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Abstract 

As the International Financial Reporting Standard for Financial Instruments (IFRS 9)  is 

replacing IAS 39,  the Danish Financial Supervisory Authority (FSA) has decided to support the 

implementation of IFRS 9 through an update of the Executive Order on Financial Reports for 

Credit Institutions etc. (Executive Order).  

The aim of this thesis is to explore and evaluate whether the requirements regarding 

impairment of loans in credit institutions (as described in Annex 10 to the Executive Order) 

accommodates for the information needed by the primary users of financial reports for credit 

institutions comprised by the Order. Furthermore, the thesis discusses whether the current and 

draft Annex 10 are compatible with the requirements of IAS 39 and IFRS 9 respectively, and 

whether there is still a need of Annex 10 after the implementation of IFRS 9.  

The analysis is based on the normative accounting theory for financial reporting as established 

by the International Accounting Standard Board’s (IASB) conceptual framework in ED/2015/3 

and the principle of IFRS-compatibility as enacted by the Danish FSA in 2005.  Moreover, the 

results of the study is based on a comparative analysis of the current accounting rules regarding 

impairment of loans as defined in the International Accounting Standard IAS 39 and the 

Executive Order, as well as IFRS 9 and the draft text for an updated version the Executive Order 

accordingly. The thesis finds that in both instances the FSA has implemented the general 

principles for impairment of loans according to IAS 39/IFRS 9 however, the directions in Annex 

10 limits the room for management’s judgement when assessing the need for impairment. As a 

consequence, it cannot be excluded that there may be situations where the outcome regarding 

recognition and measurement of impairment on loans based on the requirements in IAS 

39/IFRS 9 will not be in accordance with the requirements of the current and the draft text of 

Annex 10. Therefore, the further requirements of Annex 10 cannot be fully IFRS-compatible.  

The thesis further concludes that the current Annex 10 may accommodate the need of the 

marketplace for financial information by ensuring sufficient impairment of loans however, the 

means to achieve this does not fulfill the basic qualitative characteristics according to the IASB 

framework, and neither does the draft text of Annex 10.  

Finally, the thesis conclude that after the implementation of IFRS 9 there is no longer a need for 

Annex 10 as the shift from an incurred loss model to an expected loss model reduces the risk of 

too-little-too-late impairments.  
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1 Indledning 

I slutningen af 00’erne rasede Finanskrisen, og en lang række større og mindre banker 

krakkede, hvilket havde store samfundsøkonomiske konsekvenser i form af eksempelvis 

reduceret vækst og øget arbejdsløshed. Finanskrisen afslørede samtidig, at de danske banker 

ikke var polstret godt nok til at imødegå en finansiel krise pga. utilstrækkelig kapital. Dette 

skyldtes bl.a., at bankerne havde reduceret deres hensættelser til imødegåelse af tab på udlån, 

da den internationale regnskabsregulering (IFRS), som var blevet implementeret i Danmark via 

en EU-forordning forud for krisen, havde resulteret i, at princippet for opgørelse af 

nedskrivning på udlån blev ændret fra et forsigtighedsprincip til et neutralitetsprincip. 

 

Finanstilsynet kritiserede således de internationale nedskrivningsregler for at give bankerne 

for stort råderum ved vurderingen af behovet for nedskrivning af udlån. For at sikre en ensartet 

praksis og tilstrækkelige nedskrivninger, valgte Finanstilsynet i 2012 at udarbejde et bilag 

(Bilag 10) til Bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og 

fondsmæglerselskaber m.fl. 1 (Regnskabsbekendtgørelsen), der havde til formål at indsnævre 

udfaldsrummet for, hvornår ledelsesmæssige skøn af nedskrivningsbehovet var rimelige. 

 

Bilag 10 har imidlertid været genstand for megen kritik siden dets indførelse - særligt af 

pengeinstitutterne, der mener, at reglerne på en række områder ikke er IFRS-forenelige, og 

derfor påvirker grundlaget for sammenligning af danske banker med udenlandske banker, 

hvilket har betydning for regnskabsbrugers mulighed for at vurdere den relative performance 

for danske pengeinstitutter.  

 

Det var dog ikke kun i Danmark, at de internationale nedskrivningsregler blev kritiseret, og 

efter pres fra G20-landene, besluttede IASB at udarbejde en ny nedskrivningsmodel. I april 

2014 udsendte IASB den endelige version af IFRS 9 vedr. indregning og måling for finansielle 

instrumenter, som hermed erstatter den gældende standard (IAS 39) for regnskaber aflagt efter 

1. januar 2018.  

                                                        

 

1 BEK nr 281 af 26/03/2014 med efterfølgende ændringer 
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En af de væsentligste ændringer er, at nedskrivninger fremadrettet skal opgøres på baggrund 

af en forventet tabsmodel frem for en faktiske tabsmodel, hvor det er muligt at tage højde for 

forventninger til fremtiden frem for indtrufne hændelser. 

 

Man står derfor nu over for at skulle implementere IFRS 9 i den danske 

Regnskabsbekendtgørelse, og der har i den forbindelse blandt pengeinstitutterne været en 

forventning om, at det ikke længere var nødvendigt med Bilag 10. I sin tale til Lokale 

Pengeinstitutters (LOPI) årsmøde i 2016 udtalte formand Claus Petersen, at Bilag 10 i 

forbindelse med implementeringen af IFRS 9 burde afskaffes, da der efter hans mening ikke 

længere er behov for Finanstilsynets uddybende regler. Det afviste Finanstilsynets direktør 

Jens Berg ved samme lejlighed, og nu, hvor Finanstilsynets udkast til ændringer i 

Regnskabsbekendtgørelsen er sendt i høring, fremgår det, at Bilag 10 er bibeholdt (Bentow, 

Skouboe, & Mandrup, 2016).    

 

1.1 Problemformulering 

I forbindelse med implementeringen af IFRS 9 i Regnskabsbekendtgørelsen vurderes det, at 

være et yderst relevant og aktuelt emne at undersøge nærmere, på grundlag af følgende 

problemformulering: 

 

Problemformuleringen indeholder 3 begreber, normativ regnskabsteori, IFRS-forenelighed og 

regnskabsbrugers informationsbehov, der bindes sammen af en antagelse om at 

Finanstilsynets uddybning af regnskabsreglerne vedrørende nedskrivning af udlån i 

pengeinstitutter har som formål at fremme regnskabsbrugers informationsbehov. Det kan 

heraf udledes, at besvarelsen af den overordnede problemformulering forudsætter, at følgende 

spørgsmål besvares: 

Med udgangspunkt i normativ regnskabsteori, samt det af Finanstilsynet 

indførte princip om IFRS-forenelighed, undersøges og vurderes det, 

hvorvidt de uddybende retningslinjer vedrørende nedskrivning af udlån 

i pengeinstitutter i Regnskabsbekendtgørelsen fremmer hensynet til 

regnskabsbrugers informationsbehov, herunder om der efter 

implementeringen af IFRS 9 fortsat er behov for Bilag 10. 
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1. Hvad er normativ regnskabsteori, og hvilken normativ regnskabsteori udgør grundlaget 

for udarbejdelse af regnskabsstandarder? 

2. Hvad er regnskabsbrugers informationsbehov, og hvordan fremmes regnskabsbrugers 

informationsbehov? 

3. Hvad er IFRS-forenelighed, og hvad er baggrunden for, at retningslinjerne i 

Regnskabsbekendtgørelsen skal være IFRS-forenelige? 

Problemformuleringen udspringer af det forhold, at Finanstilsynet skal implementere IFRS 9 i 

den danske regnskabsregulering for pengeinstitutter via Regnskabsbekendtgørelsen. Da 

problemformuleringens genstandsfelt er de uddybende retningslinjer vedrørende 

nedskrivning af udlån, der blev indført under de gældende regnskabsregler for nedskrivning af 

udlån, vurderes det ligeledes at være relevant at besvare spørgsmålet: 

4. Hvordan er de gældende og nye regnskabsregler for nedskrivninger på udlån i 

pengeinstitutter i hhv. de internationale regnskabsstandarder og 

Regnskabsbekendtgørelsen? 

5. Hvad var årsagen til, at Finanstilsynet fandt anledning til at uddybe de danske 

regnskabsregler for nedskrivning af udlån? 

6. Hvad er årsagen til indførelsen af de nye internationale nedskrivningsregler i IFRS 9? 

Afhandlingens formål er at undersøge om de uddybende nedskrivningsregler fremmer 

regnskabsbrugers informationsbehov. Dette undersøges med udgangspunkt i en analyse og 

vurdering af følgende forhold: 

7. I hvilken grad opfylder de gældende regler i Bilag 10 samt udkast til Bilag 10 princippet 

om IFRS-forenelighed? 

8. I hvilken grad ligger det gældende Bilag 10 og udkastet til Bilag 10 inden for de 

normative rammer fastlagt i IASBs konceptuelle referenceramme? 

Endelig, vil det på grundlag af ovennævnte analyse være relevant at vurdere, hvorvidt der 

fortsat er behov for Finanstilsynets uddybning af de internationale regnskabsregler 

vedrørende nedskrivninger på udlån i pengeinstitutter. 
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1.2 Afgrænsning 

Afhandlingens genstandsfelt er nedskrivningsreglerne for udlån i danske pengeinstitutter. 

Selvom der er en tæt sammenhæng mellem pengeinstitutters opgørelser af nedskrivninger på 

udlån og kreditstyring og kapitalkrav, vil sidstnævnte områder ikke blive behandlet i denne 

afhandling.  

 

I forbindelse med gennemgangen af nedskrivningsreglerne refereres der til Internal Rating 

Based (IRB) model til brug for opgørelsen af nedskrivningsbehovet samt ændringen i 

kreditrisiko. Denne models teknik og delelementer, samt modellens anvendelighed til 

opgørelsen af nedskrivningsbehovet, vil heller ikke blive behandlet i afhandlingen.  

 

1.3 Afhandlingens struktur 

Afhandlingen er struktureret med udgangspunkt i Blooms taksonomi og bygget op omkring 

afhandlingens underspørgsmål. Strukturen kan illustreres således: 

 

 

Konklusion og perspektivering

Diskussion

Kapitel 9: Diskussion

Analyse

Kapitel 7: De danske nedskrivningsregler 
og IFRS-forenelighed

Kapitel 8: Nedskrivninger belyst ved 
begrebsrammen 

Redegørelse

Kapitel  4: 
Regnskabsregulering

Kapitel 5: Gældende 
nedskrivningsregler

Kapitel 6: Nye 
nedskrivningsregler

Metode og teori

Kapitel 2: Metode Kapitel 3: Regnskabsteori

Indledning
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1.3.1 Metode og teori 

I kapitel 2 præsenteres valg af videnskabsteoretisk paradigme, der danner rammen for 

afhandlingens forskningsdesign. Forskningsdesign beskriver overvejelser for valg af 

fremgangsmåde til at undersøge afhandlingens problemformulering, herunder hvilke 

konsekvenser metodevalget har for afhandlingens resultater og konklusion. Kapitel 3 beskriver 

den for afhandlingen relevante regnskabsteori, og består af en gennemgang af den normative 

regnskabsteori fastlagt ved IASBs konceptuelle referenceramme, der udgør grundlaget for 

analysen og diskussionen af retningslinjerne i Regnskabsbekendtgørelsen og de foreslåede 

ændringer hertil. 

 

1.3.2 Redegørelse 

I kapitel 4 gennemgås regnskabsreguleringen for pengeinstitutter, samt sammenhængen 

mellem dansk og international regnskabsregulering, for at kontekstualisere afhandlingens 

problemformulering. Herudover forklares årsagen til implementeringen af international 

regnskabsregulering i dansk regnskabsregulering, ligesom der redegøres for de gældende og 

nye danske og internationale nedskrivningsregler i hhv. kapitel 5 og 6. I den forbindelse 

klarlægges endvidere årsagen til Finanstilsynets uddybning af de danske nedskrivningsregler, 

samt hvorfor der er indført nye nedskrivningsregler i international regnskabsregulering. 

 

1.3.3 Analyse og vurdering 

På baggrund af redegørelsen vedrørende regnskabsregulering og nedskrivningsreglerne har 

kapitel 7 til formål at analysere, hvorvidt Finanstilsynet har implementeret de internationale 

nedskrivningsregler i Regnskabsbekendtgørelsen i overensstemmelse med princippet om 

IFRS-forenelighed. Dette belyses ved hjælp af en komparativ analyse af internationale og 

danske nedskrivningsregler, hvorefter der foretages en vurdering af, hvorvidt reglerne er IFRS-

forenelige.  

 

I kapitel 8 foretages en analyse og vurdering af, hvorvidt de danske nedskrivningsregler ligger 

inden for de normative rammer, som fastlagt i IASBs konceptuelle referenceramme 

(Begrebsrammen). 
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1.3.4 Diskussion  

I kapitel 9 diskuteres det, hvorvidt der fortsat er behov for en uddybning af 

nedskrivningsreglerne i Regnskabsbekendtgørelsen efter implementeringen af IFRS 9 med 

henvisning til Finanstilsynets argument for oprindeligt at indføre de uddybende retningslinjer 

i Bilag 10, nemlig at indsnævre udfaldsrummet for, hvornår ledelsesmæssige skøn af 

nedskrivningsbehovet var rimelige. 

 

1.3.5 Konklusion og perspektivering 

Kapitel 10 opsummerer afhandlingens resultater, og konkluderer på, hvorvidt de uddybende 

regnskabsregler fremmer regnskabsbrugers informationsbehov i forhold til IFRS-forenelighed 

og den normative regnskabsteori, samt om der fortsat er behov for Finanstilsynets uddybende 

retningslinjer i Bilag 10 til Regnskabsbekendtgørelsen. Afslutningsvist foretages der i kapitel 

11 en perspektivering af afhandlingens konklusion til den Europæiske Banktilsynsmyndighed 

(EBA) guidelines for opgørelse af det forventede tab. 

 

2 Metode og videnskabsteori 

I dette afsnit fastlægges det videnskabsteoretiske paradigme, der danner grundlaget for 

afhandlingen forskningsdesign.  

 

2.1 Videnskabsteoriske overvejelser 

Videnskabsteori beskæftiger sig med, hvad videnskab og forskning er, og kan være (Olsen & 

Fuglsang, 2012, s. 8). Inden for videnskaben findes der forskellige paradigmer, som hver især 

repræsenterer forskellige forståelser af, hvad videnskab er. Valg af videnskabeligt paradigme 

har betydning for videnskabelsen ift.  hvilken ontologi, epistemologi og metodologi, der 

anvendes, og danner således rammen for tilrettelæggelsen af forskningen. Ontologien 

beskæftiger sig med, hvordan virkeligheden opfattes, dvs. genstandsfeltet, mens 

epistemologien beskæftiger sig med, hvordan viden om virkeligheden opnås (Darmer & 

Nygaard, 2006, s. 55).  
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I samfundsvidenskaben kan ontologien karakteriseres ved to ydre standpunkter, hvor den ene 

ende beskæftiger sig med analyse af samfundets lovmæssigheder, og i den anden ende 

beskæftiges der med processer, som de forekommer i enkelte situationer. De to 

epistemologiske erkendelsesområder består af den ene ende, der prøver at beskrive 

virkeligheden under kontrollerede eksperimentelle betingelser, og i den anden ende, hvor 

viden forstås gennem tolkninger.  Genstandsfeltet for afhandlingen er lovmæssigheder, og 

viden skabes gennem tolkning, der er karakteriseret ved videnskabelig realisme, som igen 

kendetegnes ved at objektive strukturer afdækkes ved tolkning og begreber (Olsen & Fuglsang, 

2012, s. 31).  

 

På baggrund af afhandlingens problemformulering anvendes der under den videnskabelige 

realisme en videnskabsteoretisk tankegang kendt som kritisk teori. Kritisk teori er valgt, fordi 

den til forskel for andre kritiske retninger understreger, at kritikken skal forankres i begrundet 

normativt ideal, og formålet er, at kritisere udviklingstræk og fastfrosne forhold (Olsen & 

Fuglsang, 2012, s. 145-173).  

 

Ontologien er, at der eksisterer en virkelighed, der skal blotlægges gennem kritik, der i høj grad 

er en fortolkningsopgave, hvorfor kritisk teori også kaldes kritisk hermeneutik (Juul & 

Bransholm, 2012, s. 410). I denne opgave er udviklingstrækkene, der er underlagt kritik, 

Finanstilsynets uddybning af internationale nedskrivningsregler, hvor det normative ideal er 

IASBs Begrebsramme. Valget af IASBs Begrebsramme som normativt ideal, begrundes i 

teoriafsnittet, jf. 2, ligesom der gives en dybdegående beskrivelse af Begrebsrammen.  

 

2.2 Undersøgelsesdesign 

Undersøgelsesdesignet er kombinationen af de fremgangsmåder, hvormed afhandlingens 

problemstilling undersøges. Undersøgelsen skal designes således, at den giver mening i forhold 

til afhandlingens formål og genstandsfelt (Andersen, 2013, s. 110).  
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2.2.1 Undersøgelsestilgang 

Afhandlingen anlægger en eksplorativ og normativ tilgang, hvor formålet først er at identificere, 

hvorvidt uddybningen af de danske nedskrivningsregler er IFRS forenelige, og hermed om de 

ligger indenfor IASBs Begrebsramme for udarbejdelse af regnskabsstandarder. 

 

Afhandlingens epistemologi er fortolkning, hvor viden skabes gennem erkendelse, og det 

vurderes derfor, at afhandlingen bedst belyses ved brug af den kvalitative metode. Ulempen 

ved den kvalitative metode er, at man ikke - som ved den kvantitative metode - kan generalisere 

og teste sin viden. Afhandlingens resultater kan således alene sige noget om den konkrete 

problemstilling, men da afhandlingens genstandsfelt vedrører ny efterlevelse af kendte 

principper og begrebsrammer, vurderes den kvalitative metode at være den bedst egnede 

metode.  

 

Det empiriske grundlag for afhandlingen består hermed af primære data i form af interview, 

samt sekundære data i form af lovgivning, arbejdspapirer og vejledninger. For at sikre 

reliabiliteten og validiteten af empirien, foretages en dybdegående kildekritik i afsnit 2.3. De 

kvalitative metoder, der anvendes i afhandlingen, er således kvalitativt forskningsinterview, en 

komparativ analyse af international og dansk lovgivning, samt litteraturstudie. De enkelte 

metoder beskrives nærmere i de efterfølgende afsnit. 

 

På baggrund af undersøgelsens design, gør afhandlingen brug af den deduktive slutningsform, 

dvs. der sluttes fra almene regler, i form af den normative regnskabsteori, til det enkelte 

tilfælde, som her betragtes at være implementeringen af internationale regnskabsregler i 

Regnskabsbekendtgørelsen. 

 

2.2.2 Komparativ analyse 

En del af afhandlingens problemformulering indbefatter analyse af, hvorvidt de uddybende 

nedskrivningsregler i form af Bilag 10 og udkast til Bilag 10 er IFRS-forenelige. Gennem en 

komparativ analyse fremhæves forskelle og ligheder mellem de internationale og danske 

nedskrivningsregler, hvilket gør det muligt at vurdere hvorvidt de danske nedskrivningsregler 

er IFRS-forenelige. 



Implementering af IFRS 9 i Regnskabsbekendtgørelsen 

- Analyse af Finanstilsynet s uddybende nedskrivningsregler for udlån i danske pengeinstitutter - 

 

Metode og videnskabsteori  s. 15 af 146  Undersøgelsesdesign 

 

2.2.3 Kvalitative forsknings interview 

Formålet med at udføre interviews er at få belyst emnet og problemstillingen fra 2 forskellige 

vinkler, samt en uddybning af høringssvar, høringsbreve, lovgivning og en dybere forståelse af 

de centrale elementer i problemstillingen. På baggrund af formålet med interviewet vurderes 

et dybdegående interview, der er karakteriseret som et direkte interview med enkeltperson, at 

være det oplagte valg (Jepsen & Madsen, 2006, s. 184).   

 

2.2.3.1 Planlægning  

I forbindelse med planlægningen specialearbejdet er personer, som kunne være relevante for 

undersøgelsen af opgavens problemfelt blevet identificeret. Interviewene er afholdt midt i 

processen for udarbejdelse af opgaven for at sikre, at der er opnået en tilstrækkelig viden om 

emnet til at kunne stille relevante og brugbare spørgsmål. Interviewet bygger på en 

interviewguide, bestående af række spørgsmål, der er forberedt og fremsendt forud for 

interviewet (Jepsen & Madsen, 2006, s. 190).  

 

2.2.3.2 Interviewpersoner 

Som led i opgavebesvarelsen interviewes repræsentanter fra hhv. Finans Danmark og 

Finanstilsynet. Udvælgelsen af interviewpersoner er sket på baggrund af ønsket om at få belyst 

pro et contra i forhold til særreglerne for nedskrivning i Regnskabsbekendtgørelsen. Baseret 

på blandt andet Finans Danmarks høringssvar forventes det, at modsatrettede synspunkter vil 

fremkomme ved at interviewe en person fra Finans Danmark, der repræsenterer banker og 

realkreditinstitutter i Danmark, samt Finanstilsynet, der repræsenter lovgiver. Der interviewes 

kun 2 personer, hvilket er sket ud fra en afvejning af tidsmæssige ressourcer og kvalitet (Jepsen 

& Madsen, 2006, s. 191). 

 

2.2.3.2.1 Martin Thygesen, Finans Danmark 

Martin Thygesen er statsautoriseret revisor og kontorchef hos Finans Danmark, hvor han har 

været ansat siden 2012. Herudover har Martin erfaring som ekstern revisor i KPMG, og har 

været ansat som specialkonsulent i Finanstilsynet. Martin har beskæftiget sig meget med 



Implementering af IFRS 9 i Regnskabsbekendtgørelsen 

- Analyse af Finanstilsynet s uddybende nedskrivningsregler for udlån i danske pengeinstitutter - 

 

Metode og videnskabsteori  s. 16 af 146  Kilder og kildekritik 

uddybningen af de danske nedskrivningsregler siden de trådte i kraft, og vurderes derfor pga. 

sin erfaring og viden, at være en yderst relevant og kompetent person at interviewe.  

 

2.2.3.2.2 Charlotte Grovn og Flemming Petersen, Finanstilsynet 

Charlotte Grovn er cand.merc.aud., og ansat som specialkonsulent i Finanstilsynet, hvor hun 

har 11 års erfaring. Charlotte har været kontaktperson i forbindelse med, at udkastet til 

ændringen af Regnskabsbekendtgørelsen har været sendt i høring, hvorfor hun vurderes at 

være en relevant og kompetent person at interviewe. 

 

Flemming Petersen er konsulent i Finanstilsynets Kontor for finansiel rapportering, og har 

været konsulent i Finanstilsynet i mere end 30 år. Flemming har haft ansvaret for 

udarbejdelsen af Regnskabsbekendtgørelsen, og det seneste udkast til ændringen af 

Regnskabsbekendtgørelsen, og vurderes derfor at være en relevant og kompetent person at 

interviewe. 

 

2.2.3.3 Transskribering 

Interviewene er transskriberet på baggrund af en lydoptagelse for at give intervieweren frihed 

til at koncentrere sig om selve interviewet. De interviewede personer har indvilget i at 

interviewet blev optaget, men af hensyn til fortrolighed, og efter interviewpersonernes ønske, 

er interviewene dokumenteret ved transskribering af optagelsen. Interviewene er 

transskriberet i skriftlig sprogstil, hvor usammenhængende sætninger, fyldord, gentagelser og 

afbrydelser er blevet omformuleret til hele sætninger.  

 

Pålideligheden og validiteten af transskriberingen er sikret ved, at de interviewede personer 

efterfølgende har godkendt et udskrift at det transskriberede interview, samt godkendt 

referencer og citater fra interviewet jf. bilag 13.4.3 og 13.5.3. Hermed er evt. misforståelser og 

fejlslutninger undgået (Jepsen & Madsen, 2006, s. 193).  

 

2.3 Kilder og kildekritik 

Der er refereret til kilderne vha. APA-metoden, hvor forfatter og årstal (forfatter, YYYY) angives 

ud for de afsnit, hvor de er anvendt. APA-metoden er ligeledes benyttet til udarbejdelsen af 
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litteraturlisten, der findes bagerst i opgaven. I forhold til figurer, er der ikke indsat en reference, 

hvis figurerne er tilblevet ved egen tilvirkning.  

 

Kilder anvendt i forbindelse med udarbejdelse af specialet er valgt således, at de opfylder 

kriterierne om troværdighed, objektivitet, præcision og relevans (Københavns 

Universtitetsbiblitoek, u.d.).  De anvendte kilder i opgaven udgør hovedsageligt hørringsvar, 

lovgivning, diskussionspapirer, artikler samt fagbøger. 

 

2.3.1 Høringssvar og -breve 

Høringssvar og -breve vurderes at have en høj troværdighed, da der er tale om en primær kilde, 

hvor de adspurgte er erhvervsorganisationer og myndigheder, hvor fagpersoner/eksperter 

udtrykker deres mening om lovforslag, udkast til bekendtgørelser og ændringer til 

love/bekendtgørelser. Hvis de adspurgte er uenige og/eller har kommentarer til 

høringsgenstanden, har de gennem høringssvar mulighed for at argumentere overfor lovgiver 

om, hvorfor de forhold, de er uenige i, eller har kommentarer til, ikke skal gennemføres. I 

høringsbreve orienterer lovudsteder formålet med loven/bekendtgørelsen, samt svarer på de 

høringssvar, der er modtaget. Der er derfor ikke tale om objektive kilder, og ved brugen af 

høringssvar som kilde, er det derfor vigtigt at forholde sig til afsenderens politiske dagsorden. 

Argumentationen i høringssvarene er saglig, konsistent og detaljeret, og indholdet relaterer sig 

direkte til opgavens problemfelt, hvorfor det vurderes, at der er tale om en præcis og relevant 

kilde. På baggrund af ovenstående kan det konkluderes at høringssvar vurderes at være en 

egnet kilde. 

 

2.3.2 Lovgivning 

Lovgivning er en primær normativ kilde, dvs. der er tale om en adfærdsregulerende kilde. 

Lovgivning kan have en politisk agenda, der ikke umiddelbart fremgår af lovteksten, men 

derimod findes i forarbejder o.l. Herudover kan lovgivning også være et resultat af en 

begivenhed, der enten har afsløret mangel på regulering, behov for deregulering eller mangler 

i den gældende regulering. I afhandlingen gøres der primært brug af gældende, relevante 

internationale regnskabsregler, udstedt af IASB og danske regnskabsregler udstedt af 

Finanstilsynet. En central del af afhandlingen bygger dog på udkast til ændring af den gældende 
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Regnskabsbekendtgørelse, som kan indeholde fejl eller forhold, der efterfølgende ændres. 

Udkastet til den ændrede Regnskabsbekendtgørelse vurderes dog at kunne anvendes som en 

central kilde, da udkastet inden det er sendt i høring, har været til gennemgang hos 

Finanstilsynets Rådgivende Regnskabsudvalg, der vurderes at have fanget de væsentligste fejl. 

Efterfølgende ændringer afventer Finanstilsynets vurdering og eventuelle indarbejdelse af 

høringssvarenes forslag til ændringer til udkastet.  

 

2.3.3 Øvrige 

Fagbøger udgør en sekundær kilde, hvorfor det er vigtigt at være opmærksom på, at 

gengivelsen af lovgivningen/begivenheder er/kan være præget af forfatterens egen 

holdninger. Der er lagt vægt på at anvende de seneste udgivelser for at sikre en så opdateret 

viden som mulig, da regulering af regnskaber i høj grad er foranderlig. Herudover anvendes en 

række forskellige materialer fra IASB og Finanstilsynet, der begge vurderes at være en 

troværdig kilde, da der er tale om anerkendte institutioner med høj faglighed. 

 

2.4 Definition af centrale begreber 

I dette afsnit defineres de begreber, der vurderes at være centrale for afhandlingen, og har til 

formål at danne en forståelse for læseren af de begreber og definitioner, der løbende bliver 

anvendt i afhandlingen.  

  

2.4.1 Ledelsesmæssige skøn 

Ledelsesmæssige skøn betragtes i denne opgave for at være sammenfaldende med begrebet 

regnskabsmæssige skøn, da regnskabsmæssige skøn er et udtryk for ledelsens vurdering ved 

regnskabsposter, der ikke kan måles med sikkerhed, men kun kan skønnes, jf. IAS 8.32. 

Regnskabsmæssige skøn skal udøves inden for anvendt regnskabspraksis, og er udtryk for 

ledelsens vurdering baseret på de oplysninger, der er til rådighed. Hermed kan 

ledelsesmæssige skøn defineres som de vurderinger, ledelsen anlægger for de usikre faktorer, 

der indgår i opgørelsen af værdien af et aktiv. 
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2.4.2 Udlån 

Udlån er en ydelse, som omfatter kreditter af alle typer til erhvervsvirksomheder, almindelige 

erhvervslån, eksportkreditter m.v., lån til private forbrugere og andre i form af forbrugslån, 

kassekreditter m.v., samt diskontering af købekontrakter, factoring og finansiel leasing. Udlån 

hører under kategorien ”Lån og tilgodehavender”, der defineres i IAS 39.9 som ikke afledte 

finansielle aktiver, som ikke har nogen officiel pris på et aktivt marked, og er således et 

finansielt instrument. Finansielle instrumenter defineres i IAS 32.11 som enhver kontrakt, som 

medfører et finansielt aktiv i en virksomhed og en finansiel forpligtelse eller et 

egenkapitalinstrument (EU Kommisionen, 2008). 

 

2.4.3 Kredittab og kreditrisiko 

Kredittab opgøres som forskellen mellem alle kontraktlige pengestrømme, som skal udbetales 

til en virksomhed i henhold til kontrakten, og alle pengestrømme som virksomheden forventer 

at modtage, diskonteret med den oprindelige effektive rente.  

Pengeinstitutters kreditrisiko er risikoen for, at debitorer helt eller delvist misligholder deres 

betalingsforpligtelser over for instituttet, som hermed risikerer et tab.  

 

2.4.4 Finanstilsynet 

Finanstilsynet har til opgave at føre tilsyn med de finansielle virksomheder, herunder 

pengeinstitutter, hvor deres hovedopgave er overvågning af, hvorvidt de finansielle 

virksomheder har tilstrækkelig kapital i forhold til deres påtagede risici. Derudover fører 

Tilsynet også kontrol med, om virksomhederne overholder den finansielle lovgivning, samt 

tilsyn med værdipapirmarkederne i Danmark, og overvågning af markederne for 

markedsmisbrug (Finanstilsynet, 2015). 
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3 Regnskabsteori for regulering af regnskaber 

I dette afsnit redegøres der for, hvilke overvejelser der ligger til grund for den valgte 

regnskabsteori efterfulgt af en gennemgang af International Accounting Standard Boards2 

(IASB) konceptuelle referenceramme (herefter: Begrebsrammen).  

 

3.1 Normativ regnskabsteori 

Normativ regnskabsteori har til formål at angive, hvordan det bedste regnskab - med 

udgangspunkt i en eksplicit målsætning – udarbejdes, og kan således vejlede lovgiver i, hvilke 

ændringer der bør foretages, for at opnå størst mulig målopfyldelse (Elling, 2012, s. 36). I 

normativ regnskabsteori står det forskeren frit for at vælge målsætning og regnskabsmodel til 

at analysere sammenhængen mellem mål og midler uden at tage højde for, hvad der er bedst 

for samfundet. Hvis der tages højde for, hvad der er bedst for samfundets interesse, opstår 

normativ regnskabspolitik, hvor målsætningen er bestemt ud fra hvilke samfundsinteresserer, 

der skal tilgodeses, og regnskabsmodellen vælges ud fra, hvordan størst mulig samfundsnytte 

opnås (Elling, 2012, s. 42).  

 

Ifølge Elling (2012) er normativ regnskabspolitik en særlig for form for teori, der har til formål 

at fremme samfundets interesse. Den normative regnskabspolitik - som regnskabsregulering i 

dag udarbejdes på grundlag af - bygger på Financial Accountin Standard Boards (FASB) 

begrebsramme, der blev udviklet i perioden 1978-85. FASB begrebsrammen betragtes som den 

finansielle rapporterings grundlov, og har siden 1989 dannet grundlag for  Begrebsrammen, og 

siden 2001 Årsregnskabslovens begrebsramme. (Elling, 2012, s. 196).  

 

3.2  Begrebsramme og regnskabsregulering 

Begrebsrammen bygger på målsætningen om, at opnå størst mulig beslutningsnytte for dets 

regnskabsbrugere vha. den formueorienterede regnskabsmodel, og er sammensat af en række 

                                                        

 

2 IASB er det internationale organ der udsteder de internationale regnskabsstandarder (IAS/IFRS), og har til formål at sikre en global 
ensartet regnskabspraksis.  
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niveauer, som tilsammen danner et deduktivt system med udgangspunkt i regnskabsbrugernes 

informationsbehov (Elling, 2012, s. 196) . 

 

Regnskabsregulering har til formål at beskytte forbrugerne mod offentliggørelse af mangelfuld 

og vildledende regnskabsinformation. Forbrugerbeskyttelsen er i EU, herunder i Danmark, 

sammenfattet ved princippet om, at et regnskab skal give et retvisende billede (”true and fair 

view”). Princippet indebærer, at hvis implementeringen af lovgivning ikke resulterer i et 

retvisende billede, skal enkeltbestemmelser fraviges (fravigelsesklausulen) (Elling, 2012, s. 

211). EU’s vedtagelse af IFRS-forordningen ændrede ikke på dette princip, men i kølvandet af, 

at IASB og FASB i 2010 udstedte en revideret begrebsramme, opstod der bekymring hos EU i 

forhold til, hvorvidt princippet om det retvisende billede fortsat gjaldt. Dette skyldtes, at 

”forsigtighed” (prudence) og ”indhold frem for formalia” (substance over form) ikke fremgik 

explicit som principper i den reviderede begrebsramme. (Financial reporting Council, 2014).  

 

I 2015 udsendte IASB et høringsudkast (ED/2015/3) til en ny begrebsramme, hvor formålet 

var en mere komplet, klar og opdateret begrebsramme, hvori mangler i den tidligere forsøgtes 

dækket (IASB, 2015a, s. 5-8). I den forbindelse genindførtes forsigtighed og indhold frem for 

formalia som understøttende principper i forhold til ”retvisende billede”. IASB har dog ikke 

eksplicit inkluderet begrebet ”retvisende billede” i høringsudkastet, da IASB mener, at 

princippet om det retvisende billede understøttes af øvrige kvalitative egenskaber (IASB, 

2015b, s. 120).  

 

Den opdaterede IASB begrebsramme er en udbygning af den reviderede begrebsramme fra 

2010, og består fortsat af 5 niveauer, men er i dag fordelt over 8 kapitler frem for 4. De første 2 

niveauer relaterer sig til målsætningen, mens de øvrige niveauer relaterer sig til de kriterier og 

krav som skal stilles til målesystemerne (regnskabsmodel) for at kunne implementere 

målsætningen i praksis. 

 

Den opdaterede begrebsramme vurderes således i højere grad at være i overensstemmelse med 

praksis i EU, og som et udtryk for IASB’s holdning til den normative ramme for regnskaber og 

regulering heraf. Det vurderes på den baggrund, at problemstillingen behandles bedst med 

udgangspunkt i den opdaterede begrebsramme. 
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3.2.1 Informationsbehov 

IASB angiver, at begrebsrammens målsætning er at ”levere finansielle oplysninger om den 

regnskabsaflæggende enhed, der er nyttig for eksisterende og potentielle investorer, långivere og 

andre kreditorer ift. at træffe beslutninger omkring allokering af ressourcer i form af 

investering/kreditgivning” jf. pkt. 1.5 i IASB begrebsramme (IASB, 2015a, s. 25). 

 

Målsætningen er valgt på baggrund af, at IASB vurderer, at eksisterende og potentielle 

investorer, långivere og andre kreditorer er de primære regnskabsbrugere. Man vurderer 

således, at investorer/kreditgiveres informationsbehov også dækker øvrige 

regnskabsbrugeres informationsbehov, og erkender samtidig, at regnskabskrav, der dækker 

alles informationsbehov, ikke er samfundsmæssigt efficient (IASB, 2015a, s. 25).  

 

Beslutningen om investering og/eller kreditgivning træffes på baggrund af en vurdering af, 

hvor det største afkast opnås under hensyntagen til en given risiko. Den finansielle 

rapportering skal derfor indeholde informationer, der er brugbare i forhold til at vurdere den 

rapporterende enheds: 

 Evne til at generere fremtidige pengestrømme mht. beløbsstørrelse, tidsmæssig 

fordeling og usikkerhed (prognoseopgaven).  

 Ledelses fordeling af ressourcer  

Dette opnås ved at årsrapporten indeholder information om: 

 Virksomhedens ressourcer (aktiver), krav imod virksomheden (forpligtelser) og 

ændringer i økonomiske ressourcer (resultatopgørelsen) 

 Hvor efficient og effektivt virksomhedens ledelse anvender virksomhedens ressourcer 

3.2.2 Kvalitative egenskaber 

I niveau 2 angives de kvalitative egenskaber, som den finansielle rapportering skal besidde for 

at være nyttig for de primære regnskabsbruger i forbindelse med prognoseopgaven. De 

kvalitative egenskaber består af en række fundamentale og forstærkende egenskaber. 
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3.2.2.1 Fundamentale egenskaber 

I begrebsrammen fastlægges, at prognoseopgaven først og fremmest understøttes ved, at den 

finansielle rapportering besidder følgende fundamentale kvalitative egenskaber: 

 Relevans: Information anses for værende relevant, hvis informationen er i stand til at 

gøre en forskel for regnskabsbrugerens beslutning om allokering af ressourcer. 

Information gør en forskel ved enten at bidrage til regnskabsbrugeres evne til at 

forudsige fremtidige pengestrømme (prognoseværdi) og/eller kan bekræfte tidligere 

forventninger, eller ændre dem pga. ny information (bekræftelsesværdi). Dette sikrer, 

at alene væsentlig3 information medtages i den finansielle rapportering. 

 Troværdig repræsentation: Information anses for værende troværdig, hvis den 

afbilder substansen af økonomiske fænomener på en fuldstændig, neutral og fejlfri 

måde. Regnskaber skal således inkludere den information, der er nødvendig for at 

regnskabsbruger kan træffe beslutninger omkring allokering af ressourcer 

(fuldstændighed) på en måde, der er så nøjagtig som mulig ift. usikkerhed (fejlfri), og 

som ikke har til formål at påvirke beslutninger (neutralitet). 

3.2.2.2 Forstærkende egenskaber 

Brugbarheden af finansiel information til prognoseopgaven forstærkes, hvis informationen er 

sammenlignelig, verificerbar, rettidig og forståelig jf. pkt. 2.22. Sammenlignelighed forstærker 

beslutningsnytten ved, at det er muligt at sammenholde den rapporterende enheds evne til at 

genere fremtidige pengestrømme over tid, og i forhold til øvrige enheder, hvori konsistens 

spiller en væsentlig faktor. Verificerbarhed er en forstærkende, men ikke nødvendig faktor for 

troværdig information. I princippet indebærer troværdighed, at information objektivt er sand, 

men da en række økonomiske begivenheder måles med en vis usikkerhed, relaterer 

verificerbarhed sig til graden af enighed omkring skønnet, som uafhængige parter opnår. 

Verificerbarhed betyder således ikke, at der kun er et skøn, der vurderes værende sandt, men i 

stedet kan et interval af mulige skøn og relaterede sandsynligheder betragtes som værende 

sande jf. 2.29 (IASB, 2015a, s. 32). 

                                                        

 

3 Væsentlig: Information er væsentlig hvis udeladelse heraf eller ved at være fejlagtig kan påvirke de beslutninger som 
regnskabsbruger træffer på baggrund af den finansielle rapportering jf. pkt. 2.11 
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IASB skelner mellem to typer verificerbarhed, direkte og indirekte. Direkte verificerbarhed er, 

når en begivenhed kan verificeres på baggrund af observerbar information, og indirekte 

verificerbarhed består i at teste input til en model eller en beregning, samt genberegning ved 

brug af samme metode jf. pkt. 2.30 (IASB, 2015a, s. 32). Sammenhængen mellem de 

fundamentale og forstærkende egenskaber kan hermed illustreres ved hjælp af nedenstående 

figur: 

Figur 3-1: Finansiel rapporterings kvalitative egenskaber 

Finansiel rapporterings kvalitative egenskaber
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Validitet

Nytteværdi

Relevans

Prognoseværdi  Bekræftelsesværdi Fuldstændighed Neutral Fejlfri

Sammenlignelighed Verificerbarhed Rettidighed Forståelighed

                     Nytteværdi>Omkostninger
 

Kilde: J.O Elling (2012), ”Finansiel Rapportering – teori og regulering”, 3. udgave, s. 204. 

 

3.2.3 Ledelsesmæssige skøn og måleusikkerhed 

Den finansielle rapporterings relevans eller troværdighed påvirkes ikke nødvendigvis af at 

regnskabsposten ikke kan måles på baggrund af observerbare parametre. IASB vurderer, at 

selvom der ved måleusikkerhed anvendes ledelsesmæssige skøn, kan informationen godt være 

relevant jf. pkt. 2.13. Et skøn kan ligeledes være troværdigt, hvis det tydeligt fremgår, at der er 

tale om et skøn samtidig med, at typen og processen for opgørelsen af skøn forklares, og at der 

ikke er sket nogle fejl i forbindelse med valg af metode og anvendelse af metode til at opgøre 

skønnet jf. pkt. 2.19 (IASB, 2015a, s. 30) 

   

3.2.4 Ledelsesmæssige skøn og neutralitetsprincip  

Begrebsrammen bygger på et neutralitetsprincip frem for et forsigtighedsprincip. I forbindelse 

med udarbejdelsen af den nye begrebsramme har IASB imidlertid genindført begrebet 



Implementering af IFRS 9 i Regnskabsbekendtgørelsen 

- Analyse af Finanstilsynet s uddybende nedskrivningsregler for udlån i danske pengeinstitutter - 

 

Regnskabsteori for regulering af regnskaber  s. 25 af 146  Begrebsramme og regnskabsregulering 

”forsigtighed” (prudence). Det fremgår imidlertid af pkt. 2.18, at forsigtighed her har til formål 

at understøtte neutralitet i de foretagne skøn (IASB, 2015a, s. 30), hvorfor der ikke er tale om 

et skift fra neutralitetsprincippet til forsigtighedsprincippet.  

 

IASB skelner mellem to typer forsigtighed: varsom forsigtighed (cautious prudence) og 

asymmetrisk forsigtighed (asymmetrisk forsigtighed). Varsom forsigtighed er forsigtighed ved 

udøvelsen af skøn, mens asymmetrisk forsigtighed er, når indtægter først indregnes når de er 

forekommet, mens omkostninger indregnes, når de truer. IASB vurderer, at det alene er varsom 

forsigtighed, der understøtter neutralitetsbegrebet, hvorfor det alene er det, der indgår i 

Begrebsrammen (IASB, 2015b, s. 23).  

 

IASB angiver endvidere, at årsagen til genindførelsen af forsigtighedsbegrebet er, at en række 

regnskabsposter involverer usikkerhed, hvorfor der er behov for at foretage ledelsesmæssige 

skøn (IASB, 2015b).  IASB definerer derfor forsigtighed som udøvelsen af forsigtighed, når der 

foretages skøn. Det betyder i praksis, at aktiver og indkomst ikke må overvurderes, mens 

passiver og udgifter ikke må undervurderes jf. pkt. 2.184 (IASB, 2015a, s. 30). Genindførelsen af 

forsigtighed giver således ikke mulighed for oparbejdelse af ”skjulte reserver”, da det ikke vil 

medføre et neutralt regnskab (IASB, 2015b, s. 20). 

 

3.2.5 Definition af elementer 

I Begrebsrammens kapitel 4 defineres regnskabets elementer som aktiver, forpligtelser, 

egenkapital, indtægter og omkostninger, hvorunder alle regnskabsposter skal placeres.  

 

Definitionen af elementer og målegrundlag afhænger af det valgte regnskabsparadigme. I det 

præstationsorienterede regnskabsparadigme betragtes virksomheden som en 

transformationsproces, hvor virksomhedens evne til at genere fremtidige pengestrømme 

måles direkte i resultatopgørelsen vha. kostprismodellen. I det formueorienterede 

regnskabsparadigme betragtes virksomheden som et væksthus for aktiver, og virksomhedens 

                                                        

 

4 Det er efter modtagne høringssvar besluttet d. 18. maj at dette punkt bevares i den opdaterede begrebsramme (IASB, 2017a) 
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evne til at genere fremtidige pengestrømme måles indirekte via hvilken effekt periodens 

transaktioner påvirker balancen vha. dagsværdimodellen (Elling, 2012). Begrebsrammen 

bygger på det formueorienterede regnskabsparadigme, hvorfor definitionen af elementerne 

tager udgangspunkt i balancen.  

 

3.2.6 Indregningskriterier 

Begivenheder skal indregnes i den finansielle rapportering, hvis de resulterer i relevant 

information, og det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde/fragå 

virksomheden, og kan måles pålideligt til kostpris eller dagsværdi.   

 

3.2.7 Målegrundlag 

Overordnet definerer IASB måling som processen ved at kvantificere, i monetære enheder, 

information om økonomiske fænomener på grundlag af forskellige måleattributter jf. pkt. 6.2. I 

det formueorienterede regnskabsparadigme betragtes fremadrettede værdibasserede 

måleattributter som det grundlag, der resulterer i størst nytteværdi for regnskabsbruger. I IASB 

begrebsrammen introduceres måleattributterne dagsværdi, brugsværdi og kostpris. De 

forskellige måleattributter giver forskellig information, og valget af, hvilke måleattributter der 

skal anvendes, skal besluttes ud fra hvad, der resulterer i størst informationsværdi ift. relevans, 

troværdighed og omkostning ift. nytte (IASB, 2015a, s. 59).   

 

3.2.7.1 Kostpris 

Historisk kostpris er ved første indregning det beløb, der er modtaget/betalt som vederlag for 

aktivet/passivet plus transaktionsomkostninger. Ved efterfølgende indregning anvendes 

amortiseret kostpris, hvor kostprisen justeres for afdrag, afskrivninger og nedskrivninger. 

Fordelen ved kostpris er, at informationen er nemt tilgængelig og nem at bekræfte. Ulempen 

ved kostpris er, at der ikke altid eksisterer en pris for transaktionen, samt at det ikke reflekterer 

prisændringer jf. pkt. 6.6-6.18 (IASB, 2015a, s. 59). 

 

3.2.7.2 Dagsværdi 

Dagsværdi er en markedsbaseret måleattribut, og angiver den pris, der kan opnås ved at sælge 

et aktiv, eller som skal betales for at overdrage en forpligtelse i en ordinær transaktion mellem 
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markedsdeltagere på balancedagen. Dagsværdien reflekter således nutidsværdien for 

aktivet/passivet ved at tilbagediskontere de fremtidige pengestrømme med risikopræmien jf. 

pkt. 6.19-6.46 (IASB, 2015a, s. 59). 

 

3.2.8 Klassifikation og præsentation 

Informationens relevans og troværdighed forbedres gennem effektiv og efficient 

kommunikation, herunder ved hjælp af klassifikation og aggregering af information. Den 

finansielle rapports elementer klassificeres på baggrund af fælles karakteristika, såsom 

begivenhedens type, funktion og målegrundlag, hvorpå de enkelte begivenheder kan 

aggregeres (IASB, 2015a, s. 75).  

 

3.3 Delkonklusion 

IASBs begrebsramme udgør den normative regnskabsteori som danner grundlag for 

international og dansk regnskabsregulering. IASB definerer, at den primære målsætning for 

regnskabsregulering er, at fremme den primære regnskabsbrugers informationsbehov. Ved 

primære regnskabsbrugere forstås eksisterende og potentielle investorer, kreditorer og andre 

långivere. Informationsbehovet fremmes ved at regnskabet opfylder de fundamentale 

kvalitative egenskaber troværdig repræsentation og relevans, samt de forstærkende kvalitative 

egenskaber sammenlignelig, verificerbar, rettidig og forståelig. 

4 Regulering af regnskabsaflæggelsen for pengeinstitutter 

Dette afsnit har til formål at give en introduktion til reguleringen af regnskabsaflæggelse for 

pengeinstitutter for derigennem at kontekstualisere afhandlingens problemformulering, samt 

forklare hvad princippet om IFRS-forenelighed indebærer. Pengeinstitutter i Danmark 

reguleres først og fremmest i Lov om finansiel virksomhed (FIL) og EU-forordninger. I de 

efterfølgende afsnit beskrives alene regulering relateret til aflæggelse af årsrapporten for 

pengeinstitutter. 

 

4.1 Lov om finansiel virksomhed  

Pengeinstitutter skal aflægge årsrapport efter reglerne for finansielle virksomheder, som 

fastsat i Lov om finansiel virksomhed, jf. FIL § 5, og altså ikke efter regler i Årsregnskabsloven, 



Implementering af IFRS 9 i Regnskabsbekendtgørelsen 

- Analyse af Finanstilsynet s uddybende nedskrivningsregler for udlån i danske pengeinstitutter - 

 

Regulering af regnskabsaflæggelsen for pengeinstitutter  s. 28 af 146  IAS-forordningen 

jf. ÅRL §1, stk. 3, nr. 1. De overordnede bestemmelser for regnskabsaflæggelsen for finansielle 

virksomheder er fastsat i kapitel 13 ”Årsrapport, revision og anvendelse af årets overskud” og 

omfatter §§183-204.  

 

Det fremgår af FIL § 183, stk. 2 og stk. 3, at årsrapporten enten skal aflægges i 

overensstemmelse med reglerne i kapitel 13 i Regnskabsbekendtgørelsen, eller følge de 

internationale regnskabsstandarder i medfør af EU’s vedtagelse af IAS-forordningen.   

 

4.2 IAS-forordningen 

IAS-forordningen om anvendelse af internationale regnskabsstandarder, der blev vedtaget i 

2002 (EU-forordning nr. 1606/2002), gælder for europæiske børsnoterede selskaber (både 

finansielle og ikke-finansielle), og medfører, at disse virksomheders koncernregnskab skal 

aflægges efter internationale regnskabsstandarder. De internationale regnskabsregler 

udarbejdes af International Accounting Standards Board (IASB), hvor IAS referer til de gamle 

standarder og IFRS til de nye standarder 

 

4.2.1 EU’s godkendelsesmekanisme 

Før en international regnskabsstandard og tilhørende fortolkningsbidrag er gældende i 

medlemslandene, skal de først gennem en godkendelsesmekanisme, som består af en teknisk 

og politisk del. Den tekniske del består af at EFRAG (European Financial Reporting Advisory 

Group), som i samarbejde med EU-kommissionen udarbejder et beslutningsforslag, hvori der 

redegøres for, hvorvidt en regnskabsstandard skal godkendes eller ej. Herefter består den 

politiske del i at beslutningsforslaget sendes til ARC (Accounting Regulatory Commitee) for at 

blive godkendt. (Fedders & Steffensen, 2012, s. 42-50) 

 

4.2.2 IAS-forordningen og danske pengeinstitutter 

EU’s vedtagelse af IAS-forordningen betyder, at de godkendte internationale 

regnskabsstandarder har direkte retsvirkning for danske pengeinstitutters aflæggelse af 

koncernrapporten, hvis deres værdipapirer omsættes på et reguleret marked i en medlemsstat. 

(Christiansen, Dolberg, Hove, Rostrup-Nielsen, & Stage, 2017, s. 442). Finansielle virksomheder 

kan vælge at følge de internationale regnskabsregler på områder, hvor dette ikke er påkrævet, 
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dvs. ikke-børsnoterede finansielle virksomheder kan således også aflægge koncernrapport 

efter IAS/IFRS-standarder.  

 

4.2.3 IAS-forordningen og danske regnskabsregler 

IAS-forordningen regulerer alene koncernrapporterne, men frem til 2012 var det i medfør af 

FIL muligt for finansielle virksomheder at aflægge moderselskabsrapport efter IAS/IFRS. I 

2012 ændrede man imidlertid FIL således, at moderselskabsrapporter - både for børsnoterede 

og ikke-børsnoterede finansielle virksomheder - skal aflægges efter 

Regnskabsbekendtgørelsen (Karnov, 2017).  

 

Danske pengeinstitutter, som for koncernrapportens vedkommende skal følge de 

internationale regnskabsregler, er dog fortsat omfattet af FIL. Det betyder, at såfremt der er 

forhold, som ikke er omfattet af en IAS/IFRS standard, men som reguleres i FIL eller i 

Regnskabsbekendtgørelsen, så gælder disse bestemmelser også for pengeinstitutter i Danmark, 

jf. FIL § 183, stk. 3. I ”Bekendtgørelse om anvendelse af internationale regnskabstandarder for 

virksomheder omfattet af lov om finansiel virksomhed” uddybes hvilke bestemmelser, der er 

tale om (Karnov, 2017).     

 

4.3 IFRS-forenelig Regnskabsbekendtgørelse 

Regnskabsbekendtgørelsen skal anvendes af pengeinstitutter, fondsmæglerselskaber, 

investeringsselskaber og sparekassevirksomheder jf. § 1 (FIL, 2017). 

Regnskabsbekendtgørelsen blev udstedt d. 20 december 2004 og trådte i kraft pr. 1. januar 

2005. Formålet med Regnskabsbekendtgørelsen var, at foretage en sammenskrivning og 

ensretning af de danske regler for pengeinstitutter, realkreditinstitutter og 

fondsmæglerselskaber5 samt at tilpasse de danske regler IFRS (Søndergaard & Duedahl-

Andersen, 2005).  

 

                                                        

 

5 Tidligere var disse reguleret af Bekendtgørelse om regnskabsaflæggelse for fondsmæglerselskaber (BEK nr. 10002 af 10/01/1996), 
Bekendtgørelse om regnskabsaflæggelse m.v. for realkreditinstitutter og realkreditkoncerner (BEK nr. 10992 af 14/12/1999) og 
Bekendtgørelse om regnskabsaflæggelse m.v. for pengeinstitutter, sparevirksomheder og visse kreditinstitutter (BEK nr. 12504 af 
23/10/2001). 
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4.3.1 Årsag til princip om IFRS-forenelighed 

Årsagen til at Regnskabsbekendtgørelsen blev tilpasset IFRS er, at Finanstilsynet vedtog et 

IFRS-forenelighedsprincip.  Dette var for at sikre sammenlignelighed mellem noterede og 

unoterede finansielle virksomheder, for at fremme regnskabsbrugernes informationsbehov, 

samt at virksomhederne kunne nøjes med at følge et princip ved udarbejdelse af 

koncernregnskab og indberetninger m.v. efter Finanstilsynets regler (Baldvinsson, Bender, 

Busck-Nielsen, & Rasmussen, 2011).   

 

Finanstilsynet skriver i en bemærkning til Regnskabsbekendtgørelsen i 2009, at de ved 

tilpasningen af Regnskabsbekendtgørelsen havde et mål om, at ingen regel måtte være i 

modstrid med gældende IFRS-standarder. Regnskabsbekendtgørelsen gengiver dog ikke alle 

regler og muligheder efter IAS/IFRS, da der er tale om omfattende regelsæt med mange 

valgmuligheder. Finanstilsynet angiver i bemærkningerne, at formålet var at begrænse antallet 

af valgmuligheder under hensyntagen til, i videst muligt omfang at sikre sammenligneligheden 

for de danske årsrapporter (Finanstilsynet, 2009, s. 1-5) .  

 

Årsrapporter aflagt efter IFRS-forenelige regler kan imidlertid ikke betegnes som regnskaber, 

der følger IAS/IFRS, da det er en forudsætning, at regnskabet i givet fald efterlever samtlige 

gældende standarder i detaljer. Omvendt vil IFRS-regnskaber i høj grad være i 

overensstemmelse med Regnskabsbekendtgørelsen.  

 

Årsagen til, at Finanstilsynet kan udarbejde et IFRS-foreneligt regelsæt, som ikke følger IFRS i 

alle detaljer, er, at Finanstilsynet - i kraft af deres bemyndigelse - kan udstede regnskabsregler 

efter FIL § 196. (Finanstilsynet, 2009, s. 1-5) 

 

Herudover betyder IFRS-forenelighedsprincippet, at virksomhederne kan, men ikke har pligt 

til, at søge vejledning, fortolkning eller supplerede regler i IAS/IFRS ved udarbejdelsen af 

regnskaber. Finanstilsynet kan ikke påtale eller sanktionere regnskabsaflægger for at have fulgt 

regler, der er i overensstemmelse med IFRS, medmindre det strider imod de danske regler 

(Finanstilsynet, 2009, s. 3). 
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Vedtagelsen af IFRS-forenelighedsprincippet resulterede samtidig i, at pengeinstitutterne nu 

skulle overgå til at aflægge regnskab efter neutralitetsprincippet i stedet for efter 

forsigtighedsprincippet. 

 

4.3.2 Principper for implementering af EU-regler 

Implementeringen af EU-regler i dansk lovgivning skal følge fem principper fastlagt af 

Erhvervs- og Vækstministeriet (Erhvervs- og vækstministeriet, 2015, s. 2). Formålet med de 5 

principper er at sikre, at der ikke sker en overimplementering af EU-reguleringen. Principperne 

består af: 

1. Den nationale regulering bør som udgangspunkt ikke gå videre end minimumskravene 

i EU-reguleringen. 

2. Danske virksomheder bør ikke stilles dårligere i den internationale konkurrence, 

hvorfor implementeringen ikke bør være mere byrdefuld, end den forventede 

implementering i sammenlignelige EU-lande. 

3. Fleksibilitet og undtagelsesmuligheder i EU-reguleringen bør udnyttes. 

4. I det omfang det er muligt og hensigtsmæssigt, bør EU-regulering implementeres 

gennem alternativer til regulering.  

Byrdefuld EU-regulering bør træde i kraft senest muligt og under hensyntagen til de 

fælles ikrafttrædelsesdatoer. 

4.4 Delkonklusion 

Det kan på baggrund af gennemgangen af regulering relevant for pengeinstitutters 

regnskabsaflæggelse konkluderes, at moderselskabets årsrapport i pengeinstitutter reguleres 

af Finanstilsynets IFRS-forenelige Regnskabsbekendtgørelse, og at børsnoterede 

pengeinstitutters koncernrapporter aflægges efter EU godkendte IFRS standarder. IFRS-

forenelighedspricnippet foreskriver, at ingen regel må være i modstrid med gældende IFRS-

standarder. og er vedtaget for at sikre sammenlignelighed mellem noterede og unoterede 

pengeinstitutter, og vedrører forenelighed i relation til kriterierne for indregning og måling.  

5 Gældende nedskrivningsregler for udlån 

Dette afsnit har til formål at beskrive de gældende nedskrivningsregler for udlån som fastsat i 

de internationale regnskabsregler i IAS 39 og i Regnskabsbekendtgørelsen. Gennemgangen 
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tager udgangspunkt i regler for udlån, hvorfor øvrige finansielle instrumenter og tilhørende 

nedskrivningsregler ikke behandles yderligere.   

 

5.1 IAS 39 

Udlån skal behandles efter IAS 39, der omhandler principper for indregning og måling for alle 

finansielle instrumenter - både afledte og primære finansielle instrumenter. Undtaget er en 

række finansielle instrumenter, der specifikt er undtaget IAS 39, da de behandles i andre 

standarder jf. IAS 39.2.  

 

Beskrivelsen af nedskrivningsreglerne i IAS 39 foretages med udgangspunkt i den konsolideret 

tekst over EU-godkendte internationale regnskabsstandarder (EU Kommisionen, 2008, s. 270). 

 

5.1.1 Klassifikation, indregning og måling af udlån 

Udlån skal efter IAS 39 klassificeres som ”Lån og andre tilgodehavende”, og skal således ved 

første indregning måles til dagsværdi med tillæg af de transaktionsomkostninger, som er 

direkte relateret til erhvervelsen af udlånet med fradrag af eventuelle gebyrer. Efter første 

indregning skal udlån måles til amortiseret kostpris jf. IAS 39.9, og opgøres som: 

 Beløb ved første indregning 

- Afdrag på hovedstol 

+/- Akumulerede afskrivninger på en eventuel forskel mellem det oprindelige beløb og det 

beløb, der betales ved udløb 

- Nedskrivning ved værdiforringelse eller uerholdelighed 

= Amortiseret kostpris 

 

Indregning af værdiændringer foretages over resultatopgørelsen, herunder evt. 

nedskrivninger.  

 

5.1.2 Værdiforringelse af udlån 

Udlånets værdi skal reduceres med en nedskrivning, hvis lånet er værdiforringet eller 

uerholdeligt. Hvorvidt et udlån er værdiforringet eller ej, skal på hver balancedag vurderes ud 

fra de gældende nedskrivningsregler, som beskrevet i IAS 39.58-65.  
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De gældende nedskrivningsregler bygger på den faktiske tabsmodel, hvor det afgørende er, 

hvorvidt en eller flere tabsgivende begivenheder er indtruffet og har resulteret i en 

værdiforringelse af lånet. I vurderingen hverken kan eller må forventede fremtidige 

tabsbegivenheder indgå i nedskrivningen uanset sandsynligheden herfor, jf. IAS 39.59  

 

5.1.2.1 Objektiv indikation på værdiforringelse 

Et udlån er værdiforringet, hvis der er en objektiv indikation på værdiforringelse (OIV). 

Vurderingen af, hvorvidt der er indtruffet en OIV, skal foretages for individuelle lån af betydelig 

størrelse, samt for grupper af lån, jf. IAS 39.64. Det er muligt at foretage individuelle 

vurderinger af alle udlån, men sådanne vurderinger erstatter ikke den gruppevise vurdering, 

da der kan være indtruffet tabsbegivenheder, som ikke kan identificeres på individuelt plan. 

Den gruppevise vurdering skal foretages af lån, der har ensartede karakteristika, jf. IAS 

39.AG87.  

 

Objektive indikationer på værdiforringelse i IAS 39 oplistes som værende: 

a) Udsteders eller den forpligtedes væsentlige økonomiske vanskeligheder.  

b) Kontraktbrud, så som misligholdelse af forpligtelsen til at tilbagebetale 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 omstrukturering. 

e) Bortfald af aktivt marked for det finansielle aktiv grundet økonomiske vanskeligheder. 

f) Observerede data, som indikerer at der 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 aktiver i gruppen, 

herunder: 

i. Negativ udvikling i låntagers bestillingsstatus i gruppen. 

ii. Nationale eller regionale økonomiske forhold, som falder sammen med 

misligholdelse vedrørende aktiverne i gruppen. 
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5.1.2.2 Opgørelse af nedskrivning 

I tilfælde af, at der en eller flere objektive indikationer på værdiforringelse, skal der foretages 

en nedskrivningsberegning, hvor nutidsværdien af de skønnede fremtidige pengestrømme 

tilbagediskonteres med den effektive rente, jf. IAS 39.63. Hvis den beregnede nutidsværdi er 

lavere end den regnskabsmæssige værdi på balancetidspunktet, skal der foretages en 

nedskrivning. Beregningen skal baseres på vurderingstidspunktets gældende forhold, dvs. der 

kan ikke tages højde for forventede fremtidige begivenheder, når der skal foretages skøn over 

pengestrømme fra udlån. Ved processen for skøn over værdiforringelsen skal alle kreditrisici 

medtages, jf. IAS39.AG85. 

 

Opgørelsen af størrelsen på nedskrivningen kan enten resultere i et enkelt beløb eller et 

interval af mulige beløb, hvor pengeinstituttet i sidstnævnte tilfælde skal indregne det tab, der 

er det bedste skøn, jf. IAS 39.AG86. For opgørelse af tab for gruppevise aktiver kan 

virksomheden anvende formelbaserede eller statistiske metoder. 

 

5.2 Regnskabsbekendtgørelsen og Bilag 10 

De danske regler for finansielle instrumenter findes i Regnskabsbekendtgørelsen, og afsnittet 

vedrørende indregning og måling for finansielle instrumenter findes i kapitel 3, §§ 40-55. 

Nedskrivningsreglerne i Regnskabsbekendtgørelsen suppleres af Bilag 10, og en tilhørende 

vejledning i forhold til individuel vurdering af objektiv indikation på værdiforringelse. 

 

5.2.1 Klassifikation, indregning og måling 

Finansielle instrumenter skal jf. Regnskabsbekendtgørelsens §§ 43-44 måles til dagsværdi ved 

første og efterfølgende indregning. Dog skal hold-til-udløb aktiver, finansielle forpligtelser samt 

udlån og andre tilgodehavender efterfølgende måles til amortiseret kostpris, jf. § 45, § 46 og § 

50 (BEK nr. 281 , 2014). 

 

5.2.2 Værdiforringelse af udlån 

Udlånets værdi skal reduceres med en nedskrivning, hvis udlånet er værdiforringet eller 

uerholdeligt. Hvorvidt et udlån er værdiforringet eller ej, skal efter de gældende 
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nedskrivningsregler, jf. §51, vurderes på hver balancedag. Reglerne for værdiforringelse bygger 

på den faktiske tabsmodel, som beskrevet under afsnit 5.1.2 (BEK nr. 281 , 2014). 

 

5.2.2.1 Objektiv indikation på værdiforringelse 

Udlån skal, jf. Regnskabsbekendtgørelsens § 51, på balancedagen vurderes for, hvorvidt der er 

OIV. Vurderingen skal foretages på individuelt niveau for betydelige lån, jf. § 52 samt grupper 

af lån, jf. § 53, på nær de udlån, der er individuelt nedskrevet. Udlån, som efter den individuelle 

vurdering ikke er nedskrevet, skal overføres til en gruppe. Udlån, der vurderes gruppevis, skal 

have ensartet kreditrisiko, og vurderingen skal omfatte alle udlån, der ikke er individuelt 

gennemgået.  

 

Hvornår der er OIV angives i hhv. § 52, stk. 2, nr. 1-4 for individuelle vurderinger og § 53, stk. 

3, nr. 1-2 for gruppevise vurderinger, og er som følger: 

 

Individuelle vurderinger: 

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, eller 

4) Det er sandsynligt, at låntager vil gå konkurs eller bliver underlagt anden økonomisk 

rekonstruktion. 

Gruppevise vurderinger 

1) Forværring af betalingsmønsteret fra den pågældende gruppe af udlån eller 

tilgodehavender, eller 

2) Ændring i forhold, der erfaringsmæssigt har sammenhæng med omfanget af 

betalingssvigt i en gruppe af udlån eller tilgodehavender som den foreliggende. 

5.2.2.1.1 Individuel vurdering 

Finanstilsynet uddyber i Bilag 10 til Regnskabsbekendtgørelsen indikationer på 

værdiforringelse for individuelt vurderede udlån. En låntager defineres i Bilag 10 som værende 

i økonomiske vanskeligheder, når ændringer i indtjenings-, kapital-/formue- eller 
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likviditetsforhold medfører, at der er betydelig risiko for, at kunden ikke kan opfylde sine 

forpligtelser overfor pengeinstituttet eller andre kreditorer, jf. Bilag 10. pkt. 8. Hvornår en 

låntager opfylder betingelse for betydelige økonomiske vanskeligheder uddybes for hhv. 

erhvervs- og privatkunder, herunder landbrugskunder. 

 

For privatkunder er betydelige økonomiske vanskeligheder når 

 Kunden har en negativ formue og et utilstrækkeligt rådighedsbeløb uagtet, at kunden 

har overholdt tidligere forpligtelser (pkt. 11). 

 Der foretages udlæg i kundens aktiver (pkt. 12). 

 Kunden registreres i RKI, har betydelig skattegæld eller forbrugslån (pkt. 12). 

For erhvervskunder er betydelige økonomiske vanskeligheder når 

 Kundens regnskab udviser et negativt resultat før skat og negativ/spinkel egenkapital 

(pkt. 13). 

 Pengeinstitutter har indledt forhandlinger, indgået eller forventes at indgå en 

interbankaftale vedrørende et kundeengagement, hvis der er betydelig risiko for, at 

alternativet til interbankaftalen er kundens konkurs, tvangsauktion, retslig inkasso, 

anden rekonstruktion o.l. (pkt. 14). 

 En anden af kundens kreditorer helt eller delvist finansierer ydelser til foranstående 

panter eller helt eller delvist indfrier kundens kreditorer for at afværge konkurs, 

tvangsauktion, retslig inkasso, rekonstruktion (pkt. 16). 

 En anden af kundens kreditorer i betydeligt omfang eller gentagne gange yder kunden 

henstand, løbetidsforlængelser eller kreditudvidelser, fordi alternativet er kundens 

kontraktbrud. 

Kontraktbrud opstår, hvis der er overtræk, manglende betaling af afdrag/renter eller brud på 

covenant. Det er dog ikke et kontraktbrud, der resulterer i OIV, hvis der er tale om beløb der er 

uvæsentlige ift. kundens samlede økonomi, eller at det skyldes ubetænksomheder/ fejl, jf. pkt. 

19-20 (BEK nr. 281 , 2014). 
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5.2.2.2 Opgørelse af nedskrivning 

Hvis der konstateres OIV, skal udlånet eller gruppen af udlån nedskrives med forskellen mellem 

den regnskabsmæssige værdi før nedskrivningen og nutidsværdien af de forventede fremtidige 

betalinger fra udlånet eller tilgodehavendet, jf. §52, stk. 3 samt §53, stk. 4.  

 

Opgørelsen af nedskrivningerne på en gruppe af udlån og tilgodehavender, hvor der på de 

enkelte lån i gruppen er indtruffet OIV, kan foretages statistisk under hensyntagen til, at det 

fører til samme eller mere præcise resultater af den samlede nedskrivning på gruppen end en 

opgørelse enkeltvis af nedskrivningerne på udlån og tilgodehavender i gruppen, jf. §52, stk. 6. 

Det fremgår af de uddybende regler i Bilag 10, at såfremt der gøres brug af en statistisk 

nedskrivning, skal udlån fortsat indgå i den gruppevise vurdering for OIV, jf. Bilag 10 pkt. 56.  

 

I Bilag 10 fremgår det endvidere, at der tillades 2 metoder for opgørelsen af nedskrivning efter 

individuel vurdering. Beregningen af nutidsværdien kan bestå af det bedste skøn for et udfald 

eller et sandsynlighedsvægtet gennemsnit af flere udfald, så længe gennemsnittet ikke er 

væsentlig lavere end det bedste skøn, jf. pkt. 25-27 (BEK nr. 281 , 2014).  

 

5.2.2.3 Aktivfinansieringskunder eller indtjeningsfinansieringskunder 

I beregningen af størrelsen på nedskrivningen skal eventuelle sikkerheder, fratrukket 

omkostninger ved overtagelse og realisation af sikkerhederne, indgå, jf. §52. stk. 4. Her fremgår 

det af de uddybende regler i Bilag 10, at der skal skelnes mellem aktivfinansieringskunder eller 

indtjeningsfinansieringskunder.  

 

Aktivfinansieringskunder er kendetegnet ved at kunden ikke - eller kun i begrænset omfang - 

er i stand til at foretage betalinger på udlånet, uafhængig af de aktiver, der er lagt til sikkerhed 

for lånet, jf. Bilag 10 pkt. 42. Her skal aktivet, der er lagt til sikkerhed, værdiansættes til 

dagsværdi, hvor dagsværdien for ejendomme udgør salgsprisen, der kan opnås ved salg inden 

6 måneder, jf. pkt. 43. Finanstilsynet oplyser i Vejledningen til Bilag 10 (pkt. 44), at 

værdiansættelsen af landbrugsarealer som udgangspunkt ikke må overstige hektarpriser, der 

er højere end priser udmeldt af Finanstilsynet.  
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Indtjeningsfinansieringskunder er kendetegnet ved, at kunden i mere end et begrænset omfang 

er i stand til at foretage betalinger uafhængig af de aktiver, der er lagt til sikkerhed for lånet, jf. 

Bilag 10 pkt. 48. Her skal aktivet, der er lagt til sikkerhed, værdiansættes på baggrund af en 

relevant strategi. 

 

5.2.3 Overgang fra forsigtighedsprincip til neutralitetsprincip 

Da Finanstilsynet vedtog IFRS-forenelighedsprincippet resulterede det i nye 

nedskrivningsregler for pengeinstitutterne, og et skift fra forsigtighedsprincippet til 

neutralitetsprincippet. Dette havde stor betydning for de skøn ledelsen foretager ved 

fastsættelsen af nedskrivning på udlån, da udlån ikke længere skulle nedskrives, når et tab 

truede, men først når der var objektiv indikation på værdiforringelse. Alt andet lige vil en sådan 

ændring resultere i færre nedskrivninger, og det var derfor også Finanstilsynets forventning, at 

nedskrivningsniveauet i de danske pengeinstitutter ville falde. I en række orienteringsbreve fra 

2005-2006 oplyser Finanstilsynet, at de nye nedskrivningsregler resulterede i en uens 

nedskrivningspraksis, samt at nedskrivningerne ikke var mindsket tilstrækkeligt i forhold til 

forventningen (Finanstilsynet, 2009, s. 104-105). I 2006 kunne Finanstilsynet endvidere 

konstatere, at en række pengeinstitutter forsat opgjorde nedskrivning på baggrund af 

forsigtighedsprincippet (Finanstilsynet, 2009, s. 131). I både 2005 og 2006 påbød 

Finanstilsynet derfor en række institutter at tilbageføre nedskrivninger, da de vurderede at 

nedskrivningerne ikke levede op til de nye regler (Christiansen, Dolberg, Hove, Rostrup-

Nielsen, & Stage, 2017, s. 438) 

 

5.2.4 Årsag til indsnævring af de danske nedskrivningsregler 

I et notat af 29. marts 2012 vedrørende høringen over indførelsen af Bilag 10 angiver 

Finanstilsynet, at årsagen hertil var, at de vurderede, at ”de internationale nedskrivningsregler i 

IAS 39 giver betydelige muligheder for ledelsesmæssige skøn, når nedskrivningerne skal 

fastlægges” (Finanstilsynet, 2012, s. 1). Det var derfor Finanstilsynets vurdering, at der var et 

behov for at skabe klarere rammer for virksomhedernes skøn over behovet for nedskrivning 

ved at indsnævre udfaldsrummet for, hvornår et skøn er rimeligt og dokumenteret 

(Finanstilsynet, 2012, s. 1). 
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Finanstilsynet begrundede initiativet til indførelsen af Bilag 10 med erfaringerne fra 

Amagerbankens konkurs. Finanstilsynet angiver i deres redegørelse over forløbet med 

Amagerbank, at selvom Finanstilsynet havde påbudt banken mernedskrivninger, så lå niveauet 

i den lave ende af det acceptable inden for nedskrivningsreglerne. Problemet var således i 

Finanstilsynets optik, at de ikke kunne påbyde Amagerbanken yderligere nedskrivninger, da 

der ikke var hjemmel til at tilsidesætte ledelsens skøn, når de lå inde for det lovlige interval. 

(Finanstilsynet, 2011). 

 

Herudover vurderede Finanstilsynet, at der i de danske nedskrivningsregler var behov for at 

præcisere vurderingen af OIV, så den afspejlede Finanstilsynets praksis. Dette skyldtes, at 

Finanstilsynet i forbindelse med deres inspektionsbesøg havde konstateret, at 

pengeinstitutterne ikke konstaterede OIV i tide og nedskrev for lidt på ejendomsengagementer, 

hvorfor de var blevet pålagt at foretage mernedskrivninger (Finanstilsynet, 2012, s. 3).  

 

Til trods for udbygningen af Regnskabsbekendtgørelsen med Bilag 10 resulterede 

Finanstilsynets inspektioner af pengeinstitutterne i en stigning af påbudte nedskrivninger for 

pengeinstitutter. Vicedirektør for Finanstilsynet, Kristian Vie Madsen, konkluderer i en 

pressemeddelelse fra d. 20. marts 2014, at ”Det har for eksempel vist sig, at en del 

pengeinstitutter har vanskeligt ved at identificere kunder med OIV, og undlader at indhente 

aktuelle økonomiske oplysninger for svage kunder. Det har ført til forøgede nedskrivninger i 

forbindelse med inspektioner” (Finanstilsynet, 2014b). Som en konsekvens heraf valgte 

Finanstilsynet derfor at udarbejde en vejledning til Bilag 10, som trådte i kraft 2014 

(Finanstilsynet, 2013). 

 

5.3 Delkonklusion 

Det kan på baggrund af gennemgangen af gældende nedskrivningsregler for udlån i 

pengeinstitutter konkluderes, at de i såvel IAS 39 og Regnskabsbekendtgørelsen bygger på den 

faktiske tabsmodel, hvor der først skal indregnes en nedskrivning, når der er OIV. 

Regnskabsbekendtgørelsen uddyber retningslinjerne for individuelle nedskrivninger i Bilag 

10, der har til formål at indsnævre udfaldsrummet for nedskrivningsberegningen. Årsagen til 

indsnævringen af de danske nedskrivningsregler skyldes, at Finanstilsynet vurderede, at de 
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internationale regler gav anledning til betydelige ledelsesmæssige skøn, der resulterede i 

utilstrækkelige nedskrivninger og for sen konstatering af OIV. 

6 Nye nedskrivningsregler for udlån 

IFRS 9 erstatter IAS 39 pr. 1. januar 2018 med hensyn til klassifikation og måling, 

værdiforringelse og hedge accounting. Indtil videre vil det dog for hedge accounting delen 

fortsat være muligt at anvende IAS 39. Dette afsnit har til formål at gennemgå årsagen til de nye 

nedskrivningsregler, herunder kritik af den gældende nedskrivningsmodel, samt de nye 

nedskrivningsregler i IFRS 9, samt de danske nedskrivningsregler i Regnskabsbekendtgørelsen 

ved gennemgang af udkastet til ændring af Regnskabsbekendtgørelsen.  

 

6.1 Årsag til nye nedskrivningsregler 

De eksisterende nedskrivningsregler er gennem længere tid blevet kritiseret for at være for 

komplekse, og efter finanskrisen i 2007/2008 er de også blevet beskyldt for at bidrage til en 

forværring af finanskrisen. Som svar på anbefalinger fra G20 og Financial Advisory Crisis Group 

under FASB påbegyndte IASB arbejdet med at udvikle en ny model for nedskrivning af 

finansielle aktiver som et led i IFRS 9 projektet, hvilket resulterede i den forventede tabsmodel 

(IASB, 2014a, s. 14) 

 

6.1.1 Mindre komplekst regelsæt 

En af årsagerne til, at IAS 39 længe har været kritiseret for at være for kompleks, er de mange 

forskellige måder, hvorpå et instrument kan måles. I ”Reducing Complexity in Reporting 

Financial Instruments” fra marts 2008, diskuterer IASB hvorvidt løsningen er, at anvende den 

samme måleattribut for alle typer finansielle instrumenter, samt fordele og ulemper ved 

anvendelse af forskellige typer måleattributter for forskellige typer instrumenter. Heraf 

fremgår det, at opgørelsen af værdiforringelse for finansielle aktiver, der måles til kostpris, er 

forbundet med en række udfordringer, herunder i forhold til: 

 Identifikationen af, hvornår en tabsbegivenhed er indtruffet. 

 Manglende information om forventede tab. 

 Ændringen i kreditrisiko oftest ikke reflekteres, som følge af, at ændringen ikke er stor 

nok til at resultere i et indtruffen tab (IASB, 2008, s. 47). 
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Den manglende indregning af forventede tab og ændring i kreditrisiko ift. værdiforringelse 

udgør et problem, da disse to elementer er nært forbundne. Formidling af kredit er forbundet 

med en kreditrisiko, og pengeinstitutter kalkulerer derfor med kreditrisici, og forventer at 

måtte foretage nedskrivninger eller konstatere tab på deres udlån, som også kaldes det 

forventede tab. Det forventede tab kan betragtes som en del af omkostningen ved at låne penge 

ud, og er altså en omkostning, der skal dækkes gennem instituttets indtjening. Disse 

omkostninger reflekteres bl.a. i den rente forbrugerne betaler, da renten er kompensation for 

den risiko, som långiver påtager sig – jo højere kreditrisiko desto højere rente. Det er ligeledes 

en omkostning for långiver, hvis kreditrisikoen stiger efter bevillingen er givet, da det kan 

resultere i et tab (Christiansen, Dolberg, Hove, Rostrup-Nielsen, & Stage, 2017, s. 305).  

 

Anvendes dagsværdi som måleattribut for udlån i stedet for kostpris, ville man lettere kunne 

indregne forventede tab, og dermed bedre afspejle effekten af ændringen i kreditrisiko på det 

fremtidige cashflow, jf. pkt. 3.26. (IASB, 2008, s. 47). Kreditrisiko spiller en central rolle for 

værdiansættelsen af udlån, men udfordringen ved at anvende dagsværdi som måleattribut for 

udlån er, at der ikke er et aktivt marked, hvor man kan observere dagsværdien. En løsning på 

dette problem er at tillade indregning af forventede tab på baggrund af ændringen i kreditrisiko 

i forbindelse med opgørelsen af den amortiserede kostpris.  

 

6.1.2 Too-little-too-late problemstillingen 

Udover at være kritiseret for at være for kompleks, er IAS 39 ydermere kritiseret for at forværre 

finanskrisen. IAS 39, der bygger på den faktiske tabsmodel, var designet til at begrænse 

muligheden for at opbygge skjulte reserver, der kunne anvendes til at udglatte indtjeningen 

gennem dårlige tider. IASB observerede imidlertid, at den faktiske tabsmodel i stedet gav 

incitament til en ny måde at påvirke indtjeningen på, nemlig ved i stedet at udskyde 

indregningen af værditab (OIV vurdering) (IASB, 2014a, s. 14). 

 

Herudover gjorde Finanskrisen det tydeligt, at den faktiske tabsmodel resulterede i, at man 

indregnede for få tab for sent - den såkaldte too-little-too-late problemstilling. Too-little-too-

late problemstillingen opstår på grund af 2 elementer i den faktiske tabsmodel – tidspunktet 

for indregning af tab, og beregningen af størrelsen på tabet. 
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Det er først, når der er indtruffet en begivenhed, der indikerer OIV, at man foretager en 

nedskrivningsberegning, hvilket kan resultere i, at nedskrivningen indregnes for sent. I tilfælde 

af værdiforringelse, og når størrelsen på nedskrivningen skal fastlægges, må man - som 

tidligere beskrevet i afsnit 5.1.2 - ved opgørelsen af størrelsen på tabet alene tage højde for de 

tab, der stammer fra tidligere begivenheder og den nuværende situation. Problemet er således, 

at man ikke kan tage højde for fremtidige tab selvom de er forventede (sandsynlige), hvilket 

resulterer i, at der nedskrives for lidt.  

 

6.2 IFRS 9 

IASB har længe arbejdet på en ny regnskabsstandard for finansielle instrumenter, og i juli 2014 

vedtog IASB IFRS 9 i sin endelige form, med ikrafttræden for regnskaber aflagt efter 1. januar 

2018. EFRAG indstillede i september 2015 IFRS 9 til ARC’s godkendelse med virkning fra 1. 

januar 2018, og den 22. november 2016 vedtog EU-kommisionen IFRS 9. For udlån er 

indregning uændret i IFRS 9 ift. IAS 39, mens der introduceres en ny model for klassifikation og 

måling. 

 

6.2.1 Klassifikation, indregning og måling af udlån 

Klassifikation skal foretages på baggrund af forretningsmodel og karakteristika ved de 

kontraktlige pengestrømme. Udlån skal dog fortsat måles til amortiseret kostpris, hvorfor disse 

ændringer ikke uddybes yderligere (IASB, 2014b).  

 

6.2.2 Værdiforringelse af udlån 

Reglerne om værdiforringelse findes i kapitel 5.5. Her fremgår det, at værdiforringelse af udlån 

skal baseres på den forventede tabsmodel frem for den faktiske tabsmodel. Hermed gøres der 

op med, at nedskrivningen på udlån alene skal baseres på indtrufne hændelser, men også kan 

tage højde for forventninger til fremtiden. I den forventede tabsmodel skal virksomheder 

indregne en hensættelse til tab på baggrund af det forventede kredittab på udlån jf. pkt. 5.5.1. 

Den forventede tabsmodel er inddelt i 3 stadier, som illustrerer udviklingen i kreditrisikoen, 

samt størrelsen på nedskrivningen, der skal beregnes (IASB, 2014b). Nedskrivningsmodellen 

kan illustreres ved hjælp af nedenstående figur.  
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Figur 6-1: Den forventede tabsmodel                          

 

 

I den nye nedskrivningsmodel skal udlån således ved første indregning nedskrives med et 

beløb, der svarer til 12 måneders forventet kredittab (stadie 1), som er den del af det forventede 

kredittab i løbetiden, som repræsenterer de forventede kredittab, der hidrører fra et finansielt 

instrument, som er muligt inden for 12 måneder efter balancedagen. Hvis der ikke sker nogle 

væsentlige stigninger i kreditrisiko, eller hvis udlånet har en lav kreditrisiko, forbliver udlånet 

i stadie 1, jf. pkt. 5.5.5. Hvis der efterfølgende sker en væsentlig stigning i kreditrisikoen siden 

første indregning, overgår aktivet til stadie 2, hvor der skal nedskrives med det forventede 

kredittab i aktivets levetid, svarende til det kredittab, der hidrører fra alle mulige tilfælde af 

misligholdelse i et finansiel instruments forventede løbetid, jf. pkt. 5.5.3. Hvis aktivet er kredit-

værdiforringet overgår det til stadie 3, hvor det ligeledes skal nedskrives med det forventede 

kredittab i levetiden. Dog vil nedskrivningen være større som følge af en øget 

tabssandsynlighed (IASB, 2014b). 

 

Hermed ses det, at nedskrivningen opgjort på baggrund af de forventede tab, består af aktiver 

inddelt i stadie 1 og 2, hvilket udgør den væsentligste forskel i forhold til den faktiske tabsmodel 

i IAS 39, der alene bestod af stadie 3. 

 



Implementering af IFRS 9 i Regnskabsbekendtgørelsen 

- Analyse af Finanstilsynet s uddybende nedskrivningsregler for udlån i danske pengeinstitutter - 

 

Nye nedskrivningsregler for udlån  s. 44 af 146  IFRS 9 

6.2.2.1 Lav risiko  

Et finansielt aktiv vurderes at have en lav kreditrisiko jf. B5.5.22 hvis 

 Det finansielle instrument har en lav risiko for misligholdelse. 

 Låntager har gode muligheder for at opfylde sine forpligtelser på kort sigt. 

 En negativ udvikling i de økonomiske og erhvervsmæssige forhold på længere sigt kan, 

men vil ikke nødvendigvis, gøre det vanskelige for låntager at opfylde sine forpligtelser 

vedrørende kontraktlige pengestrømme. 

Ved vurderingen af, hvorvidt aktivet har en lav kreditrisiko, skal virksomheden anvende sine 

interne kreditrisikovurderinger eller andre metoder, som er forenelige med generelt 

anerkendte definitioner af lav kreditrisiko (IASB, 2014b). 

 

6.2.2.2 Indikation på væsentlig stigning i kreditrisiko (stadie 2) 

Det fremgår af ovenstående model, at det kritiske step i den nye nedskrivningsmodel er at 

identificere, hvorvidt der er sket en væsentlig stigning i kreditrisikoen, hvor det efter IAS 39 

var OIV-vurderingen. IFRS angiver, at hvorvidt der er sket en ændring af kreditrisikoen skal 

vurderes på baggrund af ændringen i risikoen for misligholdelse (Probabilty of default, PD) i 

det finansielle instruments løbetid sammenlignet med risikoen ved første indregning, frem for 

ændringen i størrelsen af det forventede kredittab, jf. pkt. 5.5.9. Dette skal sammenholdes med 

udlånets løbetid, fordi PD i den forventede løbetid normalt falder med tiden, hvis kreditrisikoen 

er uændret, og det finansielle instrument er tættere på udløb, jf. B5.5.11 (IASB, 2014b).   

 

Virksomhedens definition af misligholdelse med henblik på at vurdere en stigning i 

kreditrisikoen skal være forenelig med definitionen i den interne kreditrisikostyring. Hermed 

fremgår det, at der er tale om en relativ model, idet hvornår, der er sket en ændring i 

kreditrisikoen siden første indregning, afhænger af den fastsatte risiko for misligholdelse ved 

første indregning, hvilket kan illustreres således: 
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Figur 6-2: Overgang fra stadie 1 til stadie 2 

 

IASB understreger i appendiks til IFRS 9, at dette medfører, at en given ændring - i absolutte 

størrelser - i risikoen for misligholdelse, vil være mere væsentlig for et finansielt instrument 

med en oprindeligt lavere risiko for misligholdelse i forhold til et finansielt instrument med en 

oprindeligt højere risiko for misligholdelse jf. B5.5.9. 

 

IASB tillader at virksomheden anvender forskellige fremgangsmåder til vurdering af, hvorvidt 

der er sket en væsentlig stigning i kreditrisikoen, herunder, at forskellige fremgangsmåder kan 

anvendes for forskellige instrumenter, og det er ikke et krav, at PD indgår som input, jf. B5.5.12.  

 

En kreditrisikoanalyse betragtes som en helhedsanalyse, hvori flere faktorer indgår. I 

Appendiks B5.5.17 giver IFRS en lang række eksempler på oplysninger, der kan være relevante 

ved vurderingen af ændringer i kreditrisikoen. Overordnet set består eksemplerne af 

information om makroøkonomiske faktorer, den økonomiske sektor, geografi og 

fremadskuende information. 

 

En virksomhed skal dog - uanset hvad - betragte det som en væsentlig stigning i kreditrisikoen, 

hvis kontraktlige betalinger er overskredet med mere end 30 dage (IASB, 2014b). 

 

6.2.2.2.1 Gruppevis vurdering 

Det kan være nødvendigt at foretage vurderingen af, hvorvidt der samlet set er sket en 

væsentlig stigning i kreditrisikoen, ved at vurdere oplysninger for en gruppe. Hermed undgås 
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det, at væsentlige stigninger i kreditrisikoen ikke identificeres som følge af, at oplysninger om 

sådanne væsentlige stigninger i kreditrisikoen for det enkelte instrument endnu ikke 

foreligger, jf. B5.5.1. Virksomheder kan foretage vurderingen af, hvorvidt der er sket en 

væsentlig stigning i kreditrisikoen for grupper af aktiver, som kan grupperes på grundlag af 

deres fælles karakteristika, jf. B5.5.5 (IASB, 2014b). .  

 

6.2.2.3 Kredit-værdiforringet (stadie 3) 

I IFRS 9 behandles nedskrivningen for udlån, der er kreditforringet, ens i forhold til opgørelsen 

af størrelsen på nedskrivningen svarende til stadie 2, hvorfor regler om kreditforringede udlån 

i IFRS 9 alene vedrører, hvornår et aktiv betragtes for værende kredit-værdiforringet. Hvorvidt 

et aktiv er kredit-værdiforringet påvirker alene opgørelsen af beregningen af renteindtægter.  

    

Et aktiv vurderes at være kredit-værdiforringet, når en eller flere begivenheder påvirker det 

finansielle aktivs fremtidige pengestrømme negativt. Indikation omfatter observerede data om 

følgende begivenheder: 

1. Udsteders eller låntagerens væsentlige økonomiske vanskeligheder. 

2. Kontraktbrud, såsom misligholdelse eller overskridelse af betalingsfristen, 

3. Nedslag fra långiver(e) til låntager af økonomiske eller kontraktlige årsager forbundet 

med låntagers økonomiske vanskeligheder, som långiver(e) ellers ikke ville have 

overvejet. 

4. Stigende sandsynlighed for låntagers konkurs eller anden økonomisk omstrukturering. 

5. Bortfald af et aktivt marked for det finansielle aktiv grundet økonomiske 

vanskeligheder, eller 

6. Erhvervelse eller oprettelse af et finansielt aktiv til en betragtelig underkurs, som 

afspejler opståede kredittab. 

6.2.3 Opgørelse af forventet tab 

Det forventede tab opgøres som nutidsværdien af forskellen mellem de pengestrømme, 

virksomheden skal modtage i henhold til kontrakten, og de pengestrømme, virksomheden rent 

faktisk forventer at modtage, jf. pkt. B5.5.28. For et værdiforringet aktiv skal virksomheden 

måle de forventede kredittab som forskellen mellem aktivets regnskabsmæssige bruttoværdi 
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og nutidsværdien af skønnede fremtidige pengestrømme, diskonteret med det finansielle aktivs 

oprindelige effektive rente. 

 

De forventede kredittab skal måles som et objektivt og sandsynlighedsvægtet beløb, der 

fastlægges på grundlag af en vurdering af et interval af mulige udfald på baggrund af rimelig og 

dokumenterede oplysninger, som virksomheden har til rådighed. I intervallet af mulige udfald 

skal indgå muligheden for, at der opstår kredittab, og at der ikke opstår kredittab, jf. pkt. 

B5.5.42. Ved opgørelsen af de forventede kredittab behøves der ikke detaljerede prognoser for 

tab langt ude i fremtiden, hvorfor opgørelsen kan baseres på ekstrapolering. Pengestrømmene 

skal tilbagediskonteres med den effektive rente anvendt ved første indregning eller en 

tilnærmet effektiv rente. Det forventede kredittab skal afspejle virksomhedens egne 

forventninger om kredittab jf. pkt. B5.5.54. Hvis der ligger sikkerheder til grund for udlånet, 

skal den beløbsmæssige størrelse og tidspunktet forbundet med de pengestrømme, der 

forventes ved overtagelse af pantet, med fradrag af omkostninger forbundet med erhvervelse 

og salg af pantet, indgå i opgørelsen af de fremtidige pengestrømme jf. pkt. B5.5.55 (IASB, 

2014b). 

 

6.3 Udkast til ændring af Regnskabsbekendtgørelsen 

Finanstilsynet sendte d. 6. april deres udkast til ændring af Regnskabsbekendtgørelsen i høring, 

og er under udarbejdelsen af afhandlingen, det bedste bud på de nye nedskrivningsregler. I 

udkastet til ændringen Regnskabsbekendtgørelsen anvender Finanstilsynet begrebet 

”værdiforringet” for aktiver i stadie 3, men da IFRS 9 anvender ”credit-impaired”, omtales 

stadie 3 aktiver også her som kredit-værdiforringet. 

 

6.3.1 Klassifikation, indregning og måling af udlån 

Udlån skal ved første indregning måles til dagsværdi, jf. § 43, stk. 2 og efterfølgende måles til 

amortiseret kostpris jf. §45, stk. 1 og §44, stk. 1, nr. 1 (Finanstilsynet, 2017c).  

 

6.3.1.1 Værdiforringelse af udlån 

Udlån skal nedskrives med det forventede kredittab, jf. §50, stk. 1, og følger således den 

forventede tabsmodel, som beskrevet i afsnit 6.2.2. Størrelsen på nedskrivningen afhænger af 
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udviklingen i kreditrisiko, jf. §50, stk. 4. Hvis der ikke er sket en betydelig stigning i 

kreditrisikoen (stadie 1), skal udlånet nedskrives med 12-måneders forventet tab, jf. §51, stk. 

2. Hvis der er sket en betydelig stigning i kreditrisikoen (stadie 2), eller udlånet er 

værdiforringet (stadie 3), skal udlånet nedskrives med det forventede tab over udlånets levetid, 

jf. §51, stk. 3 og §52, stk. 3 (Finanstilsynet, 2017c).  

 

6.3.1.2 Indikation på væsentlig stigning i kreditrisiko  

Finanstilsynet uddyber reglerne for vurdering af betydelig stigning i kreditrisiko i Bilag 10, der 

har skiftet navn til ”Vurdering af betydelig stigning i kreditrisiko og værdiforringelse”, og den 

tilhørende vejledning. Vurderingen skal baseres på sandsynligheden for, at kunden 

misligholder sine betalingsforpligtelser (PD), hvor vurderingen af ændringen skal justeres for 

effekten af en kortere løbetid, og baseres på en metode, der er relevant for kunden og aktivet.  

I Bilag 10 stk. 3, litra a-h angives en række forhold, der kan være relevante at inddrage i 

vurderingen.  

 

For virksomheder, der har tilladelse til at anvende IRB6-metoden i forbindelse med 

kapitaldækningsformål, kan IRB-modellen med tilpasninger anvendes til at estimere, hvorvidt 

der er sket en betydelig ændring i kreditrisikoen. Alternativt kan mere enkle metoder 

anvendes, men fælles for begge metoder er, at virksomheden skal sikre sig, at viden om kundens 

forhold og forventninger til fremtidig udvikling, er inkluderet. Finanstilsynet har i Bilag 10 

angivet en række kvantitative minimumskrav til at definere en væsentlig stigning samt lav 

kreditrisiko ved anvendelse af hhv. IRB7-modeller eller mere simple modeller. 

Minimumskravene er angivet i nedenstående tabel: 

 

 

 

 

                                                        

 

6 I medfør af artikel 143, stk.1 i forordning nr. 5775/2013 af 26. juni 2013 om CRR 

7 Internal Rating Based model – den interne ratingsbaserede metode kreditrisiko anvendes til at opgøre risikoeksponering 
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Tabel 6-1: Minimumskrav ved anvendelse af modeller i Regnskabsbekendtgørelsen 

 IRB model Simpel model 

Lav kreditrisiko Kundens 12-måneders PD ved 

anvendelse af IRB-modeller 

eller andre 

beregningsmodeller for PD  < 

0,2 pct. 

Pengeinstituttets interne rating 

af kunden svarer til 2a eller 

bedre ifølge Finanstilsynets 

vejledende rating klassifikation. 

Væsentlig stigning i 

kreditrisiko v. 12-

måneders PD<1,0% 

første indregning 

 

En stigning i PD for den 

forventede restløbetid for det 

finansielle aktiv på 100 pct. og 

en stigning i 12-måneders PD 

på 0,5 procentpoint. 

En nedjustering i 

pengeinstituttets interne rating 

af debitor svarende til én rating 

klasse ifølge Finanstilsynets 

vejledende rating klassifikation  

Væsentlig stigning i 

kreditrisiko v. 12-

måneders PD≥1,0% 

første indregning 

 

En stigning i PD for den 

forventede restløbetid for det 

finansielle aktiv på 100 pct. 

eller en stigning i 12-

måneders PD på 2,0 

procentpoint 

 

  

Det bør bemærkes, at Finanstilsynet i udkast til Bilag 10 inddeler stadie 2 kunder i to, bestående 

af:  

 Stadie 2: aktiver, hvor der er sket en betydelig stigning i kreditrisikoen og ingen kendetegn 

på betydelig svaghedstegn 

 Svagt stadie 2: aktiver, hvor der er sket en betydelig stigning i kreditrisikoen og kendetegn 

på betydelig svaghedstegn. 

Ved anvendelsen af IRB/PD-modeller definerer Finanstilsynet betydelige svaghedstegn som en 

kunde, hvor 12-måneders PD er over 5,0 pct. Finanstilsynet opstiller, at det er et krav for 

kunder i svagt stadie 2, at virksomheden skal undersøge om aktivet er kreditforringet (stadie 

3) (Finanstilsynet, 2017c).  
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6.3.1.3 Kredit-værdiforringet  

Indikation på, at et aktiv er kredit-værdiforringet omfatter observerede data om følgende 

begivenheder, jf. §52, stk. 2: 

1. Låntager er i betydelige økonomiske vanskeligheder. 

2. Låntager har begået kontraktbrud, eksempelvis i form af manglende overholdelse af 

betalingspligt for afdrag og renter. 

3. Virksomheden eller andre långivere 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. 

5. Bortfald af et aktivt marked for det finansielle aktiv på grund af økonomiske 

vanskeligheder. 

6. Erhvervelse eller oprettelse af et finansielt aktiv til en betragtelig underkurs, som 

afspejler indtrufne kredittab. 

I Finanstilsynets vejledning til udkastet til Bilag 10 fremgår det, at et aktiv, i tilfælde af 

betydelige økonomiske vanskeligheder og ydelse af lempeligere vilkår, alene vurderes for 

værende kreditværdiforringet, hvis der forventes tab i det mest sandsynlige scenarie. For 

kontraktbrud og sandsynlig konkurs betragtes aktivet som værende kredit-værdiforringet.  

 

Hvis et aktiv vurderes som værende kredit-værdiforringet gælder det også, at øvrige aktiver 

vedrørende samme engagement også vurderes som værende kreditværdiforringet, ligesom 

aktivet vurderes at være værdiforringet i efterfølgende perioder, med mindre virksomheden 

kan dokumentere at førnævnte ikke er tilfældet. I Bilag 10 og den tilhørende vejledning 

uddybes begivenhed 1-4, hvoraf uddybningen er uændret ift. gældende regnskabsregler8, 

beskrevet i afsnit 5.2.2.1.1, hvorfor de ikke behandles yderligere.  

 

                                                        

 

8 Jf. sammenligning af den gældende Regnskabsbekendtgørelse og udkast til Regnskabsbekendtgørelse i bilag 2 
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6.3.1.4 Opgørelse af nedskrivning 

Nedskrivningen skal opgøres som forskellen mellem nutidsværdien af kontraktmæssige 

betalinger og de forventede betalinger. De forventede betalinger skal opgøres på baggrund af 

relevant information, som er til rådighed på balancedagen, og forventninger til fremtidig 

udvikling, der opgøres som et sandsynlighedsvægtet skøn over forskellige scenarier. De 

opstillede scenarier skal afspejle kreditmæssige erfaringer, og den valgte kreditstrategi kan 

påvirke sandsynligheden for, at de opstillede scenarier indtræffer jf. Bilag 10 pkt. 46. Der skal 

som minimum indgå et scenarie, hvor virksomheden forventer at realisere et tab, og et scenarie, 

hvor virksomheden ikke forventer et tab jf. pkt. 49. 

 

I forhold til opgørelsen af de forventede fremtidige pengestrømme præciserer Finanstilsynet, 

hvad man skal tage udgangspunkt i for hhv. erhvervskunder, landbrugskunder og privatkunder 

jf. Bilag 10 pkt. 50-52. For erhvervs- og privatkunder skal der tages udgangspunkt i aktuelle 

indtægter, mens der for landbrug skal tages udgangspunkt i indbetalinger fra driften, der er 

baseret på afregningspriser, der ikke er unormale ift. branchen. Det tillades at tage højde for 

stigning i indtægter, men bemærkes samtidig, at det kun vurderes at være muligt de første år. 

Ydermere skal der tages højde for sikkerheder, kautioner, tilsagn og realiserede tab på swaps, 

jf. Bilag 10, pkt. 58-63.  

 

6.3.1.4.1 Stadie 1 og 2 

Finanstilsynet har i udkast til Bilag 10 uddybet, at IRB-modeller med tilpasninger og relevante 

supplerende vurderinger, eller mere enkle metoder, hvor tabserfaringer for tilsvarende aktiver 

indgår, kan anvendes til at opgøre det forventede tab for hhv. 12 måneder og i aktivets levetid. 

Anvendes IRB-modeller til opgørelsen af det forventede tab for stadie 2, skal modellen 

suppleres med porteføljebaserede vurderinger med henblik på at tage højde for manglende 

information jf. pkt. 62-70. 

 

6.3.1.4.2 Svagt stadie 2  

Ved opgørelse af tab kræver Finanstilsynet, at opgørelsen skal suppleres med 

ekspertvurderinger for stikprøvevist udvalgte svagt stadie 2 kunder, og for stadie 3 kunder, 



Implementering af IFRS 9 i Regnskabsbekendtgørelsen 

- Analyse af Finanstilsynet s uddybende nedskrivningsregler for udlån i danske pengeinstitutter - 

 

De danske nedskrivningsregler og IFRS-forenelighed  s. 52 af 146  Delkonklusion 

hvor opgørelsen af nedskrivningen foretages gruppevist vha. beregningsmodeller. Dette er med 

henblik på at vurdere behovet for at korrigere opgørelsen, jf. pkt. 65 og 80. 

 

6.3.1.4.3 Stadie 3 

Ved opgørelsen af det forventede tab for stadie 3 kræver Finanstilsynet, at opgørelsen bygge på 

forskellige relevante scenarier samt et salgsscenarie jf. pkt. 74. Derudover gælder det, hvis 

kunden får mulighed for at forbedre sin økonomiske situation, at instituttet - udover scenarier 

med positiv udvikling og et salgsscenarie - som minimum inkluderer et eller flere scenarier, der 

leder til et større forventet tab end ved et salgsscenarie, jf. pkt. 75. For kundeforhold, der er 

baseret på aktivfinansiering, skal opgørelsen ved udløb af den kontraktuelle løbetid baseres på 

tvangsrealisation/realistisk akkord, jf. pkt. 76-78. 

 

I et salgsscenarie nedbringer/afvikler kunden lånet ved salg af relevante aktiver. De forventede 

indtægter ved realisation af sikkerheder, herunder ejendomme, skal værdiansættes til den 

forventede dagsværdi på tidspunktet for handlen, jf. pkt. 81-83. 

 

6.4 Delkonklusion 

På baggrund gennemgangen af de nye nedskrivningsregler for udlån i pengeinstitutter, kan det 

konkluderes, at årsagen til, at den forventede tabsmodel i IFRS 9 erstatter den faktiske 

tabsmodel i IAS 39, er udfordringer med utilstrækkelige nedskrivninger, som følge af, at 

nedskrivningerne ikke reflekterer ændringen i kreditrisiko samt for sent (too-little-to-late).  

 

Finanstilsynet har implementeret IFRS 9 i Regnskabsbekendtgørelsen i form af den forventede 

tabsmodel, og i udkastet til Bilag 10 uddybes det, hvornår der er sket en væsentlig stigning i 

kreditrisiko, hvornår et aktiv er kredit-værdiforringet, samt hvordan 

nedskrivningsberegningen foretages. 

7 De danske nedskrivningsregler og IFRS-forenelighed 

I dette afsnit analyseres det, hvorledes Finanstilsynet har implementeret de internationale 

nedskrivningsregler i IAS 39 og IFRS 9 i Regnskabsbekendtgørelsen, så de opfylder princippet 

om IFRS-forenelighed i relation til indregning og måling. Herudover vurderes det, om der er 
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tale om en overimplementering i henhold til principperne for implementering af EU-regulering. 

Analysen baseres på en sammenligning af de internationale standarder med retningslinjerne i 

det gældende Bilag 10 og udkastet til et nyt Bilag 10 til Regnskabsbekendtgørelsen. 

Sammenligningen bygger på beskrivelsen af de enkelte regler i de foregående afsnit 5 og 6.  

Analysen underbygges og suppleres af høringssvar afgivet i forbindelse med høringen af forslag 

til ændringer til Regnskabsbekendtgørelsen med tilhørende Bilag 10 og Vejledning, samt de 

afholdte interviews beskrevet i afsnit 2.2.3.  

 

7.1 Sammenligning af IAS 39 og Regnskabsbekendtgørelsen 

I nedenstående tabel er der foretaget en sammenligning af nedskrivningsreglerne i hhv. IAS 39 

og Regnskabsbekendtgørelsen, samt tilhørende Bilag 10 på et overordnet niveau.  

Tabel 7-1: Sammenligning af IAS 39 og Regnskabsbekendtgørelsen 

 IAS 39 Regnskabsbekendtgørelsen 

Første 

indregning 

Dagsværdi (pkt. 43) Dagsværdi (§§43-44) 

Efterfølgende 

indregning 

Amortiseret kostpris (pkt. 46) Amortiseret kostpris (§45, §46, 

§50) 

Værdiforringelse OIV (pkt. 59) OIV (§51-53, Bilag 10 og 

vejledning) 

Gruppevis 

vurdering 

Individuelle lån, hvor der ikke er 

konstateret OIV og aktiver med 

ens karakteristika (pkt. 64) 

Individuelle lån, hvor der ikke er 

konstateret OIV og aktiver med 

ens karakteristika (§53) 

Individuel 

vurdering 

Væsentlige udlån (pkt. 64) Væsentlige udlån (§52) 

Gruppevise 

indikationer * 

1. Negativ udvikling i 

betalingsstatus 

2. Nationale eller regionale 

økonomiske forhold 

1. Forværring af 

betalingsmønster 

2. Ændring i forhold relateret 

til betalingssvigt 

Individuelle 

indikationer * 

1. Økonomiske vanskeligheder 

2. Kontraktbrud 

3. Nedslag fra långiver 

1. Økonomiske vanskeligheder 

2. Kontraktbrud 

3. Lempede vilkår 
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 IAS 39 Regnskabsbekendtgørelsen 

4. Sandsynlig konkurs 

5. Bortfald af aktivt marked 

4. Sandsynlig konkurs 

Nedskrivning Forskellen mellem aktivets 

regnskabsmæssige værdi og 

nutids-værdien af skønnede 

fremtidige pengestrømme 

diskonteret med den effektive 

rente (pkt. 63) 

Forskellen mellem den 

regnskabsmæssige værdi før 

nedskrivningen og nutids-

værdien af de forventede 

fremtidige betalinger fra udlånet 

eller tilgodehavendet (§52, stk. 

3) 

Nedskrivning 

grupper 

Formelbaserede eller statistiske 

metoder (AG92) 

Statistisk metode (§52, stk. 4) 

* Indikationer er forkortet til brug for opsummering. For fuld beskrivelse jf. afsnit 5.1.2.1 og 5.2.2.1 

Kilde: IAS 39 og Regnskabsbekendtgørelsen nr. 281 

 

Det fremgår af Tabel 7-1, at Finanstilsynet overordnet set har implementeret 

nedskrivningsreglerne i Regnskabsbekendtgørelsen som foreskrevet i IAS 39.  I den 

overordnede sammenligning indgår dog ikke de uddybende regler for individuelle 

nedskrivninger, der blev indført ved Bilag 10. 

 

Bilag 10 indeholder således uddybende retningslinjer vedrørende individuelle nedskrivninger 

på udlån og består af 60 punkter, hvor følgende uddybes: 

a) §52, stk. 1: Individuel vurdering. 

b) §52, stk. 2, nr. 1-4: OIV for individuel gennemgang. 

c) §52, stk. 3: Opgørelse af nedskrivning. 

d) §52, stk. 4 og 5: Beregning af fremtidige pengestrømme. 

e) §52, stk. 6: Opgørelse af størrelsen på nedskrivning på udlån i gruppe. 

f) §66, stk. 1-3: Garantier. 

Finanstilsynet betragter hverken Bilag 10 som en skærpelse eller præcisering af de danske 

nedskrivningsregler ift. IAS 39, men ser det som en indsnævring af reglerne inden for 
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rammerne af IAS 399. Finans Danmark betragter derimod indførelsen af Bilag 10 som en klar 

skærpelse10. I de følgende afsnit sammenholdes reglerne i Bilag 10 med IAS 39 med henblik på 

at vurdere, hvorvidt Bilag 10 er IFRS-foreneligt eller om der kan være tale om 

overimplementering.  

 

7.1.1.1 Individuel vurdering 

I både IAS 39 og Regnskabsbekendtgørelsen skal betydelige lån gennemgås individuelt, og lån, 

hvor der ikke er konstateret OIV i individuel vurdering, skal indgå i den gruppevise vurdering. 

Kravet i Bilag 10 om, at såfremt virksomheden ikke gennemgår alle udlån individuelt, skal det 

sandsynliggøres, at dette ikke resulterer i at det samlede behov for nedskrivninger 

undervurderes, fremgår dog ikke tilsvarende i IAS 39. Det strider dog ikke imod IAS 39, og kan 

således betragtes som IFRS-foreneligt. Det vurderes dog at være et udtryk for 

overimplementering af IAS 39, idet kravet ligger udover, hvad minimumskravene i EU-

reguleringen foreskriver. 

 

7.1.1.2 OIV-vurdering 

I Bilag 10 uddyber Finanstilsynet - til forskel for IAS 39 - de 4 indikationer på OIV fordelt på 23 

punkter. Heraf udgør hovedparten af punkterne en række forhold for, hvornår hhv. privat- og 

erhvervskunder er i betydelige økonomiske vanskeligheder. Eksempelvis forhold såsom at 

pengeinstituttet for erhvervskunder skal vurdere om ”eventuelle positive indtjening kan modstå 

sandsynlige stigninger i den variable rente”, hvilket vurderes ikke at være foreneligt med IAS 39. 

Det skyldes, at der iht. IAS 39 ikke må inddrages forventninger til fremtidige tab.  

 

Generelt vurderes det, at de uddybende regler i forhold til OIV-vurderingen er en indsnævring 

af OIV begrebet, og at indsnævringen af reglerne gør reglerne meget rigide. Der kan derfor være 

risiko for, at nedskrivningsbehovet ikke baseres på en helhedsbetragtning af kunden. Det kan 

                                                        

 

9 Jf. interviewreferat i bilag 4, linje 13 

10 Jf. interviewreferat i bilag 5, linje 5  
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resultere i, at OIV konstateres i forhold til flere kundeengagementer, end hvis IFRS-reglerne 

havde været anvendt, og dermed også i større nedskrivninger.   

 

7.1.1.3 Dokumentationskrav 

Finanstilsynet stiller en række krav til indhentning af dokumentation, samt krav om, at der for 

alle forhold, som indgår i OIV vurderingen, skal foreligge dokumentation, men tilsvarende krav 

fremgår ikke IAS 39.  

 

Finans Danmark mener, at disse krav ikke er IFRS-forenelige, men i stedet bør erstattes af en 

bestemmelse om, at forholdene kan sandsynliggøres (Finans Danmark, 2012). Dette vil svare 

til kravet i IAS 39.66, der angiver, at i tilfælde af manglende informationer, er det tilstrækkeligt 

at vurderingen er velunderbygget. Finanstilsynet vurderer imidlertid, at kravene til 

dokumentation har hjemmel i §16 i Bekendtgørelse om ledelse og styring af pengeinstitutter 

(Finanstilsynet, 2012, s. 9).   

 

7.1.1.4 Opgørelse af nedskrivning 

Finanstilsynets krav om, at opgørelsen af nedskrivningen kan baseres på enten det bedste skøn 

eller et sandsynlighedsvægtet skøn, er i overensstemmelse med IAS 39.  

 

7.1.1.5 Beregning af fremtidige pengestrømme 

Finanstilsynets præcisering i Bilag 10 af, hvilke beløb, der kan indgå som fremtidige 

pengestrømme i nedskrivningsberegningen, herunder krav til dokumentation og 

sandsynligheden, vurderes ikke at være i strid med IAS 39. Finanstilsynets opdeling af 

kundeforhold på hhv. aktivfinansierings- og indtjeningsfinansieringskunder findes imidlertid 

ikke tilsvarende i IAS 39. Kravet om at nedskrivningsberegningen for aktivfinansieringskunder 

alene må tage højde for dagsværdien (pkt. 42) af sikkerheden vurderes således ikke at være 

foreneligt med reglerne i IAS 39, som angiver at nedskrivningsberegningen skal baseres på det 

bedste skøn for et udfald af scenarier (IAS39.AG86). 
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Implementeringsrådet11 har i et nabotjek fra 13. maj 2016 behandlet de gældende danske 

nedskrivningsregler for finansielle instrumenter. De kritiserer ligeledes de danske 

nedskrivningsregler for at være betydeligt mere detaljerede og restriktive, samt administrative 

byrder forbundet med at dokumentere overholdelsen af de danske nedskrivningsregler. 

Implementeringsrådets vurdering er at de gældende nedskrivningsregler som fastlagt i Bilag 

10 og tilhørende vejledning er således et udtryk for overimplementering 

(Implementeringsrådet, 2016, s. 17-18). 

 

7.2 Sammenligning af IFRS 9 og udkast til Regnskabsbekendtgørelsen 

I nedenstående tabel er der foretaget en sammenligning af nedskrivningsreglerne i hhv. IFRS 9 

og Regnskabsbekendtgørelsen samt tilhørende Bilag 10 på et overordnet niveau. 

 

Tabel 7-2: Sammenligning af IFRS 9 og udkast til ændring af regnskabsbekendtgørelsen 

 IFRS 9 Ny regnskabsbekendtgørelse 

Nedskrivningsmodel Forventet tabsmodel Forventet tabsmodel 

Stadier 3 stadier for udviklingen i 

kreditrisiko 

3 stadier for udviklingen i 

kreditrisiko, samt svagt stadie 2 

Måling Stadie 1) 12-måneders 

forv. tab 

Stadie 2+3) Livstids forv. 

tab 

Stadie 1) 12-måneders forv. tab 

Stadie 2+3) Livstids forv. tab 

Stigning i kreditrisiko Ændring i 

sandsynligheden for 

misligholdes ift. første 

indregning 

Ændring i sandsynligheden for 

misligholdes ift. første 

indregning 

Gruppevis vurdering Ja, baseret på ens 

karakteristika 

Ja, baseret på ens karakteristika 

                                                        

 

11 Implementeringsrådet, der blev nedsat af regeringen i december 2015, har til formål at sikre at danske virksomheder ikke er 
underlagt strengere regulering end andre virksomheder i EU ved at rådgive om eksisterende regler og implementering af nye. Rådets 
nabotjek af eksistende regulering består af at undersøge om Danmark har implementeret regler der er mere byrdefuld sammenlignet 
med andre lande 
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 IFRS 9 Ny regnskabsbekendtgørelse 

Diskonteringsfaktor Effektive rente Effektive rente 

Opgørelse af tab Frit valg af model Frit valg, dog skal metode 

valideres  

Stikprøve som kontrol 

Sandsynlighedsvægtet 

udfald 

Ja Ja 

Kilde: IASB (2014) IFRS 9: Finansielle instrumenter, kapitel 5 og Finanstilsynet (2017c): Udkast til bekendtgørelse 

om ændring af Regnskabsbekendtgørelsen  

 

Det fremgår af ovenstående tabel, at Finanstilsynet overordnet set har implementeret 

nedskrivningsreglerne, som foreskrevet i IFRS 9, i Regnskabsbekendtgørelsen.  I den 

overordnede sammenligning indgår imidlertid ikke de uddybende regler for individuelle 

nedskrivninger i Bilag 10, der i høj grad er bevaret ift. gældende regler, samt en række nye 

tilføjelser. 

 

I Bilag 10 uddybes følgende emner: 

 Vurdering af væsentlig stigning i kreditrisiko. 

 Vurdering af kredit-værdiforringelse. 

 Opgørelse af forventet tab for hhv. stadie 1, 2 og 3. 

I de følgende afsnit sammenholdes reglerne i udkast til Bilag 10 med IFRS 9 med henblik på at 

vurdere, hvorvidt Bilag 10 er IFRS-foreneligt.  

 

7.2.1.1 Vurdering af væsentlig stigning i kreditrisiko 

Det fremgår af IFRS 9, afsnit 5, at IASB uddyber kravet om vurdering af betydelig stigning i 

kreditrisiko, hvoraf størstedelen af disse uddybende bestemmelser er implementeret direkte i 

Finanstilsynets Bilag 10. Dette gælder bl.a. forholdene vedrørende: 

 Kvalitative karakteristika. 

 Inddragelsen af aktivets løbetid i vurderingen. 

 Anvendelse af modeller med og uden PD. 
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 Formodningsregel om stigning i kreditrisiko før aktiv er kredit-værdiforringet og 30 

dages restance med betaling. 

Finanstilsynets minimumskrav for fastlæggelse af lav kreditrisiko, og hvornår der er sket en 

væsentlig stigning i kreditrisiko for både IRB-modeller og mere simple modeller, findes dog 

ikke tilsvarende i IFRS 9. Kravene vurderes ikke at være i strid med IFRS 9 ift. indregning og 

måling. Hvorvidt PD-kriterierne, som fastsat af Finanstilsynet, afviger fra praksis, og hermed 

kan betragtes som en overimplementering, er endnu uvist, og kan først vurderes efter at 

reglerne er trådt i kraft. I forhold til de fastsatte PD-kriterier har Finanstilsynet derfor også 

angivet, at der vil ske en opdatering af PD-kriterierne på baggrund af den praksis, der former 

sig i lande, der har betydning for Danmark (Finanstilsynet, 2017d, s. 1). Dette bifaldes af både 

FSR og Finans Danmark i deres høringssvar. (Finans Danmark, 2017, s. 2) (FSR - danske 

revisorer, 2017, s. 2). Finans Danmark har dog den holdning, at PD-kriterierne i første omgang 

slet ikke burde indgå i Regnskabsbekendtgørelsen som følge af, at hverken IASB eller Basel-

komiteen12/EBA13 har indarbejdet tilsvarende kriterier i deres retningslinjer (Finans Danmark, 

2017, s. 2) (FSR - danske revisorer, 2017, s. 2).  

 

7.2.1.2 Vurdering af kreditforringelse 

I forhold til vurderingen af, hvornår et aktiv er kreditværdiforringet, angiver IASB kun en liste 

med begivenheder, der indikerer, hvornår et udlån betragtes som værende kreditforringet i 

appendiks, mens Finanstilsynet har bevaret sin uddybning fra det gældende Bilag 1014. Disse 

uddybninger vurderes at ligge inden for de begivenheder, de har til formål at uddybe, men 

analysen ift. uddybningen af OIV reglerne i afsnit 7.1.1.2 vurderes i høj grad fortsat at være 

gældende. 

 

                                                        

 

12 Basel-komiteen udvikler standarder for regulering af banker og realkreditinstitutter 

13 EBA = European Banking Authority 

14 Jf. sammenligning af gældende Bilag 10 og udkast til Bilag 10 i opgavens bilag 2 
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7.2.1.3 Opgørelse af forventet tab 

Overordnet er kravene til opgørelsen af forventet tab, som beskrevet i IFRS 9, direkte 

implementeret i udkastet til den nye Regnskabsbekendtgørelse. Både iht. IFRS 9 og udkastet til 

Bilag 10 skal virksomheden opgøre det forventede tab som et sandsynlighedsvægtet skøn over 

forskellige mulige scenarier. Begge regelsæt specificerer også, at opgørelsen som minimum skal 

indeholde et scenarie, hvor virksomheden forventer at realisere et tab og ikke et tab, jf. 5.5.18 

og pkt. 49, og at det forventede tab maksimalt kan opgøres for kontraktens løbetid. 

 

7.2.1.3.1 Stadie 1 og 2 

Finanstilsynets krav om tilpasning af IRB-modeller og andre simple modeller uden PD til brug 

for opgørelsen af det forventede tab, vurderes at være et udtryk for implementering af kravet i 

IFRS 9, jf. pkt. 5.5.17 litra c, om at der skal tages højde for ”tidligere begivenheder, aktuelle 

forhold samt prognoser om fremtidige økonomiske forhold”. 

 

Finanstilsynets krav om, at opgørelsen af forventede fremtidige pengestrømme skal tage 

udgangspunkt i, hvorvidt der er tale om hhv. erhvervskunde, privatkunde og landbrugskunde, 

findes dog ikke tilsvarende i IFRS 9, og må anses som værende en indsnævring af IFRS 9. Kravet 

er i øvrigt en videreførelse af de gældende regler i Bilag 10. 

 

Finanstilsynet har defineret en ”ekstra” kategori under stadie 2 kunder, betegnet svagt stadie 

2, som ikke findes i IFRS 9. Denne kategori hører sammen med stadie 3 kunder, hvor opgørelsen 

af tab skal suppleres med stikprøvevist udvalgte vurderinger. Både definitionen af svagt stadie 

2 kunder samt kravet om at supplere opgørelsen med stikprøvevurdering har således ikke 

hjemmel i IFRS 9, men strider omvendt heller ikke direkte imod kravene i IFRS 9. Derfor 

vurderes disse krav at være et udtryk for overimplementering, da Finanstilsynets retningslinjer 

går videre end minimumskravene i EU-reguleringen.  

 

7.2.1.3.2 Stadie 3 

For kunder i stadie 3 stiller Finanstilsynet krav om inddragelse af et salgsscenarie i forbindelse 

med opgørelsen af det forventede kredittab. IFRS 9 stiller ikke krav til, hvilke scenarier der 

inddrages i opgørelsen, men alene, at opgørelsen baseres på mulige og sandsynlige udfald. Hvis 
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det er usandsynligt, at et salgsscenarie lægges til grund for opgørelsen af tab, vil kravet være i 

modstrid med IFRS 9, og således ikke IFRS-foreneligt. Samme betragtning gælder for 

Finanstilsynets krav om, at opgørelsen for aktivfinansieringskunder skal forudsætte 

tvangsrealisation/realistisk akkord af aktiver stillet til sikkerhed.  

 

Finanstilsynets krav om minimum at inddrage et eller flere scenarier, der leder til et større 

forventet tab, end ved salgsscenariet, når kunden får mulighed for at forbedre sin økonomiske 

situation, jf. pkt. 75, vurderes også at være i modstrid med IFRS 9. IASB angiver netop i IFRS 9, 

at formålet med et sandsynlighedsvægtet skøn hverken er at vurdere et worst- eller best- case 

scenarie, jf. B5.5.41. 

 

Finanstilsynets videreføring af krav vedrørende aktivfinansieringskunder, for hvilken værdi 

aktiver skal værdiansættes til, vurderes at være en overimplementering i forhold til IFRS 9, idet 

Finanstilsynets retningslinjer går videre end minimumskravene i EU-reguleringen. Denne 

betragtning deles ligeledes af Finans Danmark, hvor de i deres høringssvar foreslår at den 

udgår (Finans Danmark, 2017, s. 8).  

 

7.3 Indsnævringen af nedskrivningsreglernes indflydelse på IFRS-
forenelighed 

I afsnit 4.3.1 forklares det, at IFRS-forenelighed relaterer sig til indregning og måling, samt at 

ingen regler må være i modstrid med de internationale regler. Det fremgår endvidere, at 

reglerne i Regnskabsbekendtgørelsen - både i den gældende og udkastet til den ændrede 

version - er en indsnævring af de internationale nedskrivningsregler. Indsnævringen vurderes 

at ligge indenfor rammen af IAS 39/IFRS 9, og er dermed også umiddelbart IFRS-forenelige. I 

den forbindelse vurderes det derfor at være relevant at analysere, om en indsnævring af 

reglerne også kan betegnes som værende IFRS-foreneligt.  

 

Indsnævringen af de internationale nedskrivningsregler må alt andet lige resultere i, at 

nedskrivninger opgjort efter de internationale nedskrivningsregler kan resultere i alle de 

mulige nedskrivninger som Regnskabsbekendtgørelsen tillader, mens nedskrivninger opgjort 

efter reglerne i Regnskabsbekendtgørelsen ikke nødvendigvis vil kunne resultere i alle de 
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mulige nedskrivninger, som de internationale regnskabsregler tillader. Dette forhold kan 

illustreres ved hjælp af nedenstående Euler-diagram. 

Figur 7-1: Illustration af indsnævret nedskrivningsregler 

 

Indsnævringen af nedskrivningsreglerne i Regnskabsbekendtgørelsen kan resultere i både et 

større nedskrivningsbehov på et tidligere tidspunkt, end hvis reglerne i IAS 39/IFRS 9 følges. 

Dette kan fx illustreres ved de fastsatte PD-kriteerier for, hvornår der er sket en væsentlig 

stigning i kreditrisikoen ifølge retningslinjerne i udkastet til Bilag 10. Hvis PD-kriterierne 

vurderes at være lavere end den praksis andre europæiske pengeinstitutter anlægger, vil 

reglerne i Bilag 10 medføre, at et aktiv overgår til stadie 2, hvor et levetids forventet tab skal 

indregnes tidligere, end hvis IFRS 9 havde været anvendt. Hermed ses det, at de indsnævrede 

regler kan resultere i en mernedskrivning på et tidligere tidspunkt. 

 

Figur 7-2: Forskel mellem Bilag 10 og IFRS 9 

 

Hvis IFRS-forenelighed derfor alene tolkes som at Regnskabsbekendtgørelsen ligger inden for 

rammerne af de internationale regnskabsregler med hensyn til indregning og måling, må 

indsnævringen af nedskrivningsreglerne betragtes som værende IFRS-forenelige. Men hvis 
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IFRS-forenelighed tolkes som at det er muligt at beregne nedskrivningsbehovet efter de 

internationale regnskabsregler, må indsnævringen af nedskrivningsreglerne betragtes som 

værende ikke IFRS-forenelige. 

 

7.4 Delkonklusion 

Det kan på grundlag af gennemgangen af de danske nedskrivningsregler og IFRS-forenelighed 

konkluderes, at de gældende nedskrivningsregler i Regnskabsbekendtgørelsen generelt er i 

overensstemmelse med principperne for nedskrivning af udlån i IAS 39. Dog indeholder Bilag 

10 en række bestemmelser om, hvilke elementer, som skal indgå i beregningen af de fremtidige 

pengestrømme, herunder, at der bl.a. skal tages højde for forventede fremtidige tab, hvilket ikke 

er i overensstemmelse med den faktiske tabsmodel. Herudover fastsætter Finanstilsynet 

bestemmelser om, hvilken værdi sikkerheder skal opgøres til i tabsberegningen, hvilket i IAS 

39 skal være den værdi, der repræsenterer det bedste skøn.  

 

Nedskrivningsreglerne i udkastet til ændring af Regnskabsbekendtgørelsen kan ligeledes 

overordnet konkluderes at være i overensstemmelse med principperne for nedskrivning af 

udlån i IFRS 9. Dog vurderes Finanstilsynets uddybning af, hvordan nedskrivningsberegningen 

for aktiver i stadie 3 skal foretages ikke at være IFRS-foreneligt, da bilag 10 stiller krav til, hvilke 

scenarier, der skal indgå, mens IFRS 9 alene stiller krav om mulige udfald.  

 

Da det ikke kan udelukkes, at der kan være situationer, hvor indregning og måling af 

nedskrivninger på udlån beregnet efter reglerne i IAS39/IFRS 9 vil give et resultat, som ikke vil 

opfylde retningslinjerne i Bilag 10, må det konkluderes, at indsnævringen samlet set ikke kan 

være IFRS-forenelig. 

8 Danske nedskrivningsregler belyst ved Begrebsrammen 

I dette afsnit analyseres det, hvorvidt Finanstilsynets indsnævring af de internationale 

nedskrivningsregler i det gældende Bilag 10, samt udkastet til et nyt Bilag 10, ligger inden for 

de normative rammer fastlagt i Begrebsrammen, og dermed bidrager til at fremme 

regnskabsbrugerens informationsbehov. Analysen bygger på regnskabsteorien beskrevet i 

afsnit 3. 
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8.1 Informationsbehov 

Ifølge Begrebsrammen vil oplysningerne i regnskabet vedrørende udlån bidrage til at opfylde 

regnskabsbrugernes informationsbehov, såfremt oplysningerne opfylder kravene til de 

kvalitative egenskaber. Da det primære formål med regnskabet i Begrebsrammen vurderes at 

være regnskabsbrugernes informationsbehov, bør den danske uddybning af reglerne som 

minimum stille de primære regnskabsbrugere lige eller bedre, hvis de skal leve op til reglerne 

fastlagt i Begrebsrammen. 

 

8.1.1 Regnskabsbrugere 

Ifølge Begrebsrammen er de primære regnskabsbrugere eksisterende og potentielle 

investorer, långivere og kreditorer. I og med at pengeinstitutter driver reguleret virksomhed 

må Finanstilsynet, der har til formål at føre tilsyn med finansielle virksomheder, også anses for 

værende primære regnskabsbrugere. Regnskabsbrugernes informationsbehov sikres ved at 

reglerne bidrager til, at de kvalitative egenskaber er opfyldt.  

  

8.2 Fundamentale kvalitative egenskaber 

De fundamentale kvalitative egenskaber, som Bilag 10 skal opfylde for at bidrage til at 

regnskabsbrugernes informationsbehov dækkes, er troværdig repræsentation og relevans. 

 

8.2.1 Troværdig repræsentation 

I forbindelse med vurderingen af tilstrækkeligheden af bankernes kapitalgrundlag og 

individuelle solvensbehov, er nedskrivningsreglerne for udlån vigtige, da det er disse regler 

som skal sikre, at udlån præsenteres med en troværdig værdi i regnskaberne. Hvis de foretagne 

nedskrivninger er for små, fremstår udlånene med en for høj værdi, hvilket fører til en 

overvurdering af den kapital, som pengeinstitutter har til rådighed (Christiansen, Dolberg, 

Hove, Rostrup-Nielsen, & Stage, 2017, s. 305). Det Systemiske Risikoråd15 vurderer derfor, at 

                                                        

 

15 Det Systemiske Risikoråd, der er oprettet i forbindelse med ESRB’s (European Systemic Risk Board) anbefaling om at medlemslande 
har et nationalt systemisk risikoråd. Rådet har til arbejde at identificere og minimere systemisk risici i form af overvågning af det 
finansielle system, henstilling af politik tiltag og evaluerer politiske tiltag. 
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der er behov for en uddybning af nedskrivningsreglerne for at sikre en troværdig 

repræsentation af udlån. I en pressemeddelelse udtaler Rådet bl.a., at: ”Erfaringen fra 

finanskrisen er, at der kan være behov for at præcisere internationale standarder for at undgå 

uensartede fortolkninger. Uensartede fortolkninger kan skabe stor usikkerhed om de enkelte 

institutters faktiske soliditet, som det var tilfældet for nogle institutter forud for indførelsen af det 

nuværende Bilag 10 til Regnskabsbekendtgørelsen.” (Det Systemiske Risikoråd, 2016).  

 

I forhold til kritikken af nedskrivningsreglerne i IAS 39, der går på, at der bliver indregnet for 

få nedskrivninger for sent, kan indsnævring af nedskrivningsreglerne, der har til formål at sikre 

tilstrækkelige nedskrivninger og ensartet praksis i Bilag 10, bidrage til en mere troværdig 

repræsentation. Men hvis reglerne i Bilag 10 i stedet resulterer i, at nedskrivningerne 

overvurderes, bidrager de ikke til en troværdig repræsentation, men blot en forskydning af 

problemet fra undervurdering til overvurdering. 

 

Eftersom de nye nedskrivningsregler i IFRS 9 har til formål at sikre tilstrækkelige 

nedskrivninger, og hermed en troværdig repræsentation af udlån i balancen, er der en risiko 

for, at uddybningen af reglerne i udkast til Bilag 10 resulterer i en overvurdering af 

nedskrivningerne.  

 

8.2.1.1 Neutralitet 

Neutralitet er med til at sikre en troværdig repræsentation, dvs. reglerne i Bilag 10 må ikke 

fremme en særlig adfærd hos den regnskabsaflæggende virksomhed. Det gældende Bilag 10 er 

blevet kritiseret for at bryde med IASB’s neutralitetsprincip, og i stedet bygge på et 

forsigtighedsprincip. Finans Danmark skriver fx, at det ”er et brud med de internationale 

regnskabsreglers neutralitetsprincip… såvel som det flere steder i bilaget (Bilag 10, indsat her) 

eksplicit understreges, at banker i fremtiden skal anvende forsigtighedsprincip” (Finans 

Danmark, 2012, s. 1). 

 

Selvom IASB har genindført forsigtighed til at understøtte neutralitetsprincippet, er det alene i 

forbindelse med fastlæggelsen af skøn, og ikke en legitimering af systematisk overvurdering af 

omkostninger og undervurdering af indtægter (asymmetrisk forsigtighed).  
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En række af reglerne i det gældende Bilag 10 bryder imidlertid med neutralitetsprincippet. Fx 

ved opgørelsen af forventede fremtidige pengestrømme kræves det både i pkt. 39 og pkt. 40, at 

”betalingerne er opgjort i overensstemmelse med reglerne, herunder at de forventede indtægter 

ikke er sat for højt, og de forventede omkostninger ikke er sat for lavt”. Ligeledes ses det i pkt. 41 

ved, at ”der et særligt krav til, at der foreligger dokumentation for, at værdien ikke er sat for højt.” 

Havde retningslinjerne opfyldt neutralitetsprincippet, havde der ligeledes været krav om at 

indtægterne ikke var sat for lavt, og omkostningerne ikke sat for højt. 

 

Brudene med neutralitetsprincippet i pkt. 39 og 40 er fjernet i udkastet til Bilag 10, mens kravet 

om dokumentation for at værdien ikke er sat for højt i pkt. 41 fortsat er til stede, jf. udkast til 

Bilag 10, pkt. 91. Herudover er der indarbejdet en række nye regler, der bryder med 

neutralitetsprincippet, fx pkt. 56, hvor det fremgår: 

 

”Opgørelse af forventet tab på baggrund af porteføljer af finansielle aktiver må ikke give 

virksomheden samlede forventede tab, som er væsentligt mindre, end hvis virksomheden foretog 

individuelle vurderinger af de finansielle aktiver” (Finanstilsynet, 2017c). 

 

Finanstilsynets indsnævring af udfaldsrummet for ledelsesmæssige skøn ved udarbejdelse af 

Bilag 10 indeholder dog også en række regler, som understøtter neutralitet, ved at der udøves 

forsigtighed i forbindelse med udarbejdelse af skøn. Fx ses det i udkast til Bilag 10 pkt. 58:  

 

”Virksomheden skal være særlig opmærksom ved sin værdiansættelse af sikkerheder ved opgørelse 

af forventet tab for vanskeligt omsættelige aktiver og for øvrige aktiver, hvor dets erfaringer med 

indtægter og omkostninger fra realisation er begrænsede eller ikke er aktuelle. Tilsvarende 

gælder for sikkerheder, hvor virksomheden mangler nogle af de oplysninger, som kræves for at 

have et tilstrækkeligt grundlag for værdiansættelse af sikkerheden.” (Finanstilsynet, 2017c). 

 

8.2.1.2 Fuldstændighed 

Fuldstændighed er med til at sikre en troværdig repræsentation ved, at al information omkring 

de underliggende fænomener inkluderes. I både det gældende Bilag 10 og udkastet til Bilag 10 

indsnævres reglerne for opgørelsen af de forventede fremtidige pengestrømme væsentligt for 

aktivfinansieringskunder. Dette ses fx ved, at værdiansættelse af ejendomme skal ske til 
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salgspris inden for 6 måneder. Hermed er der en risiko for, at en række oplysninger, der er 

væsentlige for opgørelsen af det forventede tab, ikke inddrages, fordi de ikke opfylder 

kriterierne i Bilag 10, og dermed også en risiko for, at informationen ikke er fuldstændig.  

 

8.2.1.3 Fejlfri 

Fejlfri information i forhold til værdiansættelsen af udlån er i praksis umuligt, da der ikke er 

nogen officiel markedspris at værdiansætte ud fra. Derfor foretages værdiansættelsen på 

baggrund af et skøn, hvor der altid vil være usikkerhed. IASB angiver i IAS 39, at ”Anvendelse af 

rimelige skøn en vigtig del af udarbejdelsen af årsregnskaber, og påvirker ikke disses 

pålidelighed.” jf. IAS 39.62 (EU Kommisionen, 2008).   

 

8.2.2 Relevans 

Reglerne i Bilag 10 og udkast til Bilag 10 understøtter relevansbegrebet i forhold til 

regnskabsoplysninger, hvis regnskabsbruger kan bruge den afledte information til at analysere 

på pengeinstituttets fremtid (prognoseopgaven), samt bekræfte tidligere vurderinger 

(bekræftelsesværdi). Et væsentligt element, som indgår i investorernes vurdering af banker, er 

deres kapitalbehov, og jf. beskrivelsen i afsnit 8.2.1, er der en tæt sammenhæng mellem 

størrelsen på nedskrivningen af udlån og kapitalkrav. Hvis indsnævringen af reglerne i Bilag 10 

bidrager til, at nedskrivningerne overvurderes, så resulterer det i en undervurdering af de 

underliggende aktiver, og dermed en overvurdering af kapitalbehovet. Reglerne vil således ikke 

understøtte relevansen af regnskabsinformationerne, eftersom regnskabsbruger ikke kan 

forudsige det ”faktiske” kapitalbehov på baggrund af oplysningerne i regnskabet. 

 

Der var dog en række udfordringer med IAS 39, jf. beskrivelsen i afsnit 6.1, der resulterede i, at 

der kan forekomme for få nedskrivninger. I forhold til disse udfordringer kan indsnævringen af 

nedskrivningsreglerne i Bilag 10 bidrage til at øge relevansen af regnskabsinformationen ved 

at sikre tilstrækkelige nedskrivninger. Men i forhold til IFRS 9, hvor nedskrivningen vha. den 

forventede tabsmodel rykkes frem, vurderes det, at der ikke er den samme risiko for 

utilstrækkelige nedskrivninger, og der er derfor risiko for, at reglerne i udkastet til Bilag 10 

underminerer relevansbegrebet. 
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8.3 Forstærkende kvalitative egenskaber 

Relevant og troværdig repræsentation styrkes ved, at informationen er verificerbar, forståelig, 

rettidig og sammenlignelig.  

 

8.3.1.1 Verificerbarhed 

Verificerbarhed betyder, at der er en vis grad af enighed omkring størrelsen på nedskrivningen. 

Bilag 10 blev netop indført fordi Finanstilsynet vurderede, at de internationale 

nedskrivningsregler tillod et for bredt nedskrivningsinterval pga. muligheden for at anvende 

ledelsesmæssige skøn. En indsnævring af reglerne mindsker muligheden for at forskellige 

uafhængige parter opnår væsentligt forskellige resultater for nedskrivningsbehov for samme 

udlån, svarende til at variansen mindskes, jf. nedenstående figur.  

 

Figur 8-1: Graden af verificerbarhed ved hhv. Regnskabskendtgørelsen og internationale regnskabsregler 

 

Verificerbarheden forstærker dog alene den finansielle rapportering, hvis informationen 

samtidig er troværdig og relevant. 

 

8.3.1.2 Sammenlignelighed 

Sammenlignelighed sikrer relevant og troværdig information ved at gøre det muligt at 

sammenligne virksomheder med hinanden, og virksomheder over tid. 

 IFRS-forenelighedsprincippet blev netop indført for at sikre sammenlignelighed mellem 

unoterede og noterede pengeinstitutter, jf. afsnit 4.3.1 I 2016 aflagde 20% af de danske 

Regnskabsbekendtgørelsen 

Internationale 

regnskabsregler 
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pengeinstitutter deres koncernregnskab efter de internationale regnskabsregler, mens 80% af 

pengeinstitutterne (unoterede/ikke-koncerner) aflagde efter reglerne i 

Regnskabsbekendtgørelsen16.  

8.3.1.2.1 National sammenlignelighed 

Finanstilsynet17 og Finans Danmark18 er begge af den opfattelse, at reglerne i det gældende 

Bilag 10 har sikret en mere ensartet nedskrivningspraksis, og dermed øget 

sammenligneligheden af de danske pengeinstitutters regnskabsoplysninger vedrørende udlån.  

 

Martin Thygesen er enig i, at bilag 10 har resulteret i en mere ensartet nedskrivningspraksis, 

men ikke nødvendigvis det rigtige niveau, henset til de faktisk forventede tab. Han udtaler, at 

hvis formålet med bilag 10 var at sikre en mere sammenlignelig nedskrivningspraksis for 

danske pengeinstitutter, så har bilag 10 været en succes, men hvis formålet var, at 

nedskrivningerne skal være et udtryk for det bedste bud for forventede tab, så er bilag 10 ikke 

nødvendigvis en succes19. 

 

Efter indførelsen af Bilag 10 i 2012 kunne moderselskaber ikke længere aflægge regnskab efter 

IFRS. Før denne ændring må det antages, at behovet for IFRS-forenelighed var stort i forhold til 

at sikre, at unoterede og noterede danske banker kunne sammenligne sig med hinanden, da der 

var mulighed for at noterede og unoterede moderselskaber aflagde efter forskellige regelsæt. 

Efter ændringen vurderes det imidlertid, at kravet til IFRS-forenelighed ift. national 

sammenligning, er være mindre vigtig, da alle pengeinstitutter nu følger samme regelsæt for 

deres moderselskabsregnskaber. IFRS-forenelighed vurderes dog forsat at være yderst vigtig i 

forhold til international sammenligning.  

 

                                                        

 

16 Kilde: Pengeinstitutters årsrapporter for år 2016 og egen beregning. Kilde til de enkelte pengeinstittuers års-rapporter er angivet i 
bilag 3 

17 Jf. interview i bilag 4, linje 26  

18 Jf. interview i bilag 5, linje 67 

19 Jf. interview i bilag 5,  linje 48 
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8.3.1.2.2 International sammenlignelighed 

De gældende nedskrivningsregler i Bilag 10 er særligt blevet kritiseret for at mindske graden 

af sammenlignelighed i forhold til andre nordeuropæiske banker. I Implementeringsrådets20 

nabotjek er det deres vurdering, at nedskrivningsreglerne ikke er konforme med den IFRS 

praksis øvrige lande anlægger, da der ikke er andre EU-lande der på tilsvarende vis har indført 

særlige nationale nedskrivningsregler. I forhold til implementering af IFRS 9 i 

Regnskabsbekendtgørelsen er det således Rådets anbefaling, at Bekendtgørelsen ikke bør 

indeholde anvisninger, som ikke er IFRS-forenelige eller som ikke er konforme med 

nordeuropæisk praksis (Implementeringsrådet, 2016, s. 17-18).  

 

Finanstilsynet har da netop også haft det som ambition at ”styrke sammenligneligheden af 

nedskrivningsniveauer mellem de danske kreditinstitutter og øvrige nordeuropæiske banker” 

(Finanstilsynet, 2017b). Finanstilsynet oplyser imidlertid i interview, at sammenlignelige 

nedskrivningsregler i forhold til de øvrige nordeuropæiske lande er svært at opnå, da der er 

forskellige andre regler og hensyn, som spiller ind21. Her tænkes fx på de tyske og franske 

regnskabsregler, der er lavet ud fra et princip om kreditorbeskyttelse. Implementeringsrådet 

har dog ikke kendskab til, at andre EU-lande implementerer nationale nedskrivningsregler når 

IFRS 9 træder i kraft  (Implementeringsrådet, 2016, s. 17-18).  

 

Hermed ses det, at bevaringen af Bilag 10 strider imod Implementeringsrådets anbefalinger, og 

mindsker graden af international sammenlignelighed for danske pengeinstitutter.  

 

Martin Thygesen (Finans Danmark) mener endda, at indførelsen af Bilag 10 konkret har 

resulteret i en unødvendig høj non-performing loan ratio for danske banker sammenlignet med 

andre nordeuropæiske banker. De danske banker er således kommet til at se svagere ud, end 

                                                        

 

20 Implementeringsrådet, der blev nedsat af regeringen i december 2015, har til formål at sikre at danske virksomheder ikke er 
underlagt strengere regulering end andre virksomheder i EU ved at rådgive om eksisterende regler og implementering af nye. Rådets 
nabotjek af eksistende regulering består af at undersøge om Danmark har implementeret regler der er mere byrdefuld sammenlignet 
med andre lande 

21 Jf. interview med Finanstilsynet i bilag 4, linje 62 og linje 92 
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boniteten af kundeporteføljerne berettiger22. Dette har en stor konsekvens for banker, der er 

europæisk eller internationalt orienteret. 

 

Det i forhold til national og international sammenlignelighed bemærkes, at IFRS-

forenelighedsprincippet er et frivilligt princip vedtaget af Finanstilsynet. Sammenligneligheden 

må derfor alt andet lige være bedre, end hvis Finanstilsynet ikke havde valgt et IFRS-

forenelighedsprincip, uagtet hvor IFRS-foreneligt Regnskabsbekendtgørelsen er. Hvorvidt 

reglerne i Bilag 10 stiller regnskabsbruger bedre i forhold til informationsbehov, afhænger af, 

hvorvidt regnskabsbrugeren kan forstå princippet om IFRS-forenelighed. Fx at 

regnskabsbrugeren er bekendt med, at det ikke nødvendigvis er alle regler fra IFRS, der er 

implementeret i Regnskabsbekendtgørelsen, og der derfor aldrig kan være tale om muligheden 

for en direkte sammenligning af et regnskab aflagt efter IFRS, og et regnskab aflagt efter 

Regnskabsbekendtgørelse.  

 

8.3.1.2.3 Sammenlignelighed over tid 

Sammenlignelighed over tid forstærkes ved, at der er kontinuitet i både anvendt 

regnskabspraksis, og i den regulering, som virksomhederne skal følge. Nedskrivningsreglerne 

for danske pengeinstitutter har de seneste 13 år undergået en række væsentlige ændringer ad 

flere omgange, som illustreret i nedenstående tidslinje. 

 

Figur 8-2: Tidslinje over ændringer til Regnskabsbekendtgørelsen 

 

 

                                                        

 

22 Jf. interview i bilag 5, linje 115 
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IFRS-forenelighedsprincippet medfører, at når regnskabsprincipperne i de internationale 

regnskabsregler ændres væsentligt, er det også nødvendigt at foretage en ændring af 

Regnskabsbekendtgørelsen for at bevare IFRS-foreneligheden. Men hverken indførelsen af 

Bilag 10 i 2012 eller den tilhørende vejledning fra 2014 var en streng nødvendighed. 

 

Da Finanstilsynet indførte Bilag 10 i 2012, var IASB allerede i gang med færdiggørelsen af 

udkastet til IFRS 9, og Finanstilsynet er derfor blevet kritiseret for timingen af ændringen af 

Regnskabsbekendtgørelsen i forhold til, at reglerne ville blive ændret ad flere omgange. Lokale 

Pengeinstitutter skriver fx i deres høringssvar: ”Tilsynet synes med sit udspil til nye 

nedskrivningsregler at have foruddiskonteret de fremtidige forventningsbaserede regler og 

indfortolket disse i de gældende OIV regler uagtet, at der herved sker en forvridning af de 

gældende OIV regler, som ikke kan rumme de kommende forventningsbaserede 

nedskrivningsregler” (Lokale Pengeinstitutter, 2012, s. 1). 

 

Finanstilsynet vurderede imidlertid, at der fortsat var et behov for indførelsen af Bilag 10, da 

der i forhold til IFRS 9 var en forventning om, at der ikke ville forekomme ændringer til 

beregningen af lån, der var værdiforringet. Finanstilsynet skrev i sit høringssvar til det 

gældende Bilag 10, at ”det netop [er] området vedrørende individuelle nedskrivninger på udlån, 

der udviser svaghedstegn, som Finanstilsynet med udkastet til ny regnskabsbekendtgørelse giver 

mere præcise anvisninger til håndteringen af” (Finans Danmark, 2012, s. 4).  

 

Man kan sige, at Finanstilsynets med indførelsen af Bilag 10 har mindsket kontinuiteten af 

reglerne for nedskrivninger, og dermed sammenligneligheden over tid, men samtidig har man 

foruddiskonteret en række af de mernedskrivninger, der forventes at fremkomme ved 

indførelsen af den forventede tabsmodel.  

 

Hvorvidt udkastet til Bilag 10 bidrager til kontinuitet, afhænger af, om bilaget foruddiskonterer 

et behov for en uddybning af reglerne for at sikre ensartethed og tilstrækkelige nedskrivninger, 

eller om Bilag 10 på et tidspunkt senere hen fjernes. 
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8.3.1.3 Rettidighed 

Rettidighed understøtter relevans og troværdighed ved at sikre, at oplysninger bliver 

tilgængelige tids nok, til at de kan gøre en forskel for regnskabsbrugeren beslutning.  

En af udfordringerne ved nedskrivningsreglerne i IAS 39 var, at der ikke tids nok blev 

konstateret OIV, og dermed heller ikke nedskrevet rettidigt i forhold til at reflektere bankernes 

kapitalbehov. Dansk Aktionærforening mener, at Bilag 10 netop var med til at sikre rettidighed, 

og skriver i deres høringssvar, at det er positivt at ”nedskrivninger på udlån gøres mere tydelige 

og strammes, så de svarer til de forventninger om rettidig omhu, som de fleste investorer og 

kunder i pengeinstituttet har” (Dansk Aktionærforening, 2012: 1).  Rettidig omhu er dog ikke et 

anerkendt regnskabsprincip, og det kan tænkes, at det Dansk Aktionærforening i stedet mener 

forsigtighed, som dog netop var det, som reglerne i IAS 39 forsøgte at gøre op med. 

Nedskrivningsreglerne i IFRS 9 har til formål at sikre rettidige nedskrivninger, hvor 

indsnævringen af, hvornår et aktiv bevæger sig mellem de 3 stadier, risikerer at forvride 

rettigheden i forhold til en forbedring af aktivets kreditrisiko. 

 

8.3.1.4 Forståelighed 

Forståelighed betyder, at regnskabsbruger på baggrund af sit generelle kendskab til 

regnskabsreglerne kan forstå regnskabet. Finans Danmark mente at indførelsen af Bilag 10 var 

”uhensigtsmæssigt og helt uforståeligt for regnskabslæseren, hvis reglerne ikke er i 

overensstemmelse med international IFRS-regnskabspraksis”. Det vurderes imidlertid primært 

at være i forhold til udenlandske investorer, at dette er en udfordring, mens at det må forventes 

at danske investorer kan forstå forskellen mellem IFRS og den IFRS-forenelige 

regnskabsbekendtgørelse. Dog kan det være svært for regnskabsbruger at skelne mellem, hvor 

stor en del af nedskrivningen, der er en konsekvens af Bilag 10 – både i det gældende, så vel 

som for udkastet til ændringen af Regskabsbekendtgørelsen.  

 

8.4 Delkonklusion 

Analysen af nedskrivningsreglerne i forhold til IASBs normative Begrebsramme kan 

opsummeres i nedenstående tabel. 
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Tabel 8-1: Danske nedskrivningsregler belyst ved Begrebsrammen 

Kvalitative egenskaber Bilag 10 Udkast til Bilag 10 

Troværdig repræsentation Delvist Nej 

Neutral Nej Nej 

Fuldstændig Nej Nej 

Fejlfri Nej Nej 

Relevans Ja Nej 

Verificerbar Muligvis Muligvis 

National sammenlignelighed Ja Ja  

International sammenlignelighed Nej Nej 

Rettidighed Ja Nej 

Forståelighed Nej Nej 

 

Det kan på baggrund af ovenstående analyse og opsummering konkluderes, at de uddybende 

regler i det gældende Bilag 10 bidrager til relevant information og delvist troværdig 

repræsentation ved at sikre tilstrækkelige nedskrivninger og national sammenlignelighed i 

form af en ensartet praksis. Dog er de understøttende kvalitetskrav for troværdig 

repræsentation bestående af neutralitet, fuldstændighed og fejlfri ikke opfyldt . Bilag 10  bryder 

med neutralitet, ved at der i en række punkter stilles krav om assymetrisk forsigtighed ved 

værdiansættelse og fuldstændighed, ved at der risiko for at indsnævringen resulterer i at 

relevant information ved opgørelsen af nedskrivningen ikke kan indgå. Hermed ses det at 

måden, hvorpå troværdig repræsentation opnås imidlertid ikke er i overensstemmelse med de 

normative rammer, som IASBs Begrebsramme fastlægger. I forhold til udkastet til Bilag 10, 

bidrager det ikke til en troværdig repræsentation, da der fortsat er en række punkter i udkastet, 

der bryder med neutralitetsprincippet, samt at de fastsatte minimumskrav, gør at der ikke kan 

anlægges et fuldsændigt billede ved vurderingen af ændring i kreditrisiko og 

nedskrivnignsbehov. I begge tilfælde, er der mulighed for at Bilag 10 bidrager til 

verificerbarhed, samt national sammenlignelighed, men da disse kvalitetskrav alene er 

forstærkende, vil de ikke bidrage til øget informationsnytte når de fundamentale krav ikke 

opfyldes.  
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9 Diskussion 

I dette afsnit diskuteres det, hvorvidt der fortsat er behov for en uddybning af de danske 

nedskrivningsregler efter implementeringen af IFRS 9. Dette gøres med udgangspunkt i en 

diskussion af, hvorvidt implementeringen af IFRS 9 sikrer tilstrækkelige nedskrivninger på 

udlån, om der fortsat er mulighed for betydelige ledelsesmæssige skøn i IFRS 9 i forhold til 

nedskrivningsreglerne i IAS 39, samt hvorvidt Bilag 10 i Regnskabsbekendtgørelsen fremmer 

den primære regnskabsbrugers informationsbehov. 

 

9.1 Tilstrækkelige nedskrivninger 

Finanstilsynets argument for at indføre af Bilag 10 var oprindeligt, at reglerne i IAS 39 ikke 

resulterede i tilstrækkelige nedskrivninger som følge af, at reglerne gav plads til for store 

ledelsesmæssige skøn. I forhold til formålet med retningslinjerne i Bilag 10 - altså at sikre 

tilstrækkelige nedskrivninger, og herunder fastlæggelsen af, hvornår en 

nedskrivningsberegning skal foretages - kan det diskuteres, om der fortsat er behov for de 

uddybende retningslinjer for nedskrivning af udlån i pengeinstitutter. Det skyldes, at den 

forventede tabsmodel, som er indarbejdet i IFRS 9, har rykket tidspunktet for, hvornår 

nedskrivningen skal indregnes frem til tidspunktet inden, der er sket en værdiforringelse. Det 

vil alt andet lige resultere i flere nedskrivninger end under nedskrivningsmodellen i IAS 39, 

men om nedskrivningerne er tilstrækkelige, afgøres af definitionen af begrebet ”tilstrækkeligt”. 

Svaret på, hvad der er tilstrækkeligt, afhænger efter min mening i høj grad af, hvorvidt det er 

neutralitetsprincippet eller forsigtighedsprincippet, der i forhold til nedskrivningssituationen 

sikrer det retvisende billede. Eftersom IASB i sin begrebsramme angiver, at 

neutralitetsprincippet resulterer i det retvisende billede, må det antages, at IFRS 9, der er 

udarbejdet af IASB, vil resultere i tilstrækkelige nedskrivninger på udlån. 

 

Herudover vurderes IFRS 9 netop at være udtryk for en mere forsigtig tilgang til 

nedskrivningerne end i IAS 39 i kombination med neutralitetsprincippet. Der er derfor efter 

min opfattelse ikke længere den samme udfordring med utilstrækkelige nedskrivninger, som 

der var under IAS 39, hvor der alene kunne nedskrives på indtrufne tab. Det er derfor samtidig 

min vurdering, at en uddybning af nedskrivningsreglerne i forhold til at sikre tilstrækkelige 

nedskrivninger ikke længere er en nødvendighed. 



Implementering af IFRS 9 i Regnskabsbekendtgørelsen 

- Analyse af Finanstilsynet s uddybende nedskrivningsregler for udlån i danske pengeinstitutter - 

 

Diskussion  s. 76 af 146  Råderummet for ledelsesmæssige skøn 

 

Det var således heller ikke hverken Finans Danmarks23 eller Lokale Pengeinstitutters 

opfattelse, at der fortsat er behov for Bilag 10. Formanden for Lokale Pengeinstitutter Claus E. 

Petersen udtalte på LOPI’s årsmøde i 2016: 

”..med indførelsen af de mere forsigtige og forventningsbaserede nedskrivningsregler, synes det 

klart, at der fra 2018 ikke længere vil være grundlag for at opretholde de særlige danske 

nedskrivningsregler, der blev indført i 2012. For de indviede tænker jeg her konkret på 

Regnskabsbekendtgørelsens Bilag 10” (Bentow, Skouboe, & Mandrup, 2016) 

 

9.2 Råderummet for ledelsesmæssige skøn 

Nedskrivning på udlån involverer i høj grad brugen af skøn. Jens Berg, direktør i Finanstilsynet, 

udtaler i en artikel fra Finanswatch ”I både de nye og de gamle internationale regnskabsregler er 

der en ladeport for, hvad sådanne lån kan vurderes til, men det har vi siden 2012 indskrænket med 

bilag 10" (Bentow, Skouboe, & Mandrup, 2016).  

 

9.2.1 IAS 39 

Ifølge IAS 39 skal der involveres ledelsesmæssige skøn ved fastlæggelsen af størrelsen af 

nedskrivningerne (fremtidige pengestrømme) i forbindelse med konstatering af OIV. 

 

Finanstilsynets gældende Bilag 10 består væsentligst i at indsnævre, hvornår der er objektiv 

indikation på værdiforringelse. Umiddelbart lægger OIV begrebet ikke op til, at der skal indgå 

skøn, da der netop er tale om en objektiv vurdering. Finanstilsynet er da også af den opfattelse, 

at OIV reglerne er præcise, men har dog kunnet konstatere, at indikationerne, der angives i de 

internationale regnskabsregler, er så brede, at de giver plads til fortolkning og i Finanstilsynets 

optik, konstateres OIV ikke rettidigt (Finanstilsynet, 2012, s. 3).  

 

Finanstilsynet oplyser da også i interview at ”Kravene i Bilag 10 var mere i relation til, at det i 

Finanstilsynet er vigtigt at definere ”betydelige økonomiske vanskeligheder””. Begrebet 

                                                        

 

23 Jf. interview i bilag 5, linje 192   
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”betydelige økonomiske vanskeligheder” er også efter min vurdering en bred definition, som 

det kan være nødvendigt at definere, så længe det ikke indebærer en indsnævring, men blot en 

præcisering. De øvrige regler er i min optik imidlertid rimelig præcise, og burde derfor ikke 

kræve yderligere uddybning.  

 

Finanstilsynet angiver da også i interviewet, at den egentlige årsag til indsnævringen af OIV i 

bilag 10 er, at der er stort fokus på OIV-konstateringen som følge af, at indsnævring af 

udfaldsrummet for opgørelsen på størrelsen af nedskrivningen kun vil få effekt, hvis man også 

sikrer sig, at der sker rettidig OIV24.  

 

Den del af værdiansættelsen, der involverer ledelsesmæssige skøn, er opgørelsen af 

nedskrivningsbehovet, hvor udfordringerne efter min opfattelse ikke består i muligheden for 

udøvelsen af betydelige ledelsesmæssige skøn. Dette begrundes, i at det ikke er udfaldsrummet 

for ledelsesmæssige skøn, der er afgørende for, hvorvidt det retvisende billede opnås, og 

dermed tilstrækkelige nedskrivninger. Det vurderes i langt højere grad at være de 

forudsætninger, som ledelsen lægger til grund (jf. definitionen i afsnit 2.4.1), der skal sikre 

tilstrækkelige nedskrivninger.  

 

I forhold til at sikre tilstrækkelige nedskrivninger, mener Martin Thygesen da også, at 

Finanstilsynet i stedet for at bibeholde Bilag 10, kunne have udfordret forudsætningerne, der 

lå til grund for opgørelsen af nedskrivningen25.  

 

9.2.2 IFRS 9 

I de nye nedskrivningsregler efter IFRS 9 skal der i nedskrivningsreglerne involveres 

ledelsesmæssige skøn ved fastlæggelsen af følgende: 

 Kreditrisiko ved første indregning (stadie 1). 

 Vurdering af væsentlig stigning i kreditrisiko eller lav kreditrisiko (stadie 2). 

                                                        

 

24 Jf. interview i bilag 4, linje 55  

25 Jf. interview i bilag 5, linje 18 
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 Vurdering om aktivet er kredit-værdiforringet. (stadie 3)  

 Forventede tab (12-måneders og levetid). 

o Sandsynlighedsvægte 

o Fremtidige pengestrømme 

Hermed ses det, at nedskrivningsreglerne i IFRS 9 involverer væsentligt flere områder, hvor 

der skal gøres brug af ledelsesmæssige skøn end i nedskrivningsreglerne i IAS 39.  Men blot 

fordi antallet af ledelsesmæssige skøn er steget ift. IAS 39, så vurderes det ikke at være et 

tilstrækkeligt argument for at indføre et ændret Bilag 10. I forhold til IAS 39 er IFRS 9 en 

væsentlig mere detaljeret standard – både i forhold til antal sider i appendiks, hvor regler og 

begreber uddybes - men også i forhold til detaljeringsgraden af, hvornår, der er sket en 

væsentlig stigning i kreditrisiko, samt de forudsætninger og metoder, der skal lægges til grund 

ved vurderingen. Det er derfor min opfattelse, at muligheden for betydelige ledelsesmæssige 

skøn i forhold til IAS 39 er mindsket væsentligt med IFRS 9, hvorfor der ikke vurderes at være 

behov for en uddybning af nedskrivningsreglerne i form af udkastet til Bilag 10 til ændring af 

Regnskabsbekendtgørelsen.   

 

I forhold til ledelsesmæssige skøn har Finanstilsynet overført deres indsnævring af OIV 

reglerne fra gældende bilag 10 til udkastet til brug for vurderingen af kredit-værdiforringelse. 

Martin Thygesen finder det bemærkelsesværdigt, at der i udkastet til bilag 10 fortsat er et stort 

fokus på at uddybe, hvornår et aktiv er værdiforringet. Dette skyldes, at det kritiske punkt i den 

forventede tabsmodel i IFRS 9 er, hvornår der er sket en væsentlig stigning i kreditrisikoen, da 

det nedskrivningsberegningen er den samme uanset om udlånet er i stadie 2 eller 326. I forhold 

til at nedskrivningsberegningen er ens for stadie 2 og 3, virker det umiddelbart overflødigt at 

uddybe nedskrivningsberegningen for aktiver i stadie 3. Det er således klart, at 

sandsynligheden for tab alt andet lige må været højere for aktiver i stadie 3, og dermed også 

resultere i et større nedskrivningsbehov, men beregningen er som udgangspunkt den samme.  

 

                                                        

 

26 Jf. interview med bilag 5, linje 200 
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9.3 Informationsbehov 

Analysen af, hvorvidt både det gældende samt udkastet til Bilag 10 opfylder de kvalitative 

kriterier, troværdig repræsentation samt relevans konkluderede, at reglerne ikke lå inden for 

de normative kriterier, og således ikke bidrog til at fremme investorernes informationsbehov.  

 

Man kan derfor diskutere, om Finanstilsynet sætter deres egne informationsbehov over 

potentielle og eksisterende investorer, kreditorer og långivere, og dermed gør dem til 

sekundære regnskabsbrugere ved at indføre en uddybning af nedskrivningsreglerne for udlån. 

Men ifølge den normative regnskabsramme, burde Bilag 10 være en hjælp til regnskabsbruger 

i forhold til at fremme deres informationsbehov, og regnskabsregulering laves ud fra et 

forbrugerperspektiv og ikke et tilsynsperspektiv. 

 

Finanstilsynet er både udøvende, lovgivende og dømmende i forhold til regulering af finansielle 

virksomheder (jf. defintion i afsnit 2.4.2). Man kan derfor have Finanstilsynet mistænkt for at 

udarbejdet et regelsæt til dem selv, og ikke til regnskabsbruger og –læser. I mit interview af 

Finanstilsynet udtaler de følgende i forhold til årsagen til at Bilag 10 bevares: ” Bilag 10 bevares 

fordi vurderingen er, at det er en hjælp, både for Finanstilsynet og institutterne27”, hvilket netop 

viser, at Bilag 10 i højere grad er lavet med dem selv i tankerne, frem for regnskabsbruger. I 

den forbindelse mener Martin Thygesen, at man ikke skal være blind over for, at det er langt 

vanskeligere for Finanstilsynet, at gå ind og udfordre en række forskellige forudsætninger frem 

for fx ”blot” at fastsætte dagsværdier ved salg indenfor relativ kort tid28 ved værdiansættelse 

for ejendomme under aktivfinansieringskunder. Regnskabsregulering skal ikke udarbejdes 

med udgangspunkt i, hvor nemme de er at kontrollere, men hvorvidt de fremmer 

regnskabsbrugernes informationsbehov.  

 

Herudover kan det diskuteres om Finanstilsynet ved at indsnævre råderummet for udøvelsen 

af skøn ved opgørelsen af nedskrivningsbehov tilsidesætter ledelsens vurderinger, og dermed 

                                                        

 

27 Jf. interview i bilag 4, linje 85 

28 Jf. interview i bilag 5, linje 87 
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risikerer, at man når frem til et forkert resultat? Finanstilsynet angiver således indirekte med 

Bilag 10, at de er mere kompetente end ledelsen i forhold til fastsættelsen af skøn for 

værdiansættelsen af udlån.  Det bringer en helt anden problemstilling i spil, nemlig spørgsmålet 

om, hvorvidt ledelsen har de fornødne kompetencer, og dermed opfylder kravene i ”Fit-and-

proper”-reglerne, hvilket ikke diskuteres yderligere.   

10 Konklusion 

På grundlag af en komparativ analyse af de gældende internationale regnskabsregler i IAS 39 

og Bilag 10, samt regnskabsreglerne i IFRS 9 og udkast til Bilag 10 i ændring til 

Regnskabsbekendtgørelsen, konkluderes det, at de uddybende retningslinjer overordnet set er 

i overensstemmelse med de internationale regnskabsregler, men at der er tale om en væsentlig 

indsnævring. En indsnævring medfører, at det ikke kan udelukkes, at der kan være situationer, 

hvor indregning og måling af nedskrivninger på udlån beregnet efter reglerne i IAS39/IFRS 9 

vil give et resultat, som ikke opfylder retningslinjerne i Bilag 10. Det kan derfor konkluderes, at 

indsnævringen af regnskabsreglerne i Bilag 10 samlet set ikke kan være IFRS-forenelige. 

 

På baggrund af afhandlingens undersøgelse og vurdering kan det endvidere konkluderes, at de 

uddybende retningslinjer vedrørende nedskrivning af udlån i pengeinstitutter ikke - hverken i 

det gældende eller udkastet til Bilag 10 i Regnskabsbekendtgørelsen - opfylder de 

fundamentale kvalitative egenskaber i IASBs konceptuelle referenceramme i form af relevant 

og troværdig repræsentation af information, og retningslinjerne fremmer dermed ikke 

hensynet til de primære regnskabsbrugeres informationsbehov. Det skyldes, at Bilag 10 

indsnævrer muligheden for betydelige ledelsesmæssige skøn og dermed muligheden for et 

fuldstændigt billede, samt at neutralitetprincippet brydes ved at værdien af sikkerheder, skal 

opgøres ud fra et assymetrisk forsigtigheds princip. Derimod kan det ikke udelukkes, at de 

uddybende regnskabsregler i Bilag 10 tilgodeser Finanstilsynets informationsbehov i forhold 

til Finanstilsynets kontrolopgave. 

 

Endelig konkluderes det på grundlag af afhandlingens diskussion, at der efter 

implementeringen af IFRS 9 ikke længere er behov for de uddybende retningslinjer, som 

beskrevet i udkastet til Bilag 10 i Regnskabsbekendtgørelsen. Det skyldes bl.a., at det 

oprindelige formål med de uddybende nedskrivningsregler - at indsnævre muligheden for 
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ledelsesmæssige skøn, og at imødegå risikoen for too-little-too-late nedskrivninger - vil være 

opfyldt gennem de ændrede nedskrivningsregler i IFRS 9. Disse nedskrivningsregler er således 

baseret på den forventede tabsmodel frem for den faktiske tabsmodel i IAS 39, hvorved der 

gøres op med, at nedskrivningen på udlån alene skal baseres på indtrufne hændelser, og at der 

i stedet også skal tages højde for forventninger til fremtiden. Og selvom retningslinjerne for 

nedskrivninger efter IFRS 9 åbner op for anvendelsen af ledelsesmæssige skøn, så er IFRS 9 en 

væsentlig mere detaljeret standard end IAS 39 i forhold til konstatering af nedskrivningsbehov 

og opgørelsen heraf.  Derfor vurderes der ikke at være en reel risiko for, at de ledelsesmæssige 

skøn i IFRS 9 leder til, at nedskrivningerne undervurderes. 

11 Perspektivering 

Der er ingen tvivl om, at regnskabsmæssige skøn har en iboende risiko for, at udfaldet af 

vurderingen af tabsrisikoen på det samme engagement i to forskellige pengeinstitutter kan 

afvige, hvilket kan påvirke pengeinstitutters kapitalforhold og performance, og dermed 

sammenligneligheden af pengeinstitutter. Det giver derfor god mening, at 

tilsynsmyndighederne finder behov for at sikre en ensartet implementering af IFRS 9. 

 

Næsten samtidig med at Finanstilsynet sendte udkast til implementeringen af IFRS 9 i 

Regnskabsbekendtgørelsen i høring, offentliggjorde den Europæiske Banktilsynsmyndighed 

(EBA) en vejledning omhandlende kreditrisikostyring og den regnskabsmæssige opgørelse af 

det forventede tab på udlån (Guidelines on Credit Insititution’s Credit Risk Management and 

Accounting for Expected Credit Loss). Der er - som vejledningens navn antyder – tale om 

vejledning til fortolkning af reglerne i IFRS 9, i modsætning til Finanstilsynets uddybende 

retningslinjer i Bilag til Regnskabsbekendtgørelsen. 

 

Det kunne i den sammenhæng være interessant at undersøge, hvorvidt de uddybende 

retningslinjer i Bilag 10 ligger indenfor rammerne af EBAs guidance vedrørende den 

regnskabsmæssige opgørelse af forventede tab på udlån. Det ville ligeledes være interessant, at 

gennemgå dialogen mellem Finanstilsynet og EBA vedrørende implementeringen af IFRS 9 i 

regnskabsreguleringen, herunder om EBA har haft kommentarer til Finanstilsynet uddybende  

retningslinjer og disse retningslinjers karakter af regler frem for vejledning. 
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13 Bilag 

13.1  Bilag 1: Sammenligning af IFRS 9 og udkast til ændring af regnskabsbekendtgørelsen 

I nedenstående foretages en ordret sammenligning af hver enkelt punkt/paragraf i IFRS 9 og udkast til ændring af 

regnskabsbekendtgørelsen, hvor ord i kursiv markerer, hvor udkastet i høj grad er foreneligt med IFRS 9. Ud for hver enkelt paragraf 

fremgår det hvorvidt ændringen til udkastet vurderes at være IFRS foreneligt, delvis IFRS-foreneligt eller ej.  

Ved IFRS-forenelig forstås, at der tale om forenelighed ift. indregning og måling, ved delvis IFRS-foreneligt forstås at reglerne er forenelig 

med IFRS men i høj grad indsnævrer reglerne ift. IFRS.  

Tekst markeret med kursiv angiver de steder, der er lagt vægt på ved vurderingen af, hvorvidt udkastet til Regnskabsbekendtgørelsen af 

er IFRS-forenelig. 

 Udkast  IFRS 9 Konklusion 

§50, stk. 1/ 

5.5.17 

For finansielle aktiver omfattet af § 45, stk. 1, skal 

virksomheden foretage nedskrivninger for 

forventede kredittab, der udgør forskellen 

mellem nutidsværdien af de kontraktmæssige 

betalinger og et beløb, der afspejler: 

1) en sandsynlighedsvægtning, foretaget ud fra 

en neutral vurdering, af en række mulige forløb 

med hensyn til forventede betalinger, 

2) den tidsmæssige påvirkning af værdien af 

penge og 

En virksomhed skal måle de forventede kredittab for 

et finansielt instrument på en måde, der afspejler: 

a)et objektivt og sandsynlighedsvægtet beløb, der 

fastlægges på grundlag af en vurdering af et interval 

af mulige udfald, 

b)den tidsmæssige værdi af penge og 

c)rimelige og dokumenterede oplysninger, som 

virksomheden har adgang til uden urimelig udgift 

eller indsats på balancedagen, om tidligere 

IFRS 

forenelig 
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 Udkast  IFRS 9 Konklusion 

3) information, som er rimelig og egnet til at 

understøtte vurderinger om aktivernes 

kreditrisiko, og som virksomheden har adgang til 

på balancedagen uden urimelige omkostninger 

eller indsats, om tidligere indtrufne 

begivenheder, aktuelle forhold og prognoser om 

fremtidige økonomiske forhold.  

begivenheder, aktuelle forhold samt prognoser om 

fremtidige økonomiske forhold. 

§50, stk. 2/ 

B5.5.44 

Ved opgørelsen af den tidsmæssige påvirkning 

værdien af penge anvendes det finansielle aktivs 

effektive rentesats ved første indregning. For 

variabelt forrentede aktiver anvendes den 

aktuelle effektive rentesats. 

Forventede kredittab diskonteres til balancedagen, og 

ikke til den forventede misligholdelse eller en anden 

dato, med den effektive rente, der blev fastlagt ved første 

indregning, eller en tilnærmet effektiv rente. Hvis et 

finansielt instrument har en variabel rente, diskonteres 

forventede kredittab med den aktuelle effektive rente, der 

er fastlagt i overensstemmelse med afsnit B5.4.5 

IFRS 

forenelig 

§50, stk. 3/ 

B5.5.55 

De betalinger, der indgår i vurderingen efter stk. 

1, skal indbefatte betalinger i forbindelse med 

overtagelse og salg af sikkerheder, når forløbet 

indebærer, at en overtagelse og salg af 

sikkerheder vil finde sted 

I målingen af forventede kredittab skal skønnet over 

forventede kontantunderskud afspejle de forventede 

pengestrømme fra sikkerhed og andre udvidelser af 

kreditværdigheden, som er fastlagt i de kontraktlige 

vilkår, og som virksomheden ikke indregner separat. 

Skønnet over forventede kontantunderskud for et 

sikret finansielt instrument afspejler den 

IFRS  

forenelig 
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 Udkast  IFRS 9 Konklusion 

beløbsmæssige størrelse og tidspunktet forbundet med 

de pengestrømme, der forventes ved overtagelse af 

pantet, med fradrag af omkostninger forbundet med 

erhvervelse og salg af pantet, uanset om sådan 

overtagelse af pantet er sandsynlig (dvs. at der i skønnet 

over forventede pengestrømme tages hensyn til 

sandsynligheden for overtagelse og de pengestrømme, 

virksomheden ville modtage i den forbindelse). Derfor 

bør eventuelle pengestrømme, der forventes ved 

overtagelse af pantet efter kontraktens udløb, medtages 

i analysen. Eventuelt pant, som overtages, indregnes 

ikke som et aktiv, der er adskilt fra det sikrede 

finansielle instrument, medmindre det opfylder de 

relevante kriterier for indregning for et aktiv i denne 

eller andre standarder 

§50, stk. 4 Nedskrivninger for forventede kredittab 

foretages i øvrigt efter §§ 51 og 52 samt Bilag 10. 

 N/A 

§50, stk. 5 Virksomheden skal etablere en systematisk, 

dokumenteret proces for validering af de 

metoder, der anvendes ved opgørelse af 

forventede kredittab, jf. bilag 11. 

 Delvis IFRS-

forenelig 
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 Udkast  IFRS 9 Konklusion 

§51/ 

B5.5.17 

Virksomheden skal for finansielle aktiver 

omfattet af § 45, stk. 1, vurdere, om der på 

balancedagen er sket en betydelig stigning i 

kreditrisikoen i forhold til kreditrisikoen på 

tidspunktet for første indregning. Vurderingen 

foretages for det enkelte aktiv eller gruppevist for 

grupper af aktiver med ensartede karakteristika 

med hensyn til kreditrisiko. Hvis et aktiv på 

balancedagen har en lav kreditrisiko, kan 

virksomheden antage, at der for dette aktiv ikke 

er sket en betydelig stigning i kreditrisikoen 

siden første indregning. 

For at vurdere væsentlige stigninger i kreditrisikoen 

og indregne en hensættelse til tab samlet kan en 

virksomhed gruppere finansielle instrumenter på 

grundlag af deres fælles kreditrisikokarakteristika 

med henblik på at foretage en analyse, der skal gøre 

det muligt, at væsentlige ændringer i kreditrisikoen 

kan identificeres rettidigt. Virksomheden bør ikke 

tilsløre disse oplysninger ved at gruppere finansielle 

instrumenter med forskellige risikokarakteristika 

 

§51, stk. 

2/5.5.5 

Hvis der ikke er sket en betydelig stigning i 

kreditrisikoen i forhold til tidspunktet for første 

indregning, skal aktivet nedskrives med et beløb, 

der svarer til det forventede kredittab i 12 

måneder (stadie 1). 

I henhold til afsnit 5.5.13-5.5.16, skal en virksomhed, 

hvis kreditrisikoen på et finansielt instrument ikke på 

balancedagen er steget væsentligt siden første 

indregning, måle hensættelsen til tab for det 

finansielle instrument til et beløb, der svarer til de 

forventede kredittab over 12 måneder 

IFRS  

forenelig 

§51, stk./ 

35.5.3 

Hvis der er sket en betydelig stigning i 

kreditrisikoen i forhold til tidspunktet for første 

I henhold til afsnit 5.5.13-5.5.16 skal en virksomhed 

på hver balancedag måle hensættelsen til tab for et 

IFRS  

forenelig 
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 Udkast  IFRS 9 Konklusion 

indregning, skal aktivet nedskrives med et beløb, 

der svarer til det forventede kredittab i aktivets 

levetid (stadie 2). 

finansielt instrument til et beløb, der svarer til de 

forventede kredittab i løbetiden, hvis kreditrisikoen 

på det finansielle instrument er steget væsentligt 

siden første indregning 

§52, stk. 1 Virksomheden skal for finansielle aktiver 

omfattet af § 45, stk. 1, vurdere, om aktivet er 

kreditforringet, jf. bilag 2, nr. 5 a. 

 

 IFRS 

forenelig 

 §52, stk. 2/ 

Appendiks 

A 

Observerbare data om en eller flere af følgende 

begivenheder indikerer, at et aktiv er 

kreditforringet: 

1) Låntager er i betydelige økonomiske 

vanskeligheder. 

2) Låntager har begået kontraktbrud, 

eksempelvis i form af manglende overholdelse af 

betalingspligt for afdrag og renter. 

3) Virksomheden eller andre långivere yder 

låntager lempelser i vilkårene, som ikke ville 

være overvejet, hvis det ikke var på grund af 

låntagers økonomiske vanskeligheder. 

Et finansielt aktiv er værdiforringet, når en eller flere 

begivenheder, som har en negativ indvirkning på det 

finansielle aktivs skønnede fremtidige 

pengestrømme, er indtruffet. Indikation af, at et 

finansielt aktiv er værdiforringet, omfatter 

observerede data om følgende begivenheder: 

a) udsteders eller låntagerens væsentlige 

økonomiske vanskeligheder, 

b)kontraktbrud, såsom misligholdelse eller 

overskridelse af betalingsfristen, 

c)nedslag fra långiver(e) til låntager af økonomiske 

eller kontraktlige årsager forbundet med låntagers 

IFRS  

forenelig 
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 Udkast  IFRS 9 Konklusion 

4) Det er sandsynligt, at låntager vil gå konkurs 

eller bliver underlagt anden økonomisk 

rekonstruktion. 

5) Bortfald af et aktivt marked for det finansielle 

aktiv på grund af økonomiske vanskeligheder. 

6) Erhvervelse eller oprettelse af et finansielt 

aktiv til en betragtelig underkurs, som afspejler 

indtrufne kredittab. 

 

økonomiske vanskeligheder, som långiver(e) 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)erhvervelse eller oprettelse af et finansielt aktiv til 

en betragtelig underkurs, som afspejler opståede 

kredittab. 

§52, stk. 3 Hvis et finansielt aktiv er kreditforringet, skal 

virksomheden nedskrive aktivet med et beløb, 

der svarer til det forventede kredittab i aktivets 

levetid (stadie 3) 

 IFRS-

forenelig 

 

 

 Bilag 10 Appendiks Konklusion 

3/ B5.5.17 Virksomhedens vurdering af udviklingen i 

kreditrisikoen i medfør af § 51, stk. 1, skal baseres på 

metoder og informationer, som er relevante for det 

pågældende finansielle aktiv og kunden. 

a) Følgende ikke-udtømmende liste over 

oplysninger kan være relevant for 

vurderingen af ændringer i kreditrisikoen: 

IFRS-

forenelig 
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 Bilag 10 Appendiks Konklusion 

Vurderingen skal foretages uden hensyntagen til 

størrelsen af et forventet tab på det finansielle aktiv. 

Information om følgende forhold kan f.eks. være 

relevant at inddrage i vurderingen: 

 

a) Væsentlig ændring i kundens forventede evne 

eller vilje til at overholde sine betalingsforpligtelser, 

herunder en faktisk eller forventet ændring i 

kundens indtjening bl.a. som følge af 

forretningsmæssige, finansielle eller økonomiske 

forhold og forventede ændringer heri. 

b) Væsentlig ændring i boniteten af en garantistiller, 

kautionist eller koncernintern finansiel opbakning, 

hvor denne har været helt eller delvist lagt til grund 

ved vurdering af kreditrisikoen. 

c) En faktisk eller forventet ændring i 

virksomhedens interne rating eller scoring af 

kunden. 

b) væsentlige ændringer i interne 

prisindikatorer for kreditrisiko som følge af 

en ændring i kreditrisikoen siden 

indgåelsen, herunder, men ikke begrænset 

til, det kreditspænd, der ville være, hvis et 

bestemt finansielt instrument eller et 

lignende finansielt instrument med samme 

vilkår og samme modpart, var nyoprettet 

eller udstedt på balancedagen 

c) andre ændringer i rente eller vilkår for et 

eksisterende finansielt instrument, som 

ville være væsentligt anderledes, hvis 

instrumentet var nyoprettet eller udstedt 

på balancedagen (som f.eks. strengere 

bestemmelser, større sikkerheds- eller 

garantibeløb eller indkomstafdækning) 

som følge af ændringer i det finansielle 

instruments kreditrisiko siden første 

indregning 
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 Bilag 10 Appendiks Konklusion 

d) Forventede ændringer i kontraktlige vilkår f.eks. 

som følge af brud på særlige betingelser (co-

venants). 

e) Væsentlige ændringer i kreditrisikoen for andre af 

kundens finansielle aktiver. 

f) Væsentlige ændringer i virksomhedens forventede 

prissætning eller vilkår ved en forudsat ny bevilling 

af det finansielle aktiv til kunden på balancedagen. 

g) Ændring af virksomhedens kreditstyring i relation 

til det finansielle aktiv. 

h) Overtræk og restancer. 

 

d) væsentlige ændringer i eksterne 

markedsindikatorer for kreditrisiko for et 

bestemt finansielt instrument eller lignende 

finansielle instrumenter med samme 

forventede løbetid. Ændringer i 

markedsindikatorer for kreditrisiko 

omfatter, men er ikke begrænset til: 

e) kreditspændet 

f) credit default swap-priser for låntageren 

g) hvor længe eller i hvilket omfang et 

finansielt aktivs dagsværdi har været 

mindre end den amortiserede kostpris og 

h) andre markedsoplysninger vedrørende 

låntager, såsom ændringer i kursen på en 

låntagers gælds- og 

egenkapitalinstrumenter 

i) en faktisk eller forventet væsentlig ændring 

i det finansielle instruments eksterne 

kreditvurdering 
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 Bilag 10 Appendiks Konklusion 

j) en faktisk eller forventet nedjustering af 

den interne kreditvurdering for låntager 

eller et fald i den adfærdsscore, der bruges 

til at vurdere kreditrisikoen internt. Interne 

kreditvurderinger og intern adfærdsscoring 

er mere pålidelige, hvis de knyttes til 

eksterne vurderinger eller understøttes af 

undersøgelser vedrørende misligholdelse 

k) eksisterende eller forventet negativ 

udvikling i erhvervsmæssige, finansielle 

eller økonomiske forhold, der forventes at 

ville medføre en væsentlig ændring i 

låntagers evne til at opfylde sine 

gældsforpligtelser, som f.eks. en faktisk 

eller forventet rentestigning eller en faktisk 

eller forventet væsentlig stigning i 

arbejdsløsheden 

l) en faktisk eller forventet væsentlig ændring 

i låntagers driftsresultat. Som eksempel kan 

nævnes faktisk eller forventet nedgang i 
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 Bilag 10 Appendiks Konklusion 

omsætning eller marginer, stigende 

operationelle risici, driftskapitalunderskud, 

faldende aktivkvalitet, øget gearing af 

balancen, likviditet, ledelsesproblemer eller 

ændringer i forretningsomfang eller 

organisationsstruktur (som f.eks. 

nedlæggelse af et forretningssegment), som 

medfører en væsentlig ændring i låntagers 

evne til at opfylde sine gældsforpligtelser 

m) væsentlige stigninger i kreditrisikoen for 

den samme låntagers andre finansielle 

instrumenter 

n) en faktisk eller forventet væsentlig negativ 

udvikling i låntagers lovmæssige, 

økonomiske eller teknologiske miljø, som 

medfører en væsentlig ændring i låntagers 

evne til at opfylde sine gældsforpligtelser, 

som f.eks. en nedgang i efterspørgslen efter 

låntagers salgsprodukt som følge af et 

teknologiskift 
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 Bilag 10 Appendiks Konklusion 

o) væsentlige ændringer i værdien af 

sikkerhed, der understøtter forpligtelsen, 

eller i kvaliteten af tredjepartsgaranti eller 

udvidelser af kreditværdigheden, som 

forventes at ville reducere låntagers 

økonomiske incitament til at foretage 

planlagte betalinger i henhold til 

kontrakten eller på anden måde påvirke 

sandsynligheden for misligholdelse. Hvis 

værdien af sikkerhed eksempelvis falder, 

fordi huspriserne falder, har låntagere i 

nogle jurisdiktioner et større incitament til 

at misligholde deres realkreditlån 

p) en væsentlig ændring i kvaliteten af en 

garanti udstedt af en aktionær (eller en 

persons forældre), hvis aktionæren (eller 

forældrene) har et incitament og 

økonomisk mulighed for at undgå 

misligholdelse ved at indskyde kapital eller 

kontanter 
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 Bilag 10 Appendiks Konklusion 

q) væsentlige ændringer, som f.eks. reduktion 

i den økonomiske støtte fra en 

modervirksomhed eller anden indbyrdes 

forbundet virksomhed eller en faktisk eller 

forventet ændring i kvaliteten af 

kreditforbedringer, som forventes at ville 

reducere låntagers økonomiske incitament 

til at foretage planlagte betalinger i henhold 

til kontrakten. I forbindelse med 

kreditkvalitetsforbedringer eller støtte skal 

der tages hensyn til garantens finansielle 

situation og/eller, for interesser udstedt i 

securitisationer, hvorvidt efterstillede 

interesser forventes at kunne absorbere 

forventede kredittab (f.eks. på de lån, der 

ligger til grund for sikkerheden) 

r) forventede ændringer i lånedokumenterne, 

herunder forventet misligholdelse af 

kontrakt, som kan føre til afkald på 

bestemmelser eller ændringer, rentefrihed, 
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 Bilag 10 Appendiks Konklusion 

rentestigninger, krav om supplerende 

sikkerhed eller garantier eller andre 

ændringer af instrumentets kontraktlige 

rammer 

s) væsentlige ændringer i låntagers 

forventede resultater og adfærd, herunder 

ændringer i låntageres betalingsstatus i 

gruppen (f.eks. en stigning i det forventede 

antal eller omfanget af forsinkede 

kontraktlige betalinger eller væsentlige 

stigninger i det forventede antal 

kreditkortlånere, som har nået deres 

kreditmaksimum, eller som forventes at 

betale den månedlige minimumsydelse) 

t) ændringer i virksomhedens 

kreditstyringsmetode i relation til det 

finansielle instrument, dvs. at 

virksomhedens kreditrisikostyringspraksis 

på grundlag af nye indikationer på 

ændringer i kreditrisikoen for det 
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finansielle instrument forventes at blive 

mere aktiv eller koncentreret om styring af 

instrumentet, hvor instrumentet bl.a. 

overvåges eller kontrolleres bedre, eller 

hvor virksomheden specifikt henvender sig 

til låntageren 

u) oplysninger om forfaldne beløb, herunder 

den afkræftelige formodning beskrevet i 

afsnit 5.5.11. 

4/B5.5.11 Ved vurdering af ændringen i kreditrisikoen siden 

første indregning skal virksomheden korrigere for 

effekten af en kortere restløbetid. 

 

Som følge af forholdet mellem den forventede løbetid 

og risikoen for misligholdelse kan ændringen i 

kreditrisikoen ikke vurderes blot ved at 

sammenligne ændringen i den absolutte risiko for 

misligholdelse over tid. Hvis risikoen for 

misligholdelse for et finansielt instrument med en 

forventet løbetid på 10 år ved første indregning 

eksempelvis er identisk med risikoen for 

misligholdelse for det finansielle instrument, når 

den forventede løbetid i en efterfølgende periode 

kun er fem år, kan det indikere, at kreditrisikoen er 

IFRS-

forenelig 
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steget. Det sker, fordi risikoen for misligholdelse i 

den forventede løbetid normalt falder med tiden, 

hvis kreditrisikoen er uændret, og det finansielle 

instrument er tættere på udløb. For finansielle 

instrumenter, der kun har væsentlige 

betalingsforpligtelser tæt på det finansielle 

instruments udløb, vil risikoen for misligholdelse 

ikke nødvendigvis falde med tiden. I det tilfælde 

bør en virksomhed også overveje andre kvalitative 

faktorer, der kan indikere, om kreditrisikoen er 

steget væsentligt siden første indregning 

5/B5.5.12  Virksomheder, som i medfør af artikel 143, stk. 1, i 

forordning nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om 

tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og 

investeringsselskaber (CRR) har tilladelse til at 

anvende den interne rating baserede metode, kan 

ved vurderingen, jf. punkt 3, tage udgangspunkt i 

IRB-modellerne for estimation af sandsynligheden 

for misligholdelse (PD) efter tilpasninger og 

relevante supplerende vurderinger med henblik på, 

En virksomhed kan anvende forskellige 

fremgangsmåder til vurdering af, om 

kreditrisikoen for et finansielt instrument er steget 

væsentligt siden første indregning, eller til 

vurdering af forventede kredittab. En virksomhed 

kan anvende forskellige fremgangsmåder for 

forskellige finansielle instrumenter. En 

fremgangsmåde, som ikke omfatter den eksplicitte 

sandsynlighed for misligholdelse som et input i sig 

Delvis IFRS-

forenelig 
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at modellerne foruden historiske erfaringer afspejler 

aktuelle forhold og forventninger på balancedagen. 

 

selv, eksempelvis en fremgangsmåde med 

kredittabsrater, kan være forenelig med kravene i 

denne standard, forudsat at en virksomhed kan 

adskille ændringerne i risikoen for misligholdelse 

og ændringer i andre årsager til forventede 

kredittab, herunder sikkerhed, og tager følgende i 

betragtning i vurderingen: 

ændringen i risikoen for misligholdelse siden 

første indregning 

det finansielle instruments forventede løbetid og 

rimelige og dokumenterede oplysninger, som 

virksomheden kan få adgang til uden urimelig 

udgift eller indsats, og som kan påvirke 

kreditrisikoen. 

 

6/ B5.5.13 Virksomheden kan anvende mere enkle metoder end 

dem anført under punkt 5 for vurdering af 

udviklingen i kreditrisikoen, jf. punkt 3. Metoderne 

skal inddrage erfaringer med misligholdelse 

forbundet med tilsvarende finansielle aktiver samt 

De metoder, der anvendes til at vurdere, hvorvidt 

kreditrisikoen er steget væsentligt for et finansielt 

instrument siden første indregning, bør også 

omfatte det finansielle instruments (eller gruppen 

af finansielle instrumenters) karakteristika og 

IFRS-

forenelig 
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afspejle aktuelle forhold og forventninger på 

balancedagen 

tidligere misligholdelsesmønstre for 

sammenlignelige finansielle instrumenter. Uanset 

kravet i afsnit 5.5.9 gælder det for finansielle 

instrumenter, hvor misligholdelsesmønstrene ikke 

er koncentreret på et bestemt tidspunkt i det 

finansielle instruments forventede løbetid, at 

ændringer i risikoen for misligholdelse i løbet af de 

næste 12 måneder kan være en rimelig 

tilnærmelse af ændringerne i risikoen for 

misligholdelse i løbetiden. I sådanne tilfælde kan 

en virksomhed anvende ændringer i risikoen for 

misligholdelse i løbet af de næste 12 måneder til at 

vurdere, hvorvidt kreditrisikoen er steget 

væsentligt siden første indregning, medmindre 

omstændighederne taler for, at det er nødvendigt 

at foretage en vurdering for hele løbetiden 

7/B5.5.2 og 

B5.5.1 

Som udgangspunkt er kreditrisikoen steget 

betydeligt, inden betalingsrestance eller andre 

debitorspecifikke kredithændelser er konstateret. I 

tilfælde, hvor virksomheden på baggrund af 

Forventede kredittab i løbetiden forventes 

generelt at blive indregnet, før et finansielt 

instrument forfalder. Kreditrisikoen stiger normalt 

væsentligt, før et instrument forfalder, eller andre 

IFRS-

forenelig 
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informationen ikke rettidigt kan konstatere, om 

kreditrisikoen er steget betydeligt for det enkelte 

finansielle aktiv, jf. punkt 3, kan det være påkrævet 

at foretage en supplerende vurdering af udviklingen 

i kreditrisiko baseret på information, som kan 

indikere ændringer i kreditrisikoen for en portefølje 

af finansielle aktiver med tilsvarende karakteristika. 

 

forsinkende faktorer forbundet med låntager (f.eks. 

ændring eller omlægning) observeres. Derfor skal 

rimelige og dokumenterede oplysninger, som er 

mere fremadrettede end forfaldsstatus, og som 

virksomheden har adgang til uden urimelig udgift 

eller indsats, bruges til at vurdere ændringer i 

kreditrisikoen 

 

For at kunne indregne forventede kredittab i løbetiden 

for væsentlige stigninger i kreditrisikoen siden første 

indregning kan det være nødvendigt at udføre 

vurderingen af væsentlige stigninger i kreditrisikoen 

samlet ved at vurdere oplysninger, som indikerer 

væsentlige stigninger i kreditrisikoen på f.eks. en 

gruppe eller undergruppe af finansielle instrumenter. 

Dette er for at sikre, at virksomheden opfylder målet 

om at indregne forventede kredittab i levetiden, når 

der er væsentlige stigninger i kreditrisikoen, selv om 

oplysninger om sådanne væsentlige stigninger i 

kreditrisikoen for de enkelte instrumenter endnu ikke 

foreligger 



Implementering af IFRS 9 i Regnskabsbekendtgørelsen 

- Analyse af Finanstilsynet s uddybende nedskrivningsregler for udlån i danske pengeinstitutter - 

 

Bilag  s. 104 af 146  Bilag 1: Sammenligning af IFRS 9 og udkast til ændring af regnskabsbekendtgørelsen 

 Bilag 10 Appendiks Konklusion 

8/ Ved anvendelse af IRB-modeller ved vurdering af 

udviklingen i kreditrisiko, jf. punkt 5, eller andre 

beregningsmodeller for PD ved vurdering af 

udviklingen i kreditrisiko, jf. punkt 6, skal 

virksomheden som minimum betragte følgende som 

en betydelig stigning i kreditrisikoen siden første 

indregning af det finansielle aktiv, medmindre 

kreditrisikoen på balancedagen er lav, jf. punkt 10: 

a) En stigning i PD for den forventede restløbetid for 

det finansielle aktiv på 100 pct. og en stigning i 12-

måneders PD på 0,5 procentpoint, når 12-måneders 

PD ved første indregning var under 1,0 pct. 

b) En stigning i PD for den forventede restløbetid for 

det finansielle aktiv på 100 pct. eller en stigning i 12-

måneders PD på 2,0 procentpoint, når 12-måneders 

PD ved første indregning var 1,0 pct. eller derover. 

 

N/A Delvis IFRS-

forenelig 

9/ Ved anvendelse af mere enkle metoder uden 

beregningsmodeller for PD ved vurdering af 

udviklingen i kreditrisiko, jf. punkt 6, skal 

N/A Delvis IFRS-

forenelig 
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virksomheden som minimum betragte en 

nedjustering i virksomhedens interne rating af 

debitor svarende til én rating klasse ifølge 

Finanstilsynets vejledende rating klassifikation, jf. 

bilag 7 til Finanstilsynets vejledning til 

regnskabsindberetning for kreditinstitutter og 

fonds-mæglerselskaber m.fl., som en betydelig 

stigning i kreditrisikoen, medmindre kreditrisikoen 

på balancegangen er lav, jf. punkt 10 

10/B5.5.22-

23 

Virksomheden kan, medmindre aktuelle eller 

forventede forhold indikerer andet, betragte 

kreditrisikoen som lav og antage fravær af betydelig 

stigning i kreditrisikoen på balancedagen, jf. § 51, stk. 

1, forudsat at virksomheden kan godtgøre, at andre 

markedsdeltagere ligeledes må formodes at betragte 

niveauet for kreditrisikoen som lav, og forudsat 

a) at kundens 12-måneders PD ved anvendelse af 

IRB-modeller eller andre beregningsmodeller for PD 

er under 0,2 pct., eller 

Kreditrisikoen for et finansielt instrument anses 

for at være lav med hensyn til afsnit 5.5.10, hvis det 

finansielle instrument har en lav risiko for 

misligholdelse, låntager har gode muligheder for at 

opfylde sine forpligtelser vedrørende kontraktlige 

pengestrømme på kort sigt, og en negativ udvikling 

i de økonomiske og erhvervsmæssige forhold på 

længere sigt kan, men ikke nødvendigvis vil, gøre 

det vanskeligere for låntager at opfylde sine 

forpligtelser vedrørende kontraktlige 

pengestrømme. Finansielle instrumenter anses 

Delvis IFRS-

forenelig 
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b) at virksomhedens interne rating af kunden ved 

anvendelse af mere enkle metoder uden 

beregningsmodeller for PD svarer til 2a eller bedre 

ifølge Finanstilsynets vejledende rating 

klassifikation. 

 

ikke for at have en lav kreditrisiko, når de anses for 

at have en lav risiko for tab, blot fordi værdien af 

sikkerhed og det finansielle instrument uden 

sikkerheden ikke ville blive anset for en lav 

kreditrisiko. 

 

Finansielle instrumenter anses heller ikke for at 

have en lav kreditrisiko, blot fordi de har en lavere 

risiko for misligholdelse end virksomhedens andre 

finansielle instrumenter eller i forhold til 

kreditrisikoen i den jurisdiktion, hvor en 

virksomhed har sine aktiviteter. 

 

For at vurdere, om et finansielt instrument har en 

lav kreditrisiko, skal en virksomhed bruge sine 

interne kreditrisikovurderinger eller andre metoder, 

som er forenelige med en generelt anerkendt 

definition af lav kreditrisiko, og som dækker de risici 

og den type finansielle instrumenter, der vurderes. 

En ekstern vurdering som »investment grade« er et 
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eksempel på et finansielt instrument, som kan anses 

for at have en lav kreditrisiko. Finansielle 

instrumenter behøver imidlertid ikke gennemgå en 

ekstern vurdering for at blive anset for at have en lav 

kreditrisiko. De bør imidlertid anses for at have en 

lav kreditrisiko fra et markedsdeltagerperspektiv 

under hensyntagen til alle vilkår og betingelser for 

det finansielle instrument. 

11/5.5.11 Ud over vurderingerne i medfør af punkt 7-10 anses 

kreditrisikoen senest for at være steget betydeligt, 

hvis kunden har været i restance med betalinger 

vedrørende et finansielt aktiv i mere end 30 dage, 

medmindre virksomheden kan dokumentere, at 

kreditrisikoen forbundet med kunden ikke er steget 

betydeligt. Hvis en kunde har gentagne overtræk i 

kortere perioder, skal virksomheden være særlig 

opmærksom på, om kreditrisikoen er steget 

betydeligt. 

 

Uanset hvordan en virksomhed vurderer 

væsentlige stigninger i kreditrisikoen, gælder der 

en afkræftelig formodning om, at kreditrisikoen på 

et finansielt aktiv er steget væsentligt siden første 

indregning, hvis kontraktlige betalinger er 

overskredet med mere end 30 dage. En virksomhed 

kan afkræfte denne formodning, hvis den har 

adgang til rimelige og dokumenterede oplysninger 

uden urimelig udgift eller indsats, som viser, at 

kreditrisikoen ikke er steget væsentligt siden første 

indregning, selv om de kontraktlige betalinger er 

overskredet med mere end 30 dage. Når en 

IFRS-

forenelig 
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virksomhed vurderer, at kreditrisikoen er steget 

væsentligt, før de kontraktlige betalinger er 

overskredet med mere end 30 dage, finder den 

afkræftelige formodning ikke anvendelse 

12/ Hvis kreditrisikoen er steget betydeligt for et 

finansielt aktiv, skal virksomheden vurdere, om 

risikoen tillige må anses for at være steget betydeligt 

for andre af kundens finansielle aktiver. 

 

N/A Delvis IFRS-

forenelig 

13/ Hvis kreditrisikoen er steget betydeligt for et 

finansielt aktiv, og kundens betalingsevne samtidig 

er blevet forværret og er kendetegnet ved betydelige 

svaghedstegn, jf. punkt 69, skal virksomheden 

supplerende vurdere, om det finansielle aktiv er 

værdiforringet 

N/A Delvis IFRS-

forenelig 

14/ Når virksomheden får viden om, at der for en 

privatkunde er indtrådt væsentlige negative 

begivenheder som f.eks. arbejdsløshed, skilsmisse, 

længerevarende sygdom, invaliditet, eller at kunden 

er død, er kreditrisikoen som udgangspunkt steget 

N/A  Delvis IFRS-

forenelig 
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betydeligt, og virksomheden skal foretage 

vurderingen, jf. punkt 13. 

 

15/ For kunder med indikation på betydelige 

økonomiske vanskeligheder, men hvor 

virksomheden har vurderet, at kunden ikke har 

betydelige økonomiske vanskeligheder, skal 

virksomheden være særlig opmærksom på, om 

kreditrisikoen er steget betydeligt. 

 

N/A Delvis IFRS-

forenelig 

16/ Hvis kreditrisikoen var steget betydeligt ved forrige 

periodeafslutning, men virksomheden vurderer, at 

kreditrisikoen på balancedagen ikke er steget 

betydeligt siden første indregning, skal det 

finansielle aktiv behandles under stadie 1 for 

finansielle aktiver med fravær af betydelig stigning i 

kreditrisikoen, jf. punkt 62-63. Dette gælder dog 

ikke, hvis reduktionen af kreditrisikoen på 

balancedagen i forhold til forrige periodeafslutning 

må formodes at være af midlertidig karakter. 

N/A Delvis IFRS-

forenelig 
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OBS: Der er ingen tilsvarende regler for hvornår et aktiv er kredit-værdiforringet, hvorfor der ikke foretages en 

sammenligning heraf 

OBS: Appendiks B omkring opgørelsen af tab er begrænset, hvorfor der ikke foretages en sammenligning heraf. 

 

13.2 Bilag 2: Sammenligning af gældende Regnskabsbekendtgørelse og udkast ift. værdiforringelse 

I nedenstående foretages en sammenligning af reglerne i den gældende Regnskabsbekendtgørelse og udkast til 

Regnskabsbekendtgørelsen ift. afsnittet omkring hvornår et aktiv vurderes værende hhv. OIV/kredit-værdiforringet. 

Rød: Nyt 

Xxxx: Slettet i nye udkast 

Xxxx: ingen ændring 

 

Bilag 10 Gældende Udkast  Bemærkninger 

Betydelige økonomiske vanskeligheder 

Nr. 8/24 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 

En kunde er i betydelige økonomiske 

vanskeligheder, når ændringer i indtjenings-, 

likviditets- eller kapital-/formueforhold medfører, 

at det må formodes, at kunden ikke kan opfylde sine 

forpligtelser over for virksomheden eller andre 

Uændret 
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eller andre kreditorer som nærmere beskrevet i 

punkterne 10-18. 

kreditorer som nærmere beskrevet i punkterne 25-

36. 

 

Nr. 9/25  Hvis en kunde må anses for at have sammenhæng i 

økonomien alene på grund af variabel rente eller 

begrænset afvikling, skal virksomheden være 

særlig opmærksom på, om kunden har betydelige 

økonomiske vanskeligheder 

Ny 

Nr. 9/26 Hvis der er indtruffet OIV for en kunde, er der også 

indtruffet OIV for de øvrige kunder, som er 

indbyrdes forbundne med denne kunde i 

overensstemmelse med principperne i bilag 1 til 

bekendtgørelse om store engagementer. Dette 

gælder dog ikke, hvis der foreligger dokumentation 

for, at der for hver af de øvrige kunder ikke er 

indtruffet OIV. 

Hvis en kunde er i betydelige økonomiske 

vanskeligheder, skal virksomheden undersøge, om 

øvrige kunder, som er indbyrdes forbundne med 

denne kunde i overensstemmelse med 

principperne for opgørelse af store eksponeringer i 

henhold til artikel 390 i CRR, også er i betydelige 

økonomiske vanskeligheder. Hvis dette ikke kan 

afkræftes, skal virksomheden betragte de øvrige 

forbundne kunder som værende i betydelige 

økonomiske vanskeligheder. 

 

Sprogbrug 

tilpasset 

Private kunder 
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Bilag 10 Gældende Udkast  Bemærkninger 

Nr. 10/ Når pengeinstituttet får viden om, at der for en 

privatkunde er indtrådt væsentlige begivenheder 

som fx arbejdsløshed, skilsmisse, længerevarende 

sygdom, invaliditet, eller at kunden er død, skal 

pengeinstituttet vurdere, om der er indtruffet OIV. 

 Fjernet i udkast 

Nr. 

11/27 

Nogle privatkunder har en formue, som er negativ, 

når alle aktiver gøres op til dagsværdier. Hvis 

rådighedsbeløbet samtidig vurderes at være 

utilstrækkeligt, er kunderne som udgangspunkt i 

betydelige økonomiske vanskeligheder. Dette 

gælder uanset, at sådanne kunder hidtil har 

overholdt deres forpligtelser, hvis der er betydelig 

risiko for, at pengeinstituttet vil komme til at lide tab 

Rådighedsbeløbets størrelse kan skønnes ud fra 

ændringer i kundens situation siden 

bevillingstidspunktet. Det skal være forudsat, at 

kundens variabelt forrentede lån omlægges, så 

kunden tilbagebetaler alle sine kreditorer med en 

fast rente. Kundens gæld til alle kreditorer 

forudsættes at skulle afvikles over en periode, som 

Nogle privatkunder har en formue, som er negativ, 

når alle aktiver gøres op til dagsværdier. Hvis 

rådighedsbeløbet samtidig vurderes at være 

utilstrækkeligt til at modstå en forventet negativ 

udvikling i kundens økonomiske situation som 

følge af f.eks. ophør af afdragsfrihed eller kundens 

pensionering, så det må antages, at virksomheden 

eller andre kreditorer vil komme til at lide tab, er 

kunden i betydelige økonomiske vanskeligheder.  

 

Rådighedsbeløbets størrelse kan skønnes ud fra 

ændringer i kundens situation siden 

bevillingstidspunktet. Der må kun forudsættes 

stigninger i kundens indtægter, hvis disse er 

sandsynliggjort, f.eks. på grund af kundens 

Tilpasset 

sprogbrug 
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ikke er usædvanlig ved finansiering af de 

pågældende aktiver. Gæld, som ikke finansierer 

aktiver, (fx forbrugslån) forudsættes at skulle 

afvikles over en kortere periode, som ikke er 

usædvanlig, og som ikke overstiger 10 år. Der må kun 

forudsættes stigninger i kundens indtægter, hvis 

disse er sandsynliggjort, fx på grund af kundens 

færdiggjorte uddannelse. Der skal tages højde for alle 

kundens forventede fremtidige udgifter. Er der 

betydelig usikkerhed om rådighedsbeløbets 

størrelse og som følge deraf betydelig usikkerhed, 

om der er indtruffet OIV, kan pengeinstituttet ikke 

nøjes med et skøn men skal foretage en ny beregning. 

færdiggjorte uddannelse. Der skal tages højde for 

alle kundens forventede fremtidige udgifter. Er der 

betydelig usikkerhed om rådighedsbeløbets 

størrelse og som følge deraf betydelig usikkerhed 

om, hvorvidt kunden er i betydelige økonomiske 

vanskeligheder, kan virksomheden ikke nøjes med 

et skøn, men skal foretage en ny beregning af 

rådighedsbeløbet 

Nr. 

12/28 

Hvis pengeinstituttet får viden om, at der er foretaget 

udlæg i kundens aktiver, at kunden er registreret i 

RKI el.lign., at kunden har betydelig skattegæld, eller 

at kunden har forbrugslån i et betydeligt omfang hos 

en eller flere andre kreditorer, herunder 

finansieringsselskaber, er der indtruffet OIV, 

Hvis virksomheden får viden om, at der er foretaget 

udlæg i kundens aktiver, at kunden er registreret i 

RKI eller lignende, at kunden har betydelig 

skattegæld eller at kunden har forbrugslån i et 

betydeligt omfang hos en eller flere andre 

kreditorer, herunder finansieringsselskaber, anses 

kunden for at være i betydelige økonomiske 

Tilpasset 

sprogbrug i IFRS 

9 
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medmindre det er sandsynliggjort, at kunden ikke er 

i betydelige økonomiske vanskeligheder 

vanskeligheder, medmindre det er sandsynliggjort, 

at dette ikke er tilfældet. 

Nr. /29  Ved vurderingen af om en person har betydelige 

økonomiske vanskeligheder, kan der ikke tages 

højde for kautioner eller garantier stillet af andre 

personer eller af selskaber. 

Ny 

Erhvervskunder 

Nr. 

13/30 

Erhvervskunder med negativt resultat før skat og 

negativ eller spinkel egenkapital antages at være i 

betydelige økonomiske vanskeligheder. For 

personligt drevne virksomheder skal der ved 

resultatet før skat også tages højde for udtræk til 

privatforbrug. Hvis virksomheden vurderes at 

fortsætte sine aktiviteter, skal aktiverne ved 

opgørelse af egenkapitalen medtages efter 

principperne om ”going concern”. Ellers skal de 

medtages til dagsværdi i overensstemmelse med 

principperne i punkterne 43-46. Ved spinkel 

egenkapital forstås en egenkapital, som der er en 

betydelig risiko for bliver negativ inden for det 

Erhvervskunder med negativt resultat før skat og 

negativ eller spinkel egenkapital antages at være i 

betydelige økonomiske vanskeligheder. For 

personligt drevne virksomheder skal der ved 

resultatet før skat også tages højde for udtræk til 

privatforbrug. Ved spinkel egenkapital forstås en 

egenkapital, som må formodes at blive negativ 

inden for det kommende regnskabsår set på 

baggrund af kundens hidtidige resultater. Hvis 

kunden historisk har haft positive resultater før 

skat og en likviditet, der kan dække renter og 

afdrag, og det er sandsynliggjort, at kunden også 

fremover vil have det, antages kunden ikke at være 

Tilpasset 

sprogbrug i IFRS 

9. 

Værdiansættelse 

af aktiver vedr. 

opgørelse af 

egenkapitalen til 

going concern er 

fjernet.  
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kommende regnskabsår set på baggrund af kundens 

hidtidige resultater. Tilsvarende antages 

erhvervskunder med svagt positivt resultat før skat 

og negativ egenkapital at være i betydelige 

økonomiske vanskeligheder. Hvis kunden historisk 

har haft positive resultater før skat og en likviditet, 

der kan dække renter og afdrag, og det er 

sandsynliggjort, at kunden også fremover vil have 

det, er der dog ikke indtruffet OIV 

i betydelige økonomiske vanskeligheder. Hvis 

kunden har en betydelig negativ egenkapital, er 

kunden dog i betydelige økonomiske 

vanskeligheder, hvis det ikke er realistisk at få gjort 

egenkapitalen positiv i det finansielle aktivs reelt 

forventede restløbetid 

Nr. 

13/31 

Ved udlån til landbrug skal pengeinstituttet tage i 

betragtning, at en landbrugskundes indtjening i en 

periode kan være præget af særlige forhold, fx 

opbygning af besætningen eller meget svingende 

afregningspriser. Der er derfor ikke nødvendigvis 

indtruffet OIV for kunden, hvis det er sandsynligt, at 

kunden vil få tilstrækkeligt overskud (efter 

privatforbrug) i de kommende år 

Ved finansielle aktiver ydet til landbrug skal 

virksomheden tage i betragtning, at en landbrugs-

kundes indtjening i en periode kan være præget af 

særlige forhold, f.eks. opbygning af besætningen 

eller meget svingende afregningspriser. Kunden 

antages derfor ikke at være i betydelige 

økonomiske vanskeligheder, hvis det er 

sandsynligt, at kunden vil få tilstrækkeligt 

overskud efter privatforbrug i de kommende år. 

Uændret – alene 

tilpasset 

sprogbrug IFRS 9. 

Nr. 

13/32 

Erhvervskunder med en egenkapital, som ikke er 

negativ eller spinkel, antages også at være omfattet 

Erhvervskunder med en egenkapital, som ikke er 

negativ eller spinkel, antages også at have 

Uændret  
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af OIV, hvis 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 

pengeinstituttet forholde sig kritisk til budgetter for 

kunden, særligt hvis de viser betydelige forbedringer 

i forhold til de seneste realiserede resultater. Ved 

vurderingen skal pengeinstituttet endvidere tage 

hensyn til om en eventuel positiv indtjening kun 

opstår, fordi der er optaget lån med en aktuel lav 

variabel rente. Endvidere skal det forudsættes, at 

gælden afvikles, så det mindst afspejler den løbende 

værdiforringelse af de finansierede aktiver. For 

finansiering af fast ejendom, herunder grundstykker 

og landbrugsjord, skal der forudsættes en afvikling, 

som ikke er usædvanlig for kunder med en 

tilsvarende risikoprofil. For alle former for 

finansiering af aktiver må den forudsatte afvikling 

ikke være mindre end den faktiske aftalte afvikling. 

Gæld, som ikke finansierer aktiver, skal forudsættes 

betydelige økonomiske vanskeligheder, hvis 

dårlige driftsresultater eller utilstrækkelig 

likviditet inde-bærer, at det må antages, at 

virksomheden eller andre kreditorer vil lide tab. 

Ved denne vurdering skal virksomheden forholde 

sig kritisk til budgetter for kunden, særligt hvis de 

viser betydelige forbedringer i forhold til de 

seneste realiserede resultater 
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afviklet over en sædvanlig kortere periode. Gæld, 

som står i et sædvanligt forhold til 

omsætningsaktiver vedrørende kundens normale 

drift, skal dog ikke forudsættes afviklet og kan 

antages at være variabelt forrentet. Ved vurderingen 

skal tages hensyn til, om den eventuelle positive 

indtjening kan modstå sandsynlige stigninger i den 

variable rente på samme måde som for anden 

variabelt forrentet gæld. 

Nr. 14 Hvis flere pengeinstitutter har indgået eller 

forventes at indgå en interbankaftale vedrørende et 

kundeengagement, eller der forventes at blive 

indledt forhandlinger om en interbankaftale, antages 

kunden at have betydelige økonomiske 

vanskeligheder, hvis der er betydelig risiko for, at 

alternativet til interbankaftalen er kundens konkurs, 

tvangsauktion, retslig inkasso, anden rekonstruktion 

o.l. Tilsvarende gælder aftaler med andre af kundens 

kreditorer, der ikke er pengeinstitutter. 

 Slettet 
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Nr. 15 Opsiger pengeinstituttet faciliteter til en kunde, skal 

pengeinstituttet ved den følgende periodeafslutning 

vurdere, om kunden har betydelige økonomiske 

vanskeligheder. Tilsvarende gælder, hvis 

pengeinstituttet får viden om, at andre 

pengeinstitutter gør det. 

 Slettet 

Nr. 

16/33 

Hvis pengeinstituttet får viden om, at en anden af 

kundens kreditorer helt eller delvist finansierer 

ydelser til foranstående panter eller helt eller delvist 

indfrier kundens kreditorer for at afværge konkurs, 

tvangsauktion, retslig inkasso, rekonstruktion o.l., er 

der indtruffet OIV for kunden. 

Hvis virksomheden får viden om, at en anden af 

kundens kreditorer helt eller delvist finansierer 

ydelser til foranstående panthavere eller helt eller 

delvist indfrier kundens kreditorer for at afværge 

konkurs, tvangsauktion, retslig inkasso, 

rekonstruktion eller lignende, skal virksomheden 

være særlig opmærksom på, om kunden har 

betydelige økonomiske vanskeligheder. 

Uændret, alene 

tilpasset 

sprogbrug i IFRS 

9. 

Nr. 

17/34 

Hvis pengeinstituttet får viden om, at andre af 

kundens kreditorer konverterer tilgodehavender 

hos kunden til ansvarlig kapital, skal pengeinstituttet 

vurdere, om kunden efter konverteringen har 

betydelige økonomiske vanskeligheder. 

Hvis virksomheden får viden om, at andre af 

kundens kreditorer konverterer tilgodehavender 

hos kunden til ansvarlig kapital, skal virksomheden 

være særlig opmærksom på, om kunden efter 

konverteringen har betydelige økonomiske 

vanskeligheder. 

Uændret, alene 

tilpasset 

sprogbrug i IFRS 

9. 
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Nr. 

18/35 

Hvis pengeinstituttet får viden om, at en anden af 

kundens kreditorer i betydeligt omfang eller 

gentagne gange yder kunden henstand, 

løbetidsforlængelser eller kreditudvidelser, fordi 

alternativet er kundens kontraktbrud i 

overensstemmelse med § 52, stk. 2, nr. 2, er der 

indtruffet OIV for kunden. 

Hvis virksomheden får viden om, at en anden af 

kundens kreditorer i betydeligt omfang eller 

gentagne gange yder kunden lempeligere vilkår i 

form af f.eks. henstand, løbetidsforlængelser eller 

kreditudvidelser, fordi alternativet er kundens 

kontraktbrud, jf. § 52, stk. 2, nr. 2, skal 

virksomheden være særlig opmærksom på, om 

kunden har betydelige økonomiske vanskeligheder 

Uændret, alene 

tilpasset 

sprogbrug i IFRS 

9. 

Nr. 5/36 Når der skal tages stilling til OIV for et selskab, kan 

der tages højde for kautioner stillet af andre 

selskaber i samme koncern eller af de ultimative 

ejere. Hvis pengeinstituttet undlader at konstatere 

OIV som følge af sådanne kautioner, skal der 

foreligge dokumentation for, at kautionisternes 

økonomiske forhold berettiger til dette. Der kan ikke 

tages højde for andre kautioner end kautioner stillet 

af andre selskaber i samme koncern eller kautioner 

stillet af de ultimative ejere ved vurderingen af, om 

et selskab er omfattet af OIV. 

Ved vurderingen af om en erhvervskunde har 

betydelige økonomiske vanskeligheder, kan der 

tages højde for kautioner stillet af andre selskaber i 

samme koncern eller af de ultimative ejere, samt 

kautioner stillet af stat eller kommuner. Hvis 

virksomheden undlader at konstatere betydelige 

økonomiske vanskeligheder som følge af sådanne 

kautioner, skal der foreligge dokumentation for, at 

kautionisternes økonomiske forhold berettiger 

dette. Der kan ikke tages højde for andre kautioner 

end de nævnte ved vurderingen af, om kunden har 

betydelige økonomiske vanskeligheder. 

Uændret, alene 

tilpasset 

sprogbrug i IFRS 

9. 
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Kundens kontraktbrud 

Nr. 

19/37 

Kundens overtræk og manglende overholdelse af 

betalingspligt for afdrag og renter medfører OIV, 

medmindre det er kortvarigt og vedrører beløb, som 

er små i forhold til den pågældende kundes økonomi, 

eller det skyldes forhold, som helt åbenbart ikke har 

sammenhæng med kundens økonomiske forhold, fx 

ubetænksomhed, fejl eller tekniske forhold hos 

kunden eller pengeinstituttet. 

Ved kundens overtræk eller manglende 

overholdelse af betalingspligt for afdrag og renter 

foreligger der kontraktbrud, medmindre det er 

kortvarigt og vedrører beløb, som er små i forhold 

til den pågældende kundes økonomi, eller det 

skyldes forhold, som helt åbenbart ikke har 

sammenhæng med kundens økonomiske forhold, 

f.eks. ubetænksomhed, fejl eller tekniske forhold 

hos kunden eller virksomheden. 

 

Uændret, alene 

tilpasset 

sprogbrug i IFRS 

9. 

Nr. 

20/38 

Opfylder kunden ikke aftalte overdækningskrav, 

eller er der brud på covenants eller 

misligholdelsesklausuler, kan der være indtruffet 

OIV i form af kontraktbrud. Hvis pengeinstituttet 

vurderer, at der ikke er indtruffet OIV, skal det være 

sandsynliggjort. 

Opfylder kunden ikke aftalte overdækningskrav, 

eller er der brud på covenants eller 

misligholdelsesklausuler, kan der være 

kontraktbrud. Hvis virksomheden vurderer, at 

dette ikke er tilfældet, skal det være 

sandsynliggjort. 

 

Uændret, alene 

tilpasset 

sprogbrug i IFRS 

9. 

Lempeligere vilkår 
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Nr. 

21/39 

Vælger pengeinstituttet at finansiere ydelser til 

foranstående panter eller helt eller delvist at indfri 

en kundes kreditorer for at afværge konkurs, 

tvangsauktion, retslig inkasso, rekonstruktion o.l., er 

der indtruffet OIV for kunden. 

Der anses at være indikation for kreditforringelse, 

hvis virksomheden yder kunden lempelser i 

vilkårene, som ikke ville være overvejet, hvis det 

ikke var på grund af kundens økonomiske 

vanskeligheder. Der er indikation for 

kreditforringelse, så længe lempelserne i vilkårene 

består 

Uændret, alene 

tilpasset 

sprogbrug i IFRS 

9. 

Nr. 

21/40 

 Lempeligere vilkår omfatter bl.a., at virksomheden 

pga. kundens økonomiske problemer ikke ønsker 

at forlænge et finansielt aktiv, men gør det alligevel, 

fordi kunden ikke kan få refinansieret det 

finansielle aktiv hos andre kreditorer. Desuden 

omfatter lempeligere vilkår, at virksomheden pga. 

kundens økonomiske problemer accepterer en 

rente eller afvikling, som virksomheden ikke ville 

have accepteret for en ny kunde i samme 

økonomiske situation. Lempeligere vilkår omfatter 

også f.eks., at virksomheden finansierer ydelser til 

foranstående panter eller helt eller delvist indfrier 

en kundes kreditorer for at afværge konkurs, 
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tvangsauktion, retlig inkasso, rekonstruktion eller 

lignende. 

 

Nr. 

22/41 

Konverterer pengeinstituttet tilgodehavender hos 

kunden til ansvarlig kapital, er der indtruffet OIV for 

kunden. 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 er det sandsynliggjort, at pengeinstituttet ikke 

vil lide tab på den ansvarlige kapital eller det øvrige 

engagement. Hvis konverteringsaftalen indebærer 

lempeligere vilkår end normalt for pengeinstituttets 

kunder i form af lavere rente el.lign., er der dog også 

efter perioden på mindst 12 måneder OIV i henhold 

til § 52, stk. 2, nr. 3. 

Konverterer virksomheden et finansielt aktiv til 

ansvarlig kapital, er kunden i betydelige 

økonomiske vanskeligheder, medmindre det er 

sandsynliggjort, at virksomheden ikke vil lide tab 

på den ansvarlige kapital eller den øvrige 

eksponering. Hvis konverteringsaftalen indebærer 

lempeligere vilkår end normalt for virksomhedens 

kunder, skal virksomheden tage højde for dette, så 

længe de lempeligere vilkår er gældende. 

Uændret, alene 

tilpasset 

sprogbrug i IFRS 

9. 

Nr. 

23/42 

Yder pengeinstituttet i betydeligt omfang eller 

gentagne gange kunden henstand, 

løbetidsforlængelser eller kreditudvidelser, fordi 

alternativet er kundens kontraktbrud i 

Yder virksomheden kunden henstand, 

løbetidsforlængelse eller kreditudvidelse, fordi 

alternativet er kundens kontraktbrud, jf. § 52, stk. 

2, nr. 2 skal virksomheden være særlig opmærksom 

på, om dette er lempelser, som ikke ville være 

Uændret, alene 

tilpasset 

sprogbrug i IFRS 

9. 
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Bilag 10 Gældende Udkast  Bemærkninger 

overensstemmelse med § 52, stk. 2, nr. 2, er der 

indtruffet OIV for kunden. 

overvejet, hvis det ikke var på grund af låntagers 

økonomiske vanskeligheder, og kunden dermed 

har fået lempeligere vilkår. 

Kundens sandsynlige konkurs 

Nr. 

24/43 

Er gæld til pengeinstituttet rekonstrueret eller 

akkorderet, antages kunden at være omfattet af OIV, 

indtil det via kundens betalinger er tydeligt, at 

kunden kan og vil overholde den indgåede aftale om 

rekonstruktion eller akkord. Tilsvarende gælder, 

hvis pengeinstituttet får viden om, at gæld til andre 

kreditorer er rekonstrueret eller akkorderet. 

En betalingsaftale efter rekonstruktionen eller 

akkorden, der ikke indebærer en stigende ydelse, 

skal minimum være overholdt i 12 måneder, før 

rekonstruktionen eller akkorden ikke i sig selv 

indebærer, at kunden antages at være omfattet af 

OIV. For betalingsaftaler med en stigende ydelse 

kræves en længere minimumsperiode. 

Hvis aftalen indebærer lempeligere vilkår end 

normalt for pengeinstituttets kunder, er der også 

Er gæld til virksomheden rekonstrueret eller 

akkorderet, antages der at være indikation for 

kreditforringelse, indtil det er tydeligt, at kunden 

kan og vil overholde alle elementer i den indgåede 

aftale om rekonstruktion eller akkord. Hvis aftalen 

indebærer en stigende ydelse, skal det være 

tydeligt, at kunden kan og vil betale denne. 

Tilsvarende gælder, hvis virksomheden får viden 

om, at gæld til andre kreditorer er rekonstrueret 

eller akkorderet.  

 

Hvis aftalen indebærer lempeligere vilkår end 

normalt for virksomhedens kunder, skal 

virksomheden tage højde for dette, så længe de 

lempeligere vilkår er gældende. 

 

Uændret, alene 

tilpasset 

sprogbrug i IFRS 

9. 
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Bilag 10 Gældende Udkast  Bemærkninger 

efter perioden på minimum 12 måneder OIV i 

henhold til § 52, stk. 2, nr. 3 

Nr. 

24/44 

Hvis pengeinstituttet overtager et udlån, der er 

rekonstrueret eller akkorderet, og pengeinstituttet 

ikke inden rekonstruktionen eller akkorden havde et 

udlån til kunden, er udlånet ikke omfattet af OIV. 

Hvis virksomheden overtager et finansielt aktiv, 

der er rekonstrueret eller akkorderet, og 

virksomheden ikke inden rekonstruktionen eller 

akkorden havde ydet et finansielt aktiv til kunden, 

er rekonstruktionen eller akkorderingen ikke 

indikation for kreditforringelse. 

 

 

Uændret, alene 

tilpasset 

sprogbrug i IFRS 

9. 

 

13.3  Bilag 3: Pengeinstitutter der aflægger efter IFRS-forordningen 

Antallet af pengeinstitutter der aflægger deres koncernregnskab efter IFRS-standarden som følge af IFRS-forordningen er identificeret ved 

at indhente årsrapporter for 2016 for alle pengeinstitutter i Danmark for gruppe 1-4, hvor det under ”Anvendt regnskabspraksis” fremgår 

om institutter anvender IFRS eller ej. 

Pengeinstitut IFRS Kilde 

Nordea Bank 

Danmark A/S 

x *Svensk ejet 

Danske Bank A/S x https://danskebank.com/da/news-og-insights/nyhedsarkiv/company-

announcements/2017/ca02022017-a 
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Pengeinstitut IFRS Kilde 

Jyske Bank A/S x https://www.jyskebank.dk/wps/wcm/connect/541f3085-eb21-4022-89e4-5d5fd82d5546/Jyske-

Bank-aarsrapport-2016.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=541f3085-eb21-4022-89e4-5d5fd82d5546 

Sydbank A/S x https://www.sydbank.dk/inc/pdf/privat/investor/regnskab/2016/aarsrapport_2016.pdf 

Nykredit Bank A/S x https://www.nykredit.com/aboutnykredit/ressourcer/dokumenter/pdf/_stock_exchange_2017/rea

lkredit/nykredit-realkredit-group-annual-report-2016-07022017.pdf 

Spar Nord Bank 

A/S 

x https://media.sparnord.dk/com/investor/finansiel_kommunikation/regnskaber/2016/aarsrapport_

2016.pdf 

A/S Arbejdernes 

Landsbank 

x https://www.al-bank.dk/media/129862/al_aarsrapport_2016.pdf 

Saxo Bank A/S x https://www.home.saxo/-/media/documents/annual-reports/saxo-bank-annual-report-2016.pdf 

Vestjysk Bank A/S   https://www.vestjyskbank.dk/investor-relations/finansielle-rapporter.aspx 

Ringkøbing 

Landbobank A/S 

  https://www.landbobanken.dk/wps/wcm/connect/1e765397-119f-4856-9997-

02b443ae3f18/%C3%85rsrapport+2016.pdf?MOD=AJPERES 

Nordjyske Bank 

A/S 

  https://www.nordjyskebank.dk/wps/wcm/connect/5c939d59-69fd-42b4-813a-

d57bdc72adbb/Aarsrapport+2016.pdf?MOD=AJPERES 

Sparekassen 

Kronjylland 

  https://www.sparkron.dk/images/pdf/regnskab/2017/A4_aarsrapport_screen_sec_2016.pdf 

Den Jyske 

Sparekasse 

  https://www.djs.dk/media/4656704/Årsrapport-2016_LOW.pdf 
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Pengeinstitut IFRS Kilde 

Lån og Spar Bank 

A/S 

  https://www.lsb.dk/lsb/om_lsb/presse_IR/presse_ir/regnskab/2016/20170209/%C3%85rsrappor

t%202016.pdf 

Jutlander Bank 

A/S 

  https://jutlander.dk/om-jutlander-bank/aktionaer/regnskaber 

Sparekassen 

Sjælland-Fyn A/S 

x https://www.spks.dk/wps/wcm/connect/b32a934a-ae2f-4e33-b741-

5d242ae216b6/2016aar.pdf?MOD=AJPERES 

Sparekassen 

Vendsyssel 

  http://ipaper.ipapercms.dk/Sparv/aarsrapporter/aarsrapport-2016/ 

Dragsholm 

Sparekasse 

  www.dragsholmsparekasse.dk/wp-content/uploads/2017/02/Årsrapport-2016.pdf 

Middelfart 

Sparekasse 

  https://midspar.dk/wp-content/uploads/Årsrapport_2016_WEB-2.pdf 

Fynske Bank A/S x https://www.fynskebank.dk/globalassets/investor-relations/regnskaber/fynske-bank-arsrapport-

2016.pdf 

Rise Flemløse 

Sparekasse 

  http://www.risespar.dk/media/0847_Rise_Sparekasse_Årsrapport_2016.pdf 

Basisbank A/S   BIQ 

Danske 

Andelskassers 

Bank A/S 

x http://files.shareholder.com/downloads/ABEA-6865Q5/4888455818x0x930071/0D1728E7-9458-

4A89-B0F9-1FC45539B30B/AArsrapport_2016.pdf 
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Pengeinstitut IFRS Kilde 

Møns Bank A/S   https://moensbank.dk/sites/default/files/mediearkiv/aarsrapport_2016_endelig.pdf 

Grønlandsbanken, 

Aktieselskab 

  https://www.banken.gl/media/560261/Årsrapport-2016-endelig-udgave-02032017.pdf 

Lollands Bank, 

Aktieselskab 

x https://www.lollandsbank.dk/sites/default/files/mediearkiv/pdf/regnskab/aarsrapport_2016_lolla

nds_bank.pdf 

Coop Bank A/S   https://www.coopbank.dk/media/111229/Coop-Bank-Årsrapport_2016.pdf 

Lægernes Bank 

A/S 

  BIQ 

Nordfyns Bank, 

Aktieselskabet 

x https://alm.nordfynsbank.dk/om-os/investor/regnskaber/ 

Totalbanken A/S x https://www.totalbanken.dk/media/75476/arsrapport-2016.pdf 

Østjydsk Bank A/S   https://www.oeb.dk/wps/wcm/connect/7b0440e9-2f59-4a29-b5ba-

ab656890177c/%C3%85rsrapport+2016+-+web.pdf?MOD=AJPERES 

Djurslands Bank 

A/S 

  https://www.djurslandsbank.dk/wps/wcm/connect/21ad3ffa-0f5f-4800-b500-

ac066a4e8822/%C3%85rsrapport.pdf?MOD=AJPERES 

Hvidbjerg Bank. 

Aktieselskab 

  https://www.hvidbjergbank.dk/Files/Billeder/3_Pdf-

filer/Regnskab_filer/20170228_%C3%85rsrapport_2016.pdf 

PenSam Bank A/S   https://www.pensam.dk/om-

pensam/PDFfiler/Tal/%C3%85rsrapporter%202016/%C3%85rsrapport%202016%20Pensionskas

sen%20PenSam.pdf 
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Pengeinstitut IFRS Kilde 

Alm. Brand Bank 

A/S 

x http://www.almbrand.dk/idc/groups/abdk_web/documents/document/abb_2017aarsrapport2016.

pdf 

Skjern Bank A/S   https://www.skjernbank.dk/wps/wcm/connect/62a49242-07ee-462b-a6e5-

e6c80701b574/%C3%85rsrapport+31.12.2016_web.pdf?MOD=AJPERES 

Salling Bank A/S   https://www.sallingbank.dk/Files/Billeder/filer/Om%20banken/Regnskaber/Salling%20Bank%20

Årsrapport%202016.pdf 

Kreditbanken A/S   https://alm.kreditbanken.dk/media/Meddelelse_2_2017.pdf 

Dronninglund 

Sparekasse 

  http://www.dronspar.dk/wp-content/uploads/2017/03/Årsrapport-2016.pdf 

Sparekassen Thy   https://www.sparthy.dk/om-sparekassen/regnskab-m-v/regnskaber 

Frøslev-Mollerup 

Sparekasse 

  https://www.fmspks.dk/media/1291/årsrapport-2016.pdf 

Ekspres Bank A/S   BIQ 

Langå Sparekasse   http://langspar.dk/images/Offentliggoerelser/2016/aarsregnskab_2016.pdf 

Sparekassen 

Balling 

  https://www.sparekassenballing.dk/om-

sparekassen/regnskab/regnskaber/Sparekassen_Balling_Aarsrapport_2016.pdf 

Rønde Sparekasse   https://www.roendespar.dk/media/Årsrapport_2016.pdf 

Sparekassen 

Djursland 

  https://www.spardjurs.dk/media/Årsrapport_2016.pdf 
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Pengeinstitut IFRS Kilde 

Sparekassen for 

Nr. Nebel og 

Omegn 

  https://sparnebel.dk/media/%C3%85rsrapport_2016.pdf 

Saxo Privatbank 

A/S 

  http://www.privatbank.saxo/Documents/Okonomi/Seneste/aarsregnskab_2016.compressed.pdf 

Frøs Sparekasse   https://froes.dk/matrix/uploads/2017/05/PDF_AARSRAPPORT2016.pdf 

Broager 

Sparekasse 

  https://broagersparekasse.dk/media/BS_Årsregnskab_2016_web.pdf 

Sparekassen 

Bredebro 

  http://www.sparbredebro.dk/wp-content/uploads/2017/04/%C3%85rsrapport-2016-med-

underskrifter-1.pdf 

Folkesparekassen   https://folkesparekassen.dk/media/1064_PM_Årsrapport_2016.pdf 

Frørup 

Andelskasse 

  https://www.froerupandelskasse.dk/media/55556/aarsrapport-2016.pdf 

Merkur 

Andelskasse 

  https://www.froerupandelskasse.dk/media/55556/aarsrapport-2016.pdf 

Sparekassen Den 

lille Bikube 

  https://www.portalbank.dk/denlillebikube/system/pdf/aarsrapport_2016.pdf 

Flemløse 

Sparekasse 

  http://www.risespar.dk/Årsrapport-for-2016.428.aspx 
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Pengeinstitut IFRS Kilde 

Leasing Fyn Bank 

A/S 

  https://leasingfyn.dk/assets/uploads/2017/03/Årsrapport-LFB-2016-underskreven.pdf 

Landbrugets 

Finansieringsbank 

A/S 

  http://www.lfbank.dk/om-lfb/rapporter.aspx 

Sønderhå-Hørsted 

Sparekasse 

  https://sdrhaa.dk/media/1043/soenderhaa-hoersted-sparekasse-%C3%A5rsrapport-2016.pdf 

Klim Sparekasse   https://www.klimsparekasse.dk/media/21128/aarsrapport-2016.pdf 

Søby-Skader-

Halling Sparekasse 

  https://www.soebyspar.dk/media/51428/sshs-aarsrapport-2016-endelig.pdf 

Stadil Sparekasse   http://www.stadil-sparekasse.dk/documents/50FF05CB-BBC3-4AD5-BB99-7FF8083CE7BC.pdf 

Borbjerg 

Sparekasse 

  http://www.borbjergsparekasse.dk/media/BS_Årsrapport_2016.pdf 

Fjaltring-Trans 

Sparekasse 

  BIQ 

Fanø Sparekasse   https://fanosparekasse.dk/dokumenter/regnskab/Aarsrapport2016.pdf 

Faster 

Andelskasse 

  https://www.faster.dk/media/1681/fa-aarsrapport-2016-e-no-cropmarks.pdf 

Københavns 

Andelskasse 

  https://kbh-andelskasse.dk/wp-content/uploads/KA-aarsrapport-2016-koncernregnskab.pdf 
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Pengeinstitut IFRS Kilde 

Andelskassen 

OIKOS 

  http://www.oikos.dk/filer/Andelskassen%20Oikos%20Aarsrapport%202016%20-%20Web.pdf 

Andelskassen 

Fælleskassen 

  https://www.faelleskassen.dk/media/36553/LOW_%20FK_2016_opt.pdf 

J.A.K. Andelskasse 

Østervrå 

  https://jak-oestervraa-dk.danaweb1.com/CustomerData/Files/Folders/2-dokument/1082_endelig-

%E5rsrapport-2016.pdf 

Maj Bank A/S   BIQ 

I alt  80 

IFRS  14 

Regnskabsbekendt

gørelsen 

 56 
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13.4  Bilag 4: Interview med Finanstilsynet 18. august 2017 

13.4.1 Indledning 

Interviewet er afholdt med henblik på at få en forståelse og uddybning af de gældende regler, 

samt udkastet til ændringen af regnskabsbekendtgørelsen til brug for specialet på CMA 

studiet på CBS, der skal afleveret 15. september 2017. 

 

Specialet har til formål at undersøge, hvorvidt der fortsat er behov for Bilag 10 og vejledning 

efter IFRS 9 er blevet implementeret i Regnskabsbekendtgørelsen. 

 

Interviewet er ikke transkriberet ordret, men blot den studerenes opsummering af de 

afgivne svar. Opsummeringen af interviewet er sendt til godkendelse hos Finanstilsynet, og 

det er ligeledes aftalt, at passager/citater fra interviewet, der gengives i selve opgaven, skal 

sendes til godkendelse hos Finanstilsynet. 

 

Fra Finanstilsynet deltog: Charlotte og Flemming. 

 

13.4.2 Interview svar 

KL: Ved udarbejdelsen af Regnskabsbekendtgørelsen i 2004 besluttede Finanstilsynet at 1 

reglerne i Regnskabsbekendtgørelsen skulle være IFRS-forenelige – hvad vurderer FT der 2 

ligger i begrebet IFRS-forenelighed? 3 

 4 

FT: Ved IFRS-forenelighed forstået det at reglerne følger ”Indregning og måling” i IFRS, mens 5 

at kravene til noteoplysningerne ikke er så omfangsrige som IFRS. Herudover henvises der 6 

til svaret i bemærkninger til Regnskabsbekendtgørelsen. 7 

 8 

KL: I Bilag 10 og vejledningen angives en række forhold, der skal indgå i OIV vurderingen 9 

samt opgørelsen på størrelsen for nedskrivningen. Betragter FT disse som en skærpelse ift. 10 

IAS 39  eller er der blot tale om en præcisering? 11 

 12 

FT: FT ser det hverken som en skærpelse eller præcisering, men betragter det som en 13 

indsnævring af reglerne inden for rammerne af IAS 39. 14 
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 15 

KL: Vurderes samtlige ”uddybende danske regler” at være i overensstemmelse med OIV 16 

begrebet og opgørelsen af nedskrivninger i henhold til IAS 39?  17 

 18 

FT: Ja, de er inden for rammerne  19 

 20 

KL: I forbindelse med høringen i 2012 angiver FT at årsagen til Bilag 10 var at IAS 39 gav 21 

mulighed for betydelige ledelsesmæssige skøn, og at der var behov for at indsnævre 22 

udfaldsrummet. Skal det forstås således at Bilag 10 og vejledningen skulle sikre en mere 23 

ensartet praksis eller var det for at sikre tilstrækkelige nedskrivninger?  24 

 25 

FT: Det var for at sikre en mere ensartet praksis 26 

 27 

KL: Uanset svaret på spørgsmål 4, er det FT’s vurdering at kravene i Bilag 10 og vejledningen 28 

har resulteret i en mere ensartet nedskrivningspraksis? 29 

 30 

FT: Ja, Bilag 10 har sikret, at Finanstilsynet og regnskabsudarbejder har fået et redskab til at 31 

vurdere nedskrivninger.  32 

 33 

KL: I forhold til behovet for at indsnævre udfaldsrummet var det i relation til  konstateringen 34 

af hvorvidt der var OIV eller ej eller i relation til opgørelsen af størrelsen på nedskrivningen? 35 

Eller begge dele? 36 

 37 

FT: Hvis man ser i bemærkningerne til loven, så var baggrunden et behov for at indsnævre 38 

udfaldsrummet i relation til opgørelse af størrelsen på nedskrivningen, men hvis man ser i 39 

det gældende Bilag 10, så er der overvejende flest regler vedr. OIV-konstateringen. Årsagen 40 

hertil er at det er nødvendigt at sikre at konstateringen af OIV sker korrekt, for først herefter 41 

vil der sker en opgørelse af nedskrivningsbehovet. En indsnævring af udfaldsrummet af 42 

opgørelsen på størrelsen på nedskrivningen vil derfor kun få effekt, hvis man også sikrer sig, 43 

at der sker rettidig OIV. 44 

 45 
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KL: Er det FT’s vurdering at kravene i Bilag 10 og den tilhørende vejledning har været 46 

medvirkende til at ændre antallet og omfanget af påbud om mernedskrivninger ifb. 47 

Tilsynsbesøg i institutterne 48 

 49 

FT: Det ved vi ikke.  50 

 51 

KL Var kravene i Bilag 10 afledt af en erkendelse af at den faktiske tabsmodel generelt 52 

medførte for få nedskrivninger for sent (too-little-to late problemstillingen)?  53 

 54 

FT: Kravene i Bilag 10 var mere i relation til at det i Finanstilsynet er vigtigt at definere 55 

”betydelige økonomiske vanskeligheder” 56 

 57 

KL: Hvilke overvejelser ligger til grund for FT’s udformningen af kravene i Bilag 10 ift. 58 

sammenlignelighed af bankernes regnskaber i Nordeuropa? Er det FTs vurdering at reglerne 59 

i DK er skrappere eller lempeligere end i de andre nordiske lande – og hvorfor? 60 

 61 

FT: Sammenlignelighed blandt de nationale regler i øvrige nordiske lande er svært at opnå, 62 

da der er forskellige regler og hensyn der spiller ind i landene ved udarbejdelse af lovgivning.  63 

 64 

KL: I forlængelse af spørgsmål 8, har FT overvejet om det kunne være relevant af 65 

differentiere regelsættet, således mindre banker aflægger efter Regnskabsbekendtgørelsen 66 

og de største efter IFRS? 67 

 68 

FT: Nej 69 

 70 

KL: Hvilke overvejelser lå til grund for afskaffelsen af muligheden for at et moderselskab 71 

kunne aflægge årsregnskab efter IFRS?  72 

 73 

FT: Årsagen var, at man ville indsnævre udfaldsrummet efter IAS 39, og hvis man havde 74 

tilladt moderselskabsregnskabet fortsat kunne blive aflagt efter IFRS, så ville regnskaberne 75 

nationalt ikke længere være sammenlignelige på selskabsniveau jf. bemærkninger til 76 

lovforslaget. 77 
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 78 

KL: IFRS 9 træder i kraft for årsregnskaber aflagt efter 1. januar 2018, og repræsenterer et 79 

principskifte fra den faktiske tabsmodel til den forventede tabsmodel. Er det FT’s vurdering 80 

at der herefter fortsat er behov for at opretholde kravene til Bilag 10 i 81 

regnskabsbekendtgørelsen. Hvorfor vurderer FT det er relevant at opretholde de særlige 82 

danske regler? 83 

 84 

FT: Bilag 10 bevares fordi at vurderingen er at det er en hjælp, både for Finanstilsynet og 85 

institutterne, samt for at sikre en ensartet praksis og sammenlignelighed. Det er også efter 86 

IFRS 9 et stort skønselement involveret i opgørelserne af nedskrivningerne. 87 

  88 

KL: Vurderes de ”uddybende danske regler”, som indføres som tillæg til IFRS 9, at skærpe 89 

eller lempe reglerne, for de danske banker, i forhold til de andre nordiske lande? Hvorfor?  90 

 91 

FT: Det er svært at vurdere, da en sammenligning af hvordan regelsættene i de nordiske 92 

lande er skærpet/lempet ift. hinanden fordi det spiller sammen med andre regler 93 

(solvensreglerne), og ikke kun laves fra et regnskabsmæssigt hensyn. 94 

 95 

KL: FT beskriver i forbindelse med høringen af implementeringen af IFRS 9 på 96 

høringsportalen at ambitionen med de foreslåede ændringer til regnskabsbekendtgørelsen, 97 

bilag og vejledningen har været at sikre tilstrækkelige nedskrivninger. Betyder det at IFRS 9 98 

ifølge FT ikke sikrer tilstrækkelige nedskrivninger?  99 

 100 

FT: Nej det er det ikke, men det er ift. at IFRS 9 indføres, der netop sikrer tilstrækkelige 101 

nedskrivninger.   102 

 103 

KL: Det fremgår ligeledes på høringsportalen at ambitionen med de foreslåede ændringer til 104 

ovennævnte har været mindre detaljerede regler. Skal det forstås i forhold de hidtige regler 105 

eller ift. de internationale regnskabsstandarder? 106 

 107 

FT: Her er det forståelsen, at det er i forhold til de gældende regler i Bilag 10. 108 

 109 
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KL: På hvilke områder er det sammenligneligheden er blevet styrket? 110 

 111 

FT: Sammenligneligheden for pengeinstitutter nationalt er blevet fastholdt 112 

 113 

KL: Med sammenholdelse af kravene iht. det oprindelige Bilag 10 og det foreliggende udkast 114 

til ændringen af bilag er der umiddelbart flere regler. Hvilke områder vurderer FT, at der er 115 

tale om mindre/færre detaljerede regler? 116 

 117 

FT: Færre regler ift. OIV vurderingen. Det er vurderingen, at detailreguleringsniveauet er 118 

mindsket, selvom der er kommet flere regler, hvilket er en konsekvens af at IFRS 9 har 3 119 

stadier for opgørelse af nedskrivning.  120 

  121 

KL: I forbindelse med udarbejdelse af ændringen til regnskabsbekendtgørelsen har man 122 

udarbejdet et ny bilag, bilag 11, hvor metoden der anvendes til at opgøre det forventede 123 

kredittab skal valideres iht. Bilag 11. Hvilke overvejelser har FT gjort sig i forbindelse med 124 

indførelsen af bilag 11?  125 

 126 

FT: Det er formentlig erfaringer fra IRB-modeller til brug for solvensopgørelser, der gør at 127 

man har indført bilag 11 (Arbejdet med bilag 11 er ikke sket i vores kontor (FIRA)). 128 

 129 

KL: Er FT bekendt med hvorledes tilsynene i de øvrige nordiske lande har valgt at præcisere 130 

hvornår kreditrisikoen er steget væsentlig? 131 

 132 

FT: Nej, det har FT ikke kendskab til. 133 
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13.4.3 Godkendelse af transkriberet interview 

 

 

13.5  Bilag 5: Interview med Finans Danmark 16. august 2017 

13.5.1 Indledning 

Personer: Martin Thygesen (MT) fra Finans Danmark og Karoline Lefevre (KL), CBS-

studerende  

 

Sted: Finans Danmark, Amaliegade 7, 1. etage, lokale 6.  

 

Metode: Interviewet er et interview aftalt på forhånd, hvor MT har fået tilsendt 

spørgsmålene på forhånd. Inden interviewet gik i gang, har KL sat MT ind i specialets 

overordnet problemstilling, og fortalt at formålet med interviewet er at blive klogere på de 

danske nedskrivningsregler i Bilag 10 samt at kunne anvende en række af svarene i 

opgaven bestående af citater.  

Interviewet er blevet optaget ved brug af diktafon på iPhone, og transskriberet af Karoline 

(studerende) i talesprogsstil. Naturlige fyldord, der forekommer i talesprog så som øh, jo, 

o.l. er udeladt for læsevenlighedens skyld. Ligeledes er der for læsevenlighedens skyld også 
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foretaget opdelinger af længere tale rækker med . (punktum) eller – (bindestreg), hvor det 

er fundet naturligt.  

 

13.5.2 Interviewsvar 

K: I Bilag 10 og vejledningen angives en række forhold, der skal indgå i OIV vurderingen 1 

samt opgørelsen på størrelsen for nedskrivningen. Betragter FD disse som en skærpelse ift. 2 

IAS 39 eller er der blot tale om en præcisering?  3 

 4 

MT: Ja en skærpelse ift. IAS 39. Der er ikke nogen tvivl om at i sin tid, da det blev indført, 5 

der var det jo klart en skærpelse ift. IAS 39. Finanstilsynet ynder jo at sige, at man 6 

indsnævrer bredden af den vej man må køre på. Så det var klart en skærpelse i sin tid, da 7 

de blev indført.  8 

 9 

MT: Jeg ved ikke, om det svarer på dit spørgsmål?  10 

 11 

K: Jo, det var meget fint. Havde der været alternative metoder for Finanstilsynet for at sikre 12 

nedskrivninger nok?  13 

 14 

MT: Det er måske lidt uinteressant, hvad man kunne have gjort i stedet for dengang. Men 15 

det vi mener, man kunne have gjort, var at i stedet for at indføre regler om at man 16 

nødvendigvis skal ligge salg til grund, med bl.a. den såkaldte 6 måneders regel, så kunne 17 

man måske i stedet have valgt at udfordre nogle af de forudsætninger som instituttet ligger 18 

til grund for nedskrivningsberegningen. Men Bilag 10 udsprang jo også fra Amagerbanken. 19 

Her var der på udlejningsejendomme lagt nogle forudsætninger ind i 20 

nedskrivningsberegningerne omkring tomgang, vedligeholdesesomkostninger, 21 

huslejestigninger mv., der indebar, at de opgjorte nedskrivninger ikke var tilstrækkelige. 22 

Og der kunne man så vælge at gøre det som tilsynet gjorde, ved at lave nogle rigide regler 23 

for opgørelse af nedskrivninger baseret på realisation eller i stedet have udfordret de 24 

urealistiske forudsætninger. Nu er det jo lidt en ufrugtbar diskussion, men jeg kunne godt 25 

se andre veje end de veje som fandt ned i Bilag 10.  26 

 27 

K: I forbindelse med høringen i 2012 angiver Finanstilsynet at årsagen til Bilag 10 var at 28 

IAS 39 gav mulighed for betydelige ledelsesmæssige skøn, og at der var behov for at 29 
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indsnævre udfaldsrummet. Var det også Finansrådets vurdering, at der var behov for at 30 

indsnævre, hvornår der er tale om et begrundet skøn?  31 

 32 

MT: Man kan sige at IFRS er - og dermed også Regnskabsbekendtgørelsen, i og med den 33 

indeholder princip om IFRS forenelighed, - principbaseret, så derfor vil det i sig selv give et 34 

vis udfaldsrum. Derudover er der jo også forskelle afhængig af hvordan man som ledelse 35 

går ind i et engagement.  36 

 37 

MT: Om man kan lide det eller ej så vil nedskrivninger til enhver tid være et 38 

regnskabsmæssigt skøn – det er principbaserede regler og to ledelser vil måske agere 39 

forskelligt overfor kunden, og det vil så også resultere i forskellige nedskrivningsniveauer. 40 

Det var så der, hvor Finanstilsynet dengang gik ind og sagde, at uanset hvilken intention 41 

ledelsen må have lagt til grund, skal der i alle tilfælde ligges salg til grund, nå der er tale om 42 

aktiv finanseringskunder.  43 

 44 

K: Uanset svaret på spørgsmål 3, er det da FD’s vurdering at kravene i Bilag 10 og 45 

vejledningen har resulteret i en mere ensartet nedskrivningspraksis?  46 

 47 

MT: Hvis man så skal vurdere, om det har været en succes eller ej? Hvis parameteret er at 48 

nedskrivningerne bliver sammenlignelige, så er Finanstilsynet lykkedes med det. Men hvis 49 

parameteret er at nedskrivningerne bliver det bedste bud på hvad man faktisk forventer at 50 

tabe, så synes jeg ikke, man er lykkedes med det.  51 

 52 

MT: Succesen af reglerne afhænger lidt af, hvad er det du gerne vil opnå. Vi har opnået, at vi 53 

bedre kan sammenligne på tværs. Men det er så sammenligninger baseret på at 54 

ejendommene realiseres, uagtet, at det i mange tilfælde aldrig har været hverken bankens 55 

eller kundens intention.  56 

 57 

KL: Kan man tale om at det ikke er lige så retvisende, når man har så rigide regler for 58 

opgørelsen af skønnet for nedskrivningen, og man i stedet kunne have lagt ledelsen skøn til 59 

grundlag?  60 

 61 

MT: Det synes jeg ikke ville være helt unfair at sige.  62 
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 63 

KL: Det er også derfor at skøn er spændende at tale om, det er jo et holdningsspørgsmål. 64 

For skøn vil jo i alle tilfælde give forskellige udfald.  65 

 66 

MT: Ja, man har elimineret den ledelsesmæssige påvirkning, uagtet, at hvis der er noget der 67 

kan gøre den helt store forskel er det netop, hvordan ledelsen agerer. For at svare helt kort 68 

på dit spørgsmål, ja det har resulteret i en mere ensartet nedskrivningspraksis, men ikke 69 

nødvendigvis det rigtige niveau henset til de faktisk forventede tab.  70 

 71 

KL: Er det FD’s vurdering at kravene i Bilag 10 og den tilhørende vejledning har været 72 

medvirkende til at ændre antallet og omfanget af påbud om mernedskrivninger ifb. 73 

Tilsynsbesøg i institutterne  74 

 75 

MT: Man kan i hvert fald konstatere, at da de blev indført, der var der en lang række 76 

tilsynsreaktioner, hvor flere institutter havde vanskeligt ved at forstå, hvad de nye regler 77 

fra Finanstilsynet indebar. Lige efter indførelsen der medførte det en markant stigning i 78 

antallet af tilsynsreaktioner. I dag, hvor vi står i 2017, og har anvendt de her regler i mange 79 

år, så er alle mere eller mindre bekendt med dem, og derfor vil du nok have et lavere niveau 80 

af tilsynesreaktioner nu.  81 

Men om det samlet set over årene ville havde været højere eller lavere, hvis Finanstilsynets 82 

håndhævelse i stedet skulle have baseret sig på udfordring af de forudsætninger, som 83 

ledelsen går ind og ligger til grund, når den beregner nedskrivninger, er et godt spørgsmål. 84 

Det bliver vanskeligere for et tilsyn at skulle håndhæve, hvis de skal ind og tage stilling til 85 

hver enkelt forudsætning frem for blot at skulle forholde sig til værdier baseret på et salg 86 

indenfor den nærmeste fremtid. Jeg tror heller ikke man skal være blind for, at dette aspekt 87 

har haft en stor betydning..  88 

 89 

KL: Kan kravene i Bilag 10 også have været afledt af en erkendelse af at den faktiske 90 

tabsmodel generelt medførte for få nedskrivninger for sent (too-little-to late 91 

problemstillingen)?  92 

 93 

MT: Det har det jo. Finanstilsynet vil sikkert sige til dig på fredag, at de var forud for deres 94 

tid. De kunne simpelthen ikke vente på at IASB blev færdige med deres arbejde om at gøre 95 
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en ny nedskrivningsstandard færdig. Vi har set mange forskellige modeller fra IASB, hvor 96 

de så er endt op med IFRS 9, som vi kender den i dag.  97 

Finanstilsynet lykkedes med, at nogle af de muligheder IAS 39 gav, de blev afskåret. Det at 98 

de afskar nogle af de muligheder, som IAS 39 giver, var måske godt nok. Men der er vi nok 99 

tilbage til, at jeg synes det var bedre at man havde angrebet forudsætningerne. Men det var 100 

Finanstilsynets tilgang at imødekomme nogle af udfordringerne med en incurred loss 101 

model approach. Den overgang vi står overfor nu, 1. januar 2018, der har vi en forventning 102 

om, at de danske institutter ikke vil være blandt de institutter med den relativt største 103 

stigning i de akkumulerede nedskrivninger ift. resten af Europa, fordi vi har haft en 104 

mellemlanding med de særlige danske nedskrivningsregler.  105 

 106 

KL: Hvilke konsekvenser har kravene i Bilag 10 haft for bankerne ift. sammenlignelighed af 107 

bankernes regnskaber i Nordeuropa?  108 

 109 

MT: Vi mener det har haft konsekvenser for bankerne. Hvis vi tager OIV-reglerne i første 110 

omgang - de har medført, at man på et relativt tidligt tidspunkt har statueret OIV. 111 

Efterfølgende har du så nedskrivningsberegningerne, som vi var omkring før, hvor man i 112 

mange tilfælde har skullet ligge for konservative forudsætninger til grund. Med andre ord 113 

du har statueret OIV, og beregnet nedskrivninger på kunder, som iht. en gængs europæisk 114 

praksis, aldrig ville komme i nærheden af OIV. Så konsekvensen har været f.eks. ift. non-115 

performing loan ratio, at der har mange danske banker set svagere ud end boniteten af 116 

kundeporteføljen egentlig berettiger til.  117 

 118 

MT: Der kan man selvfølgelig spørge, hvilke banker er så ramt af det? Alle, men for en lille 119 

sparekasse i det jyske, som ingen uden for landets grænser interesserer sig for, kan det 120 

måske være underordnet. Men i forhold til en større bank, der agerer internationalt, der 121 

har internationale investorer mv., så har det været en stor udfordring at skulle forklare, 122 

hvorfor deres non-performing ratio er så meget større end sammenlignelige peers i fx 123 

Sverige eller Tyskland. Jeg tror på et tidspunkt, at der var den gennemsnitlige danske non-124 

performing ratio 3 eller 6 gange så høj ift. gennemsnittet for svenske banker. En forskel der 125 

på ingen måde kunne retfærdiggøres, hvis man så på hvordan den økonomiske tilstand var 126 

i de 2 lande – også selvom Sverige kom bedre gennem krisen end Danmark.  127 

 128 
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Så ja det har helt klart givet en udfordring, hvor man er kommet til at se svagere ud som 129 

dansk bank end man ville have gjort med en europæisk praksis.  130 

 131 

KL: Hvis formålet var at sikre en mere ensartet praksis for identificeringen af OIV og 132 

opgørelsen af størrelsen på nedskrivningen er det FD’s vurdering at der var andre 133 

alternativer end detailregulering?  134 

 135 

Se svar ift. forudsætninger  136 

 137 

KL: I forbindelse med at Regnskabsbekendtgørelsen blev udarbejdet, vedtog Finanstilsynet 138 

at regnskabsbekendtgørelsen skulle være IFRS-forenelig. Hvad vurderer FD er et IFRS-139 

foreneligt regelsæt og hvorfor er et IFRS-forenelig regelsæt vigtigt?  140 

 141 

MT: Lad os starte med at tale lidt om, hvad IFRS-forenelighed indebærer. Vores forståelse 142 

er at det er forenelighed ift. indregning og måling – dvs. der er ikke anvisninger om 143 

indregning og måling i de danske regler, som ikke tilsvarende vil kunne anvendes iht. IFRS. 144 

Alle de noteoplysningskrav vi har i IFRS, de er så ikke tilsvarende indarbejdet i 145 

Regnskabsbekendtgørelsen. FT har derimod været inde og valgt de noteoplysninger, som 146 

de har fundet relevante for regnskabsbrugerne.  147 

FD værdsætter, at man har det her IFRS-forenelighedsprincip af flere grunde. Primært ift. 148 

at vi ikke skal have 2 parallelle opgørelser. Det er svært nok endda at skulle opgøre bl.a. 149 

skøn i nedskrivningsberegninger.  150 

 151 

MT: Hvis vi skal til at have 2 parallelle systemer, hvor man gør det på forskellig måde, så vil 152 

det først medføre en administrativ byrde. Der er også det aspekt i at man kan sammenligne. 153 

Du kan umiddelbart gå ud og sammenligne mindre banker, der følger 154 

regnskabsbekendtgørelsen med store banker der aflægger efter IFRS - det er også et godt 155 

argument.  156 

Og sidst men ikke mindst, så kan vi sige, at tilsynets regler indeholder ikke på samme måde 157 

detailregler, som vi har IFRS. IFRS forenelighedstrincippet indebærer her, at man som 158 

aflægger altid kan støtter ret på en fortolkning iht. IFRS, men aldrig har en pligt til at følge 159 

en fortolkning, man måtte udlede af IFRS.Hvis man gør som IFRS foreskriver, så vil det ikke 160 

blive anfægtet i FTs håndhævelse.  161 
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 162 

KL: I forhold til at muligheden for at et moderselskab kan aflægge årsrapport efter IFRS er 163 

blevet afskaffet, er det da FD’s vurdering at et IFRS-foreneligt regelsæt er blevet endnu 164 

vigtigere?  165 

 166 

MT: Det korte svar er ja, det er det jo. Med mindre som sagt, at man så vælger at trække en 167 

streg i sandet, og alene anvende tilsynets anvisninger på moderselskabsregnskabet. Men 168 

der er mig bekendt ikke nogle der er på vej ned af den tangent.  169 

 170 

KL: Efter at det lå klart at regnskabsbekendtgørelsen skulle ændres i forbindelse med at 171 

IFRS 9 skulle implementeres, var det da FD’s forventning at kravene i Bilag 10 og 172 

vejledningen blev fjernet?  173 

 174 

MT: Nu er forventninger jo noget svært noget, så lad os starte med at sige: ”var det vores 175 

opfattelse, at man burde fjerne de særlige danske regler?”, så vil mit svar være ja.  176 

Det burde man have gjort af flere grunde. For det første, IFRS 9 er, det tror jeg heller ikke, 177 

der er nogen der er uenige i, udtryk for en større grad af forsigtighed end IAS 39. For det 178 

andet, standarden er i sig selv betydelig mere detaljeret mht., hvordan man skal opgøre 179 

nedskrivninger end i IAS 39. Der er application guidance, og du har ITG diskussioner, osv. 180 

Så hvor IAS 39 før har givet en meget bred vej at køre på, så giver IFRS 9 i sig selv en smallere 181 

vej. 182 

  183 

MT: Derudover så har vi jo BASEL komiteen, som er kommet med retningslinjer for, 184 

hvordan de mener, man skal anvende IFRS 9, som EBA har kopieret og indsnævret 185 

yderligere. Så hvor vi før kun havde IAS 39, så har vi en betydelig mere detaljeret IFRS 9, vi 186 

har supplerende internationale regler fra BASEL komiteen, supplerende europæiske regler 187 

fra EBA, om hvordan man skal gøre det her. Der var vores opfattelse, og det er sådan set 188 

stadig vores opfattelse, at det må være tilstrækkeligt. Det er tilstrækkeligt i andre lande i 189 

EU, hvorfor er det så ikke tilstrækkeligt i Danmark - altså så specielle er vi trods alt heller 190 

ikke.  191 

 192 

MT: Så forventning har jeg svært ved at svare på, men vores opfattelse var, at man burde 193 

have fjernet reglerne i Bilag 10. Særligt hvis man ser på hvad størstedelen i Bilag 10 og 194 
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vejledningen handler om, så handler den om at statuere, hvornår der er OIV og hvordan 195 

man så skal opgøre de individuelle nedskrivninger. Det forstår jeg sagtens, at de danske 196 

regler i dag har handlet om, for med IAS 39, der gør det en virkelig stor forskel om der er 197 

OIV eller ej.  198 

 199 

MT: Når vi kommer over i IFRS 9, der er forskellen derimod oppe mellem stadie 1 og 2. Så 200 

hvis man endelig skulle have gjort noget fra Finanstilsynet, så skulle man have sagt, at vi 201 

[FT] fjerner de her regler, og så erstatter vi [FT] dem med nogle andre detailregler, som går 202 

hårdere på den her sondring der er mellem stage 1 og 2. Det er de så også kommet med nu 203 

med specifikke PD-grænser for transfer mellem stages. Men der er en klar 204 

overrepræsentation af regler, der stadig handler om, hvornår der er OIV, der nu hedder 205 

indikationer for værdiforringelse. Det er bemærkelsesværdigt at se, hvor meget energi man 206 

bruger på det i Danmark kontra hvor meget man bruger på det i udlandet. Det er jo ikke det, 207 

der er interessant. Det man i høj grad diskuterer i andre EU lande, mellem banker, mellem 208 

revisorer og andre tilsynsmyndigheder, det er sondringen mellem stadie 1 og stadie 2, 209 

hensyntagen til forward looking information, sandsynlighedsvægtede scenarier mv.   210 

 211 

KL: Det fremgår ligeledes på høringsportalen at ambitionen med de foreslåede ændringer 212 

til ovennævnte har været mindre detaljerede regler. Er det FD’s vurdering at reglerne er 213 

blevet mindre detaljerede?  214 

 215 

MT: Lige præcis det punkt, synes jeg ikke at tilsynet er lykkedes med. Det synes jeg faktisk, 216 

ikke de er. Lidt ift. præciseringen af OIV reglerne, men overordnet set nej. Men omvendt er 217 

det måske heller ikke helt fair, fordi IFRS 9 er en standard der er mere kompleks end IAS 218 

39, så derfor vil det også blive mere komplekse danske regler end dem vi har i dag, hvis de 219 

fortsat skal være IFRS forenelige regler. Men det korte svar vil være nej, det er de ikke 220 

lykkedes med.  221 

 222 

KL: I forbindelse med udarbejdelse af ændringen til regnskabsbekendtgørelsen har man 223 

udarbejdet et ny bilag, bilag 11, hvor i at metoden der anvendes til at opgøre det forventede 224 

kredittab skal valideres iht. Bilag 11. Er det FD’s vurdering at der er tale om en skærpelse 225 

ift. IFRS 9?  226 

 227 
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MT: Det forhold at du skal validere og back teste de modeller du anvender, det er jo rimeligt, 228 

og i øvrigt heller ikke en skærpelse. Der hvor det her bilag 11 adskiller sig og medfører en 229 

skærpelse, er som vi talte om før, er i forhold kravet om manuelle stikprøver. Det er en 230 

skærpelse ift. IFRS og en skærpelse i forhold til i dag. 231 

   232 

KL: Er FD bekendt med hvorledes tilsynene i de øvrige nordiske lande har valgt at præcisere 233 

hvornår kreditrisikoen er steget væsentlig?  234 

 235 

MT:Det var jo klart vores anbefaling til tilsynet, at lade en praksis forme sig.  236 

Men der var tilsynet ikke – tilsynet vil gerne kunne sammenligne allerede fra Q1 2018, og 237 

derfor er de så kommet med de her helt præcise grænser for, hvornår du skal skifte mellem 238 

de forskellige stadier.  239 

 240 

MT: Mig bekendt er der ikke andre tilsynsmyndigheder i EU, der er kommet med nogle helt 241 

specifikke grænser, som det danske tilsyn er. Det er derfor vigtigt, at FT genbesøger 242 

grænserne, når der kan konstateres en europæisk praksis. 243 
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13.5.3 Godkendelse af interview 

 


