rolle. I denne forbindelse 

regnskabsaflæggers udarbejdelse af årsregnskabet, herunder vurderingen af om instituttets kunder er 

omfattet af OIV, og hvorvidt der er et nedskrivningsbehov. Herefter en beskrivelse af revisors arbejde i 

forbindelse med revision af kreditinstitutter, og slutteligt Finanstilsynets stillingtagen til eventuelle påbud 

i forbindelse med vurderingen af kreditinstitutternes nedskrivningsbehov.  

Den anden erkendelsesopgave den første problemstilling medfører er, at beskrive hvilken regulering de 

forskellige aktører er underlagt. I forlængelse af ovenstående formål er det ligeledes hensigten med denne 

erkendelsesopgave, at afgrænse afhandlingens anvendte love m.v., ved at beskrive disse og afklare hvad de 

har af betydning for de tre aktører.  

Den anden problemstilling medfører følgende erkendelsesopgaver: 

Den tredje erkendelsesopgave er, at beskrive de gældende internationale regnskabsstandarder, som de 

danske kreditinstitutter er underlagt. Herved er det muligt at foretage en analyse af de eventuelle forskelle 

mellem de internationale regnskabsstandarder og de danske regnskabsregler. 

                                                             
9 Voxted, Søren, Valg der skaber viden – om samfundsvidenskabelige metoder, side 55 
10 Voxted, Søren, Valg der skaber viden – om samfundsvidenskabelige metoder, side 56 
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Den fjerde erkendelsesopgave er, at forklare årsagssammenhængende mellem de opgjorte forskelle i et 

internationalt og nationalt perspektiv, for derved at opklare hvordan disse kan medføre en interessekonflikt 

mellem regnskabsaflægger og revisor og Finanstilsynets ønske om en mere ensartet regulering.  

Den tredje problemstilling medfører følgende erkendelsesopgave: 

Den femte erkendelsesopgave er, at foretage kvalitative interviews med repræsentanter for 

regnskabsaflægger og revisor, for derved at kunne fremføre deres holdninger til de implementerede 

regnskabsregler vedrørende nedskrivninger og hensættelser på udlån og andre tilgodehavender.  

Den fjerde problemstilling medfører følgende erkendelsesopgaver: 

Den sjette erkendelsesopgave er gennem det kvalitative interview med regnskabsaflægger, at opklare 

hvorvidt disse anser det som nødvendigt, at foretage nedskrivninger baseret på et mere forsigtigt princip 

end tidligere. Dette med tanke på de seneste års påbud fra Finanstilsynet. 

Den syvende erkendelsesopgave er, at afklare gennem det kvalitative interview med revisor, hvilke 

udfordringer de indførte regnskabsregler har medført ved revisionen, og hvordan de ledelsesmæssige skøn 

bliver revideret. 

3.6 Dataindsamlingsmetoder  

3.6.1 Primær data 

Der vil til besvarelsen af afhandlingens problemformulering og underliggende problemstillinger, blive 

anvendt henholdsvis primær og sekundær data. Den primære data består af de føromtalte kvalitative 

interviews. Valget på kvalitative interviews er gjort på baggrund af casestudiemetoden, hvor formålet er at 

”forstå menneskers livsverden”11, i henhold til de implementerede nedskrivningsregler. 

Til interviewet anvendes det semistrukturerede interview, nærmere betegnet som dybdeinterview.12 Dette 

gøres i overensstemmelse med erkendelsen om, at der kan være forhold de interviewede ikke ønsker at 

svare på eller redegøre for, og derved er det muligt at ændre spørgsmålene herefter. Inden interviewet er 

der formuleret en oplæg, hvori der redegøres for interviewets formål, strukturen på interviewet og hvilke 

områder afhandlingen ønsker at belyse.13 Ydermere anvendes dybdeinterviewet da denne form for 

interview, anvendes i forbindelse med det egentlige undersøgelsesområde og foretages med en enkelt 

                                                             
11 Voxted, Søren, Valg der skaber viden – om samfundsvidenskabelige metoder, side 185 
12 Voxted, Søren, Valg der skaber viden – om samfundsvidenskabelige metoder, side 186 
13 Voxted, Søren, Valg der skaber viden – om samfundsvidenskabelige metoder, side 43 
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respondent.14 Ydermere består de primære data af lovgivninger og bekendtgørelser vedrørende 

regnskabsaflæggelse, revision og tilsyn af penge- og realkreditinstitutter. 

Der anvendes ligeledes kvantitative data med henblik på at redegøre for Finanstilynets arbejde i forbindelse 

med inspektionsbesøg. I denne forbindelse er inspektionsrapporter fra 2010 til 2015 blevet gennemgået. 

Rapporterne fra 2015 er blevet udeladet i den endelige analyse, da alle inspektionerne endnu ikke er 

gennemført eller offentliggjort.  

3.6.2 Sekundær data 

Den sekundære data vil bestå af empiriske data fremkommet gennem øvrige lovgivninger, bekendtgørelser, 

høringer, regnskabs- og revisionsstandarder, samt publicerede artikler relevant for emnet og 

belysningsområdet. Indhentningen af de sekundære data vil ske gennem databaser og websider udformet 

til formålet, herunder retsinformationen.dk, Finanstilsynet.dk m.v. 

3.7 Metodologi  

I overensstemmelse med det neo-positivistiske paradigme og casestudiet, anvendes der i afhandlingen den 

deduktive metode.15 Teorien anvendes i forbindelse med afhandlingens undersøgelsesområde, hvor der på 

baggrund af denne, undersøges hvilken indvirkning de implementerede regnskabsregler har for 

henholdsvis regnskabsaflægger, revisor og Finanstilsynet, der som tilsynsvirksomhed skal sikre at kravene 

og reglerne heri bliver imødekommet og overholdt. Metoden giver ligeledes mulighed for at afgrænse sig i 

forhold til de relevante teorier og bekendtgørelser, da det gennem det neo-positivistiske paradigme er 

anerkendt, at det ikke er muligt at opnå fuldstændig objektivitet.  

3.8 Kvalitetsvurdering  

Dette afsnit har til formål, at redegøre for de anvendte data i afhandlingen og gennem en kritisk vurdering, 

angive hvorvidt afhandlingens resultater kan benyttes som en redegørende undersøgelse af de 

implementerede regnskabsreglers indvirkning. 

3.8.1 Kvalitet af inddata  

Autenticitet  

Autenticiteten er høj, da majoriteten af de benyttede data er udarbejdet og publiceret af instanser med 

bemyndigelse hertil. Det samme gælder anvendte høringssvar i forbindelse med Finanstilsynets udstedelse 

                                                             
14 Voxted, Søren, Valg der skaber viden – om samfundsvidenskabelige metoder, side 186 
15 Bisch Olsen, Poul & Pedersen, Kaare, Problemorienteret projektarbejde, 3. udgave, side 154 
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af Regnskabsbekendtgørelsens Bilag 10 og vejledningen, som ligeledes er blevet publiceret af 

interessenterne selv. De kvalitative interviews er foretaget med aktører der gennem deres arbejde har en 

dybdegående indsigt i afhandlingens belysningsområde.  

Pålidelighed  

Pålideligheden i opgavens anvendte kilder er høj, da de der som nævnt ovenfor anvendes kilder i form af 

bekendtgørelser, regnskabsstandarder, m.v. I forbindelse med de kvalitative interviews er pålideligheden 

ligeledes høj, da vi efter interviewets afslutning i overensstemmelse med de involverede parter, har afklaret, 

hvilke af deres holdninger og synspunkter der må citeres i afhandlingen.16  

Repræsentativitet  

For at højne repræsentativiteten, er der i afhandlingen anvendt nyligt udstedte bekendtgørelser, til at 

udforme analysen. Det er særdeles vigtigt i denne kontekst, da der inden for afhandlingens 

belysningsområde konstant sker nye tiltag i form af EU-vedtagne direktiver og nationale regler. Derfor 

anvendes der ikke kilder, der er mere end et par år gamle, medmindre disse bekendtgørelser, 

regnskabsstandarder eller vejledninger stadig finder anvendelse i praksis. Der er i enkelte tilfælde anvendt 

kilder af ældre dato. Disse er anvendt med henblik på et redegørende formål og er derfor stadig 

repræsentative. Det er også med afhandlingens repræsentativitet i fokus, at den nye regnskabsstandard 

IFRS 9 inddrages. 

3.8.2 Kvalitet af uddata  

Det er afhandlingens formål, at redegøre for de regnskabsmæssige konsekvenser 

Regnskabsbekendtgørelsen har haft for de danske kreditinstitutter. Reliabilitet vedrører i denne kontekst 

hvorvidt det er muligt på baggrund af de samme kilder at komme til de samme konklusioner, som 

afhandlingen vil opnå.17 Reliabiliteten anses i denne sammenhæng som værende forholdsvis god, da der er 

offentlig adgang til den fornødne data, hvilket er blevet benyttet i overensstemmelse med metodologien og 

fagområderne inden for ekstern rapportering og revision. Dog erkenders det, at der er blevet fortaget 

kvalitative interviews, der ikke repræsenterer hele den finansielle sektor og interview med andre aktører 

ville sandsynligvis medføre andre synspunkter og holdninger. Ikke desto mindre er det vurderet, at de 

interviewede i henhold til opgavens problemformulering, har kunnet belyse en række forhold, der er 

karakteristisk for særligt de store penge- og realkreditinstitutter i Danmark. Derfor forventes det, at andre 

                                                             
16 Bilag 1: Godkendelse af afgivne udtalelser ved de kvalitave interviews 
17 Bryman, Alan & Bell, Emma, Business Research Methods, 3rd Edition, side 41 
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med samme formål om at redegøre for de regnskabs- og revisionsmæssige konsekvenser ville komme til 

samme konklusion.  

3.8.3 Validitet  

Validiteten opdeles i fire forskellige parametre, der alle vedrører integriteten af de konklusioner der drages 

i afhandlingen.18   

Målevaliditet  

Denne parameter vedrører hvorvidt opgavens konklusioner, redegør for de medførte konsekvenser de 

indførte regnskabsregler har for henholdsvis regnskabsaflæggelsen og revisionen i kreditinstutterne. Det 

har på baggrund af analysen og afhandlingens konklusioner, været muligt at fremføre en række 

konsekvenser. Dette er gjort med udgangspunkt i repræsentative data og kvalitative interviews, hvilket har 

belyst en række relevante konsekvenser og problemstillinger for den finansielle sektor og aktørerne heri.  

Intern validitet  

Da det har været afhandlingens formål, at belyse de medførte konsekvenser for henholdsvis 

regnskabsaflægger og revisor, må den interne validitet anses som værende forholdsvis lav. Dette kan 

henføres til, at det har været afhandlingens formål at beskrive og analysere de nye regnskabsreglers 

indvirkning for både regnskabsaflægger og revisor. Modsætningsvis ville den interne validitet have været 

høj, hvis der alene var fokuseret på regnskabsaflæggers arbejde, i forbindelse med rapporteringen under 

de nye reglers indførelse.   

Ekstern validitet 

Den eksterne validitet vedrører hvorvidt, resultaterne af undersøgelsesområdet kan benyttes i en større 

kontekst.19 Modsætningsvis den interne validitet, vurderes det at den eksterne validitet er høj, da det der 

er anlagt en generel anskueliggørelse af emnet. Dette har resulteret i muligheder for at foretage 

perspektiveringer indenfor den finansielle sektor som helhed og hvilken betydning de nye regler har haft 

for denne. Ligeledes har resultaterne givet mulighed for at anskue de medførte konsekvenser for den 

generelle samfundsøkonomi som helhed, hvilket findes relevant med tanke på den seneste udvikling og 

debat omkring penge- og realkreditinstitutterne siden finanskrisen.  

                                                             
18 Bryman, Alan & Bell, Emma, Business Research Methods, 3rd Edition, side 42 
19 Bryman, Alan & Bell, Emma, Business Research Methods, 3rd Edition, side 43 
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Kontekstvaliditet 

Denne parameter vedrører hvorvidt, det undersøgte bliver analyseret i sit naturlige miljø.20 På baggrund af 

dette anses kontekstvaliditeten at være særdeles høj, da analysen af de nye nedskrivningsregler bliver 

foretaget på baggrund af data i institutter, der gennem deres arbejde er underlagt disse regler. Dette gælder 

således også for de kvalitative interviews, der er blevet foretaget med aktørerne der til daglig anvender 

disse regler. Dette gælder også i forbindelse med diskussionen, hvor der anvendes data der udtrykker 

forskellige holdninger til reguleringen.   

                                                             
20 Bryman, Alan & Bell, Emma, Business Research Methods, 3rd Edition, side 43 



Side 21 af 129 

 

4.0 BESKRIVELSE 

4.1 Udvikling i den finansielle sektor 
Den finansielle krise der startede i 2008, er blevet karakteriseret som den værste krise siden børskrakket 

på Wall Street i 1930’erne, hvilket resulterede i den store depression.21 Årsagen til den finansielle krise skal 

findes ved massiv udstedelse af de såkaldte ”subprime-obligationer”, der finansierede det amerikanske 

ejendomsmarked og resulterede i en boligboble. ”Subprime-obligationer” blev solgt via det internationale 

kapitalmarked, og obligationerne kunne ikke leve op til den høje kreditværdighed de var tilskrevet. Dette 

medførte store likvide konsekvenser for de banker der var eksponeret mod disse obligationer, både direkte 

gennem investeringer i obligationer og indirekte gennem likviditetsgarantier. 

En stor usikkerhed omkring hvor stor en mængde af disse obligationer der var placeret i bankernes 

portefølje, gik ud over deres kreditværdighed. Den manglende tillid til bankerne resulterede ligeledes i 

fastfrosne pengemarkeder, hvilket forværrede bankernes kortfristede betalingsevne.22 På nationalt plan 

var regeringen nødsaget til, at stille garantier over for pengeinstitutterne, for at genskabe deres 

kreditværdighed over for pengeindskyderne i bankerne. Den danske Bankpakke 1 blev annonceret den 5. 

oktober 2008 med henblik på, at sikre finansiel stabilitet i Danmark.23 Staten gik med Bankpakke 1, ind og 

garanterede indskydere og andre kreditorer for deres krav mod de banker der var med i ordningen.24  

Den finansielle krise blev siden erstattet af en økonomisk krise med drastiske fald i ejendomspriserne. 

Særligt var den store nedgang i ejendomspriserne en medvirkende faktor til at pengeinstitutterne kom i 

vanskeligheder, da disse havde store ejendomseksponeringer.25 Særligt kom dette til udtryk ved Roskilde 

Bank, der var eksponeret mod risikofyldte ejendomsprojekter.26  

Flere forhold dannede grundlag for, at bankerne ikke havde den tilstrækkelige kapitaldækning. 

Gennemførelsen af Basel-II-reglerne i 2005, medførte nye metoder til opgørelse af kapitalkravet, men havde 

ikke den ønskede effekt, da de viste sig, at de ikke tog højde for hurtigt ændrede forhold.27 I samme år, blev 

forsigtighedsprincippet afløst af neutralitetsprincippet ved værdiansættelsen af udlån. Det skete efter man 

i EU-regi vedtog, at alle europæiske børsnoterede koncernregnskaber fra 2005 skulle aflægges efter IFRS. 

                                                             
21 Baldvinsson, Cato, m.fl., Dansk Bankvæsen, 6. udgave, side 66 
22 Baldvinsson, Cato, m.fl., Dansk Bankvæsen, 6. udgave, side 66 
23 Baldvinsson, Cato, m.fl., Dansk Bankvæsen, 6. udgave, side 77 
24 Baldvinsson, Cato, m.fl., Dansk Bankvæsen, 6. udgave, side 77 
25 Baldvinsson, Cato, m.fl., Dansk Bankvæsen, 6. udgave, side 67 
26 Baldvinsson, Cato, m.fl., Dansk Bankvæsen, 6. udgave, side 77 
27 Baldvinsson, Cato, m.fl., Dansk Bankvæsen, 6. udgave, side 67 
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Finanstilsynet valgte i forlængelse heraf, at ajourføre de danske regnskabsregler, således at de var 

forenelige med IFRS.28 Metoden til værdiansættelse af udlån var ikke ændret siden banklovændring i 1930 

som erstattede neutralitetsprincippet med forsigtighedsprincippet, hvilket var et resultat af bankkrisen i 

1920’erne.29 Tab måtte derfor efter ændringen i 2005 først nedskrives regnskabsmæssigt, når de var 

konstateret. Hensynet til investoreners og andre interessenters behov for en neutral tilgang, vægtede i 

denne forbindelse højere end hensynet til finansiel stabilitet.30 Ændringen i den regnskabsmæssige 

behandling af udlånene, medførte at pengeinstitutterne fik store indtægter ved tilbageførslen, men fik 

tilsvarende ikke bygget nye reserver til dækning af den forøgede mængde af udlån og risici.31 Krisen 

medførte i 2008, at flere banker fik øgede individuelle solvensbehov, kombineret med betydelige 

nedskrivninger af udlånene.32 

4.1.2 Udviklingen i danske pengeinstitutter 

Det fremgår af udviklingen i antallet af danske pengeinstitutter i perioden 2004 til 2013, at 

pengeinstitutterne konsolideres: 

 

Figur 2 - Udviklingen i antallet af danske pengeinstitutter33 

                                                             
28 Baldvinsson, Cato, m.fl., Dansk Bankvæsen, 6. udgave, side 297 
29 Baldvinsson, Cato, m.fl., Dansk Bankvæsen, 6. udgave, side 436 
30 Baldvinsson, Cato, m.fl., Dansk Bankvæsen, 6. udgave, side 437 
31 Baldvinsson, Cato, m.fl., Dansk Bankvæsen, 6. udgave, side 67 
32 Baldvinsson, Cato, m.fl., Dansk Bankvæsen, 6. udgave, side 67 
33 Finansraadet.dk – Pengeinstitutter, filialer og ansatte i tal 
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Som følge af den ændrede praksis og de gode tider i 2005 til 2007, fremgår det af nedenstående 

indeksanalyse, at der en ensidig positiv udvikling i de danske pengeinstitutter i perioden. Udviklingen 

ændrede sig drastisk efter 2007, hvor en kraftig stigning i nedskrivninger på udlån og andre 

tilgodehavender medførte et fald i institutternes indtjening. I forlængelse heraf er det bemærkelsesværdigt 

at forholdet mellem renteindtægter og renteudgifter isoleret set, har en udvikling hvor renteudgifterne 

relativt i forhold til renteindtægterne er stigende i perioden 2005 til 2008.   

 

Figur 3 - Udvikling i danske pengeinstitutter34 

  

Nedskrivninger på udlån og andre tilgodehavender er ikke medtaget i ovenstående indeksanalyse. Det 

skyldes først og fremmest, at man i Danmark i 2005 overgik fra et forsigtighedsprincip til et 

neutralitetsprincip, og dermed observeres store udsving i tallene i perioden fra 2005 til 2013. På baggrund 

heraf, fremgår udviklingen i nedskrivninger på udlån og andre tilgodehavender i nedenstående graf. Ved 

sammenligning af indeksanalysen over den generelle udvikling og illustrationen af udvikling på 

nedskrivninger, kan det konstateres, at der er en klar sammenhæng mellem udviklingen i resultat før skat 

og mængden af nedskrivninger i institutterne. 

 

                                                             
34 Finansraadet.dk – Pengeinstitutter, filialer og ansatte i tal 
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Figur 4 - Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender35 

  

I 2008 var udviklingen negativ for de danske pengeinstitutter som følge af den udløste finanskrise, hvilket 

resulterede i et samlet tab på 5,5 mia. kr.36 Ligeledes blev der i det pågældende år nedskrevet for næsten 28 

mia. kr., hvilket på daværende tidspunkt var rekordhøjt.  

I 2009 fortsatte den negative udvikling for de danske pengeinstitutter. Underskuddet før skat blev på 15,3 

mia. kr. og der blev foretaget store nedskrivninger på udlån, hvilke endte på 58 mia. kr. En betragtelig 

stigning i forhold til året før og dermed endnu en rekord. Ligeledes faldt udlånene med 13 procent, 

sammenlignet med niveauet fra 2007. Kernekapital- og solvensprocent steg som følge af henholdsvis 

statslige kapitalindskud og en reduktion i pengeinstitutternes balance. 

I 2010 var pengeinstitutternes årsregnskaber stadig påvirket af nedskrivninger og hensættelser på udlån 

og garantier.37 Den generelle udfordring for pengeinstitutterne var fortsat kreditrisikoen, hvilket særligt 

berørte de pengeinstitutter der havde en sårbar kapitaloverdækning. Dette skyldtes den fortsatte 

usikkerhed om udviklingen i de makroøkonomiske konditioner. Kreditrisikoen kunne i særdeleshed 

tilskrives landbrug og ejendomme som mange af de mindre pengeinstitutter var eksponeret imod, hvilket 

har betød store nedskrivninger i henholdsvis 2009 og 2010. Pengeinstitutterne havde et samlet overskud 

på 4,1 mia. kr. før skat – en positiv udvikling sammenlignet med et underskud på 15,6 mia. kr. i 2009. Årets 

                                                             
35 Finansraadet.dk – Pengeinstitutter, filialer og ansatte i tal 
36 Finanstilsynet, Markedsudviklingen i 2008 for pengeinstitutter, side 1 
37 Finanstilsynet, Markedsudviklingen i 2010 for pengeinstitutter, side 3 
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nedskrivninger endte i denne periode på 36 mia. kr. For sektoren er kernekapital- og solvensprocenten 

steget som følge af en forøget kernekapital og en reduktion i risikovægtede poster.  

I 2011 oplevede pengeinstitutterne en tilbagegang, målt ved årets overskud, på 3,6 mia. kr., hvilket fortsat 

kunne tilskrives høje nedskrivninger og en svag konjunkturudvikling.38 Pengeinstitutternes årsregnskaber 

var på dette tidspunkt påvirket af en faldende kerneindtjening, samt fortsat store nedskrivninger og 

hensættelser på udlån og garantier, hvor årets samlede nedskrivninger endte på 24 mia. kr.39 

Pengeinstitutterne havde et større overskud i 2012 på 7,5 mia. kr., sammenlignet med 3,6 mia. kr. fra året 

før. Stigningen i overskuddet kunne i denne forbindelse henføres til stigende kursreguleringer.40 

Nedskrivninger steg sammenlignet med året før fra 24,3 mia. kr. til 26,9 mia. kr. Dele af nedskrivningerne 

kunne ifølge Finanstilsynet tilskrives ændringer i regnskabsbekendtgørelsen den 1. april 2012.41 På grund 

af faldende udlån oplevede pengeinstitutterne et fald i nettorenteindtægter. I 2012 fik Finanstilsynet med 

mandat fra Folketinget indført et lempeligt krav til bankernes solvensbehov. Dette indebar en sondring 

mellem henholdsvis et hårdt krav på 8 procent (minimumskapitalkravet) og et blødt solvensbehov.42 Dette 

gav bankene mulighed for at få rettet op på forretningen. I samme år gik Finanstilsynet over til en ny 

metode, 8+ metoden, til opgørelse af solvensbehovet med: ”Vejledning om tilstrækkelig basiskapital og 

solvensbehov i kreditinstitutter”.    

4.1.3 Udviklingen i danske realkreditinstitutter 

Som følge af fald i ejendomspriserne for både en-familiehuse og ejerlejligheder, på henholdsvis 10 og 14 

procent, var der i 2008 blevet stillet supplerende sikkerheder for 28 mia. kr.43 Realkreditinstitutterne 

oplevede et fald i årets resultat før skat, fra 10,7 mia. kr. i 2007 til 2 mia. kr. i 2008. Denne udvikling kunne 

henføres til store kurstab på værdipapirbeholdningerne. Ydermere havde realkreditinstitutterne 

nedskrivninger på udlån for 1,3 mia. kr.  

Som følge af den fortsatte økonomiske nedgang i 2009, og dermed en væsentlig fremadrettet risiko for 

realkreditinstitutterne, var det nødvendigt at sikre sig mod disse risici. Dette resulterede i, at 

realkreditinstitutterne havde stillet 52 mia. kr. i supplerende sikkerhed i henhold til SDO-lovgivningen.44 

                                                             
38 Finanstilsynet, Markedsudviklingen i 2011 for pengeinstitutter, side 3 
39 Finanstilsynet, Markedsudviklingen i 2011 for pengeinstitutter, side 4 
40 Finanstilsynet, Markedsudviklingen i 2012 for pengeinstitutter, side 4 
41 Finanstilsynet, Markedsudviklingen for pengeinstitutter – Halvårsartikel 2013, side 5 
42 Finanstilsynet, Markedsudviklingen i 2012 for pengeinstitutter, side 5 
43 Finanstilsynet, Markedsudviklingen i 2008 for realkreditinstitutter, side 1 
44 Finanstilsynet, Markedsudviklingen i 2009 for realkreditinstitutter, side 3 
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Realkreditinstitutterne havde nedskrivninger på udlån og garantier på 4,6 mia. kr. De kunne dog stadig vise 

et positivt resultat før skat på 7,0 mia. kr., hvilket kunne tilskrives en stigning i kerneindtjeningen og en 

stigning i kursreguleringer.  

I 2010 var realkreditinstitutterne stadig påvirket af en fortsat lav rente. Dette medførte at 

rentetilpasningslån udgjorde 70 procent af den samlede beholdning af realkreditudlån, fem procent højere 

end året før. Udviklingen i 2010 betød at realkreditinstitutterne fortsat måtte afsætte den nødvendige 

kapital for, at sikre sig mod eventuelle rentestigninger og ejendomsprisfald.45 Realkreditinstitutterne kom 

ud med et overskud på 9,5 mia. kr., hvilket var 2,0 mia. kr. bedre sammenlignet med året før. Stigningen 

kunne jævnfør Finanstilsynet tilskrives et fald i nedskrivninger på udlån. Det lave nedskrivningsniveau 

kunne i 2010 tilskrives den fortsatte lave arbejdsløshed og det lave renteniveau. 

Faldende ejendomspriser betød yderligere krav til realkreditinstitutters supplerende sikkerhedsstillelse. 

Dette resulterede i yderligere 30 mia. kr. i sikkerhedsstillelse i henhold til en SDO/SDRO godkendelse, ud 

over den allerede lovpligtige sikkerhedsstillelse på 89 mia. kr. i starten af året. SDO/SDRO finansieret udlån 

udgjorde 69 procent af de samlede realkreditudlån.46 Realkreditinstitutterne oplevede et fald i overskuddet 

fra 9,5 mia. kr. i 2010 til 4,8 mia. kr. i 2011.47 

I 2012 var realkreditinstitutternes resultat før skat steget til 9,0 mia. kr., hvilket var en forbedring på 4,2 

mia. kr. i forhold til det foregående år. Ligeledes steg nedskrivninger af udlån med 38 procent i 2012, fra 2,8 

mia. kr. i 2011, til 3,9 mia. kr. Stigningen i nedskrivninger kunne henføres til et fald i ejendomspriserne. 

Ultimo 2012 havde realkreditinstitutterne med en SDO/SDRO godkendelse stillet 128 mia. kr. i supplerende 

sikkerhed, herudover havde de i henhold til den lovpligtige supplerende sikkerhed stillet 141 mia. kr. i 

sikkerhed.48  

  

                                                             
45 Finanstilsynet, Markedsudviklingen i 2010 for realkreditinstitutter, side 3 
46 Finanstilsynet, Markedsudviklingen i 2011 for realkreditinstitutter, side 3 
47 Finanstilsynet, Markedsudviklingen i 2011 for realkreditinstitutter, side 6 
48 Finanstilsynet, Markedsudviklingen i 2012 for realkreditinstitutter, side 3 
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4.2 Regulering af den finansielle sektor  

Udviklingen i den finansielle sektor under finanskrisen har påkaldt sig meget politisk bevågenhed, og det 

har gennem krisen således været et politisk ønske, at gøre særligt den finansielle sektor stærkere gennem 

øget og mere præcis regulering.  

Den politiske bevågenhed har givet anledning til udarbejdelse og ændring af både regulativer, direktiver, 

standarder og love, både på nationalt og internationalt plan. I den finansielle sektor i Europa er der sket en 

stor udvikling, med formålet om at skabe en stabil og stærk sektor. Denne udvikling startede i 2008/09 

blandt andet med introduktionen af The Single Rulebook, formålet var hermed at skabe ensartede og 

harmoniserede regler for de finansielle institutter i Europa via EBA – European Banking Authority.49 Det 

var et ønske at indføre regler omkring sammensætning af basiskapital, solvens m.v. via CRD- og senere CRR-

direktiverne. Førnævnte regler er blevet udviklet ligeledes med fokus på kontinuerligt at harmonisere 

reglerne i den finansielle sektor inden for EU.  

Ikke alene internationalt men også nationalt har der været, et stigende fokus på at stramme op på de 

gældende regnskabsregler for den finansielle sektor. Det stigende fokus har blandt andet har ført til en 

skærpet regulering i forbindelse med værdiansættelse af udlån og andre tilgodehavender. Ligeledes har 

Finanstilsynet fået øgede beføjelser i forhold til, at gennemføre en skærpet finansiel regulering 

eksemplificeret ved FIL § 124, stk. 4: ”Finanstilsynet kan pålægge pengeinstituttet eller realkreditinstituttet 

at foretage nedskrivninger …” FIL § 196: ”Finanstilsynets fastsætter nærmere regler for årsrapporten, 

herunder regler om indregning og måling af aktiver, forpligtelser, indtægter og omkostninger, opstilling af 

resultatopgørelse og balance krav til noter og ledelsesberetning.”50 

Overstående giver anledning til, at beskrive mere specifikt hvordan udviklingen af finansiel regulering er 

sket gennem internationale anbefalinger, via Europæisk lovgivning og senere lovgivning på mellemstatsligt 

niveau, herunder i Danmark. Beskrivelsen i afhandlingen vil tage udgangspunkt i forskellene mellem de 

gældende internationale regnskabsstandarder og de danske regnskabsregler med hensyn til 

nedskrivninger, ved udarbejdelse af årsregnskabet. Den europæiske og således også danske regulering af 

indregning og måling af udlån og andre tilgodehavender, udspringer af det arbejde der er foretaget i det 

internationale samarbejde under IFRS. IFRS er det øverste organ og en non-profit organisation der arbejder 

for, at sikre en fælles og ensartet tilgang til aflæggelse af finansiel rapportering. Dette arbejde sker via det 

                                                             
49 Eba.europe.eu – The Single Rulebook 
50 Bekendtgørelse af lov om finansiel virksomhed 
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såkaldte International Accounting Standards Board (IASB). IASB udgiver således regnskabsstandarder, 

herunder henholdsvis International Accounting Standards (IAS) og senere International Financial 

Reporting Standards (IFRS). Standarderne udarbejdes i tæt samarbejde mellem alle interessenter, 

herunder: investorer, regulerende enheder, virksomhedsledere, revisorer og andre. Dette sikrer, at alle kan 

tilslutte sig det arbejde der ender ud i vejledende standarder, herunder IAS 39 og kommende IFRS 9.  

Den overstående proces for udarbejdelse af internationale standarder har dog som sådan ikke retsvirkning 

i de enkelte lande. Det skal hertil bemærkes at der findes andre organer der udarbejder standarder til brug 

for regnskabsaflæggelsen, hvilke er implementeret i andre lande, herunder US GAAP – ”Generally Accepted 

Accounting Principles”.  

I Europa tages der udgangspunkt i det arbejde der foretages i IFRS-regi. Der kan dog forekomme forskelle 

mellem IFRS-standarderne og de endelige implementerede standarder via EU-forordninger og derfor også 

før de har retsvirkning i Danmark. EU har den proces, at når IASB har udarbejdet nye standarder til brug 

for regnskabsaflæggelse, kommer disse igennem EU-kommissionens arbejde, hvor eventuelle ændringer 

finder sted. Herefter stilles forslaget til implementering i EU-parlamentet, som vedtager de foreslåede 

standarder, eksempelvis Kommissionens forordning (EF) Nr. 1126/2008 af 3. november 2008.51 Denne 

forordning, er en konsolideret tekst over alle de regnskabsstandarder der er blevet vedtaget før dette 

tidspunkt og denne forordning er stadig gældende i EU-regi og har direkte retsvirkning i Danmark. Der er 

således også fastslået, at alle koncernregnskaber er underlagt de internationale regnskabsstandarder, i 

overensstemmelse med de implementerede standarder der er vedtaget gennem den europæiske 

forordning.  

Der er derfor en meget klar proces fra udarbejdelsen af standarder via IASB til retsvirkning i dansk lov, 

hvilket kan illustreres således:  

                                                             
51 Kommissionens forordning (EF) Nr. 1126/2008 af 3. november 2008 
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Figur 5 - Reguleringstragt52 

 

4.3 De tre aktører 

4.3.1 Regnskabsaflægger  

Regnskabsaflægger er i denne afhandling defineret som penge- og realkreditinstitutter. Disse er reguleret i 

Bekendtgørelse af lov om finansiel virksomhed og skal ved udarbejdelse af koncernregnskabet aflægge efter 

IFRS-standarderne som vedtaget i EU-forordningen i overensstemmelse med § 183, stk. 3, i Bekendtgørelse 

af lov om finansiel virksomhed.53 Selskaber der ikke er omfattet af § 183, stk. 3, aflægger alene efter FIL § 

183, stk. 1., som henviser til § 196, hvorved det fremgår at Finanstilsynet fastsætter nærmere regler for 

aflæggelse af årsregnskaber, hvilke er fastsat i Bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter 

og fondsmæglerselskaber m.fl. I forbindelse med afhandlingens formål, betragtes regnskabsaflægger 

udelukkende mht. krav om nedskrivninger m.v. i overensstemmelse med Bekendtgørelse om finansielle 

rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl., herunder Bilag 10. 

Realkreditinstitutter anvender som udgangspunkt ikke Regnskabsbekendtgørelsens Bilag 10, da de er 

omfattet af Regnskabsbekendtgørelsens § 50, stk. 1-3. De anvender dog Bilag 10 og vejledningen som 

fortolkning i forbindelse med værdiansættelsen af deres realkreditlån.  

                                                             
52 Figur ved egen tilvirkning  
53 Bekendtgørelse af lov om finansiel virksomhed 
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4.3.2 Revisor  

Kombinationen af kreditinstitutters forretningsaktiviteter og samfundsmæssige betydning har medført 

supplerende krav til revision af disse, i forhold til revision af andre erhvervsdrivende virksomheder.54 

Jævnfør Bekendtgørelse om revisionens gennemførelse i finansielle virksomheder m.v. samt finansielle 

koncerner § 4, skal den eksterne revisor revidere årsregnskabet i overensstemmelse med god revisorskik, 

og kontrollere om de er aflagt i overensstemmelse med lovgivningen og eventuelle andre krav til 

regnskabsaflæggelsen.55  

Ved revision af pengeinstitutter gælder en række særbestemmelser, jf. Kapital 6, §§ 33 – 34. Revisor skal i 

protokollatet konkludere hvorvidt pengeinstituttets måling af udlån og garantier er foretaget i 

overensstemmelse med gældende regler.  

Revisor er helt overordnet offentligheden tillidsrepræsentant i overensstemmelse med Lov om godkendte 

revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven): ”Revisor er offentlighedens tillidsrepræsentant under 

udførelse af opgaver efter § 1, stk. 2. Revisor skal udføre opgaverne i overensstemmelse med god revisorskik”.56 

Revisor skal således foretage de nødvendige handlinger for derved, at opnå tilstrækkelig overbevisning om, 

at regnskabet giver et retvisende billede: ”Revisor skal under udførelse af opgaver efter § 1, stk. 3, udvise 

professionel kompetence og fornøden omhu.”57  

Det er nødvendigt for besvarelse af afhandlingens problemformulering og underliggende problemstillinger, 

at redegøre for revisors holdning og interesser i forbindelse med analysen af forskellene mellem de danske 

regnskabsregler og internationale regnskabsstandarder. Revisor skal i væsentlig grad være opmærksom på 

reguleringsudviklingen, da han i forbindelse med sin påtegning udtaler sig om hvorvidt, selskabet 

præsenterer den underlæggende aktivitet i overensstemmelse med de gældende regler og praksis.   

4.3.3 Finanstilsynet  

Finanstilsynet er en del af Erhvervs- og Vækstministeriet, hvor Finanstilsynets primære opgave er at: 

“beskytte indskydere, obligationsindehavere, forsikringstagere, værdipapirområdet og andre brugere af 

systemet”.58 

                                                             
54 Baldvinsson, Cato, m.fl., Dansk Bankvæsen, 6. udgave, side 417 
55 Baldvinsson, Cato, m.fl., Dansk Bankvæsen, 6. udgave, side 420 
56 Lov om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven) 
57 Bekendtgørelse af finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl. 
58 Baldvinsson, Cato, m.fl., Dansk Bankvæsen, 6. udgave, side 435 
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Dette gennemføres i praksis ved, at være tilsynsmyndighed for overholdelse af reglerne i Lov om finansiel 

virksomhed (FIL). Finanstilsynet har hjemmel hertil i FIL § 344 - § 359.59 Finanstilsynet kan deles op i tre 

hovedområder hvorpå de arbejder og fører tilsyn: Tilsynsvirksomhed, Lovgivningsarbejde og Information. 

Hovedopgaven er i denne forbindelse at føre tilsyn med finansielle virksomheder, herunder penge- og 

realkreditinstitutter. Dette er for, at sikre, at de har den fornødne kapital i forhold til de risici 

virksomhederne har påtaget sig, samt at regnskabet er aflagt i overensstemmelse med gældende lovgivning. 

Udover at agere som tilsynsmyndighed, er Finanstilsynet også medvirkende ved udformning af den 

finansielle lovgivning og udformer i denne forbindelse bekendtgørelser på det finansielle område. Den 

generelle udvikling har siden 2008 været, at Finanstilsynet har fået en stadig større grad af beføjelser og 

mulighed for direkte, at regulere og påbyde forskellige tiltag og forhold i de enkelte pengeinstitutter. 

Herunder i FIL § 350, som blev indført i 2009 og betød at Finanstilsynet skal sikre at den finansielle stabilitet 

bliver bibeholdt. Dette er illustreret i figuren nedenfor: 

 

Figur 6 – Finanstilsynets reakstionsmuligheder60 

Yderligere er det Finanstilsynets opgave, ”at tilliden til den finansielle sektor bevares både i samfundet og hos 

den enkelte”.61 Dette sker gennem at den finansielle lovgivning overholdes, ved deltagelse i udformningen 

af den finansielle lovgivning, samt at indsamle og formidle information om den finansielle sektor: 

”Finanstilsynet deltager i udformningen af den finansielle lovgivning ved at rådgive regeringen om disse 

spørgsmål, at udstede bekendtgørelser og at deltage i internationale forhandlinger om bl.a. EU-direktiver”.62  

                                                             
59 Baldvinsson, Cato, m.fl., Dansk Bankvæsen, 6. udgave, side 438 
60 Figur ved egen tilvirkning 
61 Baldvinsson, Cato, m.fl., Dansk Bankvæsen, 6. udgave, side 435 
62 Baldvinsson, Cato, m.fl., Dansk Bankvæsen, 6. udgave, side 435 



Side 32 af 129 

 

Finanstilsynets primære opgave gennemføres ved at undersøge institutternes forhold, og såfremt 

oplysninger er nødvendige, skal institutterne fremvise disse.63 En af de væsentligste aktiviteter 

Finanstilsynet udøver er inspektioner i pengeinstitutterne, for vurdering af nedskrivningsbehov og 

opgørelse af solvensbehov.64 Inspektionen sker ved at pengeinstituttet besøges, og de forhold der findes 

relevante gennemgås af Finanstilsynet. Finanstilsynet drøfter i denne forbindelse forholdende med 

direktionen, de ledende medarbejdere, og henholdsvis den interne og eksterne revisor. En mere omfattende 

inspektion, vil medføre at Finanstilsynet skal afholde møde med bestyrelsen, direktion og revisoren, hvor 

Finanstilsynet kan meddele deltagerne om de gjorte konklusioner. Konklusionerne der er blevet noteret på 

baggrund af inspektionen fremsendes efterfølgende i form af en rapport til ledelsen og den eksterne revisor, 

hvori der gives risikooplysninger og påbud.65 

Finanstilsynets undersøgelser forventes at fortsætte, jævnfør Finanstilsynets strategi 2015, da 

Finanstilsynet ønsker at bestræbe sig på at udvikle: ” (…) en god fornemmelse for, hvor tingene bevæger sig 

hen. Og særligt, hvor tingene måske går lige lovligt stærkt i forhold til en ansvarlig kontrol med risikoen”.66 De 

uddyber og påpeger, at Finanstilsynet ikke skal kontrollere hvert skridt der foretages i de finansielle 

institutter men at de skal have: ”et kritisk blik for, om det, der foregår, er sundt og forsvarligt, og om de 

gældende regler efterleves i den daglige drift”.67 

                                                             
63 Baldvinsson, Cato, m.fl., Dansk Bankvæsen, 6. udgave, side 438 
64 Baldvinsson, Cato, m.fl., Dansk Bankvæsen, 6. udgave, side 445 
65 Baldvinsson, Cato, m.fl., Dansk Bankvæsen, 6. udgave, side 445 
66 Finanstilsynet, Strategi 2015 – 18 nye initiativer, side 10 
67 Finanstilsynet, Strategi 2015 – 18 nye initiativer, side 11 
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Figur 7 - Finanstilsynet mission og vision68 

4.4 Agent-Principal teorien  
Agent-Principal teorien går i al sin enkelthed ud på, at en principal ansætter en agent til at handle på hans 

vegne.69 Med udgangspunkt i afhandlingens belysningsområde, vil principalen være bestyrelsen af penge- 

eller realkreditinstituttet, der ansætter en direktion eller ledelse til, at lede virksomheden i 

overensstemmelse med bestyrelsens (ejernes) interesser. Det umiddelbare problem som Agent-Principal 

teorien adresserer, er principalens sikring af, at agenten arbejder i dennes bedste interesse. Der er 

forskellige typer af agent-problemer, der vil blive beskrevet yderligere i følgende afsnit. Som 

udgangspunktet forventes det, at agentproblemerne vil have stor indflydelse på aflæggelsen af finansielle 

rapporter. Dette medfører ifølge litteraturen på området et stort behov for en effektiv og kompetent ekstern 

revision der kan overvåge agenten. Dermed sikres en forøgelse i kvaliteten af instituttets 

regnskabsaflæggelse.  

”Agency relationship” vedrører to aspekter, som sammen skaber agentproblemer. Det første vedrører 

potentielle konflikter mellem principalen og agenten, hvilket kan medføre at agenten arbejder mod 

principalens interesser. Det andet problem i denne forbindelse er principalens manglende mulighed for at 

observere agentens handlinger.  

                                                             
68 Finanstilsynet, Strategi 2015 – 18 nye initiativer, side 12 
69 Mitnick, Barry M., The theory of agency: The policing “Paradox” and regulatory behavior, side 1 
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Agentproblemer opdeles i tre forhold, der på hver deres måde skaber problemer, alt efter hvordan forholdet 

mellem agenten og virksomheden er konstrueret, samt hvordan virksomhedens økonomiske tilstand er. De 

tre forhold er: “leverage, management ownership and free cash flow.”70 

Det første agentproblem, leverage, postulerer at agenten, på ejernes vegne, har interesse i at overføre 

rigdom fra gældsejerne ved for eksempelvis at udbetale udbytte til ejerne, i stedet for at investere i 

profitable projekter eller omstrukturere gæld/egenkapital forholdet.  

Det andet agentproblem, management ownership, giver en anledning til et asymmetrisk 

informationsproblem. Jo mindre ejerskab agenten har i virksomheden, jo mere viden om virksomhedens 

aktiviteter vil agenten have sammenlignet med ejerne. Adskillelsen af ejerskab og kontrol af virksomheden, 

medfører en manglende mulighed for overvågning af agentens handlinger, der potentielt kan betyde at 

agenten foretager handlinger der ikke er værdiskabende. Jo større adskillelsen mellem ejerskab og kontrol 

af virksomheden, jo større er kravet til at udforme kontrakter, således at agenten foretager handlinger, der 

er værdiskabende for ejerne.  

Det tredje agentproblem, free cash flow, postulerer, at ved store frie pengestrømme, har agenten mulighed 

for at afholde store udgifter, der har en negativ nutidsværdi, i stedet for at betale udbytte til ejerne, eller 

foretage tilbagekøb af aktier. 

Der er to måder hvorpå ejerne kan begrænse ovenstående agentproblemer, eller i det bedste fald undgå 

dem. Ejerne af virksomheden etablerer passende incitamenter, så agenten arbejder i overensstemmelse 

med ejernes interesser. Den anden måde er at overvåge agentens arbejde og handlinger gennem 

ansættelsen af en revisor, der kan kontrollere og kommunikere til ejerne gennem påtegning og 

revisionsprotokollat m.v. 

Nedenfor er agent-principal forholdet illustreret, hvor virksomhederne som principal har ansat en 

virksomhedsledelse, som på deres vegne skal opfylde ejernes interesser. Herudover er det revisors ansvar 

at regnskabet og balancen er opgjort i overensstemmelse med gældende regler og standarder på området. 

Ansættelsen af en revisor skal ligeledes findes i den asymmetriske information, udtrykt ved at agenten har 

adgang til mere information end ejerne har, og derved har sværere ved at overvåge effektivt om hvorvidt 

agenten varetager ejernes interesser. Et andet problem som agent-teorien postulerer er, at både principalen 

og agenten handler rationelt og dermed ønsker at optimere deres egen ”rigdom” - det vil sige, at agenten 

                                                             
70 Miettinen, Johanna, The Effect of Audit Quality on the Relationship Between Audit Committee Effectiveness, side 11 
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kan foretage handlinger og valg der arbejder imod principalen, for egen vindings skyld. Dette dilemma 

bliver i litteraturen refereret som ”moral hazard”-problemet.71 

 

Figur 8 - Agent-Principal teorien72 

 

  

                                                             
71 Adams, Michael B., Agent Theory and the Internal Audit, side 2 
72 PowerPoint Præsentation, Revision 2 ved Caroline Aggestam-Pontoppidan, marts 2014, slide 24 
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4.5 Internationale regnskabsregler  

Afsnittet har til formål, at redegøre for de internationale regnskabsregler, vedtaget i EU-regi. De 

internationale regnskabsregler vil omfatte den gældende regnskabsstandard IAS 39, samt IFRS 9, der 

forventes at erstatte IAS 39 i 2018. Det er formålet at beskrive de to standarder, for at identificere og 

analysere forskellene heri og hvilke konsekvenser disse vil have for de fremtidige regnskabsaflæggelser, 

herunder nedskrivninger på udlån og andre tilgodehavender. 

4.5.1 IAS 39 
Formålet med Kommissionens forordning (EF) Nr. 1126/2008 af 3. november 2008 er, at implementere og 

lovgøre de internationale regnskabsstandarder. Alle regnskabsstandarder som vedtaget i forordningen 

indledes med, at beskrive regnskabsstandardens formål. Dette er tilsvarende gældende for IAS 39: 

”Formålet med denne standard er at fastlægge principperne for indregning og måling af finansielle aktiver, 

finansielle forpligtelser samt visse kontrakter vedrørende køb eller salg af ikke-finansielle aktiver. Krav 

vedrørende præsentation af oplysninger om finansielle instrumenter er anført i IAS 32 Finansielle 

instrumenter: Præsentation. Krav vedrørende oplysning om finansielle instrumenter er anført i IFRS 7 - 

Finansielle instrumenter: Oplysninger”.73  

 

IAS 39 fastsætter de generelle regler og principper for indregning og måling af finansielle aktiver og 

finansielle forpligtelser. IAS 39 anvendes således på henholdsvis afledte finansielle instrumenter 

(derivater) og primære finansielle instrumenter, herunder hvad der som ofte i kreditinstitutter er benævnt 

som ”Udlån og andre tilgodehavender til amortiseret kostpris”.74 

Nedenfor ses en figur vedrørende indregning, måling og ophør af indregning af finansielle instrumenter. I 

overensstemmelse med afhandlingens formål, er områderne der vil blive beskrevet markeret: ”Måling ved 

første indregning, Måling af finansielle aktiver, og Værdiregulering”. 

                                                             
73 Kommissionens forordning (EF) Nr. 1126/2008 af 3. november 2008 
74 Deloitte – Introduktion til de internationale regnskabsstandarder, side 263  
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Figur 9 - IAS 39, Finansielle instrumenter75 

4.5.1.1 Første indregning 

Da det er afhandlingens formål, at belyse værdiansættelsen af udlån, beskæftiger afhandlingen sig også 

udelukkende med denne type af finansielle instrumenter. Den amortiserede kostpris i IAS 39 er defineret 

således: ”Finansielle aktivers eller finansielle forpligtelsers amortiserede kostpris er det beløb, hvortil et 

finansielt aktiv eller en finansiel forpligtelse første gang er målt, med fradrag af betalte afdrag på hovedstolen, 

med tillæg eller fradrag af akkumulerede afskrivninger ved anvendelse af den effektive rente-metode på en 

eventuel forskel mellem dette oprindelige beløb og det beløb, der betales ved udløb, og med fradrag af eventuel 

reduktion (direkte eller ved anvendelse af hensættelseskonto) ved værdiforringelse eller uerholdelighed.”76 Den 

amortiserede kostpris er således ikke udtryk for en dagsværdi, men udtryk for værdien af udlånet på 

transaktionstidspunktet.  

Den først indregning af et aktiv eller en forpligtelse er tidspunktet for transaktionen og er typisk udtrykt 

ved transaktionsprisen: ”Når et finansielt aktiv eller en finansiel forpligtelse indregnes første gang, skal 

virksomheden måle aktivet eller forpligtelsen til dagsværdi samt i tilfælde af et finansielt aktiv eller en finansiel 

                                                             
75 Deloitte – Introduktion til de internationale regnskabsstandarder, side 263  
76 Kommissionens forordning (EF) Nr. 1126/2008 af 3. november 2008, Defintioner vedrørende indregning og 
måling 
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forpligtelse, som ikke er indregnet til dagsværdi med indregning i resultatopgørelsen af ændringer i dagsværdi, 

transaktionsomkostninger, som kan henføres direkte til erhvervelsen eller udstedelsen af det finansielle aktiv 

eller den finansielle forpligtelse”.77 

4.5.1.2 Klassifikation 

Efterfølgende måling af et aktiv eller en forpligtelse er udtryk for den løbende måling efter første 

indregning. Der findes forskellige metoder til måling af forskellige aktiver og forpligtelser alt efter formålet 

med erhvervelsen af aktivet eller forpligtelsen. Målingen og klassifikationen har således effekt på hvordan 

værdien reguleres i regnskabet, samt hvordan eventuelle værdiændringer skal behandles og klassificeres. 

I IAS 39 opdeles finansielle aktiver i forskellige kategorier som følger:  

”Ved måling af et finansielt aktiv efter første indregning opdeles finansielle aktiver i henhold til denne standard 

i følgende fire kategorier…:  

a) finansielle aktiver til dagsværdi med indregning i resultatopgørelsen af ændringer i dagsværdi  

b) hold-til-udløb-investeringer  

c) lån og tilgodehavender, og  

d) finansielle aktiver disponible for salg”78 

                                                             
77 Kommissionens forordning (EF) Nr. 1126/2008 af 3. november 2008, IAS 39, punkt 43 
78 Kommissionens forordning (EF) Nr. 1126/2008 af 3. november 2008, IAS 39, punkt 45 
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Figur 10 - Klassifikation af finansielle aktiver79 

                                                             
79 CBS – cand.merc.aud studiet den 29. april 2014, Finansielle aktiver, forpligtelser og egenkapital, Powerpoint 
præsentation, slide 13, af Thomas Hjortkjær Petersen – ekstern underviser på CBS 
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4.5.1.3 Måling 

Med baggrund i opgavens formål beskrives værdiregulering af aktiver indregnet til amortiseret kostpris, 

hvilket er defineret som: ”lån og tilgodehavender, som en virksomhed enten erhverver eller skaber ved at stille 

penge, varer eller tjenesteydelser til direkte rådighed for debitor, medmindre disse klassificeres som 

”dagsværdi med indregning af værdiændringer i resultatet””.80 Værdiændringerne indregnes i 

resultatopgørelsen i overensstemmelse med IAS 39. 

4.5.1.4 Værdiforringelse  

Instituttet skal på en hver given balancedato vurdere om der er indikation på, at et finansielt aktiv eller en 

gruppe af finansielle aktiver er forringet i værdi. I tilfælde af at der er indikation på værdiforringelse, skal 

instituttet behandle aktivet efter nedenstående beskrivelse af IAS 39, punkt 63.81 

Der er tale om at et finansielt aktiv, eller en gruppe af finansielle aktiver, er værdiforringede udelukkende 

hvis der er indtruffet en tabsgivende begivenhed og at denne vurderes at have indvirkning på, de skønnede 

fremtidige betalingsstrømme. Den tabsgivende begivenhed kan ikke nødvendigvis identificeres som en 

enkeltstående begivenhed, men kan derimod være et sammenfald af flere begivenheder. Forventede 

fremtidige begivenheder der kan medføre tab giver efter IAS 39, ikke anledning til at indregne det 

eventuelle forventede tab, uanset hvor sandsynligt dette kan opgøres: ”Forventede tab som følge af 

fremtidige begivenheder, uanset hvor sandsynlige de er, indregnes ikke”.82 

Indikation på værdiforringelse af et finansielt aktiv eller en gruppe af finansielle aktiver omfatter følgende 

begivenheder, ”som indehaveren af aktivet bliver gjort opmærksom på: 

a) udsteders eller den forpligtede væsentlige økonomiske vanskeligheder 

b) kontraktbrud, såsom misligholdelse af forpligtelsen til at betale renter eller afdrag 

c) nedslag fra långiver til låntager af økonomiske eller juridiske årsager forbundet med låntagers 

økonomiske vanskeligheder, som långiver ellers ikke ville have overvejet 

d) stigende sandsynlighed for låntagers konkurs eller anden økonomisk omstrukturering, 

e) bortfald af et aktivt marked for det finansielle aktiv grundet økonomiske vanskeligheder, eller  

f) observerede data, som indikerer, at der er et målbart fald i de skønnede fremtidige pengestrømme fra 

en gruppe af finansielle aktiver efter første indregning af disse aktiver, selvom dette fald endnu ikke 

kan henføres til de enkelte finansielle aktiver i gruppen, herunder 

                                                             
80 Deloitte – Introduktion til de internationale regnskabsstandarder, side 266 
81 Kommissionens forordning (EF) Nr. 1126/2008 af 3. november 2008, IAS 39, punkt 58 
82 Kommissionens forordning (EF) Nr. 1126/2008 af 3. november 2008, IAS 39, punkt 59 
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I. negativ udvikling i låntagers betalingsstatus i gruppen (eksempelvis et stigende antal 

forsinkede betalinger eller et stigende antal kreditkortlånere, som har nået deres 

kreditmaksimum, og som betaler den månedlige minimumsydelse), eller  

II. nationale eller regionale økonomiske forhold, som falder sammen med misligholdelse 

vedrørende aktiverne i gruppen (eksempelvis stigende arbejdsløshed i låntagers geografiske 

område, faldende ejendomspriser vedrørende lån i fast ejendom i det relevante område, 

faldende oliepriser vedrørende låneaktiver til olieproducenter, eller negativ udvikling i 

brancheforhold, som påvirker låntagere i gruppen).”83 

Observerede data kan være begrænsede eller ikke repræsentative for den aktuelle økonomiske situation. 

Der kan være tale om at lånetager er i økonomiske vanskeligheder og at instituttet kun i begrænset omfang 

har erfaring med tilsvarende lånetagere. I sådanne situationer skal instituttet anvende de bedst mulige 

vurderinger af det eventuelle tab. Ligeledes skal institutterne justere indsamlede data for grupper af 

finansielle aktiver, i forhold til at vurdere aktuelle hændelsers indflydelse på den skønsmæssige vurdering 

af eventuelle tab på de gruppevise kategoriserede finansielle aktiver84: ”fremtidige pengestrømme i en 

gruppe af finansielle aktiver, som vurderes samlet for værdiforringelse, skønnes på grundlag af tidligere tab 

på aktiver med kreditrisikoegenskaber, som svarer til dem i gruppen”.85 Ændringer i den skønsmæssige 

vurdering af eventuelle forhold der har indvirkning på opgørelsen af de mulige gruppevise tab, kan være: 

”Arbejdsløshedstal, ejendomspriser, råvarepriser, betalingsstatus, eller andre faktorer, som afspejler opståede 

tab i gruppen, samt tabenes størrelse”.86 Den praksis som anvendes ved skøn af fremtidige betalinger skal i 

overensstemmelse med AG89 gennemgås jævnligt for, at mindske forskellene mellem skønnede og 

konstaterede tab.  

Overstående giver således anledning til, at beskrive hvordan værdiregulering foretages i overensstemmelse 

med IAS 39 i den af EU-parlamentet vedtagne form. I forordningen er det defineret klart hvornår og hvordan 

en eventuel indikation på værdiforringelse af udlånet skal behandles: “Hvis der er klar indikation af, at der 

er opstået et tab ved værdiforringelse af lån og tilgodehavender eller hold-til udløb-investeringer indregnet til 

amortiseret kostpris, skal den beløbsmæssige størrelse af tabet måles som forskellen mellem aktivets 

regnskabsmæssige værdi og nutidsværdien af skønnede fremtidige pengestrømme (med undtagelse af 

fremtidige kredittab, som endnu ikke er opstået) diskonteret med det finansielle aktivs oprindelige effektive 

                                                             
83 Kommissionens forordning (EF) Nr. 1126/2008 af 3. november 2008, IAS 39, punkt 59 
84 Kommissionens forordning (EF) Nr. 1126/2008 af 3. november 2008, IAS 39, punkt 62 
85 Kommissionens forordning (EF) Nr. 1126/2008 af 3. november 2008, IAS 39, AG89 
86 Kommissionens forordning (EF) Nr. 1126/2008 af 3. november 2008, IAS 39, AG89 
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rente (dvs. den effektive rente beregnet ved første indregning). Aktivets regnskabsmæssige værdi skal 

reduceres enten direkte eller ved anvendelse af en hensættelseskonto. Tabets beløbsmæssige størrelse skal 

indregnes i resultatet”.87 Overstående behandling og beregning af eventuelle værdiforringelser tager 

udgangspunkt i et neutralitetsprincip hvilket er det generelle princip for regnskabsaflæggelse, da denne 

værdiansættelsesmetode tager udgangspunkt i de faktiske, konkrete og indfundne forhold på 

vurderingstidspunktet. 

Værdiansættelsen skal finde sted på aktiverne således, at virksomheden til enhver tid først skal vurdere, 

hvorvidt der er tale om en klar indikation på værdiforringelse på enkelte aktiver eller i grupper. 

Virksomheden skal således vurdere om et væsentligt finansielt aktiv er værdiforringet. Hvis virksomheden 

konstaterer, at et ikke-væsentligt aktiv, har indikation på værdiforringelse skal virksomheden placere 

aktivet i en gruppe med tilsvarende kreditrisiko og behandle aktivet herefter. Der lægges ligeledes op til, at 

aktiver der allerede er værdiforringet ikke bør være en del af den samlede vurdering af generel 

værdiforringelse.  

Hvis den tidligere konstaterede værdiforringelse i efterfølgende regnskabsår er reduceret eller ikke 

længere er tilstede, skal det tidligere indregnede tab tilbageføres. Tilbageførelsen skal ligeledes gennem 

resultatopgørelsen. Det regulerede finansielle aktiv må dog ikke overstige den tidligere amortiserede 

kostpris.88 

 

  

                                                             
87 Kommissionens forordning (EF) Nr. 1126/2008 af 3. november 2008, IAS 39, punkt 64 
88 Kommissionens forordning (EF) Nr. 1126/2008 af 3. november 2008, IAS 39, punkt 65 
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4.5.2 IFRS 9 

Grundlaget for udarbejdelsen af IFRS 9 skal ifølge IASB findes i det faktum, at man ønsker en mere ensartet 

tilgang til behandling af finansielle instrumenter samt, at forsimple standarden og gøre det lettere at forstå 

behandlingen af finansielle instrumenter89. IASB beskriver formålet med udarbejdelse af standarden 

således: ”The objective of this standard is to establish principles for the financial reporting of financial assets 

and financial liabilities that will present relevant and useful information to users of financial statements for 

their assessment of the amounts, timing and uncertainty of an entity’s future cash flows.”90 

IFRS 9 omhandler indregning og måling af finansielle aktiver, finansielle forpligtelser og afledte finansielle 

instrumenter.91 IASB har færdiggjort regnskabsstandarden, hvilket er sket henover tre faser, hvor den 

første omhandler indregning og måling, hvilket er uændret i forhold til behandlingen efter IAS 39. Anden 

og tredje fase vedrører bestemmelser om regnskabsmæssig sikring og nedskrivning af finansielle aktiver, 

herunder værdiregulering af aktiver målt til amortiseret kostpris. Regnskabsstandarden finder i skrivende 

stund anvendelse, men forventes dog først fuldt implementeret i EU i 2015 og gældende på mellemstatsligt 

niveau i 2018.92   

IFRS 9 gælder for alle finansielle aktiver og forpligtelser, med mindre disse er specifikt undtaget, og dermed 

reguleret i andre regnskabsstandarder i overensstemmelse med definitionerne heri. Af finansielle aktiver 

og forpligtelser der er omfattet af IFRS 9, kan nævnes: bankindeståender, tilgodehavender fra salg af varer 

og tjenesteydelser, likvide beholdninger, gæld til kreditinstitutter i øvrigt, bankgæld mv.93  

4.5.2.1 Første indregning  

I henhold til IFRS 9, skal et finansielt aktiv eller forpligtelse indregnes i balancen, når der foreligger en 

aftalemæssig rettighed eller pligt til at afregne kontanter eller andre finansielle instrumenter. Ved den 

første indregning skal finansielle aktiver eller forpligtelser, som ikke senere indregnes til dagsværdi, 

indregnes til dagsværdi tillagt eller fratrukket transaktionsomkostninger ved erhvervelsen. Dette gøres i 

overensstemmelse med IFRS 13, der vedrører dagsværdimåling.  

                                                             
89 International Financial Reporting Standards, Red Book 2015 side, A323 
90 International Financial Reporting Standards, Red Book 2015 side, A327 
91 Deloitte – IFRS-bog (kompendium), side 282 
92 International Financial Reporting Standards, Red Book 2015 side, A363 
93 International Financial Reporting Standards, Red Book 2015 side, A327 – A330 
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4.5.2.2 Klassifikation 

Nedenfor er er det illustreret ved hjælp af et beslutningstræ hvorledes et finansielt aktiv skal klassificeres i 

balancen. I overensstemmelse med afhandlingens formål, afgrænses den videre beskrivelse til, at omhandle 

finansielle aktiver målt til amortiseret kostpris.  

 

 

Figur 11 - Klassifikation af finansielle aktiver94 

 

Ved første indregning skal finansielle aktiver henhøres til én af følgende kategorier: 

 Finansielle aktiver, der måles til amortiseret kostpris  

 Finansielle aktiver, der måles til dagsværdi, med værdiregulering via resultatet (FVPTL = Fair Value 

Through Profit or Loss) 

 Finansielle aktiver der måles til dagsværdi, med værdiregulering via øvrig totalindkomst (FVTOCI 

= Fair Value Through Other Comprehensive Income) 

                                                             
94 IFRS 9 seminar ved EY, udleveret materiale, 22. maj 2015 
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Klassificeringen har betydning for den efterfølgende måling af aktiverne og ved indregning af ændringer i 

aktivernes værdi. Overstående var grundlæggende også gældende efter IAS 39 og giver således ikke 

anledning til væsentlige ændringer.  

4.5.2.3 Måling 

Finansielle aktiver der opfylder kriterierne i overensstemmelse med beslutningstræet skal måles til 

amortiseret kostpris: 

 Forretningsmodellen – aktivet skal indgå i en forretningsmodel, hvis formål er at modtage 

aktivernes kontraktlige pengestrømme  

 Karakteristika ved de kontraktlige pengestrømme – aktivet skal give ret til pengestrømme på 

forudbestemte datoer, som udelukkende udgør tilbagebetaling af hovedstolen samt renterne på den 

udestående hovedstol 

For at kunne måle aktivet til amortiseret kostpris, kræver det som udgangspunkt, at den finansielle 

fordrings kontraktlige pengestrømme er faste og forfalder på forudbestemte datoer, samt at de 

udelukkende er relateret til tilbagebetaling af hovedstolen eller den resterende hovedstol. Såfremt en 

kontrakt indeholder bestemmelser, som enten ændrer størrelse eller forfalningstidspunktet for renterne 

eller hovedstolen, er betingelserne for at måle aktivet til amortiseret kostpris ikke opfyldt, medmindre der 

er tale om en variabel rente eller hvor der er mulighed for tilbagebetaling før forfald eller forlængelse af 

fordringen.   

4.5.2.4 Værdiforringelse   

De væsentligste ændringer med relevans for afhandlingen, forekommer ved de principelle ændringer der 

sket i forbindelse med udarbejdelsen af IFRS 9. Særligt i forhold til hvornår og hvordan der skal foretages 

nedskrivning på finansielle aktiver.95 De væsentligste ændringer er, i forhold til hvornår de forventede 

kredittab skal indregnes. Overordnet beskriver IASB selv udviklingen på dette område således: ”Under the 

impairment approach in IFRS 9 it is no longer necessary for a credit event to have occurred before credit losses 

are recognised. Instead, an entity always accounts for expected credit losses, and changes in those expected 

credit losses. The amount of expected credit losses is updated each reporting date to reflect changes in credit 

risk since initial recongnition and consequently, more timely information is provided about expected credit 

losses.”96 

                                                             
95 International Financial Reporting Standards, Red Book 2015 side, A323 
96 International Financial Reporting Standards, Red Book 2015 side, A324 – A325 
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Det finansielle aktiv nedskrives med det forventede kredittab når et eller flere af følgende begivenheder 

indtræffer: 

a) “significant financial difficulty of the issuer or the borrower; 

b) a breach of contract, such as default or past due event; 

c) the lender(s) of the borrower, for economic or contractual reasons relating to the borrower’s financial 

difficulty, having granted to the borrower a concession(s) that the lender(s) would not otherwise 

consider; 

d) it is becoming probable that the borrower will enter bankruptcy or other financial reorganization; 

e) the disappearance of an active market for that financial asset because of financial difficulties; or 

f) the purchase or origination of a financial asset at a deep discount that reflects the incurred credit 

losses. 

It may not be possible to identify a single discrete event – instead, the combined effect of several events may 

have caused financial assets to become credit-impaired”.97 

Det kan således konstateres at den væsentligste ændring i forhold til måling efter IAS 39 er tidspunktet for 

indregning af et konstateret/forventet tab.  

 

  

                                                             
97 International Financial Reporting Standards, Red Book 2015 side, A371 



Side 47 af 129 

 

4.6 Danske regnskabsregler for kreditinstitutter 

Afsnittet har til formål, at redegøre for de gældende nationale regnskabsregler for penge- og 

realkreditinstitutter. De punkter i Regnskabsbekendtgørelsens Bilag 10, der er fundet relevante, vil blive 

beskrevet med henblik på en senere analyse af de identificerede forskelle mellem de internationale 

regnskabsstandarder og danske regnskabsregler. 

4.6.1 Regnskabsbekendtgørelsens Bilag 10 og Vejledning   

“Bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl.”98 finder 

anvendelse for finansielle institutter, herunder penge- og realkreditinstitutter. Bekendtgørelsen finder 

ligeledes anvendelse for koncernregnskaber, ved forhold der ikke er reguleret af internationale 

regnskabsstandarder.99 Bekendtgørelsen fandt anvendelse efter ændringer i Bekendtgørelse af lov om 

finansiel virksomhed, således at det ikke længere er tilladt for moderselskaber at aflægge årsregnskab efter 

de internationale regnskabsstandarder. Derved skal danske kreditinstitutter aflægge 

moderselskabsregnskab efter Regnskabsbekendtgørelsen, herunder Bilag 10.100 

Bilag 10 er i denne bekendtgørelse en uddybning af retningslinjerne vedrørende individuelle 

nedskrivninger og hensættelser. Ændringerne trådte i kraft 1. april 2012.101 Bilag 10 finder anvendelse efter 

§ 52, stk. 7: ”Bilag 10 indeholder uddybende retningslinjer for anvendelsen af stk. 1-6.”  

Finanstilsynet har ligeledes udstedt en vejledning102 der skal sikre en mere ensartet praksis for opgørelse 

af nedskrivninger efter de gældende regler.103 Den nye vejledning til Regnskabsbekendtgørelsens Bilag 10, 

har til formål at tydeliggøre hvordan nedskrivninger og hensættelser i bilaget skal fortolkes, således at 

institutterne har bedre mulighed for, at aflægge et retvisende regnskab, samt undgå påbud fra 

Finanstilsynet.104 Finanstilsynet vurderede, at de internationale regnskabsregler, herunder IFRS, giver 

betydelige muligheder for ledelsesmæssige skøn, hvilket var motivationen for at indføre de uddybende 

danske regler. Vejledningen afspejler ifølge Finanstilsynet de observationer de har gjort sig ved 

undersøgelse af pengeinstitutterne.  

                                                             
98 Bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl. 
99 Bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl., § 1, stk. 2. 
100 Finanstilsynet, Notat, Bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl. 
(regnskabsbekendtgørelsen), side 1 
101 Finanstilsynet, høringsvar, Vejledning om individuelle nedskrivninger og hensættelser, s. 1  
102 Finanstilsynet, Ny Vejledning skal sikre mere ensartede nedskrivninger, 20. marts 2014 
103 Vejledning om individuelle nedskrivninger og hensættelser  
104 Finanstilsynet, Ny Vejledning skal sikre mere ensartede nedskrivninger, 20. marts 2014 
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4.6.1.1 Generelt  

Regnskabsbekendtgørelsens § 52, stk. 1: ”Individuel vurdering efter § 51 skal i det mindste foretages for alle 

udlån og tilgodehavender, der er af betydelig størrelse for virksomheden, samt for udlån, der ikke kan indpasses 

i en gruppe, jf. § 53, stk. 2.”   

Pengeinstituttet kan vælge, at foretage individuel vurdering af deres udlån efter § 51 i bekendtgørelsen. 

Såfremt pengeinstituttet kun vælger, at foretage individuel vurdering for en række af sine udlån, skal det 

sandsynliggøres at det samlede nedskrivningsbehov ikke undervurderes. Dette kan eksempelvis ske ved 

stikprøveberegning af den del af udlånene, der ikke er omfattet af individuel vurdering. Dette kan også 

sandsynliggøres gennem pengeinstituttets metode for gruppevis vurdering, således at metoden opfanger 

de supplerende nedskrivninger, der måtte være behov for.105  

Institutterne skal mindst én gang årligt sandsynliggøre at det samlede nedskrivningsbehov ikke 

undervurderes, som konsekvens af at udlånene ikke vurderes enkeltvist. Såfremt der er en stor ændring i 

niveauet for de statistiske nedskrivninger kan der være behov for supplerende sandsynliggørelse.106  

§ 52, stk. 2: ”Ved individuel vurdering anses objektiv indikation for værdiforringelse i det mindste at være 

indtruffet i tilfælde af en eller flere følgende begivenheder 

1) låntager er i betydelige økonomiske vanskeligheder,  

2) låntagers kontraktbrud, eksempelvis i form af manglende overholdelse af betalingspligt for afdrag og 

renter,  

3) virksomheden yder låntager lempelser i vilkårene, som ikke ville være overvejet, hvis det ikke var på 

grund af låntagers økonomiske vanskeligheder, 

4) det er sandsynligt, at låntager vil gå konkurs, eller bliver underlagt anden økonomisk rekonstruktion.”  

Ved vurdering af OIV og en eventuel efterfølgende nedskrivningsberegning skal pengeinstitutterne 

gennemgå forløbet i overensstemmelse med nedenstående figur: 

                                                             
105 Bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl., Bilag 10, punkt 1 
106 Vejledning om individuelle nedskrivninger og hensættelser, punkt 1 
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Figur 12 - OIV-vurdering og nedskrivningsberegning107 

Der skal til brug for vurderingen af om der er indtruffet OIV, indhentes akutelle økonomiske oplysninger 

om en kunde der udviser svaghedstegn. Såfremt at der mangler informationer vedrørende en kunde der 

udviser svaghedstegn, må dette ikke føre til, at der ikke konstateres OIV.108 Der skal konstateres OIV, uanset 

om der er et nedskrivningsbehov eller ej. Finanstilsynet har ved deres undersøgelser, konstateret at en del 

pengeinstitutter ikke er opmærksomme herpå.109 I denne forbindelse omfatter svage kunder som minimum 

kunder med en bonitetsklassifikation svarende til Finanstilsynets 2c, hvilket er kunder med væsentlige 

svaghedstegn, men uden OIV.110 I denne forbindelse skal der indhentes både positive og negative 

manglende oplysninger om kunderne. Hovedelementet i vejledningens punkt 2, er at manglende 

information om kunden, ikke må tælle positivt i vurderingen af om kunden er omfattet af OIV. For nogle 

                                                             
107 Figur ved egen tilvirkning 
108 Bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl., Bilag 10, punkt 2 
109 Bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl., Bilag 10, punkt 3 
110 Vejledning om tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov for kreditinstitutter, side 7, afsnit 4.  
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udlån er det alene muligt at foretage gruppevis vurdering, hvor der ligeledes er krav om dokumentation for 

at der ikke er indtrådt OIV. Der skal derimod tages stilling til, om der foreligger information som 

identificerer tab, hvilket er mindre ressourcekrævende end en vurdering af OIV.111  

Selvom om der er konstateret OIV for en kunde, er der nødvendigvis ikke et nedskrivningsbehov.112 Der 

skal nedskrives det beløb, som nedskrivningsberegningen i henhold til bekendtgørelsens § 52, stk. 3, viser 

behov for. Dette kan blandt andet være, hvis engagementet er fuldt dækket af værdien af sikkerhederne 

fratrukket omkostninger ved overtagelse og realisation af dem. Der uddybes i vejledningen, at der er 

indtruffet OIV, hvis bare ét af forholdende er indtruffet.113 

I nogle tilfælde reducerer pengeinstitutter udlånet til en kunde med OIV mod til gengæld at få et nyt eller 

forøget udlån til en anden kunde. Med mindre der foreligger dokumentation for at det nye eller forøgede 

udlån har medført en nedbringelse af kreditrisikoen, er dette omfattet af OIV.114  

Er en kunde omfattet af OIV ved periodeafslutning, er kunden også omfattet af OIV ved næste 

periodeafslutning, medmindre der foreligger dokumentation for, at årsagen for OIV ved seneste 

periodeafslutning ikke længere er til stede.115  

Kunder er i betydelige økonomiske vanskeligheder, når ændringer i indtjenings-, kapital-/formue- eller 

likviditetsforhold medfører, at der er betydelig risiko for at kunden ikke kan imødekomme sine 

forpligtelser.116 Er der indtruffet OIV for en kunde er der også indtruffet OIV for de hermed forbundne 

kunder. Dette gælder dog ikke, hvis det kan dokumenteres at der for hver af de øvrige kunder ikke er 

indtruffet OIV.117  

4.6.1.2 OIV-vurdering for privatkunder 

Såfremt instituttet får viden om at der for en privatkunde er indtrådt væsentlige begivenheder som fx 

arbejdsløshed, skilsmisse, død, mv., skal det vurderes om der er indtruffet OIV.118 Nogle kunder har en 

negativ formue når alle aktiver opgøres til dagsværdi. Vurderes det samtidigt at rådighedsbeløbet er 

                                                             
111 Vejledning om individuelle nedskrivninger og hensættelser, punkt 2 
112 Bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl., bilag 10, punkt 3 
113 Vejledning om individuelle nedskrivninger og hensættelser, punkt 3 
114 Bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl., bilag 10, punkt 4 
115 Bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl., bilag 10, punkt 7 
116 Bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl., § 52, stk. 2, nr. 1 
117 Bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl., bilag 10, punkt 8-9 
118 Bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl., bilag 10,  
punkt 10-11 
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utilstrækkeligt, er kunderne som udgangspunkt i betydelige økonomiske vanskeligheder.119 Det gælder 

også på trods af at kunderne hidtil har overholdt forpligtelserne, hvis der er betydelig risiko for, at 

pengeinstituttet vil lide tab. Størrelsen af rådighedsbeløbet kan skønnes ud fra ændringer i kundens 

situation siden bevillingstidspunktet. Det skal forudsættes at variabelt forrentede lån omlægges således, at 

kunden tilbagebetaler alle sine kreditorer med en fast rente. Gælden til kreditorer skal ligeledes 

forudsættes afviklet over en periode, som ikke er usædvanlig ved finansiering af de pågældende aktiver. 

Gæld som ikke finansierer aktiver, skal forudsættes at skulle afvikles over en kortere periode, på maksimalt 

10 år. Stigninger i kundens indtægter må kun forudsættes, hvis dette er sandsynliggjort, eksempelvis ved 

færdiggørelse af uddannelse. Der skal ved opgørelsen tages højde for alle kundens fremtidige udgifter. Er 

der betydelig usikkerhed om rådighedsbeløbets størrelse, og derved usikkerhed om der er indtruffet OIV, 

skal der foretages en ny beregning.  

4.6.1.3 OIV-vurdering for erhvervskunder  

Erhvervskunder skal med negativt resultat før skat og negativ eller spinkel egenkapital antages at være i 

betydelige økonomiske vanskeligheder.120 Ved personligt drevne virksomheder, skal der ved resultatet før 

skat også tages højde for privatforbrug. Hvis det forudsættes at virksomheden fortsætter sine aktiviteter, 

skal aktiverne ved opgørelsen af egenkapitalen medtages efter ”going concern”-princippet. Ellers skal de 

medtages til dagsværdi efter punkt 43-46. Ved spinkel egenkapital forstås en egenkapital, som der er 

sandsynlighed for bliver negativ inden for det kommende regnskabsår. Det antages ligeledes at 

erhvervskunder med svagt positivt resultat før skat og negativ egenkapital, er i betydelige økonomiske 

vanskeligheder. Har kunden historisk haft positive resultater før skat, og haft en likviditet til at dække 

renter og afdrag og det er sandsynligt at kunden fremover vil være likvid, er der dog ikke indtruffet OIV. 

Ved udlån til landbrug skal det tages i betragtning, at en kundes indtjening i en periode kan have været 

præget af særlige forhold, eksempelvis svingende afregningspriser. Er det sandsynligt at kunden vil få 

tilstrækkeligt overskud de kommende år, er der nødvendigvis ikke indtruffet OIV.  

Erhvervskunder med en egenkapital som hverken er spinkel eller negativ, antages også at være omfattet af 

OIV, såfremt dårlige driftsresultater eller utilstrækkelig likviditet indebærer, at der er en betydelig risiko 

for, at pengeinstituttet vil lide tab på et senere tidspunkt. Ved denne vurdering skal instituttet forholde sig 

kritisk til budgetter for kunden. Der skal ligeledes tages hensyn til om en eventuel positiv indtjening kun 

opstår fordi der er optaget lån med en aktuel lav variabel rente. Det skal endvidere forudsættes, at gælden 

                                                             
119 Bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl., bilag 10, punkt 11 
120 Bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl., bilag 10, punkt 13 
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afvikles så det som minimum afspejler den løbende værdiforringelse af de finansierede aktiver. For 

finansiering af fast ejendom, skal der forudsættes en afvikling, som er tilsvarende kundens risikoprofil. For 

alle former for finansiering af aktiver må den forudsatte afvikling ikke være mindre end den faktiske aftalte 

afvikling. Gæld der ikke finansierer aktiver skal afvikles over en kortere periode. Gæld vedrørende 

omsætningsaktiver ved kundens normale drift, skal ikke forudsættes afviklet, og kan antages at være 

variabelt forrentet. Ved denne vurdering skal der tages hensyn til, om den eventuelle positive indtjening 

kan modstå sandsynlige stigninger i den variable rente. 

I vejledningen opdeles punkt 13 i yderligere otte punkter, med formålet at præcisere hvornår kunden er i 

betydelige økonomiske vanskeligheder. Kun de relevante punkter uddybes. 

 Værdiansættelse af ejendomme mv. 

o Vurderer virksomheden at fortsætte sine aktiviteter, skal aktiverne ved opgørelsen af 

egenkapitalen medtages efter principperne om ”going concern”, ellers skal de opgøres efter 

dagsværdien. 

o For aktiver som medtages efter principperne om ”going concern”, gælder det generelt at der 

ikke skal ske fradrag for instituttets omkostninger til overtagelse og realisation af aktiverne.  

o Uanset om der anvendes ”going concern” eller dagsværdi, afviger ejendomme ofte 

væsentligt fra de bogførte værdier i kundens regnskab, således skal institutterne korrigere 

for dette ved opgørelse af egenkapitalen.  

 Landsbrugskunder  

o Ved opgørelse af landbrugskunders egenkapital må der som udgangspunkt ikke anvendes 

hektarpriser, der er højere end de priser opgivet af Finanstilsynet, medmindre der foreligger 

et konkret tilbud. Kan aktuelle og reelle handler i sammenlignelige landbrugsarealer til 

højere priser end Finanstilsynets dokumenteres, kan disse bruges. 

o Ved opgørelse af landbrugskunders egenkapital må stalde ikke medtages til værdier højere 

end dagsværdien. Det skal sikres at der er foretaget tilstrækkeligt løbende afskrivninger, 

samt at afskrivningsgrundlaget har været passende.  

o Der er OIV for landbrugskunder, når der er en reel negativ egenkapital (bogførte værdier er 

korrigeret for overvurderede priser) og hvor driften eller likviditeten er utilstrækkelig til at 

gøre egenkapitalen positiv på kort eller længere sigt.  

 Tillæg ved variabel rente  
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o Pengeinstituttet skal ved vurderingen tage hensyn til, om eventuel positiv indtjening kun 

opstår, fordi der er optaget et lån med en aktuel lav variabel rente. Dette kan vurderes ved 

en regulering af svage virksomheders indtjening med et skønsmæssigt tillæg til den variable 

rente. Tillægget kan i denne forbindelse opgøres som forskellen mellem en relevant fast 

rente for lånets løbetid og den variable rente. Alternativt kan der generelt anvendes et tillæg 

til den variable forrentet gæld på et procentpoint.  

Har flere pengeinstitutter indgået eller forventes at indgå en interbankaftale vedrørende et kunde 

engagement, eller der forventes forhandlinger herom, antages det at kunden har betydelige økonomiske 

vanskeligheder, hvis alternativitet til interbankaftalen er konkurs. Tilsvarende gælder ved aftaler med 

andre af kundens kreditorer, der ikke er pengeinstitutter. Der er ikke OIV, hvis alternativet til 

interbankaftalen er konkurs, tvangsauktion m.v., men formålet med interbankaftalen er at regulere 

forretningsomfang, sikkerheder m.v. og de medvirkende institutter vurderer, at kunden ikke er svag.121  

Såfremt at pengeinstituttet opsiger faciliteter til en kunde, skal pengeinstituttet ved den følgende 

periodeafslutning vurdere, om en kunde har betydelige økonomiske vanskeligheder. Det samme er 

gældende hvis pengeinstituttet får viden om, at andre pengeinstitutter gør det.122 Hvis instituttet får viden 

om at en anden af kundens kreditorer helt eller delvist finansierer ydelser til foranstående panter, eller 

indfrier kundens kreditorer for at afværge konkurs eller lignende, er der indtruffet OIV for den pågældende 

kunde. Ligeledes er der indtruffet OIV hvis pengeinstituttet får viden om, at andre af kundens kreditorer 

konverterer tilgodehavender hos kunden til ansvarlig kapital. Ydermere er der OIV, hvis en anden af 

kundens kreditorer i betydeligt omfang eller gentagne gange yder kunden henstand.123 

En manglende overholdelse af betalingspligt for afdrag og renter medfører OIV, medmindre dette er 

kortvarigt og vedrører beløb, som er små i forhold til kundens økonomi, eller det skyldes forhold som ikke 

er i sammenhæng med kundens økonomiske situation. Herunder uopmærksomhed, fejl eller lignende.124 

Der er også indtruffet OIV hvis kunden ikke overholder aftalte overdækningskrav, eller er der brud på 

covenants eller misligholdelsesklausuler.125 

                                                             
121 Bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl., bilag 10, punkt 14 
122 Bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl., bilag 10, punkt 15 
123 Bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl., bilag 10,  
punkt 16-17 
124 Bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl., bilag 10, punkt 19 
125 Bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl., bilag 10, punkt 20 
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Hvis virksomheden yder låntager lempelser der ikke under normale omstændigheder ville være overvejet, 

er der indtruffet OIV.126 Vælger pengeinstituttet at finansiere ydelser til foranstående panter, eller 

helt/delvist at indfri kundens kreditorer for at afværge konkurs eller lignende, er der indtruffet OIV for 

kunden.127 Der er ligeledes indtruffet OIV for kunden, hvis pengeinstituttet konverterer tilgodehavender 

hos kunden til ansvarlig kapital.128 Der er ikke længere OIV, hvis der er forløbet mindst 12 måneder efter 

konverteringen, hvis den ansvarlige kapital indfries inden for højst 5 år, og hvis det er sandsynligt, at 

pengeinstituttet ikke vil lide tab. Indebærer konverteringensaftalen lempeligere vilkår end normalt for 

pengeinstituttets kunder i form af eksempelvis lavere rente, er der dog også efter perioden på mindst 12 

måneder OIV.129 Finanstilsynet har vurderet at ovenstående punkter måtte uddybes i vejledningen, da de 

har konstateret, at ikke alle pengeinstitutter er opmærksomme på, at så længe lempelserne i vilkårene 

består, er der OIV.  

Kunden er omfattet af OIV hvis det er sandsynligt at denne vil gå konkurs eller underlagt anden økonomisk 

rekonstruktion.130 Kunden er omfattet af OIV hvis gæld til pengeinstitutter er rekonstrueret eller 

akkorderet, indtil det via kundens betalinger er tydeliggjort, at kunden er i stand til at overholde den 

indgåede aftale om rekonstruktion eller akkord.131 En betalingsaftale efter rekonstruktionen eller 

akkorden, som ikke indebærer en stigende ydelse, skal som minimum være overholdt i 12 måneder, før 

rekonstruktionen eller akkorden ikke indebærer, at kunden er omfattet af OIV. Betalingsaftaler med en 

stigende ydelse kræver en længere minimumsperiode. Såfremt at aftalen indebærer lempelige vilkår der 

afviger normalen, er der også efter perioden på minimum 12 måneder OIV.132  

4.6.1.4 Nedskrivningsberegning 

Efter Bekendtgørelsens § 52, stk. 3, skal der foretages nedskrivningsberegning: ”Hvis der er indtruffet 

objektiv indikation for værdiforringelse, jf. stk. 2, og den eller de pågældende begivenheder har en virkning på 

størrelsen af de forventede fremtidige betalinger fra udlånet eller tilgodehavendet, der kan måles pålideligt, 

skal udlånet eller tilgodehavendet nedskrives med forskellen mellem den regnskabsmæssige værdi før 

nedskrivningen og nutidsværdien af de forventede fremtidige betalinger fra udlånet eller tilgodehavendet.” 

                                                             
126 Bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl., § 52, stk. 2, nr. 3 
127 Bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl., bilag 10, punkt 21 
128 Bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl., bilag 10, punkt 22 
129 Bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl., bilag 10, punkt 23 
130 Bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl., § 52, stk. 2, nr. 4 
131 Bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl., bilag 10, punkt 24 
132 Bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl., bilag 10, punkt 25 
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I så fald at pengeinstituttet har konstateret OIV for kunden i henhold til § 52, stk. 2, skal der udarbejdes en 

nedskrivningsberegning. Nedskrivningsberegningen skal vise om der skal nedskrives på kunden og i så fald 

hvor meget. Der kan ikke undlades at foretage en nedskrivning, med henvisning til at størrelsen af 

nedskrivningen er svær at vurdere. I denne forbindelse må nedskrivningen baseres på et kvalificeret skøn. 

Der kan ved nedskrivningsberegningen anvendes det bedste skøn for et enkelt udfald, eller der kan 

anvendes sandsynlighedsvægtede gennemsnit af de mulige udfald for alle udlån, eller for velafgrænsede 

dele af udlånsporteføljen. Hvilken metode der vælges skal ske på en konsistent måde. Anvendes der 

sandsynlighedsvægtede gennemsnit, skal også udlån med en sandsynlighed for tab indgå i opgørelsen. 

Anvendelsen af sandsynlighedsvægtede gennemsnit må ikke føre til, at pengeinstituttets samlede 

nedskrivninger er væsentligt mindre, end hvis instituttet anvendte bedste skøn for et enkelt udfald for alle 

udlån.133  

Ved beregning af nutidsværdien af de forventede fremtidige betalinger, skal den oprindelige fastsatte 

effektive rentesats anvendes for fast forrentede udlån. For variabelt forrentede udlån, anvendes den 

aktuelle effektive rentesats.134 Nutidsværdien af de forventede fremtidige betalinger, forøges med 

dagsværdien af eventuelle sikkerheder, fratrukket realisationsomkostninger. Betalingsstrømme der indgår 

ved vurderingen af sikkerheders værdi, må ikke indgå i beregningerne af de forventede betalinger.135 

Såfremt at den indgåede kontraktmæssige rentesats, der blev fastsat før konstatering af OIV på udlånet, 

ikke var markedskonform på tidspunktet, må denne rentesats ikke anvendes ved tilbagediskonteringen. 

Der skal i stedet anvendes en højere rentesats, som skønnes at have været markedskonform på daværende 

tidspunkt. Ved genforhandling af udlån, skal den oprindeligt rentesats jævnfør § 52, stk. 4, forstås som den 

rentesats, fastsat ved genforhandlingen.136 Finanstilsynet uddyber i vejledningen, at enkelte institutter 

anvender en for lav rentesats ved tilbagediskonteringen. De påpeger derfor, at institutterne skal være 

opmærksomme på at det ofte vil indebære et vis skøn, at fastlægge en passende rentesats. For porteføljer 

af ensartede, mindre engagementer kan der foretages en statistisk vurdering.137 

Jo større usikkerhed forbundet med størrelsen af de fremtidige betalinger fra et udlån, des større er kravet 

til sandsynliggørelsen af, at betalingerne ikke er sat for høj. Det skal i denne forbindelse tages i betragtning, 

                                                             
133 Bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl., bilag 10,  
punkt 25-27 
134 Bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl., § 52, stk. 4 
135 Bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl., § 52, stk. 5 
136 Bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl., bilag 10, punkt 28 
137 Vejledning om individuelle nedskrivninger og hensættelser, punkt 28 
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at betalinger der ikke vedrører den nærmeste fremtid, ofte er forbundet med stor usikkerhed. Det skal 

ligeledes indgå, hvor store erfaringer pengeinstituttet har på det pågældende område og i hvilket omfang 

de er aktuelle.138  

Ved modtagelse af et tilbud på en ejendom eller anden sikkerhed skal det være reelt og bindende og afgivet 

af en kreditværdig tilbyder, før tilbuddet kan indregnes i nedskrivningsberegningen. Er der opstillet 

betingelser i købstilbuddet, der kan medføre en lavere pris eller usikkerhed om betalingen for sikkerheden, 

skal der tages højde for dette i nedskrivningsberegningen. Er der tale om et erhvervsengagement, skal 

køberen være uafhængig af sælgeren, for at tilbuddet kan anvendes. Dog kan tilbuddet indregnes, såfremt 

den ultimative ejer eller det koncernforbundne selskab er økonomisk solid. Ligeledes er det gældende, at 

hvis pengeinstituttet får viden om, at der er modtaget tilbud på den pågældende sikkerhed, mindre end den 

opgjorte værdi i nedskrivningsberegningen, skal det sandsynliggøres at den opgjorte værdi ikke er for høj. 

Der skal tages højde for alle forbundne omkostninger ved overtagelse og realisation af sikkerhederne. Det 

skal for sikkerheder være sandsynliggjort at betalingerne er opgjort i overensstemmelse med reglerne, 

herunder at betalingerne ikke er sat for højt og omkostningerne ikke er sat for lavt. Det er gældende for de 

sikkerheder hvor der mangler oplysninger, at der er krav til, at betalingerne ikke er sat for højt, og 

modsætningsvis, at omkostningerne ikke er så for lavt.139  

4.6.1.4.1 Kundeforhold der må baseres på kundens aktiver 

Nogle kunder som er omfattet af OIV, er kun i begrænset omfang i stand til at imødekomme sine forpligtelser 

på udlånet, uafhængigt af de aktiver der er lagt til sikkerhed for udlånet. Dette gælder eksempelvis kunder 

som har foretaget forholdsvis store investeringer i ejendomme, skibe m.v. Det gælder ligeledes 

landsbrugskunder med store investeringer i forhold til kundens øvrige indtjeningsevne, hvor det er 

sandsynligt at kunden på kortere eller længere sigt vil ophøre med virksomheden. For disse kunder gælder 

retningslinjerne i Bilag 10, med undtagelse af punkterne 48-55.140  

Nedskrivningsberegningerne for disse kunder skal alene tage højde for dagsværdien af sikkerhederne med 

fradrag af alle omkostninger.141 Dette gælder ligeledes i tilfælde, hvor sikkerhederne giver 

                                                             
138 Bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl., bilag 10, punkt 29 
139 Bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl., bilag 10,  
punkt 34-40 
140 Bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl., bilag 10, punkt 42 
141 Bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl., bilag 10, punkt 37 
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likviditetsoverskud, idet denne overskudslikviditet vil være indregnet i dagsværdien, eksempelvis 

udlejningsejendomme. Der kan dog tages højde for betalinger, uafhængige af sikkerhederne.142  

Ved nedskrivningsberegningen skal ejendomme sættes til dagsværdi, som er den skønnede pris 

ejendommen kan sælges til, ved en aftale mellem en salgsinteresseret ejer og en uafhængig villig køber 

inden for 6 måneder. Dette afviger fra henholdsvis en tvangsrealisationsværdi og en ”langsigtet værdi”, som 

kun vil kunne opnås efter en længere årrække og under visse antagelser. Dette gælder for alle typer af fast 

ejendom. Udviklingsplaner kan således ikke tilføje yderligere værdi til nedskrivningsberegningen, 

medmindre der foreligger dokumentation for at underskrevne salgs-/lejekontrakter eller lignende, gør det 

relevant for opgørelse af dagsværdien ved salg inden for højst 6 måneder. I et marked med få handler, vil 

det være nødvendigt, at tage udgangspunkt i de få nyere handler der er fortaget i området i forbindelse med 

dagsværdiansættelsen. Det skal forudsættes, at instituttet får denne dagsværdi fratrukket overtagelses- og 

realisationsomkostninger med det samme og ikke efter 6 måneder. Derfor kan det ikke forudsættes, at 

ejendommen bidrager med yderligere betalinger, selvom der er tale om en udlejningsejendom med 

likviditetsoverskud. Løbende indtægter og udgifter indregnes således i dagsværdien som opgøres på 

balancedagen.143  

Der gælder de samme regler for landbrugsejendomme som for andre ejendomme. Der skal foreligge 

dokumentation for, at de salgspriser der indgår i nedskrivningsberegningen, herunder for jorden, 

bygninger og øvrige aktiver, er sandsynlige ved salg inden for højst 6 måneder.144 Finanstilsynet har i denne 

forbindelse fastsat hektarpriser for landbrugsarealer og der må i nedskrivningsberegningen som 

udgangspunkt ikke anvendes højere priser end de opgjorte. Det er kun såfremt der foreligger et konkret 

tilbud, at der må anvendes højere priser.145  

4.6.1.4.2 Kundeforhold der kan baseres på bl.a. kundens indtjeningsevne 

For de kunder som er omfattet af OIV, men ikke omfattet af definitionen af aktivfinansiering i Bilag 10 

gælder retningslinjerne for indtjeningsfinansiering. Dette er kunder som i mere end et begrænset omfang 

er i stand til at foretage betalinger fra udlånet, uafhængigt af de underliggende sikkerheder.  Dette gælder 

blandt andet industri- og handelsvirksomheder, samt privatkunder, som ikke har fortaget investeringer i 

ejendomme m.v., der er store i forhold til kundens øvrige indtjeningsevne og kapitalforhold. Der skal ved 

nedskrivningsberegningen tages udgangspunkt i en relevant strategi for kunden, hvilket blandt andet kan 

                                                             
142 Bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl., bilag 10, punkt 47 
143 Vejledning om individuelle nedskrivninger og hensættelser, punkt 43 
144 Regnskabsbekendtgørelsens bilag 10, punkt 44 
145 Vejledning om individuelle nedskrivninger og hensættelser, punkt 44 
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indebære at der tages udgangspunkt i kundens konkurs, tilførsel af kapital til kunden eller salg af kundens 

virksomhed eller dele af den. Ved nedskrivningsberegning på en erhvervskunde tages der udgangspunkt i 

kundens aktuelle eller forventede fremtidige driftsresultater, hvis disse er lavere end de aktuelle. Er det 

sandsynliggjort, at driftsresultaterne vil være højere i fremtiden, kan der i et passende omfang tages 

udgangspunkt i disse. Det må kun i særlige tilfælde forudsættes, at disse forbedres i mere end de første 3 

år. Det skal forudsættes at alle aktiver, bortset fra særlige tilfælde, realiseres inden for højst 5 år, således at 

indbetalingerne ophører herefter.146  

Ved nedskrivningsberegningen på en privatkunde skal der ligeledes tages udgangspunkt i kundens aktuelle 

indtægter og udgifter, eller såfremt de fremtidige forventede nettoindtægter er lavere, skal der tages 

udgangspunkt i disse. Er det sandsynliggjort at nettoindtægterne er højere i fremtiden, kan der i et passende 

omfang tages udgangspunkt i disse. Det må kun i særlige tilfælde forudsættes, at nettoindtægterne vil være 

højere i mere end de første 3 år.147  

Forventede indtægter fra overtagelse og realisation af erhvervs- og privatkunders sikkerheder skal ved 

nedskrivningsberegningen, sættes til den skønnede dagsværdi på tidspunktet hvor sikkerhederne 

forventes solgt. Overstiger den anvendte dagsværdi den nuværende dagsværdi, skal dette sandsynliggøres. 

Der skal tages højde for værdiforringelser af sikkerhederne frem til tidspunktet de forventes solgt.  

Ved nedskrivningsberegninger for udlån til landbrug skal indbetalinger fra driften være baseret på 

afregningspriser, som ikke overstiger almindeligt accepterede afregningspriser, skønnet af 

brancheorganisationer med flere. Forudsættes det i nedskrivningsberegningen at kunden først vil gå 

konkurs efter et stykke tid, hvilket medfører en lavere nedskrivning, end tilfældet ved konkurs med det 

samme, skal der foreligge dokumentation for at denne forudsætning er velbegrundet. Ligeledes afhænger 

kundens tilbagebetaling af et udlån, helt eller delvist af en eller flere valutakurser, skal risiciene heri indgå 

i nedskrivningsberegningen. Opnår kunden en rentefordel ved finansiering i fremmed valuta, skal det 

antages at kunden løbende pådrages kurstab, som minimum svarer til denne rentefordel.148  

Opgørelse af nedskrivninger på en gruppe af udlån og tilgodehavender kan foretages statistisk, såfremt 

enkelte lån i gruppen er omfattet af OIV. Det er en betingelse herfor, at en statistisk tilgang fører til samme 

                                                             
146 Bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl., bilag 10,  
punkt 49 - 50 
147 Bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl., bilag 10, punkt 51 
148 Bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl., bilag 10,  
punkt 52 - 55 
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eller mere præcise resultater.149 Det ændrer ikke på, at udlån hvorpå der er konstateret individuel OIV og 

foretaget en nedskrivning, ikke længere skal omfattes af den gruppevise vurdering. En statistisk vurdering 

forudsætter at der foreligger tilstrækkelige mængder af ensartede mindre udlån, hvor der for de enkelte 

udlån er konstateret OIV. Gruppevise vurderinger forudsætter at der ikke er udlån i gruppen, hvorpå der er 

nedskrevet efter individuel vurdering. Det er en forudsætning for en statistisk opgørelse, at den anvendte 

statistiske model, tager udgangspunkt i en fastlæggelse af nedskrivningsbehovet for de enkelte omfattede 

udlån, som er i overensstemmelse med § 52, stk. 3-5.150  

  

                                                             
149 Bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl., § 52, stk. 6 
150 Bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl., bilag 10,  
punkt 56-58 
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4.7 Revisionens gennemførelse i finansielle virksomheder 

Den 14. december 2014 blev Bekendtgørelse om revisionens gennemførelse i finansielle virksomheder m.v. 

samt finansielle koncerner introduceret. Bekendtgørelsen finder jf. § 1, anvendelse på finansielle 

virksomheder, finansielle holdingvirksomheder og forsikringsvirksomheder. Jævnfør § 2, forstås finansiel 

revision: ”Som revision af et regnskab med det formål at opnå høj grad af sikkerhed for, at regnskabet som 

helhed ikke indeholder væsentlig fejlinformation”.151 

Den eksterne revisor skal revidere årsregnskabet og koncernregnskabet i overensstemmelse med god 

revisorskik, og kontrollere om disse er aflagt i overensstemmelse med lovgivningen og andre krav til 

regnskabsaflæggelsen.152 Herunder kan henvises til tidligere beskrivelse vedrørende 

Regnskabsbekendtgørelsens Bilag 10, og senest vejledningen hertil. 

Den eksterne revisor skal føre en revisionsprotokol til brug for bestyrelsen med hjemsted i Danmark. Der 

redegøres i denne for årets udførte revision, som kan danne grundlag for revisionsmæssige konklusioner. 

Denne protokol skal fremlægges på ethvert bestyrelsesmøde, og enhver tilførsel til protokollatet skal 

underskrives af den samlede bestyrelse og revisionschefen.153 Der skal i protokollatet vedrørende 

årsregnskabet redegøres for arten og omfanget af de udførte revisionsarbejder og konklusionen på disse.154 

Ydermere skal arbejdsdelingen mellem den interne og eksterne revision omtales. En kopi af protokollatet 

vedrørende årsregnskabet skal indsendes til Finanstilsynet samtidig med en kopi af den af bestyrelsen 

godkendte årsrapport.155   

 

 

 

                                                             
151 Bekendtgørelse om revisionens gennemførelse i finansielle virksomheder m.v. samt finansielle virksomheder, § 2 
152 Bekendtgørelse om revisionens gennemførelse i finansielle virksomheder m.v. samt finansielle virksomheder, § 5 
153 Bekendtgørelse om revisionens gennemførelse i finansielle virksomheder m.v. samt finansielle virksomheder, § 6 
154 Bekendtgørelse om revisionens gennemførelse i finansielle virksomheder m.v. samt finansielle virksomheder, § 6, 
stk. 2 
155 Bekendtgørelse om revisionens gennemførelse i finansielle virksomheder m.v. samt finansielle virksomheder, § 6, 
stk. 4 
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4.7.1 Særbestemmelser for penge- og realkreditinstitutter  
I henhold til bekendtgørelse om revisionens gennemførelse i finansielle virksomheder findes der 

særbestemmelser for penge- og realkreditinstitutter.156  

Følgende forhold skal være omtalt i revisionsprotokollatet vedrørende års- og koncernregnskabet:157  

1) ”Konkludere, hvorvidt pengeinstituttets måling af udlån og garantier er foretaget i overensstemmelse 

med reglerne herfor. 

2) Gengive en af virksomheden udarbejdet oversigt over antal af efterbevillinger via bestyrelsen i 

regnskabsåret, samt ledelsens kommentarer til antallet af efterbevillinger. Oversigten skal tillige 

indeholde oplysning om antallet af bevillinger fra bestyrelsen i alt i regnskabsåret.”  

Ydermere skal revisor i protokollatet vedrørende årsregnskabet, i forlængelse af ledelsens vurdering af de 

enkelte eksponeringer:158 

1) ”angive revisors samlede vurdering af risikoen på hvert enkelt eksponering under hensyntagen til 

samtlige foreliggende forhold, og 

2) konkludere, hvorvidt de enkelte eksponeringer, omfattet af stk. 1, er målt korrekt.”  

Eksponeringer omfattet af § 35, stk. 1, er blandt andet: 10 største eksponeringer, øvrige eksponeringer der 

overstiger 10 procent af det justerede kapitalgrundlag og øvrige betydelige eksponeringer.159  

Den eksterne revision skal i protokollatet vedrørende års- og koncernregnskabet konkludere for 

realkreditinstituttet hvorvidt:160 

1) ”realkreditinstituttets måling af udlån, herunder den justering af værdien, der finder sted som følge af 

kreditrisikoen, er foretaget i overensstemmelse med reglerne herfor” 

                                                             
156 Bekendtgørelse om revisionens gennemførelse i finansielle virksomheder m.v. samt finansielle virksomheder, 
Kapital 6 og 7 
157 Bekendtgørelse om revisionens gennemførelse i finansielle virksomheder m.v. samt finansielle virksomheder, § 
34 
158 Bekendtgørelse om revisionens gennemførelse i finansielle virksomheder m.v. samt finansielle virksomheder, § 
35, stk. 3 
159 Bekendtgørelse om revisionens gennemførelse i finansielle virksomheder m.v. samt finansielle virksomheder, § 
35, stk. 1, punkt 1-3 
160 Bekendtgørelse om revisionens gennemførelse i finansielle virksomheder m.v. samt finansielle virksomheder, § 
37 
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Revisor skal i et særskilt afsnit i protokollatet vedrørende årsregnskabet, opsummere samtlige 

bemærkninger, som revisionen har givet anledning til at fremføre over for bestyrelsen.161 Denne 

opsummering skal indeholde status vedrørende de bemærkninger, der er fremført i regnskabsåret, samt en 

status vedrørende de åbentstående forhold i protokollatet. Har revisionen ikke givet anledning til nogle 

bemærkninger, skal det oplyses. Revisor skal i et særskilt afsnit i protokollatet gengive den af virksomheden 

udarbejdede oversigt over samtlige påbud som Finanstilsynet har afgivet i regnskabsåret. Ligeledes skal 

påbud, afgivet af Finanstilsynet fra foregående regnskabsår som endnu ikke er efterlevet på 

afslutningstidspunktet og påbud som er efterlevet i regnskabsåret, gengives i protokollatet.162 Den eksterne 

revisor skal gennem virksomhedens udarbejdede oversigt oplyse om bemærkninger hertil, herunder 

bemærkninger til efterlevelse af påbud. Ligeledes skal den eksterne revisor i protokollatet gengive den af 

virksomheden udarbejdede oversigt over samtlige påbud og risikooplysninger afgivet af Finanstilsynet. 

Revisors gennemgang af oversigten skal sammenholdes med Finanstilsynets korrespondance med 

revisor.163 

Ledelsen skal fremlægge en opsummering af samtlige påtaler og risikooplysninger, afgivet af Finanstilsynet 

i regnskabsåret.164 Revisor skal foretage de samme arbejdshandlinger vedrørende fuldstændighed af 

ledelsens oversigt over påtaler og risikooplysninger, som ovenstående beskrevet ved ledelsens oversigt 

over påbud. Er oversigten ufuldstændig eller gengives de modtagne påtaler og risikooplysninger ikke 

korrekt, skal revisorer anfører bemærkninger hertil.165   

  

                                                             
161 Bekendtgørelse om revisionens gennemførelse i finansielle virksomheder m.v. samt finansielle virksomheder, § 8 
162 Bekendtgørelse om revisionens gennemførelse i finansielle virksomheder m.v. samt finansielle virksomheder, 
bilag 2, punkt 2 
163 Bekendtgørelse om revisionens gennemførelse i finansielle virksomheder m.v. samt finansielle virksomheder, 
bilag 2, punkt 3 
164 Bekendtgørelse om revisionens gennemførelse i finansielle virksomheder m.v. samt finansielle virksomheder, 
bilag 2, punkt 6 
165 Bekendtgørelse om revisionens gennemførelse i finansielle virksomheder m.v. samt finansielle virksomheder, 
bilag 2, punkt 7 
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4.7.2 Pengeinstitutters måling af udlån  
De handlinger revisor skal foretage for at sikre at pengeinstitutternes måling af udlån er sket korrekt står 

beskrevet i Bekendtgørelsens Bilag 2. Revisor skal foretage en gennemgang af pengeinstitutternes praksis 

og interne kontroller på området, og der skal udvælges en stikprøve af udlån og garantier som gennemgås 

af revisor for, at sikre overensstemmelse med Regnskabsbekendtgørelsens Bilag 10 og IFRS.166 Arbejdet der 

udføres af revisor skal omfatte en gennemgang af den af ledelsen anvendte fremgangsmåde for måling af 

eksponeringerne, herunder instituttets forretningsgange for henholdsvis individuelle og gruppevise 

nedskrivninger, hvilket gennemgås for at vurdere om disse er tilrettelagt og fungerer på betryggende vis.167  

Revisionen vedrørende gruppevise nedskrivninger skal som minimum omfatte:168  

a) ”At ledelsen på baggrund af modellens estimater forholder sig hertil og vurderer, om der skal tillægges 

et ledelsesmæssigt skøn. Dette skøn skal kunne dokumenteres. 

b) En gennemgang af modellen for gruppevise nedskrivninger, herunder dokumentation for modellen og 

de forudsætninger, der indgår heri. 

c) En stikprøvevis efterprøvning af modellens indre talmæssige sammenhæng. 

d) En gennemgang af backtests på de resultater, modellen tidligere har leveret. 

e) At påse, at opgørelsen af gruppevise nedskrivninger er behørigt godkendt af ledelsen.” 

Revisionen vedrørende individuelle nedskrivninger skal som minimum omfatte:169 

a) ”En stikprøve efterprøvning af den talmæssige sammenhæng på udvalgte nedskrivninger, herunder om 

sikkerheder er optaget korrekt i nedskrivningsberegningen. 

b) Gennemgang af den diskonteringsmodel, der anvendes ved opstilling og diskontering af 

betalingsrækker. 

c) En sammenholdelse af tidligere års nedskrivninger med efterfølgende perioder. 

d) At påse, at væsentlige individuelle nedskrivninger er behørigt godkendt af ledelsen.” 

                                                             
166 Bekendtgørelse om revisionens gennemførelse i finansielle virksomheder m.v. samt finansielle virksomheder, 
bilag 2, punkt 47 
167 Bekendtgørelse om revisionens gennemførelse i finansielle virksomheder m.v. samt finansielle virksomheder, 
bilag 2, punkt 48 
168 Bekendtgørelse om revisionens gennemførelse i finansielle virksomheder m.v. samt finansielle virksomheder, 
bilag 2, punkt 49 
169 Bekendtgørelse om revisionens gennemførelse i finansielle virksomheder m.v. samt finansielle virksomheder, 
bilag 2, punkt 50 



Side 64 af 129 

 

Der skal på baggrund af det udførte arbejde foretages en endelig vurdering af rimeligheden af 

virksomhedens regnskabsmæssige skøn. Vurderingen skal baseres på forståelsen af virksomheden og dens 

omgivelser.170  

Revisor skal som minimum ved vurdering af risikoen på de enkelte engagementer:171 

a) ”Foretage gennemgang af dokumentationen udarbejdet af ledelsen for de enkelte eksponeringer, der 

fremgår af oversigten (udtræk fra bogføringen nedskrivningsberegning, oplysninger om debitors 

økonomiske forhold m.v.). 

b) Efterprøve ledelsens oversigt over eksponeringer samt påse instituttets afstemning til bagvedliggende 

og underliggende dokumentation for hver enkelt eksponering i oversigten. 

c) Vurdere risikoen i de enkelte eksponeringer, herunder vurdere debitors økonomiske forhold og 

fremtidige betalingsevne samt værdien af eventuelle sikkerheder. 

d) Vurdere, om der er objektiv indikation for værdiforringelse.” 

4.7.3 Realkreditinstitutters måling af udlån 
Revisor skal gennemgå virksomhedens kontroller på området vedrørende realkreditinstitutters måling af 

udlån. Der skal ligeledes udvælges en stikprøve af eksponeringer, der gennemgås.172 Ydermere, skal der 

foretages en gennemgang og vurdering af ledelsens anvendte fremgangsmåde for måling af 

eksponeringerne, herunder:173 

a) ”Opgørelsesmetoden for dagsværdierne, herunder de forudsætninger der ligger til grund for 

opgørelserne.  

b) Efterprøvelse af den talmæssige sammenhæng i opgørelserne af eksponeringer. Sammenholdelse af 

opgørelserne vedrørende nedskrivninger foretaget for tidligere perioder med de faktiske resultater for 

disse perioder. 

c) Vurdering af den ledelsens anvendte godkendelsesprocedure.” 

 

                                                             
170 Bekendtgørelse om revisionens gennemførelse i finansielle virksomheder m.v. samt finansielle virksomheder, 
bilag 2, punkt 51 
171 Bekendtgørelse om revisionens gennemførelse i finansielle virksomheder m.v. samt finansielle virksomheder, 
bilag 2, punkt 56 
172 Bekendtgørelse om revisionens gennemførelse i finansielle virksomheder m.v. samt finansielle virksomheder, 
bilag 2, punkt 57 
173 Bekendtgørelse om revisionens gennemførelse i finansielle virksomheder m.v. samt finansielle virksomheder, 
bilag 2, punkt 58 
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5.0 ANALYSE  
5.1 Forskelle mellem internationale- og danske regnskabsregler 
Gennem beskrivelsen har det været afhandlingens formål at redegøre for den internationale og nationale 

tilgang til den regnskabsmæssige behandling, herunder indregning og måling af udlån og andre 

tilgodehavender målt til amortiseret kostpris. Fokus har særligt været på den efterfølgende måling. Det er 

dette afsnits formål at analysere på forskellene mellem den internationale tilgang via de vedtagne 

internationale regnskabsstandarder og den danske tilgang. 

Første indregning af et aktiv eller en forpligtelse sker på tidspunktet for transaktionen og er typisk udtryk 

for transaktionsprisen inkl. transaktionsomkostninger. Dette er ligeledes gældende for kreditinstituttets 

moderselskab hvilket aflægger under Regnskabsbekendtgørelsens § 43: ”Finansielle instrumenter skal på 

tidspunktet for første indregning måles til dagsværdi. Stk. 2. Finansielle instrumenter, som efter første 

indregning løbende måles til amortiseret kostpris, jf. § 45, stk. 1, § 46, stk. 1, og § 50, stk. 1, skal dog ved første 

indregning måles til dagsværdi med tillæg af de transaktionsomkostninger, som er direkte forbundet med 

erhvervelsen eller udstedelsen af det finansielle instrument, og fradrag for de modtagne gebyrer og 

provisioner, der indgår som en integreret del af den effektive rente.”174 Der kan således ikke udredes en forskel 

mellem de danske regler og de internationale regnskabsstandarder vedrørende første indregning. 

I modsætning til ovenstående giver den efterfølgende måling anledning til umiddelbare forskelle. Som 

udgangspunkt har både de internationale standarder og den danske regnskabsbekendtgørelse samme 

regler for, hvornår en måling skal fortages. Det forskrives således i de vedtagne internationale standarder: 

”Virksomheden skal på hver balancedag vurdere, hvorvidt der er klar indikation af, at et finansielt aktiv eller 

en gruppe af finansielle aktiver er værdiforringet”.175 Tilsvarende foreskrives det i den danske 

regnskabsbekendtgørelse § 51: ”Virksomheden skal på balancedagen vurdere, om der er objektiv indikation 

for, at virksomhedens udlån og tilgodehavender omfattet af § 50, stk. 1, er værdiforringede.”176  

Det bliver dog tydeligere, at der er forskelle i henhold til hvornår der er objektiv indikation for 

værdiforringelse, samt hvor meget og hvordan en eventuel værdiforringelse skal opgøres og konstateres. 

Kendetegnet for de internationale regnskabsstandarder er, at de arbejder med en mere generel betragtning, 

som giver rum for fortolkning: ”Et finansielt aktiv eller en gruppe af finansielle aktiver er udelukkende 

værdiforringet, og der er udelukkende opstået tab ved værdiforringelse, hvis der er klar indikation af 

                                                             
174 Bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl. 
175 Kommissionens forordning (EF) Nr. 1126/2008 af 3. november 2008 
176 Bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl. 
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værdiforringelse som følge af en eller flere begivenheder, som er indtruffet efter første indregning af aktivet 

(en »tabsgivende begivenhed«), og den tabsgivende begivenhed (eller begivenheder) har en virkning på de 

skønnede fremtidige pengestrømme fra det finansielle aktiv eller gruppen af finansielle aktiver, som kan 

skønnes pålideligt.”177 I modsætning hertil arbejder regnskabsbekendtgørelsen, herunder Bilag 10 og 

vejledningen, med mere konkrete konstateringer af, hvornår der er indtruffet OIV: ”En kunde er i betydelige 

økonomiske vanskeligheder, når ændringer i indtjenings-, kapital-/formue- eller likviditetsforhold medfører, 

at der er betydelig risiko for, at kunden ikke kan opfylde sine forpligtelser overfor pengeinstituttet eller andre 

kreditorer som nærmere beskrevet i punkterne 10-18.”178  

Overstående giver derved anledning til at eliminere fortolkninger af, hvornår der er indikation på 

værdiforringelse, men kan være i modstrid med, hvad nogle regnskabsaflæggere vil vurdere som objektiv 

værdiforringelse. I forlængelse af ovenstående afsnit vil den videre analyse detaljeret gennemgå udvalgte 

punkter i bekendtgørelsens Bilag 10 og vejledningen hertil, for at vurdere, hvorvidt disse er forenelige med 

de internationale regnskabsstandarder, herunder IAS 39.  

5.1.1 Generelt 
Manglende oplysninger om en kunde der udviser svaghedstegn, må ikke føre til, at der ikke konstateres OIV. 

Med indførelsen af Bekendtgørelsens Bilag 10, punkt 2, er der de facto ændret bevisbyrde, da der nu ikke 

nødvendigvis skal foreligge tilstrækkelig dokumentation for, at der er OIV. Der er dog blandt aktørerne 

kritik af mængden af oplysninger, der er krævet fra Finanstilsynets side, særligt i forbindelse med mindre 

engagementer. Realkreditrådet antager således, at realkreditinstitutterne ikke løbende skal indhente 

dokumentation for privatkunders økonomiske forhold. Ved større erhvervsudlån med en høj 

belåningsprocent, ”indhenter realkreditinstitutterne normalt i muligt omfang regnskabsoplysninger.”179 Ved 

erhvervslån med en lav belåningsprocent uden betalingsproblemer indhentes der ikke yderligere 

regnskabsoplysninger; en praksis som Realkreditrådet håber kan fastholdes. Finanstilsynet er enig i 

betragtningen vedrørende privatkunder, hvorimod det er krav ved erhvervskunder, at der indhentes 

oplysninger om kunder der udviser svaghedstegn.180 Indhentes der ikke oplysninger om kunder der udviser 

svaghedstegn, vil det indgå negativt ved vurdering af OIV.  

Vejledningen anses ifølge FSR som en skærpelse af Bilag 10, hvor Bilag 10 ud fra et forsigtighedsprincip 

indeholder krav om, at manglende relevante oplysninger ikke må føre til, at der ikke konstateres OIV. Med 

                                                             
177 Kommissionens forordning (EF) Nr. 1126/2008 af 3. november 2008 
178 Bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl. Bilag 10, punkt 8 
179 Realkreditrådet, Vejledning om individuelle nedskrivninger og hensættelser.  
180 Finanstilsynet, Høringsvar, Vejledning om individuelle nedskrivninger og hensættelser, side 4 
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den nye vejledning er dokumentationskravet ifølge FSR nu vendt om, således at der skal fastsættes OIV, 

såfremt der for svage kunder ikke ”foreligger ajourførte oplysninger”.181 Vejledningens krav kan derfor 

medvirke til, at forsigtighedsprincippet fremmes i højere grad end neutralitetsprincippet. At skulle 

udarbejde den dokumentation på enkeltkundeniveau, vil ifølge Finansrådet være meget byrdefuldt.182 På 

baggrund af ovenstående vurderes det, at tilgangen stadig er forenelig med IFRS, da der ikke er tale om en 

væsentlig ændret praksis. 

Lånetager er i betydelige økonomiske vanskeligheder, efter § 52, stk. 2, nr. 1, hvis kundens situation ændrer 

sig i sådan en grad, at der er betydelig risiko for, at kunden ikke kan imødekomme sine forpligtelser. 

Ligeledes er indbyrdes forbundne kunder omfattet af OIV, medmindre andet kan dokumenteres. Det  

betragtes som fornuftigt, at genoverveje OIV, hvor kundens situation ændres betydeligt. Det vurderes 

ligeledes, at være i overensstemmelse med IAS 39, hvor der henvises til, at institutterne på enhver given 

balancedag skal vurdere, hvorvidt der er indikation på værdiforringelse.   

5.1.2 OIV-vurdering for privatkunder 
Pengeinstitutteterne skal vurdere, hvorvidt der er indtruffet OIV ved en række forskelligartede 

begivenheder. Ligeledes skal institutterne vurdere, hvorvidt kunderne har en negativ nettoformue, og hvis 

det i forlængelse heraf vurderes, at der ikke er et tilstrækkeligt rådighedsbeløb, vil der være indtruffet OIV, 

uanset den historiske betalingsrække. Ifølge FSR er det i strid med neutralitetsprincippet og dermed IFRS, 

at fastsættelsen af rådighedsbeløbet for privatkunder skal tage højde for fald i deres indtægter, som følge 

af eksempelvis en forventet arbejdsløshed. Modsætningsvis er det et krav, at der alene kan indregnes en 

stigning i kundens indtægter, såfremt disse er sandsynliggjorte ved eksempelvis endt uddannelse. De 

grundlæggende forudsætninger for aflæggelse af finansielle rapporter efter IFRS tilsiger, at opgørelse af 

nedskrivningsbehovet skal foretages under hensyntagen til ændringer i forventede fremtidige 

pengestrømme som vurderes mest sandsynlige, uanset om der er tale om stigninger eller fald. Ydermere 

påpeges det af FSR: ”Videre skal der efter IFRS tages udgangspunkt i de faktiske forhold og ikke – som krævet 

efter Bilag 10 og Vejledningen – foretages beregningsmæssig omlægning heraf, herunder ”konvertering” af 

gæld og rentesatser i forhold til de faktiske vilkår kunden har og må forventes at få”.183 Det vurderes, at OIV-

vurdering for privatkunder overordnet set er inden for rammerne af IFRS. Det vurderes samtidig i 

overensstemmelse med blandt andet FSR’s høringssvar, at Finanstilsynet anlægger et meget forsigtigt syn 

                                                             
181 FSR, Præhøring vedrørende af udkast til vejledning om individuelle nedskrivninger og hensættelser, 3. juni 2013, side 
2 
182 Finansrådet – Høring over vejledning om individuelle nedskrivninger og hensættelser, 13. januar 2014  
183 FSR, Præhøring vedrørende af udkast til vejledning om individuelle nedskrivninger og hensættelser, side 3 
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på opgørelsen af de forventede fremtidige pengestrømme, hvilket er uforeneligt med det gældende 

neutralitetsprincip under IFRS. De specifikke konsekvenser af en mere forsigtig opgørelse af de forventede 

fremtidige pengestrømme vil naturligt øge nedskrivningsbehovet på de berørte kunder, og der vil således 

også være en latent risiko for, at der nedskrives mere end de faktiske betalinger retfærdiggør.  

5.1.3 OIV-vurdering for erhvervskunder  
Erhvervskunder med et negativt resultat før skat, kombineret med en spinkel egenkapital, er i betydelige 

økonomiske vanskeligheder. Relevante forhold der skal tages i betragtning ved vurderingen af OIV og som 

afhandlingen begrænser sig til er: Værdiansættelse af ejendomme, landbrugskunder og tillæg ved variabel 

rente.  

Finansrådet mener ikke, at der er grundlag for at indføre et nyt og meget bebyrdende krav om at tilsidesætte 

de bogførte værdier af ejendomme i kundernes regnskaber. Ligeledes mener Finansrådet heller ikke, ”at 

institutterne kan tages til indtægt for de synspunkter om korrektion af de bogførte værdier, som afspejles i 

vejledningen, men at vejledningen nødvendigvis må afspejle tilsynets holdning”.184  

Finansrådet mener, at det må være relevant at kigge på, om ejendommens bogførte værdi kan understøttes 

af de forventede fremtidige pengestrømme, som ejendommen vil generere ved fortsat virksomhedsdrift. 

Jævnfør regnskabsreglerne i IAS 36, punkt 18: ”Denne standard definerer genindvindingsværdi som det 

højeste af et aktivs eller en pengestrømsfrembringende enheds dagsværdi med fradrag af 

afhændelsesomkostninger og nytteværdien.” Af IAS 36, punkt 19, fremgår det, at det ikke er nødvendigt at 

opgøre både et aktivs dagsværdi med fradrag af afhændelsesomkostninger og dets nytteværdi. Hvis et af 

disse beløb overstiger den regnskabsmæssige værdi af aktivet, er aktivet ikke værdiforringet. Samme er 

gældende under den danske årsregnskabslovgivning, hvilket kan anvendes som fortolkningsbidrag i 

forbindelse med at opgøre værdien af en ejendom, hvori institutterne tager deres sikkerheder i form af 

pant: ”Denne måles til den salgsværdi, der kan konstateres for de pågældende aktiver eller forpligtelser på et 

velfungerende marked. (…) Eksisterer der heller ikke et velfungerende marked for disse bestanddele, skal 

dagsværdien så vidt muligt måles til en tilnærmet salgsværdi ved hjælp af almindeligt accepterede 

værdiansættelsesmodeller og –teknikker”.185 Ovenstående giver ligeledes anledning til, at Finansrådet 

kritiserer, at institutterne de facto genvurderer værdiansættelse af ejendommene, i forhold til at de 

pågældende ejendomme kan indgå i et selskab, hvor årsregnskabet er revideret med en blank 

revisorpåtegning: ”Er der tale om reviderede regnskaber, og har revisorerne afgivet en blank 

                                                             
184 Finansrådet, Høring over vejledning om individuelle nedskrivninger og hensættelser, side 4 
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revisionspåtegning på regnskabet, må udgangspunktet for OIV-vurderingen derfor nødvendigvis være, at der 

ikke påhviler aktiverne, herunder ejendommene, et nedskrivningsbehov. Finansrådet finder på den baggrund, 

at dette punkt i vejledningen skal udgå – alternativt kan det anføres, at den nævnte korrektion af den bogførte 

værdi skal foretages for signifikante svage kunder, hvis revisor i sin revisionspåtegning tager forbehold for 

værdiansættelsen af aktivet, eller hvis instituttet ikke måtte have tillid til ledelsen og revisor”.186 Det vurderes 

at ovenstående behandling af ejendomme i forbindelse med opgørelsen af OIV, ikke er foreneligt med IFRS, 

da der er tale om, at man opgør ejendomme efter en mere forsigtig metode. Finanstilsynet tilsidesætter 

almindelige gældende regnskabsregler omkring opgørelse af dagsværdien af ejendomme og ligeledes 

tilsidesætter revisors vurdering af de pågældende ejendomme.  

Der må ikke anvendes højere hektarpriser end de af Finanstilsynet udmeldte, medmindre der foreligger et 

konkret tilbud med en højere pris. Disse priser skal anvendes i OIV-vurderingen og ikke alene i 

nedskrivningsberegningen. Finansrådet har som konsekvens heraf fundet frem til en række 

uhensigtsmæssigheder. Finanstilsynets maksimalpriser er områdeopdelte og priser er gældende for store 

landområder, hvilket er problematisk ifølge Finansrådet, da det enkelte område er blevet vurderet til 

samme pris uagtet den nærmere beliggenhed m.v.  

Det er, ifølge Finansrådet, pengeinstitutternes erfaring at priserne kan variere meget inden for områderne. 

Bliver jordpriserne ikke ajourført med markedet og realiserede handler, vil der være risiko for, at 

jordpriserne i landbruget bliver en direkte afspejling af Finanstilsynets maksimale jordpris. Ifølge 

Finansrådet vil det for realkreditinstitutterne kun være hensigtsmæssigt at belåne jord til maksimalt 70 

procent af Finanstilsynets udmeldte priser. Dette vil ifølge Finansrådet i nogle tilfælde reducere 

låneudmålingen og dermed skabe dyrere finansiering for landmændene, der ved køb af samme ejendom vil 

få en større andel banklån og en mindre andel realkreditlån som følge det reducerede belåningsgrundlag. 

Hvis Finanstilsynets maksimale priser anvendes uden korrektion for konkrete forhold for den pågældende 

ejendom og akutelle handler i kundens områder, kan det for en nyetableret landmand betyde, at 

egenkapitalen tabes, når Finanstilsynets skematiske tilgang anvendes. Det kan medføre manglende 

kreditadgang for en række landbrug, samt at økonomisk fornuftige generationsskift umuliggøres.187  

Finansrådet påpeger, på baggrund af ovenstående, at det bør være muligt at anvende en aktuel og saglig 

vurdering af det konkrete landbrug, som i højere grad afspejler de konkrete forhold på den pågældende 
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ejendom, der ifølge Finansrådet ikke er afspejlet i Finanstilsynets områdepriser.188 Ligeledes anser FSR det 

som en skærpelse, at der ved vurderingen af, om der er OIV for landbrugskunder ikke må anvendes 

hektarpriser højere end udmeldt af Finanstilsynet, medmindre der foreligger et konkret tilbud. Kravet 

burde ifølge FSR teknisk set ikke kunne indeholdes i en vejledning.189 Det vurderes således på baggrund af 

høringssvarene fra FSR og Finansrådet, at anvendelsen af maksimalpriser ved vurderingen om der er OIV 

for landbrugskunder, er uforeneligt med IFRS, da der ikke er tale om faktiske forhold. 

Ved OIV-vurderingen skal der tages hensyn til, om en eventuel positiv indtjening kun opstår som følge af et 

optaget lån med en aktuel lav variabel rente. For økonomisk svage kunder skal dette ske ved en regulering 

af indtjeningen gennem et skønsmæssigt tillæg til renten for variabelt forrentet gæld. Finansrådet mener 

ikke, at det er i overensstemmelse med IFRS, at anvende en fiktiv højere rente, og derved tilsidesætte de 

faktiske forhold: ”Det er ikke i overensstemmelse med IFRS eller de faktiske forhold at tilsidesætte den 

kontraktuelle rente for i stedet at anvende en fiktiv højere rente”.190 Korrektionen af renteomkostninger 

vurderes af Finansrådet som værende meget byrdefuld, da det ikke kan understøttes af systemer, men 

baseres på en lang række manuelle beregninger, som ikke synes at stå mål med udbyttet. Finansrådet mener 

at reglerne om indregning af tillæg ved variabel rente bør udgå. Tillægget burde kun gælde for 

variabelforrentet realkreditgæld, da fastforrentet bankgæld i mange situationer slet ikke tilbydes, og det vil 

dermed være uden sammenhæng med den økonomiske realitet at tillægge en fiktiv fast rente som grundlag 

for OIV-vurderingen.  

FSR stiller sig ligeledes kritisk i forhold til det i vejledningen angivne krav om tillæg af 2 procentpoint for 

variabel forrentet gæld. Denne størrelse er hverken dokumenteret ud fra kundens eller instituttets forhold. 

Ifølge FSR er det deres generelle opfattelse at det er faktiske og ikke hypotetiske forhold der skal lægges til 

grund for vurdering af OIV og beregning af et eventuel nedskrivningsbehov.191 Rentetillægget til den 

variable forrentede gæld, blev dog ændret af Finanstilsynet fra 2 procentpoint til 1 procentpoint.192 

Ovenstående kritiske tilgang finder også tilslutning af Henrik Barner Christensen fra EY: ”Forsigtighed (…) 

kan være en god idé, men et generelt krav synes dog at være skrapt og bør måske reguleres i solvensbehovet”.193 

Samme holdning haves af Nils Peter Sørensen fra Nykredit: ”Det er en forsigtig tilgang. Regnskabsmæssigt 
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giver det ikke meget mening. Den kan give fornuft at bruge, men det er noget der burde sikres i solvensen”.194 

Det vurderes i forlængelse af ovenstående at tillægsprocenten på variabelt forrentet gæld, ikke er foreneligt 

med IFRS, da det ikke tager udgangspunkt i de faktiske forhold. Det skal dog hertil bemærkes, at den 

anvendte praksis ikke giver anledning til store faktiske problemstillinger. Linus Emborg påpeger at 

diskonteringsrenten ikke er af væsentlig betydning: ”Samlet set er diskonteringsrenten ikke væsentlig. På det 

nuværende renteniveau gør diskonteringsrenten ikke nogen forskel over levetiden”.195 

Overordnet vurderes det, at punkt 13 er blandt de mest omfangsrige og indskærpende i forhold til 

vurdering af OIV. Ligeledes vurderes det også, at punktet samlet set giver anledning til en mere forsigtig 

tilgang ved OIV-vurderingen. Den mere forsigtige og IFRS-uforenelige tilgang, har og vil fremadrettet 

sandsynligvis medføre, at et øget antal kunder vil være omfattet af OIV og der i forlængelse heraf vil blive 

foretaget et øget antal nedskrivningsberegninger. Det er dog ikke muligt at fastslå om stigningen af OIV-

omfattede engagementer reelt set vil medføre, en målingsforskel mellem IFRS og 

Regnskabsbekendtgørelsen, da dette afhænger af selve nedskrivningsberegningen.  

Hvis instituttet bliver opmærksom på, at engagementet opsiger, misligholder eller på anden vis bryder 

kontraktuelle aftaler med sekundære institutter og kreditorer, giver det anledning til, at der er indtruffet 

OIV. Det vurderes ikke at denne betragtning uforenelig med IFRS.  

Særlige lempelige vilkår, herunder reduktion af renten m.v. vil medføre, at kunden er omfattet af OIV, hvis 

lempelsen kan henføres til at redde kunden fra konkurs eller lignende. Finansrådet påpeger dog, at 

forholdet omkring OIV-vurderingen med sammenlignelige kunder i praksis er en udfordring, da 

rentefastsættelsen som udgangspunkt er individuelt forhandlet: ”Renterne fastsættes typisk meget 

individuelt og efter forhandling mellem kunden og kundens pengeinstitut. Den ønskede sammenligning vil 

derfor i praksis være meget vanskelig at foretage”.196 Der kan således være situationer hvor der kommer en 

OIV-betragtning ned over engagementerne, som reelt set ikke er berettiget. Ydermere bemærkes det, at der 

ved konvertering af gæld til ansvarlig lånekapital, er indtruffet OIV op til 12 måneder efter konverteringen. 

Dette giver ikke anledning til uforenelighed med IFRS. Det skal dog hertil bemærkes, at det ikke er IFRS-

foreneligt, at der ved lånekonverteringen er OIV i hele perioden på de 12 måneder, uanset hvor sandsynligt 

det er, at kunden kan opfylde sine betalingsforpligtelser til alle parter. Samme forhold er gældende i 

forbindelse med rekonstruktion eller akkord, hvor minimumsperioden med OIV, er 12 måneder, uanset 
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sandsynligheden for at kunden kan imødekomme alle sine betalingsforpligtelser, hvilket ikke er foreneligt 

med IFRS. 

5.1.4 Nedskrivningsberegning  
For OIV-omfattede engagementer skal der foretages nedskrivningsberegning. I denne forbindelse kan der 

ikke undlades at nedskrive, uanset besværligheder ved beregningen. Dette giver anledning til, at 

nedskrivningsberegningen ved større usikkerheder, ofte vil medføre større nedskrivninger. FSR mener at 

punkt 26 burde udgå af vejledningen, som følge af, at nedskrivningsbehovet vil være større, jo mere 

usikkerhed der er forbundet med vurderingen af nedskrivningen. Dette er ifølge FSR i strid med IFRS, hvor 

der tages udgangspunkt i en grundlæggende forudsætning om neutralitet. Følges dette udgangspunkt vil 

beregningen af nedskrivningsbehovet ikke påvirkes af usikkerhed: ”Ved anvendelse af IFRS skal der tages 

udgangspunkt i en grundlæggende forudsætning om neutralitet. Derved vil beregningen af 

nedskrivningsbehovet ikke påvirkes af usikkerhed idet den vil tage afsæt i de forudsætninger for beregningen, 

der må antages at være mest sandsynlige”.197  

Finansrådet er enige med Finanstilsynet om, at større usikkerhed skal medføre øget forsigtighed. Dette skal 

dog være ved vurderingen af instituttets kapital og ikke ved indregning og måling i årsregnskabet. 

Neutralitetsprincippet skal anvendes således, at det kvalificerede skøn skal foretages på ”unbiased basis”, 

og hverken på baggrund af et forsigtighedsprincip eller det modsatte. Punktet burde derfor udgå ifølge 

Finansrådet.198 Nils Peter Sørensen fra Nykredit påpeger, at problematikken er mere nuanceret og 

umiddelbart foreneligt med IFRS: ”… den giver god mening, da det selvfølgelig ikke skal være muligt at 

undlade at foretage nedskrivninger, med belæg i manglende informationer”.199 Ud over det generelle 

metodevalg ved nedskrivningsberegningen er der ligeledes også krav om, at: ”Anvendelsen af 

sandsynlighedsvægtede gennemsnit for alle udlån eller for velafgrænsede dele af udlånsporteføljen må ikke 

give pengeinstituttet samlede nedskrivninger, som er væsentligt mindre, end hvis pengeinstituttet anvendte 

bedste skøn for et enkelt udfald for alle udlån”.200 På et overordnet plan vurderes det at punkt 25-27 i bilag 

10 og 26-27 i vejledningen er forenelige med IFRS. Det skal dog hertil bemærkes, at særligt punkt 26 

omkring usikkerhed ved nedskrivningen giver anledning til IFRS-uforenelighed, da der anlægges en mere 

forsigtig tilgang til nedskrivningsberegninger hvor nedskrivningen er svær at kvantificere: ”I tilfælde hvor 

usikkerheden er stor, og hvor størrelsen af nedskrivningen er vanskelig at vurdere, vil 
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nedskrivningsberegningen derved ofte vise et større nedskrivningsbehov, end hvis usikkerheden ikke havde 

været så stor”.201  

Ved kontraktmæssige indgåede rentesatser der blev fastsat før OIV-konstateringen og som ved OIV-

konstateringen ikke er markedskonforme, skal der ske en tilpasning ved tilbagediskonteringen, hvis 

rentesatsen ikke var markedskonform på ydelsestidspunktet. Finansrådet påpeger, at mange 

pengeinstitutter ikke har IT-systemer, der kan opfylde dette krav, og derved kræver manuel håndtering. 

Finansrådet antager, at det er tilstrækkeligt at foretage disse korrektioner på signifikante 

nedskrivningsengagementer, mens der foretages en mere overordnet og porteføljemæssigt baseret skøn 

over indvirkningen for mindre nedskrivningsengagementer.202 Ordlyden i punktet giver anledning til at 

tolke, at det ikke kun er i særlige tilfælde, der skal ske tilpasning, og i dette tilfælde vil der være situationer, 

hvor reglen vil blive IFRS-uforenelig, da man efter IAS 39, tilbagediskonterer med den kontraktlige indgåede 

effektive rente.  

I forbindelse med usikkerhed omkring fremtidige pengestrømme øges kravet til sandsynliggørelse, desto 

større usikkerheden for betalinger er. Henrik Barner Christensen mener, at det giver god mening at 

fastlægge en sikkerhedsmargin, og ved revisionen: ”… har man som revisor et udfaldsrum der kan accepteres. 

Revisor vil således også betragte en forsigtig tilgang for mere sikker”.203 Det vurderes at ovenstående punkt 

ikke er i konflikt med neutralitetsprincippet under IFRS.  

Såfremt der er kommet tilbud på en sikkerhed, lavere end den bogførte værdi, skal instituttet sikre at den 

bogførte ikke er fastsat for højt. Henrik Barner Christensen henviser i denne forbindelse til begrebet 

”svinebud”: ”Dette anvendes eksempelvis ved bud fra lokale matadorer der aflægger bud, på baggrund af en 

indsigt i pengeinstituttets situation. Denne form for bud skal ikke tages til udtryk for den reelle værdi af 

sikkerheden”.204 Omvendt udtrykkes det også af Henrik Barner Christensen, at et givent bud nødvendigvis 

ikke skal tilsidesættes: ”Modsætningsvis er det heller ikke rimeligt, at der indregnes værdier på baggrund af 

en teoretisk beregning…”.205 Ovenstående er ligeledes fremhævet af Nils Peter Sørensen i Nykredit: ”I praksis 

vil man ikke tage sig af de lave svinebud”.206 Det er dog vurderingen, at punktet reelt set giver anledning til 

nedskrivninger: ”Der kan i nogle forbindelser være en ejendomsværdiregulering på baggrund af bud og reglen 

                                                             
201 Vejledning om individuelle nedskrivninger og hensættelser, punkt 26 
202 Finansrådet, Høring over vejledning om individuelle nedskrivninger og hensættelser, side 11 
203 Bilag 3: Interview med Nils Peter Sørensen & Linus Emborg fra Nykredit 
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vil således praksis betyde en nedskrivning …”.207 Det vurderes på baggrund heraf at punkt 34 til 41 er 

forenelige med IFRS.  

5.1.4.1 Kundeforhold der må baseres på kundens aktiver  

Nedskrivningsberegningen opdeles i 2 kategorier: Kundeforhold der baseres på kundens aktiver og 

kundeforhold der baseres på kundens indtjening, også kendt som aktiv- og indtjeningsfinansiering. Når der 

er tale om aktivfinansierede kunder, skal nedskrivningsberegningen alene tage højde for dagsværdien af 

sikkerhederne, herunder fradrag for alle transaktionsomkostninger. Punkt 42 i Bilag 10, definerer således 

de forskellige finansieringsforhold i forbindelse med nedskrivningsberegningen. Under IFRS opdeler man 

som sådan ikke kunderne i to kategorier i forbindelse med nedskrivningsberegningen. Ud over det forhold 

er det at betragte som uforeneligt med IFRS, da IFRS ligeledes vil tage højde for sikkerhedernes værdi og 

generede pengestrømme/indtjeningsevne.    

Hvis der er tale om et ejendomsengagement, skal instituttet foretage en nedskrivning til dagsværdi. 

Dagsværdien er defineret som den skønnede pris mellem en salgsinteresseret ejer og en uafhængig køber 

indenfor 6 måneder. Efter FSR’s opfattelse udtrykkes dagsværdien mest retvisende under forudsætning af 

at salget gennemføres over en tidsperiode, der måtte være aktuelt gennemsnitligt forventeligt for den 

pågældende type af ejendom. FSR uddyber, at et salg af enhver ejendomstype inden for 6 måneder vil i 

dagens marked ikke kunne udelukkes, at udtrykke en værdi tæt på tvangsrealisationsværdien for nogle 

typer af ejendomme.208 Finansrådet er enige med Finanstilsynet i, at denne regel i nogle tilfælde kan være 

anvendelig, men mener at tidshorisonten skal fastlægges under hensyn til de aktuelle markedsforhold for 

den type ejendom. Efter internationale regler er dette tilfældet, hvor vurderingen af ejendomme sker på 

baggrund af en periode der tillader passende markedsføring.209  

Som det fremgår af de afgivne høringssvar er der generelt set en diskussion om hvorvidt en 6-måneders-

regel nødvendigvis vil medføre en indregnet dagsværdi af sikkerheden, som repræsenterer den ”reelle” 

dagsværdi. 6 måneder vil ikke være udtryk for den ”normale” salgsperiode for visse typer af ejendomme og 

ligeledes ved massive konjunkturudsving. Det vurderes således at 6-månederes-reglen i nogle tilfælde kan 

være i strid med neutralitetsprincippet under IFRS.  

I forbindelse med nedskrivningsberegning på landbrugsejendomme, herunder jord og øvrige aktiver, 

gælder samme princip ved beregning af dagsværdi, som for almindelige ejendomme. Finanstilsynet har 
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hertil i vejledningen indført krav omkring anvendelse af opgjorte hektarpriser, udmeldt af Finanstilsynet. 

Finanstilsynets krav om at der ikke må anvendes hektarpriser højere end de af Finanstilsynet udmeldte, 

medmindre der foreligger et konkret tilbud, mener FSR er en skærpelse. FSR anser dette som et krav, der 

ikke burde være repræsenteret i vejledningen. Det vurderes ligeledes, at realisationsperioden er uforeneligt 

med IFRS. Ydermere giver de fastsatte hektarpriser udfordringer for forenelighed med IFRS, da det 

afhænger af, at Finanstilsynet er meget præcise og opdaterede på de udmeldte hektarpriser i de forskellige 

landbrugsområder. 

5.1.4.2 Kundeforhold der må baseres på bl.a. kundens indtjeningsevne  

Når der er tale om kundeforhold der baseres på kundens indtjeningsevne, skal der tages udgangspunkt i en 

relevant strategi for kunden, hvilket ikke giver anledning til uforenelighed med IFRS, da der alene er tale 

om at anvende en strategi i forbindelse med opgørelse af nedskrivningen.  

Nedskrivningen på erhvervskunder skal tage udgangspunkt i aktuelle driftsresultater eller eventuelle 

lavere driftsresultater. Forventede fremtidige positive driftsresultater må kun i særlige tilfælde anvendes 

for en periode i mere end 3 år. Ligeledes skal det forudsættes, at alle aktiver er overdraget indenfor en 

periode på 5 år. Det vurderes, at betragtningen omkring hvornår særligt forventede fremtidige positive 

driftsresultater må forudsættes ved beregningen af nedskrivningen, er uforenelig med IFRS, da man efter 

IAS 39 ikke tolker mellem, hvornår der må forudsættes en henholdsvis positiv eller negativ ændring i de 

forventede fremtidige driftsresultater. Efter IAS 39, behandler man udelukkende de forventede fremtidige 

driftsresultater ud fra hvorvidt de kan sandsynliggøres pålideligt, uanset tidshorisonten.210  

For privatkunder er det ligeledes gældende, at nedskrivningsberegningen skal tage udgangspunkt i 

kundens aktuelle indtægter og udgifter, eller forventede fremtidige nettoindtægter, såfremt disse er lavere 

end de aktuelle. Det er ligeledes gældende for privatkunder, at en forventet fremtidig positiv ændring af 

nettoindtægterne kun må tages med i beregningen i op til 3 år. Ligeledes skal det ved 

nedskrivningensberegningen forudsættes, at variabelt forrentet gæld omlægges til fastforrentet gæld, med 

en afdragsperiode svarende det ”normale” for en tilsvarende gæld. Finansrådet mener ikke, at det er 

meningsfuldt at antage låneomlægning til fast rente for variabelt forrentet bankgæld. Finansrådet påpeger 

ligeledes, at der i henhold til Bilag 10 kan forudsættes afvikling af forbrugslån over 10 år, mens der i 

eksemplet i vejledningen, er rådighedsbeløbet baseret på en 5-årig periode. Dette bør ændres, så 

vejledningen matcher Bilag 10. I forlængelse af analysen vedrørende anvendelse af pengestrømme for 
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erhvervskunder ved opgørelse af nedskrivningsbehovet, er der også for dette punkt uforenelighed med 

IFRS, da det ikke er en neutral tilgang til opgørelse af pengestrømme.  

Overordnet set er det også et nuanceret billede, der bliver tegnet af, hvorvidt de danske regnskabsregler i 

al væsentlig er i uforenelige med IFRS og det bærende neutralitetsprincip. Eksempelvis udtrykker Henrik 

Barner Christensen i forlængelse af spørgsmålet omkring hvorvidt de indførte danske regler medfører en 

mere forsigtig tilgang til værdiansættelsen: ”… det er OK at få en mere ensartet tilgang på tværs af 

institutterne, men mener dog ikke detailniveauet, i særligt Vejledningen er nødvendigt. Såfremt at 

Finanstilsynet mener at der skal reguleres efter forsigtighed, kan dette gøres i solvensbehovet”.211 Nils Peter 

Sørensen tilslutter sig således også denne betragtning: ”Praksisjusteringen der består i at gå væk fra 

neutralitetsprincippet og hen imod en mere forsigtig tilgang, opstod allerede ved indførelsen af Bilag 10.”212 

Den nye Lov om finansiel virksomhed, og Regnskabsbekendtgørelsen, herunder Bilag 10, er ikke fuldt ud er 

i overensstemmelse med IFRS.  

Reglerne i FIL og Regnskabsbekendtgørelsen tilsidesætter ifølge FSR neutralitetsprincippet, der i henhold 

til FIL § 188 er det grundlæggende krav til regnskabsaflægger og det grundlæggende princip for 

nedskrivninger. Dette gør en sammenligning med udenlandske regnskaber vanskelig, da disse institutter 

ikke er underlagt yderligere krav fremsat af Finanstilsynet. Et andet problematisk forhold er, at reglerne er 

konkurrenceforvridende for danske institutter, da reglerne indebærer et større kapitalkrav. FSR finder ikke 

at henholdsvis Bilag 10, samt den nye vejledning, er konsistente med den internationale praksis. 

Vejledningen er ikke en vejledning, men indeholder derimod krav, som ikke tillader fortolkning og mulighed 

for at vurdere nedskrivningsopgørelser på anden vis. Regnskabsregulering bør være principbaseret og ikke 

detailreguleret. FSR opfordrer: ”Finanstilsynet til at genoverveje behovet for Bilag 10 og dermed 

Vejledningen”.213  Finansrådet tilslutter sig ligeledes ovenstående synspunkter: ”… i foråret 2012, gav 

Finansrådet en række bemærkninger til Finanstilsynet, herunder om, at de præciserede nedskrivningsregler 

ville medføre indregning af nedskrivninger, der ikke var grundlag for, og at reglerne ikke var forenelige med 

de internationale regnskabsstandarder (IFRS), som anvendes i resten af EU”.214 

På trods af at enkelte repræsentanter udtrykker holdning om, at Bilag 10 og vejledningen er uforenelig med 

IFRS, er der til dags dato ikke kendskab til, at finansielle koncerner har aflagt et moderselskabsregnskab, 
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der afviger fra det aflagte koncernregnskab, i forhold til værdireguleringen af udlån og andre 

tilgodehavender. Henrik Barner Christensen, mener: ”at de danske regler skærper og indsnævrer de rammer 

hvormed nedskrivning på engagementer foretages, men det bør bemærkes at der på nuværende tidspunkt efter 

Henrik Barners viden, ikke er nogle institutter der har aflagt et koncernregnskab med justering fra det 

tilsvarende moderselskabsregnskab. Det kan således konkluderes, at de danske regler i væsentligt omfang ikke 

er uforenelige med IFRS”.215 Nils Peter Sørensen vurderer også, at de indførte danske regler i al væsentlighed 

ikke er uforenelige med IFRS, og at institutterne bevidst vil forsøge at forene Regnskabsbekendtgørelsen 

med IFRS, da det ikke ønsker at divergere fra Finanstilsynets fortolkning af foreneligheden: ”Det er således 

også et ønske at tilpasse sig, således at de to regnskaber matcher hinanden, da det må antages, at 

Finanstilsynet ikke vil indføre regulering der inden for en væsentlighedsbetragtning vil være uforenlig med 

IFRS”.216 

Således forholdte Finanstilsynet sig også, da de i forbindelse med ændringer i Regnskabsbekendtgørelsen, 

kommentarerede på høringssvarene: ”Ændringerne af regnskabsbekendtgørelsen indebærer ikke, at 

regnskaber skal aflægges efter et forsigtighedsprincip i stedet for et neutralitetsprincip. Det er fortsat således, 

at enhver værdiændring skal vises i regnskabet, uanset indvirkningen på egenkapital og resultatopgørelse. 

Dette er stadig en grundlæggende forudsætning ved udarbejdelse af årsrapporter, jf. lov om finansiel 

virksomhed § 188 stk. 1, nr. 5. Det er således ikke hensigten med ændringen af regnskabsbekendtgørelsen at 

tilsidesætte dette”.217  

5.1.6 Delkonklusion  
I analysen konstateres en række punkter i Regnskabsbekendtgørelsens Bilag 10 og vejledningen, som 

isoleret set er på grænsen af hvad der foreneligt med IFRS. 

I forbindelse med opgørelse af OIV giver kravene til sandsynliggørelsen af de tilbagediskonterede 

pengestrømme anledning til en mere forsigtig tilgang. Ligeledes giver værdiansættelsen af ejendomme og 

landbrug anledning til konflikt med neutralitetsprincippet da, man de facto tilsidesætter almindelige 

gældende regnskabsregler omkring opgørelse af dagsværdi, og samtidig tilsidesætter værdien af en blank 

revisorpåtegning. Tilsvarende er der uforenelighed med IFRS i forbindelse med indførelsen af de såkaldte 

                                                             
215 Bilag 2: Interview med Henrik Barner Christensen fra EY 
216 Bilag 3: Interview med Nils Peter Sørensen & Linus Emborg fra Nykredit 
217 Finanstilsynet, Notat, Bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl. 
(regnskabsbekendtgørelsen), side 2-3 
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maksimale hektarpriser, opgjort af Finanstilsynet, da der kan være tale om ikke faktiske priser. Samme er 

gældende for 1 procentpoint tillægget til variabel forrentede gæld.  

Analysen tydeliggør, at kravet til at større usikkerheder forbundet ved nedskrivningen ved manglende 

dokumentation, ikke må medføre en lavere nedskrivning, hvilket i praksis medfører en ensidig forsigtig 

tilgang, da der de facto vil være et nedskrivningstillæg ved manglende information; det er derfor isoleret 

set uforeneligt med IFRS. At der ligeledes skal anvendes markedskonforme renter ved tilbagediskontering 

giver også anledning til uforenelighed med IFRS, da man efter IFRS tilbagediskonterer med den indgåede 

effektive rente.  

Ejendomme og landbrugsejendomme nedskrives til dagsværdi hvilket af Finanstilsynet er defineret som 

købsprisen mellem sælger og uvildig part indenfor 6 måneder. Dette er som udgangspunkt ikke foreneligt 

med IFRS da tidshorisonten ikke kan anses for at være passende for alle typer af ejendomme m.v. 

Ved nedskrivningsberegningen tages der udgangspunkt i kundens aktuelle indtægter og udgifter, eller 

såfremt de fremtidige forventede nettoindtægter/driftsresultat er lavere, skal der tages udgangspunkt i 

disse. Dette er i modstrid med den generelle betragtning efter IFRS. Reglerne kan medføre øgede 

nedskrivninger, da man efter IFRS tager forventede fremtidige forbedringer med, hvor dette kun i en 

tidsbegrænset periode er tilladt, efter de danske regler i Regnskabsbekendtgørelsens Bilag 10. 

Der er derfor overordnet ved konstatering af OIV ikke særlige danske regler, som afviger væsentligt i 

forhold til IFRS. Dette på trods af, at der i analysen er konstateret enkeltstående punkter i Bilag 10 og 

vejledningen, som isoleret set er i konflikt med det bærende neutralitetsprincip under IFRS. Samme 

betragtning er gældende i forhold til nedskrivningsberegningen, hvor der ligeledes er enkeltstående 

punkter, der isoleret set er uforenelige med IFRS. Men på baggrund af de kvalitative interviews og indhentet 

data vurderes det, at de enkeltstående punkter, ud fra en væsentlighedsbetragtning samlet set, er 

forenelige. Der er således mere tale om, at indsnævre de ledelsesmæssige skøn og gøre det til en mere 

mekanisk proces ved OIV-vurderingen og nedskrivningsberegningen. 

Nedenfor er delkonklusionen illustreret og det fremgår således heraf, at der er forenelighed mellem de 

danske regnskabsregler og IFRS, herunder IAS 39. Ud fra en væsentlighedsbetragtning er de danske regler 

forenelige med IFRS, men at institutterne som konsekvens af den indførte regulering har et indsnævret 

fortolkningsrum i forbindelse med de ledelsesmæssige skøn ved regnskabsaflæggelsen. Samtidig hermed 

giver de specifikke krav i Bilag 10 og vejledningen, anledning til at konkludere, at institutterne til stadighed 

aflægger indenfor IFRS i henholdsvis deres moder- og koncernregnskab, men at der de facto er tale om en 
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mere forsigtig tilgang. Det fremgår af figuren og af analysen, at IFRS herunder IAS 39 giver anledning til, at 

institutterne skønner forskelligt og er ligeledes forskelligt placeret inden for en betragtning mellem en 

neutral og forsigtig tilgang. Der er ikke i forbindelse med afhandlingen konstateret, at revisorer eller 

lignende har udtrykt, at enkelte institutter havde en regnskabsmæssig behandling af deres udlån, der ikke 

var forenelig med IFRS. Det giver således anledning til at konkludere, at den af Finanstilsynets udstedte 

regnskabsbekendtgørelse, herunder Bilag 10 og vejledningen, ikke er uforenelig med IFRS. Men det kan dog 

konkluderes, at Finanstilsynet med Bilag 10 og vejledningen fjerner en del af de ledelsesmæssige skøn på 

trods af, at det kunne antages, at ledelsen i det enkelte institut havde den bedste indsigt. Ligeledes kan det 

gennem afhandlingens analyse konkluderes, at Bilag 10 m.v. giver anledning til en mere ensidig forsigtig 

tilgang som udtalt af Nils Peter Sørensen, Nykredit: ”Alle har flyttet sig nogenlunde lige meget, og nogle er 

mere forsigtige end andre; der er således tale om, at dem der var forsigtige er blevet mere forsigtige, og dem 

der var neutrale er blevet tilsvarende mere forsigtige”.218 

 

 

Figur 13 - Dansk regnskabsaflæggelse under IFRS 

  

                                                             
218 Bilag 3: Interview med Nils Peter Sørensen & Linus Emborg fra Nykredit 
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5.2 Nedskrivningsudvikling  

5.2.1 Inspektionsbesøg  

I henhold til beskrivelsen af de tre aktører har Finanstilsynet som tilsynsmyndighed en række muligheder, 

i forhold til at føre kontrol med de danske penge- og realkreditinstitutter. Efterfølgende afsnit har særligt 

fokus på Finanstilsynets rolle i forbindelse med inspektionsbesøg i de finansielle institutter, samt hvilke 

konsekvenser disse har, herunder særligt påbudte nedskrivninger. De gennemgåede instutter er fordelt i 6 

grupper i analysen.219 Efter inspektionsbesøgene bliver inspektionsrapporterne offentliggjort.  

Finanstilsynet har i perioden fra 2010 til 2014 gennemført 252 inspektionsbesøg i de danske penge- og 

realkreditinstitutter. Ud af de 252 inspektionsbesøg vedrørte 117 påbud om nedskrivninger.220 Fordelingen 

af inspektionsbesøg og hvilken andel der vedrørte mernedskrivninger, manglende OIV-vurdering eller 

nedskrivningsberegning, er illustreret nedenfor: 

 

Figur 14 - Antal af inspektionsbesøg221 

  

                                                             
219 Bilag 5: Gruppeinddeling af penge- og realkreditinstitutter 
220 Definition af antallet af inspektionsbesøg er beregnet ud fra antallet i Gruppe 1-4, Lukkede pengeinstitutter og 
realkreditinstitutter 
221 Bilag 6: Antallet af inspektionsbesøg 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

2010 2011 2012 2013 2014

Inspektionsbesøg

Antal inspektionsbesøg vedrørende
nedskrivninger

Antal inspektionsbesøg vedrørende
andre forhold



Side 81 af 129 

 

Inspektionsbesøgende vedrørende nedskrivninger er fordelt således på grupperne. Nedenstående tabel er 

derved udtryk for hvor stor en andel af inspektionsbesøgende i den enkelte gruppe, i de pågældende år der 

vedrørte påbud om mernedskrivninger, manglende OIV-vurdering eller nedskrivningsberegning. Det 

fremgår således, at der en tilnærmelsesvis konstant andel af inspektionsbesøgende der vedrører 

nedskrivninger. 

      Procentandel af inspektionsbesøg der vedører nedskrivninger 

      2010 2011 2012 2013 2014 

                

Gruppe 1     63% 29% 20% 0% 10% 

Gruppe 2     0% 67% 33% 44% 44% 

Gruppe 3     50% 58% 64% 56% 73% 

Gruppe 4     0% 67% 80% 29% 40% 

Lukkede pengeinstitutter 33% 60% 82% 71% 100% 

Realkreditinstitutter     67% 33% 43% 40% 67% 

Gennemsnit   35% 52% 54% 40% 56% 

 

Det er således denne analyses formål, at redegøre for mængden og årsagen til de påbudte nedskrivninger, 

og i forlængelse heraf, at årsagsforklare nedskrivningerne og nå frem til, hvorvidt der er en sammenhæng 

mellem de ændrede danske regnskabsregler og de påbudte og totale nedskrivninger.  

Analyseafsnittet vedrørende forskellene mellem internationale regnskabsstandarder og danske 

regnskabsregler herunder Bilag 10 indikerer, at Finanstilsynet kontinuerligt ændrer praksis i forbindelse 

med deres inspektionsbesøg. Årsagen hertil er ifølge Finanstilsynet at der i forbindelse med inspektioner 

opnås en bedre viden om, hvilke usikkerheder der er ved måling af nedskrivninger i kreditinstitutterne. 

Som det fremgår af Figur 15 er den totale værdi af de påbudte nedskrivninger steget i perioden fra 2010 til 

2014. 
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Figur 15 - Påbudte nedskrivninger222,223 

På trods af at der har været stort set den samme udvikling i tilsynsaktiviteten og antallet af påbudte 

nedskrivninger, er der i samme periode sket en væsentlig ændring i den påbudte størrelse af 

nedskrivninger, som det fremgår af grafen ovenfor. Det er i forlængelse heraf bemærkelsesværdigt, at der 

kan konstateres en relativ kraftig stigning i summen af de totale påbudte nedskrivninger i perioden 2012 

til 2014, på trods af at der i samme periode er et mindre fald i mængden af påbudte nedskrivninger. 

Stigningen i den totale værdi af nedskrivningerne kan på tværs af de gennemgåede inspektionsrapporter 

henføres til værdiansættelse af sikkerheder i form af landbrug og ejendomme.  

  

                                                             
222 Bilag 7: Total værdi af påbudte nedskrivninger 
223 I grafen fremgår den påbudte nedskrivning i det år hvor den er påbudt, og ikke det regnskabsår den vedrører 
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Stigningen i påbudte nedskrivninger i 2013 kan primært henføres til følgende inspektionsbesøg:  

Tabel 1: Påbudte nedskrivninger 2013 

Institut: Påbudt 

nedskrivning 

Kommentar  

Den Jyske Sparekasse 

(Gruppe 2) 

288 mio. kr. Den påbudte nedskrivning kan henføres til fald i 

værdiansættelsen af sikkerheder i form af ejendomme og 

landbrug: ”Ca. 2/3 af mernedskrivningerne på de største 

engagementer knytter sig til vurderingen af ejendomme, 

hvorimod ca. halvdelen af mernedskrivningerne blandt 

stikprøveengagementer kan henføres til landbrug.”224 

Østjydsk Bank A/S  

(Gruppe 3) 

342 mio. kr. Den påbudte nedskrivning kan henføres til gennemgangen af 

de 78 største engagementer, herunder værdiansættelse af 

ejendomme: ”Af mernedskrivninger på de store engagementer 

skyldes godt halvdelen en nedjustering af den af banken 

opgjorte værdi af ejendomme lagt til sikkerhed for ejendomslån 

med OIV.”225 

Danske Andelskassers 

Bank A/S 

(Gruppe 3) 

230 mio. kr. De påbudte nedskrivninger kan ikke i henhold til 

inspektionsrapporten henføres til nogen specifik branche, 

men er udtryk for en række svagheder på større og mindre 

engagementer: ”En ikke uvæsentlig del af mernedskrivninger 

kan tilskrives svagheder i identifikation af OIV på særligt 

mindre engagementer.”226 

 

  

                                                             
224 Redegørelse om inspektion i Den Jyske Sparekasse, april 2013 
225 Redegørelse om inspektion i Østjydsk Bank A/S, marts og april 2013 
226 Redegørelse om inspektion i Danske Andelskassers Bank A/S, august – september 2013 
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Stigningen i påbudte nedskrivninger i 2014 kan primært henføres til følgende inspektionsbesøg: 

Tabel 2: Påbudte nedskrivninger 2014 

Institut: Påbudt 

nedskrivning 

Kommentar  

Sjælland, Sparekassen  

(Gruppe 2) 

1.240 mio. kr. De påbudte nedskrivninger kan henføres til en gennemgang 

af de 28 største engagementer, hvoraf Finanstilsynet 

identificerede OIV for 13 af disse, som alle vedrørte 

ejendomme: ”I alt fandt Finanstilsynet behov for yderligere 

nedskrivninger på 571 mio. kr.”227 

Ydermere fandt Finanstilsynet behov for nedskrivninger på 

engagementer hvor OIV var konstateret for sent: ”Blandt 

engagementer udtaget ved stikprøver fandt Finanstilsynet 

behov for yderligere nedskrivninger på 669 mio. kr.”228 

Vestjysk Bank A/S 

(Gruppe 2) 

449,5 mio. kr. De påbudte nedskrivninger kan henføres til en gennemgang 

af de 79 udlåns engagementer, hvor der 67 procent var 

omfattet af OIV: ”Blandt de store engagementer var 13 

landbrugsengagementer, hvoraf 11 var enten svage eller med 

OIV. Der var endvidere 34 ejendomsengagementer, hvor af 26 

var enten svage eller med OIV.”229 Ligeledes medførte 

stikprøverne af de mindre engagementer et 

nedskrivningsbehov på 309 mio. kr. ud af 449,5 mio. kr.: ”9 ud 

af 10 landbrugsengagementer udtrukket ved stikprøve blandt 

de mellemstore engagementer var enten svage eller med 

OIV.”230 

Sydbank A/S 

(Gruppe 1) 

750 mio. kr. De påbudte nedskrivninger kan henføres til at instituttet er 

eksponeret mod landbrug og ejendomme: ”Den væsentligste 

årsag til mernedskrivningerne var, at banken havde 

                                                             
227 Redegørelse om inspektion i Sparekassen Sjælland, 2014 
228 Redegørelse om inspektion i Sparekassen Sjælland, 2014 
229 Redegørelse om inspektion i Vestjysk Bank A/S, 2014 
230 Redegørelse om inspektion i Vestjysk Bank A/S, 2014 
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værdiansat landbrugsaktiver for højt. Andre årsager var, at 

banken havde værdiansat ejendomme for højt, …”231 

Af den ovenstående gennemgang kan summen af de primære mernedskrivninger, påbudt af Finanstilsynet, 

henføres til bankernes værdiansættelser af sikkerheder. Herunder udtaler Finanstilsynet en særlig kritik af 

bankernes værdiansættelse af landbugsengagementer og ejendomme, samt en manglende konstatering af 

OIV for disse engagementer. Det vurderes, at sammenhængen mellem de øgede mernedskrivninger, som 

primært vedrører landbrug og ejendomme, kan henføres til indførelsen af Bilag 10, hvori den tidligere 

beskrevne 6-måneders-regel for landbrugsejendomme og ejendomme blev gældende. Dette skete samtidig 

med, at markedet generelt befandt sig i en lavkonjunktur, og dermed illikvid periode, hvilket således 

medførte at omsætteligheden på sådan en type af sikkerheder i 2012 til 2014, kan have været lavere end i 

en ”normal” periode og at nedskrivningerne derfor også er større.  

5.2.2 Gennemgang af årsregnskaber 
Der er med udgangspunkt i inspektionsrapporterne, som har medført påbud om mernedskrivninger, 

foretaget en gennemgang af årsregnskaberne for alle institutter i Gruppe 1 til 3 i det pågældende år og året 

før den påbudte nedskrivning. Gennemgangen har til formål at redegøre for, hvorvidt der fra revisors side 

har været forbehold eller supplerende oplysning på et tidligere tidspunkt, end tidspunktet for 

Finanstilsynets påbudte nedskrivninger. Der blev i denne forbindelse gennemgået 80 årsrapporter, hvoraf 

der ikke i en eneste af dem var taget forbehold i årsregnskabet før den påbudte nedskrivning, eller i 

årsregnskabet samme år som den påbudte nedskrivning. Der er ved samme gennemgang i enkelte tilfælde 

konstateret supplerende oplysninger i de pågældende årsregnskaber. De supplerende oplysninger kan 

primært henføres til risiko ved den fortsatte drift. Enkelte vedrører usikkerheder ved de ledelsesmæssige 

skøn over værdiansættelse af udlån og tilgodehavender, herunder nedskrivninger.  

Nedenfor gennemgås, med henvisning til tabel 1 og 2 i ovenstående kapitel, de banker hvor der er blevet 

påbudt de største mernedskrivninger efter inspektionsbesøg af Finanstilsynet. 

  

                                                             
231 Redegørelse om inspektion i Sydbank A/S (kreditområdet mv.), 2014 
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Tabel 3: Korrigerende oplysning 2013 

Den Jyske Sparekasse 

Supplerende/korrigerende 

oplysning efter påbudt 

nedskrivning: 

Kommentar: 

Offentliggørelse af 

supplerende/korrigerende 

oplysning til årsregnskabet 2012, 

22. august 2013 

Påbudt nedskrivning, jf. Tabel 1. I henhold til den 

supplerende/korrigerende oplysning for årsrapporten 2012, skal 

en del af nedskrivningen tilbageføres til 2012: ”Af overnævnte 

nedskrivning på 288 mio. kr. har sparekassen opgjort, at 189,6 mio. 

kr. skal tilbageføres til 2012.”232 Ved gennemgang af årsrapporterne 

er det konstateret at årsrapporten 2012, indeholdte en blank 

revisorpåtegning. Dog var der afgivet supplerende oplysning 

vedrørende usikkerheder om ledelsens skøn af værdiansættelsen 

af udlån. 

Østjydske Bank A/S 

Supplerende/korrigerende 

oplysning efter påbudt 

nedskrivning: 

Kommentar: 

Offentliggørelse af 

supplerende/korrigerende 

oplysning til årsregnskabet 2012, 

5. juli 2013 

Påbudt nedskrivning jf. Tabel 1. I henhold til den 

supplerende/korrigerende oplysning for årsregnskabet 2012 og 

løbende drøftelser med Finanstilsynet: ”… har banken indregnet 

nedskrivninger på i alt 126.918 t.kr. i 2012.”233 Ved gennemgang af 

årsrapporterne har vi konstateret at årsrapporten 2012, indeholdte 

en blank revisorpåtegning. Dog var der afgivet supplerende 

oplysning vedrørende usikkerheder om ledelsens skøn af 

værdiansættelsen af udlån. 

Danske Andelskassers Bank A/S 

                                                             
232 Den Jyske Sparekasse, Supplerende/korrigerende information til årsrapporten 2012, 4 
233 Østjydsk Bank A/S, Supplerende/korrigerende information til Årsrapporten for 2012, side 1 
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Supplerende/korrigerende 

oplysning efter påbudt 

nedskrivning: 

Kommentar: 

Der blev i forlængelse af 

inspektionsbesøget ikke 

korrigeret for mernedskrivningen 

i regnskabet 2012, da en 

væsentlig del ikke kan have 

vedrørt årsregnskabet 2012. 

Påbudt nedskrivning jf. Tabel 1, var på i alt 230 mio. kr. hvoraf en 

væsentlig del ikke vedrørte årsregnskabet 2012, eftersom ingen 

supplerende/korrigerende oplysning er offentliggjort. Ved 

gennemgang af årsrapporterne har vi konstateret at årsrapporten 

2012, indeholdte en blank revisorpåtegning uden supplerende 

oplysning. 

 

Af ovenstående gennemgang er årsrapporterne for 2012 blevet korrigeret efter inspektionsbesøgenes 

afslutning for 2 af de 3 gennemgåede pengeinstitutter. Dette skete ved en korrigerende/supplerende 

oplysning, da mernedskrivningerne vedrørte forhold der burde være indregnet ved regnskabsperiodens 

afslutning i 2012. Det skal hertil bemærkes at der i de pågældende årsregnskaber var en blank 

revisorpåtegning. 

Tabel 4: Korrigerende oplysning 2014 

Sjælland, Sparekassen 

Supplerende/korrigerende 

oplysning efter påbudt 

nedskrivning: 

Kommentar: 

Der blev i forlængelse af 

inspektionsbesøget korrigeret for 

mernedskrivningen i regnskabet 

2013, hvorfor en 

supplerende/korrigerende 

oplysning ikke var nødvendig. 

Påbudt nedskrivning jf. Tabel 2, var på i alt 1.240 mio. kr. hvor 

disse er indregnet i årsregnskabet for 2013, da 

inspektionsrapporten blev påbegyndt i oktober 2013, og afsluttet 

januar 2014. Regnskabet både før og efter indeholdte en blank 

revisorpåtegning.  

Vestjysk Bank A/S 

Supplerende/korrigerende 

oplysning efter påbudt 

nedskrivning: 

Kommentar: 
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Der blev i forlængelse af 

inspektionsbesøget korrigeret for 

mernedskrivningen i regnskabet 

2013, hvorfor en 

supplerende/korrigerende 

oplysning ikke var nødvendig. 

Påbudt nedskrivning jf. Tabel 2, var på i alt 499,5 mio. kr. hvor 

disse er indregnet i årsregnskabet for 2013, da inspektionen blev 

påbegyndt i oktober 2013, og afsluttet februar 2014. Regnskabet 

både året før og efter indeholdte en blank revisorpåtegning. Der er 

i regnskabet supplerende oplysning vedrørende virksomhedens 

evne til at fortsætte driften. 

Sydbank A/S 

Supplerende/korrigerende 

oplysning efter påbudt 

nedskrivning: 

Kommentar: 

Der blev i forlængelse af 

inspektionsbesøget korrigeret for 

mernedskrivningen i regnskabet 

2013, hvorfor en 

supplerende/korrigerende 

oplysning ikke var nødvendig. 

Påbudt nedskrivning jf. Tabel 2, var på i alt 750 mio. kr. hvor disse 

er indregnet i årsregnskabet for 2013, da inspektionen blev 

påbegyndt i november 2013 og afsluttet december 2013. 

Regnskabet indeholdte både året før og efter en blank 

revisorpåtegning.  

 

Af ovenstående gennemgang af de påbudte nedskrivninger efter inspektionsbesøgene i 2014, blev de alle 

indregnet i årsregnskabet for 2013, da inspektionsbesøgene blev afsluttet inden revisorpåtegning og 

regnskabets samlede aflæggelse. Derfor er de påbudte nedskrivninger der fremgår af inspektionsbesøgene, 

indregnet i de samlede nedskrivninger for 2013. 

5.2.3 Delkonklusion 

Antallet af gennemført inspektionsbesøg og antallet af inspektionsbesøg der medfører et påbud om 

nedskrivninger, er i henhold til analysen relativ konstant. Det kan dog observeres, at den totale værdi af de 

påbudte nedskrivninger er stigende i perioden 2012 til 2014. Denne udvikling kan have flere årsager, 

herunder konjunkturmæssig udvikling, lovgivningsmæssig udvikling og Finanstilsynets praktiske tilgang 

til vurdering af OIV og opgørelse af nedskrivningsbehov. Afhandlingen tager ikke stilling til den 

konkjunkturmæssige situation i perioden og dennes indvirkning på stigningen i de totale påbudte 

nedskrivninger. I henhold til afhandlingens analyse vedrørende forskellene mellem de danske 

regnskabsregler og internationale regnskabsstandarder, fremgår det, at indførelsen af Bilag 10, skete i 

2012, og at der med denne indførelse på en række punkter, skete en forskydning fra en mere neutral tilgang 
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til en mere forsigtig tilgang i forhold til opgørelse af eventuelle nedskrivningsbehov på udlån og andre 

tilgodehavender. Det er derfor nærlæggende, at konkludere at der er en sammenhæng mellem stigningen i 

summen af de påbudte nedskrivninger, og indførelsen af Bilag 10.  

Ved gennemgangen af de enkelte eksempler, i tabel 1 til 4, og de hertil hørende inspektionsrapporter og 

årsregnskaber, fremgik det i al væsentlighed, at de påbudte mernedskrivninger, primært kunne henføres til 

manglende OIV-konstateringer og derved manglende nedskrivningsberegninger. Dette var især gældende 

for intutternes udlån til landbrug og ejendomme. I forlængelse heraf kunne de påbudte mernedskrivninger 

henføres til værdiansættelsen af de underliggende sikkerheder. Det vurderes, at der er en sammenhæng 

mellem de i Bilag 10 indførte realisationsprincipper (6-måneders-regelen) ved værdiansættelse af landbrug 

og ejendomme, og så de konstaterede påbudte mernedskrivninger på de gennemgåede eksempler. Samme 

forhold har været gældende ved konstateringen af hvorvidt institutternes kunder har været omfattet af OIV, 

hvor der efter indførelsen af Bilag 10, har været en manglende konstatering heraf. Det er således 

vurderingen at indførelsen af Bilag 10 og de herunder skærpede forhold, har medført et øget antal påbudte 

nedskrivninger, og med al sandsynlighed også en stigning i de totale nedskrivninger.  

5.3 Analyse af revisors rolle 

5.3.1 Revisors rolle med et Agent-teori-perspektiv 
Agent-teorien har siden dens introduktion været diskuteret, særligt i forhold til hvorvidt den kan benyttes 

til at forklare forholdet mellem ejer, ledelse og revisor. Ikke desto mindre, har den igennem tiden været 

flittigt benyttet til at forklare behovet for en ekstern revisor, der kan sikre at agenten arbejder i bedste 

interesse for ejerne. Ifølge agent-teorien kan behovet for en ekstern revisor, afhænge af flere parametre. 

Behovet kan i første omgang skyldes agentens behov for at vise ejerne, at han arbejder efter deres interesser 

og i overensstemmelse med bestemmelserne i hans kontrakt, hvilket en revisor kan være med til at 

udtrykke.  Det er ligeledes nødvendigt i forhold til, at selskabet over for omverden kan udtrykke, at de agerer 

i overensstemmelse med gældende regulering. I forlængelse af afhandlingens problemstilling vil også 

Finanstilsynets rolle i denne sammenhæng blive inddraget. Således, vil det i forbindelse med analysen blive 

belyst hvilket udgangspunkt revisor har og hvilken rolle han besidder ved revisionen i finansielle 

virksomheder. Den overordnede betragtning er derved, at der i forbindelse med udviklingen i den 

finansielle regulering også er sket en udvikling i agent-principal forholdet i mellem de tre aktører, herunder 

regnskabsaflægger/ejer, revisor og Finanstilsynet.  
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Figur 16 - Revisors rolle i forhold til Agent-teorien234 

Som det fremgår af figuren i beskrivelsen af agent-teorien, er udgangspunktet, at ejerne (principalen), 

ansætter en agent (ledelsen), til at varetage ejernes interesser. Ejerne er også repræsenteret som de 

væsentligste regnskabsbrugere, og er derfor i ovenstående illustreret således, at de ansætter revisor i 

forhold til at opnå sikkerhed omkring, at den information der kommer fra selskabet, er pålideligt og 

retvisende. Revisor er i denne forbindelse ansat til at bekræfte at ejerne og regnskabsbrugerne får et 

retvisende billede af virksomhedens aktiviteter. Ydermere har revisor en række forpligtelser i forhold til 

internt at rapportere til ejerne via revisionsprotokollatet, hvilket ligeledes, til information, bliver fremsendt 

til den regulerende enhed i form af Finanstilsynet. Der er i nyere tid sket en prioritetsudvikling i forholdet 

mellem de tre aktører. Det vurderes, at der på trods af at det stadig er selskabets ejere, der ansætter revisor, 

agerer revisor i overensstemmelse med den nuværende regulering mere som en repræsentant for 

Finanstilsynet. Dette sker som en konsekvens af Finanstilsynets øgede aktivitet og beføjelser i forbindelse 

med inspektion m.v. I forbindelse hermed anvender Finanstilsynet deres bemyndigelse til at påbyde 

forskellige forhold, som herefter skal efterleves af institutterne og kontrolleres af revisoren. Det vurderes 

derfor, at revisor i nogen grad agerer som Finanstilsynets repræsentant, da han igennem lov om finansiel 

virksomhed og den fastsatte praksis er forpligtet til at rapportere om en række forhold til Finanstilsynet, 

herunder korrekt måling af udlån, samlet vurdering af risiko, særlige eksponeringer m.v. i 

revisionsprotokollatet.235 

5.3.2 Revisors rolle i et praktisk perspektiv 
Kreditinstitutters årsregnskab og herunder revisionspåtegning er af den uafhængige revisor udarbejdet i 

overensstemmelse med henholdsvis gældende internationale regnskabsregler, herunder IFRS, for 

                                                             
234 Figur efter egen tilvirkning  
235 Afsnit 4.7.1 
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koncernregnskabet og gældende danske regler, herunder lov om finansiel virksomhed for årsregnskabet. I 

denne forbindelse har den eksterne revisor revideret regnskaberne i overensstemmelse med gældende 

revisionsstandarder, herunder relevante ISA-standarder, samt tidligere redegjorte Bekendtgørelse om 

revisionens gennemførelse i finansielle virksomheder. 

Det fremgår af beskrivelsen, at revisor via lovgivning er stillet over for en række krav i forhold til, hvordan 

der skal afrapporteres til henholdsvis regnskabsbruger, ejere og Finanstilsynet. Revisionsprotokollatet 

vedrørende års- og koncernregnskabet skal indeholde en konklusion af, hvorvidt revisionen af regnskabet 

giver anledning til, at vurdere om pengeinstitutternes måling af udlån er i overensstemmelse med gældende 

regler.236 I praksis vil dette betyde, at institutternes revisor også skal ind og vurdere hvorvidt den anvendte 

måling af udlån kan forenes med lov om finansiel virksomhed, herunder Regnskabsbekendtgørelsen og 

IFRS: ”Konkludere, hvorvidt pengeinstituttets måling af udlån og garantier er foretaget i overensstemmelse 

med reglerne herfor.”237  

Forholdet giver anledning til praktiske problemer for revisor, både i forhold til revisors troværdighed men 

også i forhold til revisors professionelle integritet. Som det fremgår af analysen vedrørende påbud om 

nedskrivninger, er der afgivet blank påtegning af den uafhængige revisor, før eller i den samme periode, 

som Finanstilsynets påbud om mernedskrivninger. I to eksempler fremgik det ydermere, at påbuddet om 

mernedskrivninger var af en sådan karakter, at en væsentlig del vedrørte den forgående periodes 

årsregnskab, og at instituttet således måtte offentliggøre en supplere/korrigerende meddelelse til 

årsregnskabet. Det har flere følger for revisor og kan henføres til, at der stadig er forskellige fortolkninger 

af Regnskabsbekendtgørelsen, herunder Bilag 10 og vejledningen: ”… der kan være forskel på hvordan 

reglerne fortolkes, så der kan stadig forekomme forskelle. Dette kommer til udtryk ved, at der Finanstilsynets 

inspektionsbesøg fortsat kan være påbud om yderligere nedskrivningsbehov og at disse kan være 

væsentlige”.238 Overstående medfører således også, at der kan opstå fortolkningsforskelle mellem revisor og 

Finanstilsynet. De forskelle der eventuelt kan være i fortolkningen af gældende regler kan henføres til 

sekundært, almindelige forskelle i fortolkningen af de gældende regnskabsregler, og primært at praksis 

ændrer sig år efter år. Årsagen hertil skal findes i, at de pågældende aktører, herunder Finanstilsynet, 

revisor og regnskabsaflægger gennem perioden får en bedre og mere dybdegående viden og derved ændrer 

praksis. Primært er det dog Finanstilsynets inspektionsbesøg, der giver anledning til en ændret praksis: 

                                                             
236 Bekendtgørelse revisionens gennemførelse i finansielle virksomheder m.v., § 34 
237 Bekendtgørelse revisionens gennemførelse i finansielle virksomheder m.v., § 34 
238 Bilag 2: Interview med Henrik Barner Christensen fra EY 
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”Grunden til dette kan være at der er et ”moving target”, da skruen hele tiden strammes. Finanstilsynet 

foretager tværgående undersøgelser, og der sker hele tiden nye ting, som ændrer tingenes udvikling.”239 Dette 

medfører således også, at revisor ikke anser det som formåltjenesteligt, at der bliver foretaget inspektion 

samtidig med en eventuel revision, da det kan antages, at Finanstilsynet umiddelbart vil anlægge en lidt 

mere forsigtig tilgang, end hvad en neutral revisor vil. Henrik Barner Christensen udtaler i forlængelse 

heraf: ”Man har som revisor ikke et ønske om at der er en igangværende undersøgelse efter man har afsluttet 

regnskabet, netop fordi praksis flytter sig – ”moving target””240.  

5.3.2 Delkonklusion 

Der er i den seneste periode sket en forskydning i forhold til revivors rolle i forbindelse med revision af 

finansielle institutter og rapporteringskravene hertil. Forskydningen er sket fra at revisor helt overordnet 

var regnskabsbrugerens repræsentant (offentlighedens tillidsrepræsentant), til at revisor på nuværende 

tidspunkt mere udfylder en rolle som tilsynsmyndighedens repræsentant. Det er sket i forlængelse af det 

politiske ønske om, at have en større indflydelse på driften af finansielle institutter, herunder kontrol med 

den kreditrisiko institutterne påtager sig. Det har ligeledes være et politisk ønske, at sikre den finansielle 

stabilitet og man har i denne forbindelse anvendt revisor til at afgive den fornødne information, hvilket har 

medført, at tilsynsmyndigheden har en bedre information, hvilket kan henføres til, at revisor gennem 

lovgivning skal dele væsentlige informationer med Finanstilsynet.  

Den ændrede rolle og den ændrede forventning til revisors arbejde har en række praktiske konsekvenser. 

Der er fra revisors side kommet et meget stort fokus på, i overensstemmelse med ovenstående, at opfylde 

Finanstilsynets forventninger. Dette skyldes, at Finanstilsynet i den forgange periode har været en langt 

mere aktiv aktør i forbindelse med vurdering af institutterne. Revisor har således også kunnet konstatere, 

at Finanstilsynet ikke har været blege for at påbyde instiutter mernedskrivninger på trods af det faktum, at 

revisor i de fleste situationer i al væsentligthed har erklæret sig enig i virksomhedens ledelses vurdering af  

virksomhedens finansielle stilling. Det har medført at revisor i langt højere grad end tidligere er 

opmærksom på at rapportere i overensstemmelse med den praksis, som via inspektionsbesøg bliver fastsat 

af Finanstilsynet. Der har også været andre lovændringer, der har medført en øget kompleksitet i 

forbindelse med revisors afgivne påtegning, eksempelvis ved regel-ændringen i lov om finansiel 

virksomhed, der betyder at moderselskabsregnskabet skal aflægges efter Bekendtgørelse om finansielle 

rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.v. Dette har medført, at revisor skal sikre, at 

                                                             
239 Bilag 2: Interview med Henrik Barner Christensen fra EY 
240 Bilag 2: Interview med Henrik Barner Christensen fra EY 
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henholdsvis koncern- og moderregnskabet både er aflagt i overensstemmelse med IFRS og den danske 

bekendtgørelse, da alle institutter ikke korrigerer balancen og resultatopgørelsen under henholdsvis 

regnskabsbekendtgørelsen og IFRS. 

5.4 Analyse af den fremtidige regulering 
De væsentligste ændringer fra IAS 39 til IFRS 9 er i forhold til: ”Måling af finansielle aktiver” hvor det er 

meget klart, hvornår de forventede kredittab skal indregnes i balancen efter IFRS 9 i modsætning til IAS 39. 

Den implementerede ændring vil medføre en række konsekvenser for de danske penge- og 

realkreditinstitutter, i forhold til hvordan de fremtidigt skal måle deres nedskrivninger.  

Efter IAS 39 var der to metoder til, at praktisere de gældende regler ved måling af nedskrivningerne:  

Metode A: Som udgangspunkt deler institutterne deres engagementer, hvor der ikke er konstateret OIV, op 

i to grupper. Ved den første gruppe: ”Gode bog” forstås eksponeringer hvor der nærmest ingen kreditrisiko 

på engagementerne kan konstateres. Denne gruppe giver således ikke anledning til, at foretage hverken 

individuelle eller gruppevise nedskrivninger. Den anden gruppe er en gruppe, hvor der ikke er konstateret 

OIV, men hvor der dog kan konstateres en øget kreditrisiko. Denne gruppe bliver opdelt i mindre 

undergrupper hvor aktiver med enslydende karakteristika og kreditrisiko bliver placeret i undergrupper. 

På de forskellige undergrupper bliver der så foretaget en mekanisk beregning og på baggrund heraf 

foretages en gruppevis hensættelse/nedskrivning på disse engagementer (ratingmodel). Der er dog ikke i 

disse tilfælde tale om et konstateret tab, men en hensættelse. Den sidste boks er kendetegnet ved, at omfatte 

de engagementer hvor der er konstateret OIV, og der skal således i overensstemmelse med IAS 39 

nedskrives med det forventede tab over levetiden. 

Metode B: Giver anledning til en mere overordnet behandling af samtlige engagementer, hvor der ikke er 

konstateret OIV. Alle engagementerne indgår således i en mekanisk beregning af den samlede hensættelse 

ud fra kreditrisiko.  
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Figur 17 - IAS 39 vs. IFRS 9241 

Efter IFRS 9, skal der ved første indregning af det finansielle aktiv, straks ske nedskrivning af det finansielle 

aktiv med de først 12 måneders forventede tab og det er efter IFRS 9 betragtet, at alle aktiver principielt set 

har et forventet tab over de første 12 måneder. Efter første indregning og i overensstemmelse med Stadie 

2 i nedenstående figur skal institutterne efter IFRS 9 indregne det forventede tab efter de første 12 måneder 

og til levetiden. Dette skal ske ved alle rapporteringstidpunkter. Ligeledes skal institutterne foretage denne 

vurdering på tidligere vurderede engagementer ved en given ny rapporteringsdato. Dette betyder således, 

at hensættelser eller tilbageførelser af hensættelser bør ske på engagement fra balancedato til balancedato: 

”At each reporting date, an entity shall assess wether the credit risk on a finansicial instrument has increased 

significantlu since initial recognition.”242 Det er således heller ikke nok, at institutterne udelukkende baserer 

                                                             
241 IFRS 9 seminar ved EY, udleveret materiale, 22. maj 2015 
242 International Financial Reporting Standards, Red Book 2015 side, A345 
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den opgjorte kreditrisiko på historiske forløb, men skal efter IFRS 9 ved mulighed, basere sig på fremtidig 

information: ”If reasonable and supportable forward-looking information is available without undue cost or 

effort, an entity cannot rely solely on past due information when determining whether credit risk has increased 

significantly since intitial recognition”243 Der er således tale om, at institutterne skal indhente 

fremadskuende information omkring de enkelte engagementers fremtidige situationer, og vurdere hvorvidt 

der er tale om en ændret kreditrisiko.  

 

Figur 18 - Forandring i kreditrisiko efter IFRS 9244 

 

  

                                                             
243 International Financial Reporting Standards, Red Book 2015 side, A345 
244 IFRS 9 seminar ved EY, udleveret materiale, 22. maj 2015 
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5.4.1 Delkonklusion 
I forlængelse af analysen af de konstaterede forskelle mellem IFRS 9 (som den er udformet på nuværende 

tidspunkt) og IAS 39 er det nedenstående figurs formål at illustrere hvad det egentlig betyder for 

tidspunktet for indregning af det konstaterede/forventede værditab. Reelt set er der således tale om, at 

institutterne indregner tabene på et tidligere tidspunkt, end hvad der er gældende efter IAS 39, og det er 

således også forventningen, at man efter det første ”splash” vil kunne konstatere, at udviklingen af 

nedskrivninger til stadighed vil være på et nuværende niveau og at der derfor reelt udelukkende sker en 

tidsforskydning af de indregnede tab.  

 

Figur 19 - Indregning af nedskrivninger245  

                                                             
245 Figur efter egen tilvirkning  
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6.0 DISKUSSION 

6.1 De tre aktørers rolle  

6.1.2 Regnskabsaflægger  

De primære resultater i analysen vedrører den problemstilling, at Bilag 10 og vejledningen medfører en 

række konsekvens i forhold til hvordan ledelsen, i forbindelse med værdiansættelsen af udlån, kan agere. 

Der er de facto tale om en indsnævring af de ledelsesmæssige beføjelser og skøn i forbindelse med 

instutternes regnskabsaflæggelse. Det giver anledning til at diskutere, hvorvidt reglerne reelt fjerner de 

ledelsesmæssige kompetencer og forretningsmæssige strategier. Ledelsen har derfor ikke længere den 

fuldstændige suværenitet som konsekvens af indførelsen af Bilag 10 og vejledningen.  

Udover at regnskabsaflægger efter indførelsen af Bilag 10 og vejledningen skal forholde sig til et nyt sæt af 

skærpede og i et vist omfang mere omfangsrige regler, skal regnskabsaflægger også forholde sig til, 

hvorledes de øvrige aktører agerer i forhold til de ændrede regler. Der er flere eksempler på, at 

regnskabsaflægger i god tro har aflagt efter hvad de finder som værende retvisende i forhold til Bilag 10 og 

vejledningen og i forlængelse heraf, har fået en uafhængig revisors godkendelse af, hvad regnskabsaflægger 

finder som retvisende. På trods af dette forhold, er der også gennem afhandlingen i øvrigt konstateret flere 

situationer hvor den nu mere aktive tredje aktør, i form af Finanstilsynet, ikke finder, at de af 

regnskabsaflægger anvendte skøn er retvisende i henhold Bilag 10 og vejledningen. Der er derfor lagt op til 

en diskussion mellem aktørerne i forhold til at nå til enighed om reguleringsgrundlaget og fortolkninger 

hertil, således at regnskabsaflægger har en mulighed for at rapportere i overensstemmelse med 

Finanstilsynets fortolkninger af reguleringen. Der er derfor en diskussion blandt regnskabsaflæggerne om, 

hvorvidt de reelt set aflægger regnskab for at kommunikere til ejere og regnskabsbrugere, eller om 

regnskaberne i dag mere er udtryk for en rapportering til Finanstilsynet: ”Finanstilsynets formål med bilag 

10, har været at gøre det nemmere for dem at foretage inspektion. Så det er ikke kun for at gøre det mere 

ensrettet, men ligeledes en mulighed for Finanstilsynet til at gøre det nemmere at aflæse regnskaberne ved 

inspektion.”246 

Der er en række uklarheder i forhold til regnskabsaflæggers rolle i forbindelse med værdiansættelse af 

udlån og andre tilgodehavender. Uklarhederne går på, hvem der egentlig bør have magten/evnen til at 

foretage skøn i forbindelse med den værdiansættelse der sker ved regnskabsaflæggelsen.  

                                                             
246 Bilag 3: Interview med Nils Peter Sørensen & Linus Emborg fra Nykredit 
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6.1.3 Revisor  

Revisors rolle har siden finanskrisen flyttet sig, hvilket kan henføres til flere forskellige årsager, dog 

primært til den øgede aktivitet fra Finanstilsynet. Ændringen i den umiddelbare revisorrolle er 

eksemplificeret flere gange i afhandlingen. Særligt udtalt er revisors nuværende rolle i forhold til 

Finanstilsynet, hvor revisor agerer som agenten med Finanstilsynet som principalen. Revisors fokus har 

således også ændret sig forbindelse med aflæggelse af årsregnskabet, hvor revisionen i mindre grad er 

forkuseret på alene at sikre, at regnskabet er i aflagt i overensstemmelse med gældende regler, men at der 

ligeledes er et fokus på, fra revisors side, at både revisionen og regnskabsaflæggelsen holdes inden for den 

nuværende fortolkningsramme og praksis udført af Finanstilsynet. Dette medfører store udfordringer for 

revisor i forhold både at sikre, at reglerne er overholdt og derved imødekomme eventuelle 

inspektionsbesøg således, at de ikke medfører påbud, som kan ende ud i en korrigerende/supplerende 

information til regnskabet. Derfor skal revisor kontinuerligt være opdateret på Finanstilsynets ageren i 

forhold til at være opdateret på den seneste praksis. Der er af Finanstilsynet tidligere udtalt kritik af de 

finansielle revisorers evne til at være opdateret på den seneste regulering og praksis i forhold til 

regnskabsaflæggelsen: ”Fremover vil Finanstilsynet også reagere over for den eksterne revision i andre 

situationer, hvor revisionen efter Finanstilsynets vurdering ikke har løftet sit ansvar på en tilfredsstillende 

måde. (…) Andre eksempler er, hvis Finanstilsynet finder betydelige mernedskrivninger i forhold til et nyligt 

revideret bankregnskab, eller identificere væsentlige metodiske regnskabsmæssige fejl i finansielle 

virksomheder, som revisor ikke har påpeget.”247 

Der er til stadighed, med baggrund i ovenstående, en diskussion af revisors egentlige rolle og hvilke 

kompetencer revisor skal besidde i forbindelse med revisionen af finansielle institutter. Det er således også 

udtrykt ved de seneste års skærpende udvikling i forhold til at sikre de nødvendige kompetencer hos 

revisor. Eksempelvis er der indført et certificeringsordning for finansielle revisorer, hvilket er den eneste 

branche hvor revisor skal have særlige kompetencer, i forhold til at kunne erklære sig om et finansielt 

regnskab. Ydermere er der også indført en ny Bekendtgørelse om revisionens gennemførelse i finansielle 

virksomheder, hvilket er med til at indskærpe minimumskravene til revisor. Det, og andet, har medført, at 

der blandt revisorne er en udtalt kritik i forhold til, at de konstant skal forholde sig til, såvel ændrede regler, 

som ændrede praksis: ”Man har som revisor ikke et ønske om at der er en igangværende undersøgelse efter 

man har afsluttet regnskabet, netop fordi praksis flytter sig – ”moving target””248 

                                                             
247 Finanstilsynet, Strategi 2015 – 18 nye initiativer, udtalelse af Ulrik Nødgaard, side 17 
248 Bilag 2: Interview med Henrik Barner Christensen fra EY 



Side 99 af 129 

 

Det giver anledning til, at aktørerne bør have en diskussion af hvad revisors rolle i forbindelse med 

regnskabsaflæggelsen reelt er. Henholdsvis regnskabsaflægger og Finanstilsynet har i nogen grad en 

forskellig forventning til det arbejde, den rapportering og den rolle som revisor besidder.  

6.1.4 Finanstilsynet 

I forlængelse af Finanskrisen har Finanstilsynet fået mere indflydelse i den finansielle sektor. Forskellige 

lovgivninger, har givet Finanstilsynet en lang række reaktionsmuligheder overfor institutterne; heriblandt 

Lov om finansial virksomhed, §§ 344 – 352. Finanstilsynet har i forlængelse heraf blandt andet hjemmel til 

at ændre lovgivning i forhold til, hvorledes institutterne aflægger regnskab, herunder indførelsen af Bilag 

10 og vejledningen. De førnævne regler giver derved i vid udstrækning tilsynet mulighed for at 

værdiansætte institutternes aktiver og i forlængelse heraf pålægge eventuelle mernedskrivninger, og har 

derved direkte indflydelse på institutternes resultater, egenkapital m.v. Ydermere har den indførte 

regulering givet Finanstilsynet mulighed for flere kvalitative påbud i form af afsættelse af direktionen, 

bestyrelsen m.v., såfremt de ikke ifølge Finanstilsynets vurdering opfylder kriterierne for ”fit and proper.” 

Finanstilsynet forholder sig således til dette ansvar: ”Nu er det jo heldigvis sjældent, vi må gribe til lukning 

eller afskedigelse. Men jeg kan forsikre, at vi er meget opmærksomme på vores ansvar.”249 

Kritikken af Finanstilsynet går ligeledes på, at der udover den strammere regulering kontinuerligt sker en 

tilpasning af praksis, hvilket typisk medfører en skærpet værdiansættelse af udlån: ”at der efter 

Finanstilsynets inspektionsbesøg fortsat kan være påbud om yderligere nedskrivningsbehov og at disse kan 

være væsentlige. Grunden til dette kan være, at der er et ”moving target”, da skruen hele tiden strammes.”250 

Der er derfor en stigende kritik af det forhold, at Finanstilsynet reelt set agerer ud fra en betragtning af, at 

de er mere kompetente i forhold til de ledelsesmæssige skøn af værdiansættelsen: ”Faren ved at så tæt op 

ledelsens domæne er dog, at grænsen mellem bankledelse og banktilsyn bliver udvandet. Og ved at give tilsynet 

sådanne skønsmæssige beføjelser af ledelsesmæssig karakter kommer der desuden en uforudsigelighed en i 

myndighedsrollen.”251 Finanstilsynet erkender i nogen grad problemstillingen, men forsøger at 

imødekomme denne: ”Vi har et godt hold af dygtige medarbejdere. Men vi stræber os hele tiden efter at blive 

endnu bedre. Derfor arbejder vi aktivt og målrettet med blandt andet uddannelse, rekrutering, lønstrukturer 

og karriereplanlægning. Alt sammen for at være klædt godt på til de opgaver, vi står over for.”252 

                                                             
249 Finanstilsynet, Strategi 2015 – 18 nye initiativer, udtalelse af Ulrik Nødgaard, side 11 
250 Bilag 2: Interview med Henrik Barner Christensen fra EY 
251 Business.dk, Finanstilsynet i ny magtfuld rolle, 15. juli 2012 
252 Finanstilsynet, Strategi 2015 – 18 nye initiativer, udtalelse af Ulrik Nødgaard, side 11 
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Ovenstående giver anledning til at diskutere, hvorvidt fordelene med Finanstilsynets øgede beføjelser 

opvejer de konstaterede ulemper: ”… erfaringen fra den finansielle krise viser, at der også er brug for at 

tæmme nogle finansielle virksomheders risikotagning mere direkte. Her har vi en væsentlig opgave i at være 

proaktive og få grebet ind i tide.”253 Finanstilsynet spiller således også en aktiv rolle i forhold til at forudse 

og afhjælpe enkelte institutter med at imødekomme de fremtidige udfordringer ved anbefaldinger og 

forslag til, hvordan instituttet kan og/eller bør agere. Konkret ses dette ved Finanstilsynets funktions- og 

inspektionsundersøgelser, hvor institutterne bliver gjort opmærksomme på, hvilke tiltag de kan/skal 

iværksætte for at leve op til gældende nedskrivningskrav m.v.: ”Vi er repræsentanter for det samfund, som 

den finansielle sektor er en vigtig del af. Det ligger i sagens natur, at vi som tilsyn forholder os kritisk og 

kontrollerende til branchen. Men helt overvejende kan virksomhederne sagtens holde til et kritisk blik, og de 

fleste aktører ser os som en naturlig del af en proffesionel branche.”254  

På trods af de ellers mange fordele ved et magtfuldt tilsyn, er der til stadighed en stigende kritik af 

Finanstilsynets rolle, samt konsekvenserne af tilsynets ageren. Der er i forlængelse af kritikken også en 

politisk bevægelse mod at lempe både regler og indskærpe Finanstilsynets beføjelser. Således udtaler 

Flemming Damgaard Larsen, Ventre: ”Vi vil have ministeren til at gribe ind over for Finanstilsynet, som har 

pålagt alt for stramme retningslinjer i deres udlån.”255 

I forlængelse af ovenstående er det bemærkelsesværdigt, at Finanstilsynet har til opgave både at sikre den 

finansielle stabilitet i Danmark, og samtidig beskytte indskydere og aktionærer m.v. Der kan opstå 

situationer, hvor det kan antages, at Finanstilsynet vil være i konflikt med hensyn til at opfylde henholdsvis 

rollen som beskytter af den finansielle stabilitet og beskytter af de enkelte indskydere. Eksempler herpå er 

flere af de tilfælde, hvor Finanstilsynets påbud om mernedskrivninger og øget kapitalberedskab har 

medført, at aktionærer og store indskydere har mistet deres investering/indskud, og/eller har været udsat 

for en finansiel turbulens. Der er flere eksempler herpå, såsom Roskilde Bank, Sparekassen Lolland og 

Amagerbanken, hvoraf den mest kendte er sagen med Amagerbanken, som blandt andet på baggrund af 

inspektioner fra Finanstilsynet måtte erklæres konkurs og overdrages til Finansial Stabilitet.256 

Efterfølgende er der opstået tvivl omkring Finanstilsynets og Finansiel Stabilitets ageren i forbindelse 

Amagerbanken’s konkurs, og dette har medført, at en gruppe af tidligere investorer varsler et retsopgør 

                                                             
253 Finanstilsynet, Strategi 2015 – 18 nye initiativer, udtalelse af Ulrik Nødgaard, side 9 
254 Finanstilsynet, Strategi 2015 – 18 nye initiativer, udtalelse af Ulrik Nødgaard, side 9 
255 Finans.borsen.dk, Venstre presser Sass for indgreb mod Finanstilsynet, 19. februar 2014 
256 Finanstilsynet, Redegørelse fra Finanstilsynet om forløbet op til Amagerbanken A/S’ konkurs i henhold til § 352a i 
Lov om finansiel virksomhed, side 7 
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mod blandt andre Finanstilsynet. Ifølge Amagerbanken’s investorer, har Finanstilsynet pådraget sig et 

ansvar: ”… ved godkendelsen af bankens prospekt unlod at gøre den daværende ledelse opmærksom på 

indholdet i et af Finansiel Stabilitet udarbejdet notat (…) hvori Finansiel Stabilitet vurderede 

nedskrivningsbehovet i banken til at være 1,7 – 2,5 mia. kr. – et behov, der langt fra kunne dækkes af 

aktieudvidelsen.”257 Der er således både i forhold til sagen om Amagerbanken, Finanstilsynets beføjelser og 

Finanstilsynets ageren generelt en vigtig diskussion om, hvorvidt Finanstilsynet besidder de nødvendige 

kompetencer og egenskaber, der kan retfærdiggøre de beføjelser, hvor de reelt skal være i stand til at 

foretage bedre skøn og vurderinger end ledelsen. Finanstilsynets daværende direktør forholder sig således 

til beføjelserne, og de opgaver Finanstilsynet varetager: ”Der må ikke være nogen tvivl om Finanstilsynets 

autoritet. Den er selvfølgelig baseret på vores lovgrundlag, men den skal også hvile på vores indsigt og 

kompetence. Vi lægger vægt på at have god forstand på tingene og på at optræde fornuftigt. Vi vil være åbne 

og imødekommende. Og med vores betydelige beføjelser følger en forpligtelse til at lytte, før vi træffer 

afgørelser.”258 

6.2 Forsigtighedsprincippet vs. Neutralitetsprincippet  

Der er kontinuerligt diskussion af hvilket princip, der skal være det primære i forbindelse med 

regnskabsaflæggelsen. I 2005 overgik vi fra forsigtighedsprincippet til neutralietsprincippet hvor der på 

nuværende tidspunkt igen ses en udvikling mod, at forsigtighed skal være mere toneangivende, og har 

medført en naturlig diskusison af, hvorvidt det er hensigtsmæssigt at aflægge regnskab efter en mere 

forsigtig tilgang. Denne diskussion kan blandt andet henføres til Finanstilsynets ageren i forbindelse med 

ændringen af Regnskabsbekendgørelsen og indførelsen af Bilag 10. Siden ændringen har de danske 

institutter oplevet en markant stigning i nedskrivningerne på udlån og andre tilgodehavender. En del af 

nedskrivninger kan henføres til den generelle udvikling på de finansielle markeder, men en del kan også 

henføres til Regnskabsbekendtgørelsens Bilag 10: ”Dele af nedskrivningerne kunne ifølge Finanstilsynet 

tilskrives ændringer i regnskabsbekendtgørelsen den 1. april 2012, der medførte højere nedskrivninger for en 

række institutter.”259 Udviklingen i påbudte mernedskrivninger har således også været stigende efter 

indførelsen af Bilag 10.260  

Der har, i forlængelse af indførelsen af Bilag 10 og konsekvenserne heraf, været en løbende debat om, 

hvorvidt regnskabsaflæggelsen har bevæget sig væk fra en neutral og hen imod en mere forsigtig tilgang. 

                                                             
257 Amagerinvestor.dk, Pressemeddelse: Amagerbank-investorer sagsøger ledelse og myndigheder, 15. marts 2013 
258 Finanstilsynet, Strategi 2015 – 18 nye initiativer, udtalelse af Ulrik Nødgaard, side 10 
259 Afsnit 4.1.2 
260 Figur 15 
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Flere interessenter i den finansielle sektor har påpeget og udtalt bekymring i forbindelse med indførelsen 

af  Regnskabsbekendtgørelsens Bilag 10 og vejledningen og mener ikke, at denne er forenelig med IFRS, 

herunder IAS 39, og henviser direkte til, at Bilag 10 er et opgør med det ellers bærende neutralitetsprincip.  

Der argumenteres ofte i forlængelse af denne diskussion for, at anvendelse af neutralitetsprincippet er 

nødvendigt, da det er det princip, der sikrer et retvisende billede af virksomhedens finansielle stilling på 

balancetidspunktet, til gavn for regnskabsbrugeren. Diskussionen går på, hvorvidt regnskabsbrugeren er 

tjent med denne information, da der ikke tages højde for særlige situationer såsom finanskrisen, hvor 

mange investorer m.v. så på mens deres værdier faldt merkant på kort tid. Det gav anledning til, at stille 

spørgsmålstegn ved hvorvidt den tidligere rapportering reelt var udtryk for et retvisende billede i forhold 

til, at indregne de risici der var på det pågældende tidspunkt.  

Diskussionen er således meget udbredt også i forhold til værdiansættelse af udlån og andre tilgodehavender 

i institutterne. Da regnskabsbrugerne har brug for, at få et retvisende billede af institutternes udlån, for 

derved at kunne træffe beslutninger på et oplyst grundlag. Det er derfor ikke en mulighed, at ændre de 

principper hvormed regnskabsaflæggelsen sker, da investorer i et sådanne tilfælde ikke ville være i stand 

til at gennemskue hvilke værdier de køber sig ind i. Det kunne ydermere skabe et uigennemsigtigt marked,  

da alle ikke vil have samme information til at opgøre selskabernes relle værdi. Derfor skal regulering af den 

finansielle stabilitet ske på anden vis og derfor må kreditinstitutterne ruste sig ved at have en tilstrækkelig 

basiskapital i forhold til de risici de har påtaget sig.261  

Der er derfor også en generel accept af, at forsigtigheden ikke skal reguleres gennem den regnskabsmæssige 

balance, men skal sikres gennem  solvensbalancen, hvilket også påpeges af både Nils Peter Sørensen og 

Henrik Barner Christensen. På den måde kan regnskabet afspejle virksomhedens finansielle stilling, og 

såfremt at det ønskes at øge institutternes forsigtighed, kan dette reguleres i solvensbehovet og krav til 

sammensætning af basiskapitalen. Dette har således også været normen siden finanskrisen, hvor 

institutterne har måttet tilsidesætte den fornødne kapital i forhold til deres udlån. Der er således 

umiddelbart ikke et behov for yderligere tiltag i form af forsigtighed igennem institutternes 

regnskabsmæssige balance.  

6.3 Fremtidig regulering  

Der sker på nuværende tidspunkt en udvikling i forhold til fremtidig regulering af forskellige finansielle 

instrumenter, herunder udlån og andre tilgodehavender. Den fremtidige regulering består af den fornyligt 

                                                             
261 Baldvinsson, Cato, m.fl., Dansk Bankvæsen, 6. udgave, side 447 
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udarbejdede IFRS 9, som skal erstatte IAS 39. Som det fremgår af analysen, er der nogle væsentlige forskelle 

mellem IAS 39 og IFRS 9 i forhold til værdiregulering af udlån og andre tilgodehavender. Disse forskelle 

giver anledning til en diskussion af hvorvidt indregning af de fremtidige forventede tab, og ikke alene 

konstaterede tab, kan forenes med et regnskab, der overordnet er aflagt under principperne om et 

retvisende billede. 

Ligeledes giver den forventede implementering af IFRS 9 i EU-regi anledning til en diskussion af, hvilke 

konsekvenser det vil have for både kreditinstitutter, låntagere og andre interessenter. Der er på nuværende 

tidspunkt forskelle i, hvordan de forskellige aktører vurderer de forventede konsekvenser ved indførelsen. 

Nogle har en forventning om, at nedskrivningerne efter den første måling vil være nogenlunde ensartet 

sammenlignet med i dag og, at der således alene vil kunne konstateres en engangs korrektion på tidspunktet 

for indførelsen. Andre har opnået resultater der indikerer en permanent stigning i nedskrivningerne: ”In 

terms of the regulatory capital impact of IFRS 9, 70 percent of participants believe that the IFRS 9 total 

expected loss will exceed the ERB expected loss and therefor lead to an increase core tier one capital 

requirement for banks under current capital rules.”262 Der er dermed lagt op til en diskussion af, hvilke 

konsekvenser indførelsen reelt vil have.  

I Danmark er der et særligt perspektiv i forhold til implementering af IFRS 9, da Bilag 10 og vejledningen 

ikke vil finde relevans på samme måde som i dag: ”Spørgsmålet er ifølge Henrik Barner, om man kan 

opretholde Bilag 10 og i hvilken udstrækning det er muligt, efter som IFRS 9 forventes implementeret via EU 

regulering og således må forventes at erstatte særregler i Danmark. Henrik Barner mener ydermere, at de 

danske krav stadig er inden for den nuværende IFRS tolkning men er samtidig af den opfattelse, at de danske 

pengeinstitutters indarbejdelse af mekaniske beregning og ledelsesmæssige skøn nok er mere forsigtige 

sammenlignet med andre europæiske lande.”263 Indførelsen vil derfor også medføre en diskussion af hvorvidt 

Danmark igen, ved en eventuel EU-vedtagelse af IFRS 9, vil indskærpe de ledelsesmæssige skøn og derved 

også i nogen grad fortsætte den retning, hvorpå Danmark befinder sig på nuværende tidspunkt, i forhold til 

at gøre værdiansættelse så ensartet, og derved objektiv, som mulig. Indførelsen af IFRS 9 giver derfor også 

anledning til at diskutere, hvorvidt det danske kreditinstitutter vil blive ”ramt” i samme grad som de øvrige 

europæiske kreditinstitutter. Danske institutter bør på nuværende tidspunkt generelt have indregnet 

større værdireguleringer, sammenlignet med de øverige europæiske lande, som konsekvens af indførelsen 

af Bilag 10 og vejledningen. Institutterne bør derfor have en ”fordel” ved indførelse af IFRS 9.  

                                                             
262 Deloitte, Fourth Global IFRS Banking Survey – Ready to Land, side 14 
263 Bilag 2: Interview med Henrik Barner Christensen fra EY 
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7.0 KONKLUSION 

Det kan konstateres, at ændringen i Bekendtgørelse af finansielle rapporter for kreditinstitutter og 

fondsmæglerselskaber m.fl. ved inførelse af Bilag 10, har givet anledning til punkter, hvor den danske 

regnskabslovgivning isoleret set, er i konflikt med de internationale regnskabsstandarder som vedtaget i 

Kommissionens forordning (EF) Nr. 1126/2008 af 3. november 2008. 

De væsentligste konflikter mellem Bilag 10, herunder vejledningen og IAS 39, kan henføres til vurdering af 

OIV og i forbindelse med nedskrivningsberegningen ved fastsættelse af dagsværdi. I forbindelse med OIV-

vurderingen har indførelsen af Bilag 10 medført en række ufravigelige krav, som skal anvendes ved 

vurdering af, om kunderne er omfattet af OIV. Kendetegnet ved disse krav er, at de som udgangspunkt i 

nogen grad tilsidesætter de faktiske forhold og/eller indfører retningslinjer, som ikke kan anses for at være 

gældende i en ”normal” periode. Eksempler på de mest fravigende krav er, ifølge afhandlingens analyse, 

krav omkring 1 procentspoint-tillæg ved variabelt forrentet gæld og fastsatte hektarpriser m.v.  

Hvis kunden er omfattet af OIV, skal instituttet, både i henhold til de danske regnskabsregler og de 

internationale regnskabsstandarder, foretage en nedskrivningsberegning. Nedskrivningsberegningen har 

til formål at opgøre et eventuelt nedskrivningsbehov. Som udgangspunkt er tilgangen i henhold til de 

internationale regnskabsstandarder, at tabet er udtryk for forskellen mellem den regnskabsmæssige værdi 

og de tilbagediskonterede pengestrømme. Der er således ikke efter IAS 39 konkrete krav til, hvilke 

forudsætninger der skal lægges til grund for værdiansættelsen i forbindelse med opgørelsen af 

nedskrivningen.  

Modsætningsvis arbejdes der i Bilag 10 og vejledningen med en række forudsætninger der skal anvendes 

ved nedskrivningsberegningen. De mest fravigende krav er, ifølge afhandlingens analyse, krav til 

værdiansættelse af ejendomme og landbrug, ved kunder der er omfattet af reglerne omkring 

aktivfinansiering. Der er således krav til opgørelse af sikkerhederne, som  i nogen grad afviger fra, hvad der 

indenfor IFRS vil betragtes som værende neutralt, herunder særligt 6-måneders-reglen i forbindelse med 

værdiansættelse af sikkerheder. Herudover er der ved engagementer omfattet af indtjeningsfinansiering 

særlige krav til sandsynliggørelse af eventuelle forbedrede pengestrømme, som isoleret set fraviger fra 

IFRS, da der under IFRS som udgangspunkt ikke er krav til, at postitive forbedringer skal sandsynliggøres 

mere end negative, hvilket er situationen efter Bilag 10.  

Som konsekvens af et øget politisk fokus på den finansielle regulering har der i en længere periode været 

en øget tilsynsaktivitet. Den øgede aktivitet vedrører både tilsyn med institutternes kapitalsammensætning 
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og vurdering af udlån og andre tilgodehavender ved regnskabsaflæggelsen. Det er konstateret, at der i 

perioden efter indførelsen af Bilag 10, har været en markant stigning i totalværdien af påbudte 

mernedskrivninger. Mernedskrivningerne kan henføres til en større uenighed mellem regnskabsaflæggers, 

revisors og finanstilsynets vurdering af værdien af de underliggende sikkerheder. Afhandlingens analyse 

har vist, at værdiansættelsen af landbrug og ejendomme er årsag til hovedparten af de påbudte 

mernedskrivninger.  

Konklusionen er, at indførelsen af Bilag 10 og vejledningen har medført, at Danmark på en række punkter 

har skærpet reglerne sammenlignet med de gældende internationale regnskabsstander. Under en samlet 

betragting konkluderes det, at de danske regnskabsregler, herunder Bilag 10, i al væsentlighed ikke afviger 

fra de internationale regnskabsstandarder, eftersom at der i Danmark ikke er kendskab til situationer hvor 

moderselskabsregnskabet afviger fra koncernregnskabet. Der er dog enighed om, at indførelsen af Bilag 10 

fjerner en række af de ledelsesmæssige skøn og fortolkninger, og at Bilag 10 derfor har medført en 

regnskabsaflæggelse, som under en samlet betragtning kan indeholdes under IFRS. Der er derfor tale om, 

at Regnskabsbekendtgørelsens Bilag 10 og vejledningen indsnævrer det rum, hvorved 

regnskabsaflæggelsen foretages, hvilket reelt medfører en mere forsigtig og mindre skønsmæssig tilgang. 

I forlængelse af Finanstilsynets ændrede rolle er revisor via lovgivning blevet pålagt at rapportere 

væsentligt mere til Finanstilsynet, og det kan derfor også konstateres, at revisor i et større omfang end 

tidligere agerer som repræsentant for Finanstilsynet. Revisors ændrede rolle har medført, at revisor i langt 

højere grad har fokus på at opfylde de af Finanstilsynet fremsatte forventninger til revisors arbejde. 

Ydermere er revisor blevet særdeles opmærksom på Finanstilsynets beføjelser i forbindelse med 

inspektion af kreditinstitutter, da der i flere tilfælde er konstateret påbud om mernedskrivninger på trods 

af en blank revisorpåtegning. En konsekvens heraf har i henhold til afhandlingens analyse også været, at 

revisor har en væsentlig mere forsigtig tilgang til vurdering af udlån og andre tilgodehavender, og derfor 

også er medårsag til, at den samlede regnskabsaflæggelse bliver mere forsigtig. 

Det internationale fokus på regulering af den finansielle sektor har bevirket, at der på nuværende tidspunkt 

arbejdes på at få vedtaget den fremtidige regnskabsstandard IFRS 9. Det er i afhandlingen blevet 

konstateret, at der er væsentlige forskelle på målingen af udlån og andre tilgodehavender mellem IAS 39 og 

IFRS 9. Særligt i forhold til hvornår en eventuel forventet værdiregulering skal indregnes. IFRS 9 vil 

medføre, at danske kreditinstitutter fremtidigt skal indregne forventede tab på et tidligere tidspunkt, end 

hvad der har været gældende under IAS 39 og den danske regnskabsbekendtgørelse. Det er derfor også 
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forventningen, at den konstaterede konflikt mellem de nuværende internationale regnskabsstandarder og 

de danske regnskabsregler, vil blive udvandet når IFRS 9 forventes implementeret i EU-regi i 2018.  

På baggrund af den forventede implementering af IFRS 9, forventes det ikke at de konstaterede forskellene 

mellem IAS 39 og de danske regnskabsregler, vil give anledning til at de tre aktører vil ændre deres 

nuværende positioner i forbindelse med regnskabsaflæggelsen, da konsekvenserne af IFRS 9 afventes.  
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8.0 PERSPEKTIVERING 

En skærpet regulering, herunder øgede krav til værdiansættelse af udlån, har en række konsekvenser for 

særligt det enkelte institut, men også for sektoren og hele samfundet generelt. Regulering af den finansielle 

sektor bør derfor også have det helt overordnede formål, at være balanceskabende  under hensyntagen til 

at kreditinstitutterne kan udfylde deres samfundsmæssige rolle, ved at facilitere kapitalstrøm mellem låner 

og udlåner. Samtidig skal reguleringen også være udformet på en sådan måde, at den modvirker fremtidige 

finansielle kriser. Det er derfor denne perspektiverings formål, at give et bud på hvilke konsekvenser den 

nuværende regulering har for både for den enkelte låner, institut og samfundet som helhed.  

8.1 Samfundsøkonomisk konsekvens 
I forlængelse af finanskrisen, er spørgsmålet ”hvad udløste krisen og hvordan undgås en gentagelse” blevet 

stillet et utal af gange blandt økonomer, politikere, borgere og andre interessenter. Det er især interessant 

at stille spørgsmålet, med tanke på de store regnskabs- og rapporteringsmæssige krav der er blevet stillet 

gennem den europæiske regulering, samt nationale foranstaltninger, og som på nuværende tidspunkt 

begynder at få kritik for at sinke den ellers begyndende optimisme og vækst.  

Finanskrisens begyndelse kan, ifølge økonomen Brian Wesbury, tilskrives ”Mark-to-market accounting”264, 

hvor den tilsvarende betegnelse på dansk er, at aktiverne løbende værdiansættes til markedsværdi. Denne 

metode bliver også kaldt ”Fair Value Accounting,” da der ikke kan anvendes hverken historiske opgørelser, 

ikke-relevante opgørelser eller ønskelige værdiansættelser af virksomhedens aktiver. Ifølge Brian 

Wesbury, førte metoden til, at bankerne måtte afhænde deres aktiver, herunder pantebreve, obligationer 

m.v., da disse på grund af markedets stilstand var faldet til en værdi under deres ”true value”. Dette 

medførte, at bankerne kom i solvensproblemer, og blev dermed nødsaget til at afhænde deres aktiver til 

”fire-sales prices,” hvilket fik aktiverne til at falde yderligere i værdi. I modsætning til modstanderne af 

denne opgørelsesmetode mener ”The investment advisory group of the Financial Accounting Standards 

Board (FASB),” at det især i denne tid er kritisk, at investorerne har den rette information gennem denne 

metode. Hvis ikke investorerne gennem bankernes balancer kan få et indblik i, hvad deres aktiver egentlig 

er værd, er det umuligt for dem at foretage investeringer heri.265   

                                                             
264 Robert C. Pozen, Harvard Business Review: Is it Fair to Blame Fair Value Accounting for the Financial Crisis?, side 
85 
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På trods af argumenterne for at bankernes aktiver skal repræsenteres ved den faktiske værdi, er 

perspektivet stadig relevant, da begivenheder som finanskrisen ikke bør medføre, at bankerne skal gå 

konkurs på grund af stor værdiforringelse. Ligeledes ønsker det heller ikke, at bankerne skal kunne skjule 

tab på deres aktiver og engagementer i deres regnskaber.  

Robert C. Pozen mener derfor, at for at imødekomme begge problemstillinger, skal der adopteres en ny form 

for finansiel rapportering. Denne rapporteringsform indebærer en tilgang som er væsentligt mere baseret 

på historiske kostpriser. Ifølge Robert C. Pozen ville dette kunne medføre, at rapporteringen af aktiverne i 

pengeinstitutterne er mindre volatile, og derved ville denne tilgang modarbejde finansielle kriser, da det i 

nogen grad ville kunne stoppe ”domino-effekten” der er kendetegnet ved finansielle kriser. Robert C Pozen 

giver selv eksemplet, at man ved finanskrisens begyndelse i EU accepterede, at institutter indregnede 

aktiver bestemt for salg til kostpris under den forudsætning, at finanskrisen var en ”usædvanlig” 

omstændighed.266  

Ved et større ressourcemæssigt omfang ville det være interessant og givende at belyse problemstillinger 

omkring værdiansættelse af aktiver ud fra nogle helt andre forudsætninger, såsom eksempelvis de af Robert 

C. Pozens fremførte synspunkter omkring indregning efter historiske kostpriser. Dette kunne give mulighed 

for at nedlægge et helt nyt paradigme over den regnskabsmæssige behandling, og derved undersøge de 

samfundsøkonomiske konsekvenser af en ændret tilgang.   

8.2 Privatøkonomisk konsekvens 
En diskussion omkring de privatøkonomiske konsekvenser ved den øgede regulering er kommet i fokus. 

Det er sket ved at politikere, økonomiske eksperter og borgere er begyndt at stille spørgsmålstegn ved, om 

de finansielle institutter reelt udfylder deres samfundsmæssige rolle ved facilitering af udlån til solide 

virksomheder og borgere for derved at understøtte udviklingen. Dette spørgsmål er opstået som en helt 

naturlig diskussion, da der i medierne m.v. har været en dagsorden omhandlende almindelige borgere og 

virksomheder, som ikke har haft mulighed for at låne til køb af bolig eller udvidelse af produktionen. Denne 

problematik har særligt været udtalt i forhold til begrebet ”Udkantsdanmark.” I forlængelse af denne 

diskussion er der fra politikernes side kommet et større fokus på sammenhængen mellem 

reguleringsmængden og så institutternes villighed til at yde lån i disse områder.  
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En af de mere tydelige konsekvenser ved de øgede krav til penge- og realkreditinstitutternes 

kapitalsammensætning er de øgede bidragssatser. Satserne har været genstand for en kraftig debat, hvor 

låntagerne stiller sig utilfredse over for det forhold, at det ikke er forståeligt, hvorfor prisen (bidragssatsen) 

på et lån konsekvent er stigende på trods af, at låntager reelt indgik en prisaftale på indgåelsestidspunktet. 

Dette har ligeledes medført en række klager fra låntagerne til realkreditankenævnet. I 2011 var antallet af 

klager 9, hvorimod der var 59 klager i 2013, hvilket er et klart udtryk for utilfredshed overfor de stigende 

satser. Spørgsmålet er så, hvorvidt boligejerne egentligt peger i den rigtige retning med hensyn til at 

udtrykke deres utilfredshed over stigende bidragssatser. Det mener realkreditinstitutterne ikke, da de 

påpeger, at årsagen til stigninger i bidragssatserne skal findes i den øgede regulering, særligt i forhold til 

kapitalkravsdirektivet, som er implementeret i Danmark. Realkreditrådet forholder sig i rapporten, 

”Hvorfor stiger omkostningerne i realkreditinstitutterne”, således til kritikken af de stigende bidragssatser: 

”Nogle kritiserer realkreditinstitutterne for de højere bidragssatser. Men det svarer til, at forbrugerne skælder 

ud på supermarkederne, når der indføres fedtafgift, og prisen på smør derefter stiger.”267  

I forlængelse af diskussionen omkring de stigende bidragssatser, har også kreditinstitutternes manglende 

udlån til ”Udkantsdanmark” fået meget kritik, også fra politikkerne. Politikkerne er således begyndt at se 

på hvilken rolle reguleringen spiller, og hvilken indvirkning dette har for privatkunderne; herunder 

eksempelvis de i beskrevne regler omkring, at ejendomme som sikkerhed skal opgøres til en dagsværdi, 

som er en købspris mellem en salgsinteresseret ejer og en uafhængig køber inden for 6 måneder. Denne 

regel kan give udfordringer i forbindelse med bevilling af lån til yderområderne i Danmark, da liggetiden 

på ejendomme sagtens kan være længere, og realkreditinstitutterne er derfor nødsaget til afslå en bevilling, 

da dette kan betyde, at realkreditinstituttet skal nedskrive sikkerheden. Venstre havde i denne forbindelse 

i valgkampen fremsat forslag om, at kigge på Finanstilsynets regler: ”herunder Finanstilsynets regler med 

henblik på at sikre, at der bliver bedre muligheder for at belåne boliger i hele Danmark.”.268 På baggrund af 

overstående kunne det være interessant ved en ny afhandling at undersøge sammenhængen mellem en øget 

og mere skærpet regulering, og de privatøkonomiske konsekvenser. Der kunne belyse og give forståelse 

hos både politikere og borgere, i forhold til sammenhængen der er mellem øgede kapitalkrav og krav til 

værdiansættelse af udlån og prisen på kapital. 

 

                                                             
267 Realkreditrådet, Hvorfor omkostningerne i realkreditinstiutterne? 17. april 2015 
268 Venstre, Flere danske job i hele landet, juni 2015 
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Sidst set 18. juni 2015 

 Denstoredanske.dk – definition af et pengeinstitut: 

http://www.denstoredanske.dk/Samfund,_jura_og_politik/%C3%98konomi/Pengeinstitutter_mv.

/pengeinstitut 

Sidst set 18. juni 2015 

 Realkreditrådet, Hvorfor omkostningerne i realkreditinstiutterne? 17. april 2015: 

http://www.realkreditraadet.dk/Admin/Public/Download.aspx?file=Files%2FFiler%2F6+Aktuelt

%2FTemasider%2FBidragssatser%2FNotat+-

+Hvorfor+stiger+omkostningerne+i+realkreditinstitutterne_pdf.pdf 

Sidst set 24. juni 2015 

 Venstre, Flere danske job i hele landet, juni 2015: 

https://www.venstre.dk/_Resources/Persistent/98c245b83c6a97680703dde1d99deadaaad46a1

8/150612-Flere-danske-job-i-hele-Danmark.pdf 

Sidst set 24. juni 2015 

  

https://www.finanstilsynet.dk/~/media/Nyhedscenter/2012/Strategi2015.ashx
https://www.finanstilsynet.dk/da/Tal-og-fakta/Statistik-noegletal-analyser/Statistik-om-sektoren/Arkiv.aspx
https://www.finanstilsynet.dk/da/Tal-og-fakta/Statistik-noegletal-analyser/Statistik-om-sektoren/Arkiv.aspx
http://www.finansraadet.dk/tal--fakta/Pages/statistik-og-tal/pengeinstitutter,-filialer-og-ansatte.aspx
http://www.finansraadet.dk/tal--fakta/Pages/statistik-og-tal/pengeinstitutter,-filialer-og-ansatte.aspx
http://www.eba.europa.eu/regulation-and-policy/single-rulebook
http://www.denstoredanske.dk/Samfund,_jura_og_politik/%C3%98konomi/Pengeinstitutter_mv./pengeinstitut
http://www.denstoredanske.dk/Samfund,_jura_og_politik/%C3%98konomi/Pengeinstitutter_mv./pengeinstitut
http://www.realkreditraadet.dk/Admin/Public/Download.aspx?file=Files%2FFiler%2F6+Aktuelt%2FTemasider%2FBidragssatser%2FNotat+-+Hvorfor+stiger+omkostningerne+i+realkreditinstitutterne_pdf.pdf
http://www.realkreditraadet.dk/Admin/Public/Download.aspx?file=Files%2FFiler%2F6+Aktuelt%2FTemasider%2FBidragssatser%2FNotat+-+Hvorfor+stiger+omkostningerne+i+realkreditinstitutterne_pdf.pdf
http://www.realkreditraadet.dk/Admin/Public/Download.aspx?file=Files%2FFiler%2F6+Aktuelt%2FTemasider%2FBidragssatser%2FNotat+-+Hvorfor+stiger+omkostningerne+i+realkreditinstitutterne_pdf.pdf
https://www.venstre.dk/_Resources/Persistent/98c245b83c6a97680703dde1d99deadaaad46a18/150612-Flere-danske-job-i-hele-Danmark.pdf
https://www.venstre.dk/_Resources/Persistent/98c245b83c6a97680703dde1d99deadaaad46a18/150612-Flere-danske-job-i-hele-Danmark.pdf
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BILAG 
Bilag 1: Godkendelse af de afgivne udtalelser ved de kvalitative interviews 
 

For godkendelse af interview med Henrik Barner Christensen, EY 

Se følgende link: 

https://www.dropbox.com/sh/j9kzktttlfp7az1/AACzMXhG2JUgEKxslkOYWLJla?dl=0  

Godkendelse af interview med Linus Emborg og Nils Peter Sørensen, Nykredit 

Se følgende link: 

https://www.dropbox.com/sh/j9kzktttlfp7az1/AACzMXhG2JUgEKxslkOYWLJla?dl=0  

 

 

  

https://www.dropbox.com/sh/j9kzktttlfp7az1/AACzMXhG2JUgEKxslkOYWLJla?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/j9kzktttlfp7az1/AACzMXhG2JUgEKxslkOYWLJla?dl=0
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Bilag 2: Interview med Henrik Barner Christensen – EY  
 Hvad er jeres overordnede holdning til, at vi i Danmark har anlagt en mere forsigtig tilgang til 

værdiansættelse af udlån og andre tilgodehavender sammenlignet med, hvad der er muligt inden for 

den europæiske forordning, der implementerede de internationale regnskabsstandarder herunder IAS 

39 og kommende IFRS 9?  

Henrik Barner Christensen er overordnet tilhænger af, at der er sammenlignelighed på tværs af 

landegrænserne og derfor ikke asner det for nødvendigt, at der i Danmark er specifikke 

regnskabsmæssige krav, der er skærpede eller førtidsimplementeret, sammenlignet med øvrige 

europæiske finansielle institutter. 

Henrik Barner ser udviklingen i den finansielle sektor, og reguleringen af denne, som et pendul der 

svinger frem og tilbage alt efter de politiske ønsker. I 2005 gik vi fra et forsigtighedsprincip til et 

neutralitetsprincip, hvor vi nu går modsatte vej igen. Implementeringen af de nye principper sker med det 

samme, hvor indførelsen af neutralitetsprincippet medførte påbud om store tilbageførsler, hvor vi nu 

modsætningsvis ser påbud om store nedskrivninger.  

 Hvad er jeres specifikke holdning til indførelsen af bilag 10, herunder vejledningen til bilag 10? 

Henrik Barner mener, at det er OK at få en mere ensartet tilgang på tværs af institutterne, men mener dog 

ikke detailniveauet, i særligt vejledningen er nødvendigt. Såfremt Finanstilsynet mener at der skal 

reguleres efter forsigtighed, kan dette gøres i solvensbehovet.  

 Hvordan vurderer I indførelsen af reglerne? Har de medført en mere ensrettet regulering, som 

formålet med dem har været?  

Henrik Barner mener stadig at der kan være forskel på hvordan reglerne fortolkes, så der kan stadig 

forekomme forskelle. Dette kommer til udtryk ved, at der efter Finanstilsynets inspektionsbesøg fortsat kan 

være påbud om yderligere nedskrivningsbehov og at disse kan være væsentlige.  

Grunden til dette kan være, at der er et ”moving target”, da skruen hele tiden strammes. Finanstilsynet 

foretager tværgående undersøgelser, og der sker hele tiden nye ting, som ændrer tingenes udvikling. Man 

har som revisor ikke et ønske om, at der er en igangværende undersøgelse efter man har afsluttet 

regnskabet, netop fordi praksis flytter sig – ”moving target”. Finanstilsynets tværgående undersøgelser 

blandt pengeinstitutterne giver anledning til kontinuerlige nye fortolkningsbidrag til bilag 10 og 
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vejledningen. Derfor må revisor grundlæggende gøre det så godt som muligt med udgangspunkt i den viden 

der er på det pågældende tidspunkt. 

Det er ligeledes Henrik Barners opfattelse, at der på nuværende tidspunkt bliver nedskrevet på 

engagementer der egentlig repræsenterer en værdi, man vil således over tid se, at nedskrevne 

engagementer stadig vil genere positive pengestrømme til institutterne. 

 Punkt 26 i bekendtgørelsens bilag 10: Der kan ikke undlades at nedskrive, med henvisning til at 

størrelsen af nedskrivningen er svær at vurdere. I denne forbindelse må nedskrivningen baseres på et 

kvalificeret skøn. 

Hvor tit baseres nedskrivningsberegningerne på kvalificerede skøn, og har dette medført eventuelle 

uoverensstemmelser? 

Der sondres her i mellem gruppevise og individuelle nedskrivninger. I forbindelse med de gruppevise 

nedskrivninger må der ses på hvilke faktorer der påvirker de gruppevise nedskrivninger. Der kan her være 

forsinkelse i begivenheder fra de indtræffer og til de påvirker institutternes gruppevise nedskrivninger. 

Dette kan eksempelvis være begivenheder der sker makroøkonomisk, som vil have stor påvirkning på en 

branches eksport m.v. Som eksempel herpå kan nævnes Ukraine/Rusland konflikten, som f.eks. har 

konsekvenser for de danske landmænd; særligt svineavlere.  

Man kan ikke bruge ledelsesmæssige skøn til at regulere resultatet af begivenheder der forventes. Disse 

skal således knytte sig til forhold, der er indtruffet på regnskabsafslutningstidspunktet. Kvalificerede 

ledelsesmæssige skøn kan alene bruges ved begivenheder, der er indtruffet men som ikke på 

balancetidspunktet ikke har haft betydning for de individuelle nedskrivninger eller modellen for gruppevise 

nedskrivninger.  

 Giver nedenstående punkt anledning til en ensidig forsigtig tilgang til den skønsmæssige behandling 

af de fremtidige betalinger? 

Punkt 29 i bekendtgørelsens bilag 10: Jo større usikkerhed forbundet med størrelsen af de fremtidige 

betalinger fra et udlån, des større er kravet til sandsynliggørelsen af, at betalingerne ikke er sat for 

høj. Det skal i denne forbindelse tages i betragtning, at betalinger der ikke vedrører den nærmeste 

fremtid, ofte er forbundet med stor usikkerhed. Det skal ligeledes indgå, hvor store erfaringer 

pengeinstituttet har på det pågældende område, og i hvilket omfang de er aktuelle.  
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Henrik Barner mener dette er et rimeligt punkt, da det giver god mening at lægge en sikkerhedsmargin. Er 

der usikkerhed, er det bedre at man er forsigtig. I denne forbindelse kan man som revisor udfordre det 

pågældende pengeinstitut, når der er usikkerheder i denne forbindelse. Der har man som revisor et 

udfaldsrum der kan accepteres. Revisor vil således nok også betragte en forsigtig tilgang for mere sikker.  

 Hvad er jeres/din holdning til nedenstående punkt?  

Punkt 36 i bekendtgørelsens bilag 10: Får pengeinstituttet viden om, at der er modtaget tilbud på den 

pågældende sikkerhed, mindre end den opgjorte værdi i nedskrivningsberegningen, skal det 

sandsynliggøres at den opgjorte værdi ikke er sat for højt.  

Begrebet ”svinebud” er i denne sammenhæng benyttet. Dette anvendes eksempelvis ved bud fra lokale 

matadorer der aflægger bud, på baggrund af en indsigt i pengeinstituttets situation. Denne form for bud 

skal ikke tages til udtryk for den reelle værdi af sikkerheden. Modsætningsvis er det heller ikke rimeligt, at 

der indregnes værdier på baggrund af en teoretisk beregning, hvilket punktet skal være med til at sikre.  

Problematikken er, ifølge Henrik Barner, at man skærer alle pengeinstitutter over én kam ved denne 

gældende Vejledning. Finanstilsynet har observeret eksempler i bankverdenen, der nødvendigvis ikke er 

gældende alle steder.  

 Der har været kritik af vejledningen til Bilag 10, herunder i forbindelse med OIV-vurderingen og 

nedskrivningsberegningen for variabelt forrentede udlån, der skal tillægges 1 procentpoint ved 

tilbagediskonteringen. Mener i der er belæg for sådant et krav?  

Forsigtighed kan ifølge Henrik Barner Christensen være en god idé, men et generelt krav synes dog at 

være skrapt og bør måske reguleres ved opgørelsen af solvensbehovet. 

 Af ovenstående spørgsmål: Kan reglerne i denne forbindelse anses som konkurrenceforvridende?  

Spørgsmålet er ifølge Henrik Barner, om man kan opretholde Bilag 10 og i hvilken udstrækning det er 

muligt, efter som IFRS 9 forventes implementeret via EU regulering og således må forventes at erstatte 

særregler i Danmark. Henrik Barner mener ydermere, at de danske krav stadig er inden for den nuværende 

IFRS tolkning men er samtidig af den opfattelse, at de danske pengeinstitutters indarbejdelse af mekaniske 

beregning og ledelsesmæssige skøn nok er mere forsigtige sammenlignet med andre europæiske lande.  

 Sluttelige betragtninger 

Henrik Barner mener at når overstående er drøftet, kan der argumenteres for, at de danske regler skærper 

og indsnævrer de rammer hvormed nedskrivning på engagementer foretages, men det bør bemærkes at 
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der på nuværende tidspunkt efter Henrik Barners viden, ikke er nogle institutter der har aflagt et 

koncernregnskab med justering fra det tilsvarende moderselskabsregnskab. Det kan således konkluderes, 

at de danske regler i væsentligt omfang vurderes ikke er at være uforenelige med IFRS.  
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Bilag 3: Interview med Nils Peter Sørensen & Linus Emborg – Nykredit 
 Hvad er jeres overordnede holdning til, at vi i Danmark har anlagt en mere forsigtig tilgang til 

værdiansættelse af udlån og andre tilgodehavender sammenlignet med, hvad der er muligt inden for 

den europæiske forordning, der implementerede de internationale regnskabsstandarder herunder IAS 

39 og kommende IFRS 9?  

Igennem EU-fordningen i 2005 var det Finanstilsynets hensigt at gøre de danske retningslinjer for 

indregning og måling af de finansielle aktiver forenelig med de internationale regnskabsregler, herunder 

IFRS. Dette medførte at vi i Danmark overgik fra forsigtighedsprincippet til neutralitetsprincippet. 

Overordnet kan man i dag tolke, at Finanstilsynet ønsker at gøre IFRS-kassen ”mindre” – dvs. at man lader 

mindre og mindre plads til fortolkninger og ledelsesmæssige skøn, hvilket er formålet med 

Regnskabsbekendtgørelsen og Bilag 10 og herunder vejledningen (”den forenelige danske 

regnskabsbekendtgørelse”). Finanstilsynet observerer løbende hvordan institutterne fortolker på de 

gældende regnskabsregler, og korrigerer således over tid og således vil den gældende praksis som udlægges 

af tilsynet også flyttes.  

Dette skal også ses i lyset af finanskrisen, hvor institutter gik ned, og Finanstilsynet fik implmenteret nogle 

forhold ind i regnskabsbekendtgørelsen, herunder Bilag 10. Det der står i bilag 10, er en reaktion fra 

Finanstilsynet hvilket de har set sig nødsaget til, på baggrund af den negative udvikling med udgangspunkt 

i nødlidende sager, hvor de har bemærket en række kritiske forhold. 

Historisk set, var forsigtighed og regnskabet mudret sammen, hvilken den nye regnskabspraksis i 2005 

gjorde op med. I dag er vi flyttet længere over mod forsigtighed igen.  

 Hvad er jeres specifikke holdning til indførelsen af Bilag 10, herunder vejledningen til Bilag 10? 

Ændringen i, at være gået væk fra neutralitetsprincippet og hen imod en mere forsigtig tilgang, opstod 

allerede ved indførelsen af Bilag 10. vejledningen har ikke haft den store betydning. 

Der er generelt ikke den store forskel i henholdsvis moderregnskabet og koncernregnskabet og under en 

væsentlighedsbetragtning vil der, ikke kunne konstateres faktiske forskelle. Det er således også et ønske at 

tilpasse sig, således at de to regnskaber matcher hinanden, da det må antages, at Finanstilsynet ikke vil 

indføre regulering der inden for en væsentlighedsbetragtning vil være uforenlig med IFRS. Man kunne 

sagtens have to regnskaber [et moderselskab = regnskabsbekendtgørelsen og et koncernregnskab = IFRS], 

men det giver ikke mening, og overordnet set, ville det ikke bidrage med noget i forhold til 
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kommunikationen med omverdenen. Dette skyldes at man skal man se regnskaberne som en måde at 

kommunikere på. Det er vores holdning at regnskabet er en kommunikation, man tilpasser derfor 

koncernregnskabet til de danske regler, således at der er en konsistent metode i regnskabet. Ligeledes ville 

to forskellige regnskaber give for meget bøvl kommunikationsmæssigt, da det ville blive alt for besværligt 

at skulle forklare forskellene i de to regnskaber.  

Nykredits Koncernregnskab er aflagt i overensstemmelse med de internationale regnskabsstandarder 

(IFRS) som godkendt af EU. Koncernregnskabet aflægges herudover i overensstemmelse med yderligere 

danske oplysningskrav til årsrapporter fastlagt i IFRS-bekendtgørelsen for finansielle virksomheder 

udstedt i henhold til lov om finansiel virksomhed samt af Nasdaq Copenhagen for udstedere af børsnoterede 

obligationer (jf. anvendt regnskabspraksis i årsrapporten). 

Nykredits moderselskabsregnskab skal aflægges iht. Den danske regnskabsbekendtgørelse. 

Man kan således forestille sig en situation, hvor der er væsentlig forskel på de sæt regler, og at man derfor 

ikke længere vil kunne have ét regnskab der virker under begge sæt regler på samme tid.  

 Hvordan vurderer I indførelsen af reglerne? Har de medført en mere ensrettet regulering, som 

formålet med dem har været?  

Der stadig store fortolkningsforskelle. Man har dog flyttet det hele mod en mere forsigtig tilgang. Alle har 

flyttet sig lige meget, og nogle er mere forsigtige end andre; der er således tale om, at dem der var forsigtige 

er blevet mere forsigtige, og dem der var neutrale er blevet tilsvarende mere forsigtige.  

Finanstilsynets formål med bilag 10, har været at gøre det nemmere for dem at foretage inspektion. Så det 

er ikke kun for at gøre det mere ensrettet, men ligeledes en mulighed for Finanstilsynet til at gøre det 

nemmere at aflæse regnskaberne ved inspektion. Generelt set vil Finanstilsynet være interesseret i at 

operationalisere reglernes krav, dels for at gøre livet nemmere for dem, men også pga. hensynet til ”level 

playing field”, altså at der gælder de samme regler for alle institutter, jf. forvaltningsloven. 

 Punkt 26 i bekendtgørelsens bilag 10: Der kan ikke undlades at nedskrive, med henvisning til at 

størrelsen af nedskrivningen er svær at vurdere. I denne forbindelse må nedskrivningen baseres på et 

kvalificeret skøn.   

Hvor tit baseres nedskrivningsberegningerne på kvalificerede skøn, og har dette medført eventuelle 

uoverensstemmelser? 
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De individuelle nedskrivninger: Nedskrivningen bliver sikrere og sikrere, herunder eksemplet med pantet. 

Der er blevet præsenteret eksempler hvor der er ikke er blevet nedskrevet, fordi nogle institutter ikke har 

nedskrevet på baggrund af manglende viden.   

Det påpeges, at reglen er forenelig med IFRS, og at den giver god mening, da det selvfølgelig ikke skal være 

muligt at undlade at foretage nedskrivninger, med belæg i manglende informationer. 

 Giver nedenstående punkt anledning til en ensidig forsigtig tilgang til den skønsmæssige behandling 

af de fremtidige betalinger? 

Punkt 29 i bekendtgørelsens bilag 10: Jo større usikkerhed forbundet med størrelsen af de fremtidige 

betalinger fra et udlån, des større er kravet til sandsynliggørelsen af, at betalingerne ikke er sat for 

høj. Det skal i denne forbindelse tages i betragtning, at betalinger der ikke vedrører den nærmeste 

fremtid, ofte er forbundet med stor usikkerhed. Det skal ligeledes indgå, hvor store erfaringer 

pengeinstituttet har på det pågældende område, og i hvilket omfang de er aktuelle.  

På de gruppevise er der ikke noget usikkerhed. Ved de individuelle nedskrivninger, sidder der nogle 

mennesker og skønner en ejendomsværdi, der vil være i den lave ende af spændet mellem værdierne. For 

eksempel kan man vurdere at en eventuel værdi vil lægge mellem 2 mio. kr. og 3 mio. kr. Man vil typisk 

vælge den laveste værdi, for at være på den sikre side, det omvendte sceniare kan dog ikke udelukkes, 

hvilket berretiger punktet. 

 Hvad er jeres holdning til nedenstående punkt?  

Punkt 36 i bekendtgørelsens bilag 10: Får pengeinstituttet viden om, at der er modtaget tilbud på den 

pågældende sikkerhed, mindre end den opgjorte værdi i nedskrivningsberegningen, skal det 

sandsynliggøres at den opgjorte værdi ikke er sat for højt.  

I praksis vil man ikke tage sig af de lave bud (såkaldte ”svinebud”). Der kan i nogle forbindelser være en 

ejendomsværdiregulering på baggrund af bud og reglen vil således i praktisk betyde en nedskrivning, men 

reglen giver også anledning til en diskussion af hvornår man har fået viden særligt på større 

ejendomsengagementer hvor rygter med videre fremkommer. Det er ikke vores vurdering, at viden man får 

men som man ikke ”burde” være i besiddelse i alle tilfælde af skal anvendes til at opgøre et eventuelt ny 

værdi af sikkerheden og dermed evt. nedskrive.  
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 Der har været kritik af vejledningen til Bilag 10, herunder i forbindelse med OIV-vurderingen og 

nedskrivningsberegningen for variabelt forrentede udlån, der skal tillægges 1 procentpoint ved 

tilbagediskonteringen. Mener i der er belæg for sådant et krav?  

Det er en forsigtig tilgang. Regnskabsmæssigt giver det ikke meget mening. Den kan give fornuft at bruge, 

men det er noget der burde sikres i solvensen. 

Samlet set er diskonteringsrenten ligegyldig. På nuværende tidspunkt gør diskonteringsrenten ikke nogen 

forskel over levetiden.  

 Af ovenstående spørgsmål: Kan reglerne i denne forbindelse anses som konkurrenceforvridende?  

Det danske kræver regulering helt sikkert mere dokumentation. Men om det er konkurrenceforvridende er 

ikke til at sige. 

Alle i EU er forpligtede til at følge reglerne. Om de andre tilsynsmyndigheder er ligeså ”strenge” som 

Finanstilsynet, er ikke til at sige. Ligeledes skal man spørge sig selv, om de danske pengeinstitutter egentlig 

er i konkurrence med for eksempel en bank i Sverige eller Italien.  

Kommunikation og administrativt er det meget omkostningstungt. Dette kan/og vil have stor betydning for 

de mindre pengeinstitutter. I den forbindelse er det konkurrenceforvridende, på et nationalt plan. 
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Bilag 4: Samlede nedskrivninger for penge- og realkreditinstitutter 

År 
Samlede nedskrivninger (1000 kr.) Samlede nedskrivninger (indeksanalyse) 

Pengeinstitutter Realkreditinstitutter Pengeinsitutter Realkreditinstitutter 

2008 29,718,617 1,255,837 100 100 

2009 55,333,054 4,756,599 186.1898688 378.7592657 

2010 41,767,772 4,236,894 140.544131 337.3761085 

2011 33,724,063 3,926,147 113.4779017 312.6318941 

2012 37,565,530 4,305,110 126.4040315 342.8080237 

2013 28,089,328 6,321,226 94.517615 503.3476478 
 

Statistikken er indhentet fra Finanstilsynet statistiske opgørelser.  

Se excel ark: ”Samlet statistik fra Finanstilsynet”  

https://www.dropbox.com/sh/j9kzktttlfp7az1/AACzMXhG2JUgEKxslkOYWLJla?dl=0  

 

  

https://www.dropbox.com/sh/j9kzktttlfp7az1/AACzMXhG2JUgEKxslkOYWLJla?dl=0


Side 127 af 129 

 

Bilag 5: Gruppeindelling af penge- og realkreditinstutter  
Gruppe 1 Gruppe 3 Gruppe 4 
Danske Bank A/S Danske Andelskassers Bank A/S Fanø Sparekasse 
Nordea Bank Danmark A/S Nørresundby Bank A/S Andelskassen Fælleskassen 
Jyske Bank A/S Nordjyske Bank A/S Københavns Andelskasse 
Sydbank A/S Lægernes Pensionsbank A/S Sønderhå-Hørsted Sparekasse 
Nykredit Bank A/S Djurslands Bank A/S Klim Sparekasse  
Gruppe 2 BRFkredit Bank A/S Slagelse, Andelskassen J.A.K 
Spar Nord Bank A/S Middelfart Sparekasse Borbjerg Sparekasse 
Arbejders Landsbank, Aktieselskab Frøs Herreds Sparekasse Faster Andelskasse 
Vestjysk Bank A/S Sparekassen Thy Flemløse Sparekasse 
Saxo Bank A/S Sparekassen Faaborg A/S Søby-Skader-Halling Sparekasse 
Ringkjøbing Landsbank, Aktieselskab Fynske Bank A/S Sparekassen Den lille Bikube 
FIH Erhvervsbank A/S Skjern Bank, Aktieselskab Leasing Fyn Bank A/S 
Kronjylland, Sparekassen Grønlandsbanken, Aktieselskab PFA Udbetalingsbank 
Den Jyske Sparekasse Østjydsk Bank A/S Østervraa, J.A.K. Andelskassen 
Sjælland, Sparekassen Saxo Privatbank A/S Stadil Sparekasse 
Jutlander Bank A/S Lollands Bank, Aktieselskab Andelskassen OIKOS 
Lån og Spar Bank A/S Salling Bank A/S Refnæs Sparekasse 
Alm Brand Bank A/S Dronningelund Sparekasse Ulfborg Sparekasse 
Sparekassen Vendsyssel Merkur, Den Almennyttige Andelskasse Fjaltring-Trans Sparekasse 
Realkreditinstitutter Totalbanken A/S Lukkede Pengeinstitutter 
BRF Kredit A/S Nordfyns Bank Aktieselskabet Amagerbanken A/S 
DLR Kredit A/S Kreditbanken A/S Aarhus Lokalbank A/S 
LR Realkredit A/S Nr. Nebel og Omegn, Sparekassen for Sparekassen Kronjylland 
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Basisbank A/S Sparekassen Hvetbo 
Nykredit Realkredit A/S Møns Bank A/S Spar Salling A/S 
Realkredit Danmark A/S PenSam Bank A/S Sparekassen Limfjorden 
Totalkredit A/S Broager Sparekasse Sparekassen Ryslinge 
XX Realkreditselskab Sparekassen Djursland Vordingborg Bank 
FIH Realkredit A/S – under likvidation Sparekassen Bredebro Sparekassen Farsø 
Danmark Skibskredit  Vorbasse-Hejnsvig Sparekasse Basisbank A/S 
 Dragsholm Sparekasse Contobank 
 Coop Bank A/S Sparekassen Himmerland 
 Langå Sparekasse  Vokslev Sogns Spare- og Laanekasse 
 Hvidbjerg Bank Aktieselskab Brørup Sparekasse 
 Frørup Andelskasse Boddum-Ydby Sparekasse 
 Hals Sparekasse  Sparekassen i Skals 
 Rønde Sparekasse  Sparekassen Hobro 
 Sparekassen Bjalling  Spar Salling Sparekasse 
 Frøslev-Mollerup Sparekasse Spar Lolland A/S 
 Folkesparekassen Hals Sparekasse  
 Ekspres Bank A/S Sparekassen Lolland A/S 
 Rise Sparekasse Helgenæs Sparekasse 
 Landbrugets Finanseringsbank (LFB) Svendborg Sparekasse 
  DiBa Bank A/S 
  Eik Banki P/F 
  Rønne Sparekasse 
  Vistoft Sparekasse 
  Sparekassen Fyn af 1846 
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Bilag 6: Antal af inspektionsbesøg 

 

  

2010 2011 2012 2013 2014

Gruppe 1 5 4 3 0 1

Gruppe 2 0 2 2 4 4

Gruppe 3 2 7 7 15 8

Gruppe 4 0 4 4 2 2

Lukkede pengeinstitutter 3 6 9 5 4

Realkreditinstitutter 2 3 3 4 2

Total 12 26 28 30 21

2010 2011 2012 2013 2014

Gruppe 1 8 14 15 11 10

Gruppe 2 3 3 6 9 9

Gruppe 3 4 12 11 27 11

Gruppe 4 3 6 5 7 5

Lukkede pengeinstitutter 9 10 11 7 4

Realkreditinstitutter 3 9 7 10 3

Total 30 54 55 71 42

Antal inspektionsbesøg vedrørende nedskrivninger

Antal inspektionsbesøg
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Bilag 7: Total værdi af påbudte nedskrivninger 

 

(mio. kr.) 2010 2011 2012 2013 2014

Gruppe 1 -                    170          216          -           750          

Gruppe 2 -                    1,161      394          593          1,984      

Gruppe 3 171                   147          240          834          104          

Gruppe 4 -                    11            7               3               11            

Lukkede pengeinstitutter 90                      112          237          157          34            

Realkreditinstitutter -                    -           -           2               25            

Samlede påbudte nedskrivninger 261                   1,601      1,094      1,589      2,907      

Påbudte nedskrivninger efter inspektion


