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1. Indledning 

”Vi var alle sammen nervøse: Ville det hele ende i kaos? 

Men vi forestillede os ikke i vores vildeste fantasi, at det ville have så store negative 

konsekvenser, som det fik.” (DR, 2018) 

Da verden vågnede 15. september 2018, var det 10 år siden den globale finansielle krise brød ud. I 

dag, ti år efter er verdensøkonomien ved at have opbygget sig selv efter grådighed, dumhed og en 

naiv tro på fremtiden. Uansvarlige banklån, historisk lave renter og skyhøje boligpriser var 

medvirkende til, at boblen bristede. Mange betegner Lehmann Brothers’ konkurs, som medvirkende 

årsag til det der skulle vise sig at være en global økonomisk nedsmeltning. (Information, 2018)  

Mange har ligeledes beskyldt IAS 39 for at være medvirkende til den pludseligt opståede globale 

finansielle krise, og for at denne ramte mange selskaber hårdt, idet der ikke var indregnet passende 

tabshensættelser.  

IAS 39 har været under massiv kritik, fra blandt andre Europa-Parlamentet, for ikke at indregne 

hensættelse til tab på debitorer i et rettidigt stadie og i passende omfang (Europe-Parlamentet, 2015). 

Den massive kritik bevirkede, at IASB startede det, der skulle blive til en 10 år lang udarbejdelse af en 

ny og forbedret regnskabsstandard, nemlig IFRS 9.  

10-års jubilæet for finanskrisen var også det år, hvor IFRS 9 skulle implementeres i årsrapporterne. 

Det har således endelig været muligt, at se effekten af den længe ventede standard og alt det arbejde 

der har været forud. (PwC, 2014, s. 1-2) 

En af de fundamentale ændringer i regnskabsstandarden er det meget omdiskuterede skifte fra en 

”Incurred loss”-model til en ”Expected credit loss”-model.  

Der har været meget diskussion om, hvorvidt det har været det store arbejde værd, både for IASB, der 

har skulle udarbejde standarden og tage hensyn til mange forskellige behov, men også for selskaber, 

som har skulle forstå og implementere disse ændringer, hvilket har været omkostningstungt.  
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Spørgsmålet er så; Har denne fundamentale ændring så reelt båret frugt og haft en effekt i 

årsrapporterne? Og vil den nye regnskabsstandard være medvirkende til at afværge fremtidige 

finansielle kriser, eller har IASB’s store og omfattende arbejde med udarbejdelsen af disse 

fundamentale ændringer været spild af ressourcer?   
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1.1 Problemstilling 

Dette afsnit vil præsentere opgavens problemformulering samt en række delspørgsmål, som har til 

formål at belyse problemformuleringen og sikre besvarelsen heraf i denne hovedopgave. 

Efterfølgende afsnit vil indeholde en disposition over opgavens udformning og dernæst afgrænsning, 

hvor der redegøres for, hvilke dele af IFRS 9 vi vil behandle i opgaven. Afslutningsvis vil en 

beskrivelse af metode blive gennemgået.  

Opgaven tager afsæt i den af IASB udarbejdede standard IFRS 9, som har været undervejs siden 

2008 og implementeret i årsrapporterne fra 2018. 

I denne opgave vil det blive undersøgt hvilken effekt den nye implementerede regnskabsstandard 

IFRS 9 har haft på selskabernes årsrapport og hvilke nye informationer de dertilhørende opdaterede 

noteoplysningskrav i henhold til IFRS 7 bringer årsrapporten.  

Med udgangspunkt i ovenstående undren vil problemformuleringen, der skal besvares i denne 

opgave, lyde: 

Hvordan har implementeringen af IFRS 9 haft indflydelse  

på hensættelsen til tab, og giver oplysningskravene i IFRS 7 

 regnskabsbrugere et mere retvisende billede af årsrapporten? 

For at belyse og opnå bredere forståelse for IFRS 9’s indflydelse på hensættelsen til tab til brug for 

besvarelse af ovenstående problemformulering, vil der i opgaven blive analyseret på en række 

delemner, som tager udgangspunkt i følgende:  

1.1.1 Underspørgsmål 1 

For at kunne belyse hvordan implementeringen af IFRS 9 har ændret hensættelsen til tab, er det 

nødvendigt for opgavelæseren at forstå teorien bag og forskellene på hensættelse til tab i henhold til 

IFRS 9 og IAS 39. Dette vil blive besvaret i følgende undersøgelsesspørgsmål: 

Hvordan bliver hensættelsen til tab indregnet og målt efter IFRS 9, og hvad er anderledes fra IAS 39?  
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1.1.2 Underspørgsmål 2 

I og med at der allerede ved første indregning skal ske hensættelse til det forventede tab i hele 

levetiden, er det forventningen, at hensættelserne i selskaberne vil stige ved implementeringen af 

IFRS 9. Det vil i dette undersøgelsesspørgsmål blive besvaret, hvilken effekt implementeringen af 

IFRS 9 har haft i de største danske børsnoterede selskaber.  

Hvad har effekten af overgangen fra IAS 39 til IFRS 9 haft på nedskrivningen af tilgodehavender fra 

salg af varer og tjenesteydelser for de største danske børsnoterede selskaber? 

1.1.3 Underspørgsmål 3 

Sammen med IFRS 9 fulgte en række oplysningskrav, som er formuleret i IFRS 7. Disse oplysninger 

har til formål at give regnskabsbrugere et større indblik i selskabernes risikostyring, hvorfor vi ønsker 

at undersøge, hvilken effekt dette har haft på selskabernes årsrapporter.  

Hvordan forholder de største danske børsnoterede selskaber sig til de udvalgte opdaterede 

oplysningskrav i IFRS 7, og hvordan er de sammenlignet med de store revisionshuses 

modelregnskaber? 

1.1.4 Underspørgsmål 4 

Med udgangspunkt i de analyserede effekter af implementeringen af IFRS 9 og IFRS 7 vil vi i dette 

undersøgelsesspørgsmål undersøge, hvorvidt implementeringen så reelt giver regnskabsbrugere et 

større indblik og et bedre beslutningsgrundlag. Undersøgelsen vil tage udgangspunkt i teorien bag det 

retvisende billede.  

Hvilke nye oplysninger får regnskabsbrugere ud af IFRS 7, og hvordan bidrager dette til, at 

årsrapporten giver et mere retvisende billede? 
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1.2 Disposition 

 

  

1.3 Afgrænsning 

IASB har brugt 10 år på at udforme overgangen fra IAS 39 til IFRS 9, og det er i sagens natur en stor, 

kompleks og informationsrig standard, hvorfor afgrænsning er en nødvendighed for at sikre en konkret 

og dybdegående behandling af opgavens problemformulering.  

Denne afhandling vil have sit eksplicitte fokus i Fase 2 af IFRS 9 – ’Nedskrivning af finansielle aktiver’, 

hvorfor vi afgrænser os fra Fase 1 ’Indregning og måling’ samt Fase 3 ’Hedge accounting’. Vi vil kort 

redegøre for Fase 1 ‘Indregning og måling’ i afsnittet nedenfor, mens Fase 3, som relaterer sig til 

afledte finansielle instrumenter, slet ikke vil blive berørt i nærværende opgave. Fase 1 ‘Indregning og 

måling’ vil ikke være en eksplicit del af den analyserende og diskuterende taksonomi, men vil implicit 

være gennemgribende i opgaven. Det er relevant at forstå teorien bag indregning og måling af de 

finansielle instrumenter for ligeledes at forstå oplysningskrav og henføre til vurdering af det retvisende 

billede.  

I henhold til de mange og komplekse finansielle instrumenter vil opgaven ligeledes ikke berøre 

finansielle forpligtelser, da det ikke er en del af opgavens hovedfokus. Opgaven fokuserer primært på 
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nedskrivning af finansielle aktiver i form af tilgodehavender fra salg af varer og tjenesteydelser (“Trade 

receivables”), hvorfor andre finansielle aktiver ligeledes ikke vil blive behandlet i samme omfang. Det 

er således kun noten for tilgodehavender fra salg af varer og tjenesteydelser samt kreditrisikonoten, 

der vil blive analyseret på. Ligeledes vil diskussionen omfavne tabshensættelsen og forsøge at 

validere disse, samt hvorvidt det retvisende billede er forbedret efter implementeringen af IFRS 9.   

Opgaven vil særligt have fokus på en empirisk analyse af kravene til noteoplysningerne i de i 2018-

aflagte årsrapporter, hvorfor opgaven også vil inkludere standarden IFRS 7 ”Finansielle instrumenter, 

Oplysninger”. Denne standard vil der ligeledes blive redegjort for, for at kunne give opgavelæser en 

forståelse af den standard, der regulerer oplysningskravene for finansielle instrumenter. 

Da det er en international regnskabsstandard, der behandles i opgavens problemformulering, vil det 

derfor også kun være selskaber, der aflægger årsrapport efter de gældende regler herunder IFRS og 

IAS, der analyseres i nærværende opgave. Selskaber, der aflægger efter ÅRL (årsregnskabsloven) 

eller anden lokal standard (Local GAAP) vil ikke være en del af denne opgave. Det vil derfor også 

være koncern-noterne i de udvalgte årsrapporter, der vil blive behandlet, da mange af 

moderselskaberne i C25 aflægger efter ÅRL. Det vil derfor ikke give et retvisende og sammenligneligt 

billede, hvis man sammenligner koncern- og moderselskabstal.  

Opgaven vil yderligere afgrænse sig fra finansielle selskaber, og opgaven inkluderer derfor ikke 

beskrivelse eller gennemgang af Finanstilsynets udtalelser, Lov om Finansiel Virksomhed eller anden 

information relateret til finansielle selskaber. I den forbindelse har vi derfor også ekskluderet 

årsrapporterne fra Tryg, Sydbank, Jyske Bank og Danske Bank i vores analyse af C25 selskaberne. 

Nedskrivning på udlån og andre problemstillinger, som IFRS 9 søger at behandle og forenkle inden for 

den finansielle sektor, er af en langt mere kompleks og vidtfavnende natur. Der er derfor ikke fundet 

plads til behandling heraf i denne opgave som følge af de formaliakrav, opgaven skal overholde, da 

det ville kræve en bredere redegørelse og en anden analytisk vinkel. Ligeledes ville opgaven også 

blive todelt, da tilgodehavender fra kunder i den finansielle sektor ikke kan sammenlignes med de 

kunder, et salgs- eller produktionsselskab i C25 har.  

Ydermere er både Coloplast og Chr. Hansen ekskluderet fra opgavens analyse og diskussion, da de 

to selskaber har et såkaldt skævt regnskabsår og aflægger årsrapport hhv. 31/8 og 30/9 2018. 

Standarden er derfor ikke implementeret endnu, da det først er krævet af selskaber med regnskabsår 

begyndende 1. januar 2018, og selskaberne kan derfor ikke indgå i analysen. Ambu har ligeledes 

skævt regnskabsår og aflægger årsrapport 30/9, men har førtidsimplementeret IFRS 9 i 2016/17-
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årsrapporten, hvorfor denne årsrapport medtages. Ligeledes har A.P. Møller - Mærsk og Ørsted 

førtidsimplementeret IFRS 9 i 2017. For disse tre selskaber bliver der derfor i sagens natur 

sammenlignet noter med årsrapporterne fra året før, som er 2015/16 for Ambus vedkommende og 

2016 for A.P. Møller - Mærsk og Ørsted.  

1.4 Metode 

Dette afsnit har til formål at beskrive de metodiske overvejelse samt udformning af denne opgave med 

udgangspunkt i Ib Andersens bog “Den skinbarlige virkelighed”, som er en del af pensum i HD-faget 

“Metode” (Andersen, 2014).  

Opgaven tager udgangspunkt i den deduktive metode, da vi ønsker at teste teorien om, at 

hensættelsen til tab på tilgodehavender fra salg af varer og tjenesteydelser stiger, da der intuitivt bør 

hensættes mere i henhold til standardens krav om indregning af en hensættelse i balancen allerede 

ved første indregning af et tilgodehavende, mens der før udelukkende blev hensat ved en objektiv 

indikator på, at aktivet var værdiforringet. Data, der er indsamlet til brug herfor, består både af primær 

og sekundær data samt kvantitativ og kvalitativ metode, hvor forfatter søger at skabe 

metodetriangulering. Metodetrianguleringen sikrer, at de anvendte metoder afdækker hinandens 

svagheder, og det sikrer dermed en mere nuanceret og bedre mulighed for analyse til at diskutere og 

besvare problemformuleringen.  

1.4.1 Formål  

Denne hovedopgave har til formål at beskrive behandlingen af den nye regnskabsstandard IFRS 9, 

som har skulle implementeres i alle relevante årsrapporterer fra 2018, og hvordan udvalgte selskaber i 

C25 har lykkedes med denne implementering. Hovedopgaven har sit eksplicitte hovedfokus i Fase 2 

kaldet ”Nedskrivning af aktiver”. Der vil således være fokus på teorierne ”Incurred loss”-modellen og 

”Expected credit loss”-modellen. Da der igennem hovedopgaven vil blive anvendt termerne incurred 

loss-modellen og expected credit loss-model vil der her blive refereret til ovenstående to modeller fra 

Fase 2 af IFRS 9.Denne teori vil være gennemgribende i opgaven. Der vil blive redegjort nærmere 

herfor i opgavens afsnit 2.1.5 og 2.3.3.  

Opgaven indeholder således et deskriptivt, eksplorativt og normativt element. 

Det deskriptive element udformer sig i en redegørelse for regnskabsstandarden, som har til formål at 

give regnskabsbruger indblik i samt forståelse af standarden og dens anvendelse. Det eksplorative 
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element udformer sig i en analyserende del med en henholdsvis kvantitativ og kvalitativ empirisk 

analyse af effekten af IFRS 9 med fokus på hensættelsen til tab på tilgodehavender i de 

gennemgåede årsrapporter samt noter i henhold til IFRS 7. Opgaven har til formål at vise praktiske 

eksempler på noteoplysninger og skabe en komparativ analyse i henhold til det retvisende billede. 

Når disse emner er behandlet nedenfor i opgaven, skal opgavelæser sidde tilbage med det normative 

element, som består af en undren over, hvorvidt effekten er præsenteret forsvarligt i henhold til det 

retvisende billede og regnskabsbrugeres informationsbehov. Det normative element søger den 

diskuterende del i opgaven dermed at besvare og vil diskutere hvordan de kvalitative informationer i 

noteoplysningerne medvirker til et mere retvisende billede for regnskabsbrugere. 

Således vil vi i opgaven skabe en korrekt taksonomi henhold til vidensproduktionens hovedelementer, 

hvor vores undrende problemformulering vil skabe en teoretisk og empirisk analyse og tolkning og 

ende ud i en konklusion samt besvarelse på den opsatte problemformulering. (Andersen, 2014, s. 23) 

Opgaven har dermed ikke til formål at tilvejebringe ny teori men at analysere og diskutere på den 

allerede eksisterende teori. Opgaven har derimod til formål at analysere og vurdere den længe 

ventede regnskabsstandards nytteværdi, og hvorvidt standarden forbedrer regnskabsbrugeres 

informationsbehov.    

1.4.2 Dataindsamling 

Afsnittet vil redegøre for de dataindsamlingsteknikker, der anvendes i tilvirkningen af dette projekt, og 

som er brugt til at besvare problemformuleringen.  

Primære data  

Opgaven vil i begrænset omfang indeholde primære data, som vil bestå af data, der er selvstændigt 

tilvejebragt. De anvendte primære data vil være diverse modeller, som bruges til at skabe et 

nuanceret og enkelt overblik over standardens indhold og give bedre mulighed for at kunne analysere 

på effekten. Herunder vil den kvantitative effekt af tabshensættelsen blive analyseret i et diagram, 

mens noterne fra årsrapporterne vil blive gennemgået i forhold til, hvorvidt det vurderes at overholde 

de gældende regnskabskrav.  
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Sekundære data 

Sekundære data vil tage udgangspunkt i regnskabsstandarderne IAS 39, IFRS 9 og IFRS 7 i relation 

til den redegørende del af opgaven. Standarderne er udarbejdet af IASB og godkendt ved lov af EU-

kommissionen, hvilket vurderes at sikre validiteten af de anvendte data. Ydermere anvendes offentligt 

tilgængelige årsrapporter fra 2018, som er udarbejdet af ledelsen i de relevante selskaber. For at sikre 

reliabiliten af data i årsrapporten har vi også påset, at revisor har underskrevet årsrapporterne med 

blanke påtegninger, og vi sikrer dermed, at der ikke er forhold i vores analyse, som er påvirket af en 

modificeret eller manglende konklusion fra revisor. Det sikrer dermed også alt andet lige, at de 

antagelser og konklusioner, der foretages, er foretaget på et korrekt grundlag. Til vurdering af 

noteoplysningskravene har vi anvendt modelregnskaber fra 2018 fra PwC, Deloitte og E&Y. Alle 

modelregnskaberne kan rekvireres på selskabernes hjemmesider. For at sikre validiteten af de 

anvendte modelregnskaber er der foretaget sammenligning på tværs uden bemærkninger hertil.     

Som supporterende sekundær data vil der blive anvendt fortolkningsbidrag, publikationer og 

vejledninger til regnskabsstandarderne. Validiteten og pålideligheden sikres gennem anvendelse af 

materiale udarbejdet af store velkendte revisionshuse herunder PwC, Deloitte, KPMG, E&Y samt 

BDO. Der er kritisk taget stilling til og sammenlignet publikationerne på tværs for at udelade eventuelle 

misledende informationer, der kan skabe bias og et forkert grundlag at basere vores analyse og 

diskussion på.  

Kvantitative data vil i høj grad været præget af den monetære effekt af implementeringen af IFRS i 

årsrapporterne, som vil blive gennemgået ud fra ovenstående beskrevne primære og sekundære data.  

Den kvalitative del vil bestå af analyse og diskussion af noteoplysningerne i de reviderede 

årsrapporter fra 2018 og behandle den informative del heraf. Kvalitative data vil ligeledes bestå af de 

anvendte fortolkningsbidrag, publikationer og modelregnskaber fra de store revisionshuse nævnt 

ovenfor. Ud fra disse vil det analyseret og diskuteret hvorvidt det retvisende billede er bedre efter 

implementeringen af IFRS 9.   

1.4.3 Kritik af kilder og forfatter 

De ovenfor beskrevne data, som er anvendt i opgaven, vil i dette afsnit blive kritiseret. Dette giver et 

nuanceret billede på opgaven, og det vurderes at være relevant for validiteten af opgaven at anskue 

data for andre vinkler.  
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Data, der er anvendt, er i overvejende grad sekundære i form af relevante regnskabsstandarder, 

modelregnskaber, fortolkningsbidrag, publikationer, årsrapporter fra internettet samt bøger fra 

undervisningen på Copenhagen Business School.    

Årsrapporterne vil være præget af en subjektiv holdning både fra regnskabsaflægger men også 

regnskabsbrugere. Regnskabsaflæggeren ønsker til enhver tid at pynte på informationerne for at 

fremstå bedre for interessenter, ligeledes kan informationerne i årsrapporterne opfattes subjektivt af 

regnskabsbrugere. I opgaven vil der blive taget kritisk stilling til de anvendte informationer herfra.  

Fortolkningsbidrag, publikationer og andet supplerende materiale er udarbejdet af store velkendte 

revisionshuse, men er ligeledes af subjektiv karakter og afhængig af, hvordan revisionshusene tolker 

standarden. Vi har dog sammenlignet fra flere forskellige revisionshuse for at sikre, at essensen i 

anvendte data er ens svarende.  

Da opgaven i overvejende grad er en empirisk komparativ analyse af det retvisende billede i 

selskabernes årsrapporter, vil opgaven også indeholde en relativt subjektiv forfattervinkel, som også 

skal anskues kritisk. Det er ikke nødvendigvis, at forfatterens syn på det retvisende billede er korrekt 

men er et udtryk for en subjektiv holdning. Det kan være, at investor, bank, kunder eller medarbejdere 

har en anden vinkel på det retvisende billede i den respektive årsrapport.  
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2. Redegørelse  

Den redegørende del vil tage udgangspunkt i regnskabsstandarden IAS 39 og beskrive de 

væsentligste ændringer til IFRS 9, som trådte i kraft i årsrapporter aflagt fra 2018. Der vil nedenfor 

blive redegjort for de tre faser herunder indregning og måling, impairment of financial assets og hedge 

accounting.  

Denne opgave har sit udgangspunkt i impairment of financial assets, hvorfor fokus også vil være på 

denne fase, men det vurderes, at en redegørelse af de andre faser vil være nødvendigt for 

opgavelæsers primære forståelse til brug for den analytiske del.  

Nedenstående undersøgelsesspørgsmål vil i nærværende afsnit blive besvaret:  

Hvordan bliver hensættelsen til tab indregnet og målt efter IFRS 9, og hvad er anderledes fra IAS 39? 

2.1 IAS 39 – Finansielle instrumenter 

IAS 39 omfattede i hovedtræk alle finansielle instrumenter, men kapitalandele blev reguleret over 

andre standarder, nærmere IFRS 10, IAS 27, 28 eller 31 afhængig af, hvilken type kapitalandel der 

var tale om.  

IAS 39 fastsatte de generelle principper for indregning og måling af finansielle aktiver samt 

forpligtelser, som blev reguleret efter denne standard med undtagelse af de finansielle instrumenter, 

der blev reguleret efter andre standarder i henhold til IAS 39.2(A-J).  

Definitionen af et finansielt instrument defineres af regnskabsstandarden IAS 32 – Finansielle 

instrumenter, Præsentation som: 

”Et finansielt instrument er enhver aftale, der udgør et finansielt aktiv i en virksomhed og en 

modsvarende finansiel forpligtelse eller et egenkapitalinstrument i en anden virksomhed”. (Deloitte, 

2013, s. 231)  

hvilket også vurderes at være en bred definition. Dette har også mødt kritik af regnskabsbrugere, der 

har anvendt standarden.  

Kritikken af IAS 39 vil der blive redegjort for længere nede under punkt 2.2, hvortil der henvises. 

IAS 32 regulerer og definerer både primære finansielle instrumenter som tilgodehavender fra salg af 

varer og tjenesteydelser, likvider, leverandørgæld og aktier samt afledte finansielle instrumenter, som 
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også kaldes derivater eller sikringsinstrumenter. Herunder kan nævnes optioner, terminsforretninger, 

optioner, rente- og valutaswaps, som anvendes til at sikre fx en råvarepris i et produktionsselskab eller 

en valutakurs, hvis et selskab handler meget i anden valuta. Dette anvender selskaberne for at 

mitigere den potentielle eksponering, man står overfor i et volatilt marked, hvis fx guldprisen er 

svingende eller forventes at stige.  

Da Hedge accounting ikke har denne afhandlings fokus, vil dette ikke blive uddybet nærmere i dette 

redegørende afsnit.  

2.1.2 Indregning og måling - første indregning 

Finansielle aktiver såvel som finansielle forpligtelser herunder afledte instrumenter skulle indregnes i 

balancen fra det tidspunkt, hvor der forelå en aftalemæssig rettighed eller forpligtelse for selskabet. 

Hvis der var tale om almindeligt køb og salg af instrumenter som fx aktier eller obligationer, skulle 

første indregning ifølge IAS 39 ske på valørdatoen eller afregningsdatoen. Første måling skulle som 

udgangspunkt ske til det finansielle aktivs dagsværdi på handelsdagen. Dette ville ofte være 

dagsværdien af det, man havde betalt for sit aktiv, fx hvis man havde købt et selskab til 10 mDKK, ville 

dette være dagsværdien, der skulle indregnes på balancen. Der kunne være situationer, hvor 

dagsværdien ikke var tilgængelig og skulle skønnes ved hjælp af værdiansættelsesmetoder, men det 

vurderes ikke relevant at redegøre nærmere herom, da det ikke er en del af opgavens indhold. For 

finansielle forpligtelser ville dagsværdien være et udtryk for det provenu, forpligtelsen blev indgået til 

ved aftaletidspunktet. (Deloitte, 2013, s. 196)  

Der ville ved første indregning skulle ske klassifikation i henhold til IAS 39’s definition af aktiver i 

nedenstående fire grupper. For finansielle forpligtelser, som ikke har opgavens fokus, vil der skulle 

ske klassifikation til enten finansielle forpligtelser, der blev målt til dagsværdi med indregning af 

værdiændringer i resultatopgørelsen eller alle andre finansielle forpligtelser, der blev målt til 

amortiseret kostpris med reguleringer i resultatopgørelsen. (Deloitte, 2013, s. 296) 

Klassifikationen af aktivet eller forpligtelsen havde således indvirkning på den efterfølgende måling og 

afhang af formålet med erhvervelsen af aktivet eller forpligtelsen. Klassifikationen var dermed det 

afgørende for, at den efterfølgende måling af finansielle aktiver blev reguleret af IAS 39.45, og 

nedenstående illustration har til formål at give opgavelæser en forståelse for de forskellige 

klassifikationer af finansielle aktiver, og hvordan disse indregnes og måles på en overskuelig vis.  
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Indregning af finansielle aktiver efter IAS 39 

Finansielt aktiv - 

definition 

Måling ved første 

indregning 

Efterfølgende måling Værdiændringer 

reguleres over 

Aktiver, der måles til 

dagsværdi med 

reguleringer over 

resultatopgørelsen 

Dagsværdi Dagsværdi Resultatopgørelsen 

Lån og 

tilgodehavender 

Dagsværdi Amortiseret kostpris Resultatopgørelsen 

Aktiver, som holdes til 

udløb 

Dagsværdi Amortiseret kostpris Resultatopgørelsen 

Aktiver disponible for 

salg 

Dagsværdi Dagsværdi Øvrig totalindkomst 

(Other 

comprehensive 

income) 

Egen tilvirkning med udgangspunkt i Deloittes IFRS-håndbog. (Deloitte, 2013, s. 267)  

2.1.3 Efterfølgende måling 

Finansielle aktiver skulle som hovedregel indregnes til dagsværdi i balancen og løbende reguleres for 

værdiændringer i resultatopgørelsen afhængig af klassifikationen i henhold til ovenstående tabel. Hvis 

aktiverne var klassificeret som disponible for salg, skulle værdiændringer løbende reguleres over øvrig 

totalindkomst. Hvis aktiverne var ment til, at holdes til udløb eller klassificeres som lån og 

tilgodehavender skulle disse måles til amortiseret kostpris.  

2.1.4 Nedskrivning 

Som beskrevet ovenfor i afsnittet om efterfølgende måling skulle der som hovedregel foretages 

værdiregulering til dagsværdi. Redegørelsen i dette afsnit danner grundlaget for vores 

problemformulering og er her, opgavens hovedfokus vil ligge. Dette afsnit vil tage udgangspunkt i 
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bestemmelserne i henhold til IAS 39, og i næste afsnit vil der blive draget paralleller mellem IAS 39 og 

IFRS 9 og de centrale forskelle i standarderne.  

Bestemmelserne i IAS 39 benyttede en model, der gik på at hensætte til tab, når det faktisk opstod. 

Denne model kaldes incurred loss-model og vil blive beskrevet yderligere nedenfor.  

På balancedagen skulle selskaber vurdere eventuelle indikationer på værdiforringelse af et finansielt 

aktiv eller passiv og skulle herefter anvende én af tre forskellige metoder i henhold til IAS 39.63, 39.66 

eller 39.67 afhængig af, hvilken kategori aktivet eller forpligtelsen var placeret i som beskrevet 

ovenfor. De tre metoder fandt anvendelse til at opgøre den monetære værdiforringelse afhængig af, 

om selskabet indregnede til amortiseret kostpris, eller dagsværdi.  

2.1.5 Incurred loss model  

Incurred loss-model blev reguleret af IAS 39.59, som er essentiel for forståelsen af denne opgaves 

undren og problemformulering. 

IAS 39.59 foreskrev, at et finansielt aktiv udelukkende var værdiforringet, hvis der var en klar objektiv 

indikation af værdiforringelse som følge af en eller flere begivenheder, der var indtruffet efter første 

indregning af aktivet, og den tabsgivende begivenhed havde en virkning på de skønnede fremtidige 

pengestrømme, som kunne måles pålideligt.  

2.2 Kritik af IAS 39 

Der har i mange år været stor kritik af IAS 39 for at være en for kompleks og besværlig standard for 

regnskabsaflægger såvel som regnskabsbrugere.   

Reglerne omkring indregning og måling var komplekse, og det var svært at definere og identificere 

forskellene i forhold til klassifikationskravene, som blev beskrevet ovenfor. 

ACCA (Association of Chartered Certified Accountants) har udarbejdet en rapport om kompleksiteten i 

finansiel rapportering, og her fremgår det på side 6, at 70 % af respondenterne mener, at IAS 39 er 

“excessively complex”, altså alt for kompleks, mens 34 % svarer, at den er kompleks men acceptabel. 

Den anden mest komplekse, hvor 57 % mener, revisionsområdet er alt for komplekst, er IFRS 7. Her 

mener 46 %, at standarden er kompleks men acceptabel. (IASB, 2008, s. 6)   
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I kølvandet på den stigende kritik fremførte IASB i 2018 et næsten hundrede siders langt discussion 

paper kaldet ’Reducing Complexity in Reporting Financial Instruments’. Den kritik, som IASB havde 

mødt forud for udarbejdelsen af dette discussion paper, blev blot forstærket, da finanskrisen brød ud 

og var på sit højeste, hvor især kompleksiteten og dermed den manglende forståelse for behandlingen 

af finansielle instrumenter gjorde, at der blev lagt pres på IASB for et alternativ. Dette blev 

startskuddet til udarbejdelsen af den nye opdaterede regnskabsstandard IFRS 9, som netop skulle 

gøre behandlingen og forståelsen af finansielle instrumenter mindre kompleks og mere intuitiv for 

både regnskabsaflægger og regnskabsbrugere. (IASB, 2008, s. 4) 

Oplægget består af tre sektioner:  

- Problemstillinger i forbindelse med indregning og måling 

- Mellemliggende metoder i forbindelse med indregning, måling og relaterede problemstillinger  

- En langsigtet løsning - en enkelt metode til indregning og måling for alle typer finansielle 

instrumenter. (IASB, 2008, s. 3) 

Sektion 1 

Denne sektion diskuterer problemstillingerne i forbindelse med de mange og komplekse muligheder 

for at indregne og måle finansielle instrumenter, og hvordan urealiserede gevinster eller tab indregnes.  

Som beskrevet ovenfor i punkt 2.1.2 er der mange forskellige muligheder for indregning og måling, 

hvilket gør processen uoverskuelig, hvor det både er muligt at måle til amortiseret kostpris med 

regulering over resultatopgørelsen, måling til dagsværdi med regulering over resultatopgørelsen og 

måling til dagsværdi med regulering over anden totalindkomst. Som det også fremgår af ’Table 1’ i 

diskussionsoplæggets side 14 og 15, er ovenstående blot et fåtal af muligheder. Der kan ses en mere 

fyldestgørende liste i den omtalte tabel. (IASB, 2008, s. 14-15) 

Den komplekse del beskrives også i diskussionsoplæggets punkt 1.2, hvor det fremgår, at nogle af 

kravene til de forskellige indregnings- og målekriterier gælder for IFRS, nogle for US GAAP og nogle 

begge lovgivninger. Dette gør i sagens natur ikke den menige regnskabsaflægger eller –brugers 

opgave mindre kompleks, og besværliggør beslutningsprocessen, når det finansielle aktiv skal 

kategoriseres. Et af kritikpunkterne er også den mulige mangel på sammenligning selskaber imellem, 

da to lignende selskaber kan have samme finansielle aktiver, men klassificerer dem og dermed også 

indregner dem forskelligt. Det vil dermed give en forskellighed i behandlingen af gevinst og tab på 
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samme finansielle aktiver selskaberne imellem, da det er selskabets hensigt med instrumentet, der 

afgør, hvordan det skal måles. Dette er beskrevet ovenfor under IAS 39.  

IASB har oplistet de identificerede vanskeligheder, som regnskabsbrugerne har meldt ind til dette 

discussion paper. I henhold til punkt IN14 inviterede IASB læserne til at kommentere dette discussion 

paper og svare på de spørgsmål, som bliver stillet i sektion 1, 2 og 3, og som summeres i appendix E.    

Som det fremgår af punkt IN5 i discussion paper’et ønsker IASB at lave en langsigtet løsning, hvor 

alle finansielle instrumenter skulle måles på samme måde og lægger op til, at dagsværdi umiddelbart 

er den eneste målemetode, der er passende for alle typer af instrumenter. Dette er dog en kompliceret 

proces, og det kan efterfølgende også ses i og med, at det har taget 10 år at udforme erstatningen for 

IFRS 9, som dette discussion paper blandt andet danner grundlag for. Derfor søger IASB at bringe 

nogle midlertidige løsninger, som de ønsker tilbagemeldinger på af regnskabsbrugere.  

IASB har på baggrund heraf udformet seks generelle principper og observationer, som kort bliver 

beskrevet nedenfor:  

1. Kriterierne for, hvordan et instrument skal eller kan måles på en bestemt måde, er komplekse 

og besværlige at anvende og forstå. Hvis de finansielle instrumenter ændrer sig, ændres 

kravene sig ligeledes, og de finansielle instrumenter kan eller skal muligvis måles anderledes. 

Regnskabsaflægger og revisor kan have svært ved at monitorere dette og bestemme den rette 

metode til indregning og måling. 

2. Der er ingen klare krav til visse former for finansielle instrumenter. 

3. Ledelsen skal i nogle tilfælde selv vælge, hvordan de indregner og måler et finansielt 

instrument. Hvis ledelsen vælger forkert, gør det på et forkert tidspunkt, eller hvis 

dokumentationen ikke er god nok, kan det få konsekvenser for ledelsen. Et forkert valg kan 

betyde, at ledelsen i nogle tilfælde kan blive påkrævet at regulere primotallene.  

4. Afhængig af de anvendte målemetoder kan det resultere i forskellige gevinster eller tab, og 

disse kan kombineres på en linje, hvor anden totalindkomst præsenteres.  

5. Det kan være svært at beslutte, hvordan instrumentet skal måles og anskue konsekvenserne 

af de forskellige målingsmetoder. Dette besværliggør derfor også sammenligningsgrundlaget 

selskaberne imellem, og ligeledes kan det vanskeliggøre sammenligning af regnskabsår, hvis 

et instrument har skiftet klasse.     

6. Det er svært at vedligeholde og fortolke de mange og komplicerede krav. De mange 

muligheder gør det tidskrævende for regnskabsaflægger såvel som revisor. (IASB, 2008, s. 17) 
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Sektion 2  

Sektion 2 er IASB’s forsøg på at imødekomme kritikken og problematikken ved den komplekse IAS 39 

på den mere kortsigtede bane, da de selv erkender, at de langsigtede løsningsforslag vil tage for lang 

tid at udarbejde. Sektion 2 redegør derfor for et oplæg til nogle simplificerede midlertidige løsninger, 

som kan anvendes i mellemtiden. Disse midlertidige løsninger skal overholde nedenstående krav. 

(IASB, 2008, s. 20) 

1) Ideelt set skal en ændring give mere relevant og lettere forståelig information til 

regnskabsbrugerne. Hvis dette ikke er tilfældet, må det dog heller ikke reducere den relevante 

information eller gøre den mindre forståelig.  

2) Forslaget skal være konsistent med det langsigtede mål om fælles måleenhed. Ideelt set skal 

det forøge antallet af instrumenter, der skal måles til dagsværdi. Forslaget må ikke ændre 

målemetoden for de finansielle instrumenter, der allerede måles til dagsværdi.  

3) Forslaget må ikke øge kompleksiteten. Ideelt set skal en ændring simplificere anvendelsen for 

regnskabsudarbejdere, revisorer og regnskabsbrugere. Det må for disse grupper ikke øge 

kompleksiteten. 

4) Forbedringerne og simplificeringen i forslaget skal være væsentlige nok til at forsvare 

omkostningerne ved ændringen. Ændringerne vil pålægge omkostninger for alle involverede - 

regnskabsudarbejdere, revisorer og regnskabsbrugere. Derfor skal en ændring, der højst 

sandsynligt skal ændres igen i nærmeste fremtid, ikke foretages, medmindre forslaget 

forbedrer og simplificerer situationen væsentligt.  

 

Sektion 3 

IASB søger ved dette diskussionsoplæg at nå frem til den langsigtede løsning. Sektion 3 behandler en 

løsning, der hedder ”En fælles metode for indregning og måling for alle typer af finansielle 

instrumenter”.   

IASB beskriver selv i denne sektion, at det ikke vil løse alle de problemer, man oplevede under IAS 

39, men at en fælles metode for indregning og måling vil mitigere kompleksiteten og diversiteten, som 

IAS 39 får kritik for. 
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IASB inddeler de langsigtede løsningsforslagene i tre punkter, som vil blive beskrevet nedenfor, da 

disse er relevante for vores analyse af, hvorvidt de ændringer har haft den ønskede effekt på 2018-

årsrapporterne efter implementeringen af IFRS 9.  

- Part A – Hvorfor dagsværdi er den eneste passende metode til måling af alle instrumenter 

- Part B – Diskussion om problemstillingerne ved at anvende dagsværdi 

- Part C – Adressere problemerne før, at dagsværdi kan blive den generelle metode.  

Det er i sagens natur mindre komplekst at indregne finansielle instrumenter, hvis man fjerner de 

forskellige muligheder for måling, og introducerer en fælles metode for alle instrumenter. IASB 

diskuterer i denne sektion fordele og ulemper ved at introducere dagsværdi som eneste metode, men 

da indregning og måling ikke har denne opgaves hovedfokus, og fordi formkravene ikke tillader dette, 

vil denne del ikke blive beskrevet yderligere. Det vurderes ikke relevant for vores problemformulering, 

men giver blot forståelse for, hvad startskuddet for IFRS 9 indebar herunder dette discussion paper.   

Foruden den store kompleksitet blev det under Finanskrisen tilbage i 2008 også diskuteret, hvorvidt de 

gældende regler og metodikker for hensættelse til tab på aktiver havde en del af skylden for 

Finanskrisen. Kritikken gik på, at mange selskaber oplevede store pludselige tab på deres 

tilgodehavender fra salg af varer og tjenesteydelser og dermed konstaterede store tab, som blev 

driftsført. Selskaberne måtte dermed konstatere, at der ikke var hensat nok til de tab, som blev 

realiseret, og det skabte en “dominoeffekt” af dubiøse debitorer og dermed en masse selskaber, som 

ikke kunne inddrive deres penge og dermed måtte erklære sig konkurs. 

2.3 IFRS 9 – Finansielle instrumenter 

Ovenfor er redegjort for den oprindelige regnskabsstandard for finansielle instrumenter IAS 39 og 

kritikken heraf, der var startskuddet til en lang proces, som formentlig også var længere end selv IASB 

havde forventet. Den lange behandlingstid skyldtes de mange forskellige holdninger fra forskellige 

interessenter og kompleksiteten af finansielle instrumenter. 

I dette afsnit vil IFRS 9 blive gennemgået for at give opgavelæser en bred forståelse af erstatningen, 

der regulerer finansielle instrumenter. Med udgangspunkt i ovenstående kritikpunkter har IASB fra 

regnskabsåret 2018 implementeret IFRS 9, som har til formål at simplificere og overskueliggøre 

finansielle instrumenter. Der vil derfor ikke blive taget udgangspunkt i de reguleringer i IFRS 9, der 

læner sig op ad IAS 39, men primært vil ændringerne blive omtalt.  
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IASB har udarbejdet tre primære fundamentale ændringer i tre faser, som nedenfor kort beskriver de 

tanker, IASB har gjort sig med udarbejdelsen af IFRS 9, og hvordan den kan simplificere IAS 39-

standardens kritikpunkter. Herefter vil der blive redegjort for indregning og måling i henhold til IFRS 9, 

og derefter vil ændringerne, med særligt fokus på Fase 2 om nedskrivning af finansielle aktiver, der er 

mest relevant i forhold til at besvare vores problemformulering videst muligt, blive redegjort for. 

(tfageeks, 2017)  

1. Klassifikation og måling  

○ Denne fase fokuserer på, hvordan finansielle instrumenter skal indregnes og 

efterfølgende måles i årsrapporten. Skal efterfølgende måling ske til dagsværdi eller 

amortiseret kostpris? Skal gevinst eller tab på finansielle instrumenter reguleres over 

resultatopgørelsen, eller skal de indregnes direkte i egenkapitalen?  

 

2. Nedskrivning af finansielle aktiver 

○ Efter at de finansielle instrumenter er klassificeret og indregnet i årsrapporten, skal det 

derefter bestemmes, hvordan regnskabsaflægger skal vurdere, hvorvidt der er 

nedskrivningsbehov på selskabets aktiver? Hvad er forskellen på incurred loss-

modellen fra IAS 39 og expected credit loss-modellen fra IFRS 9?  

 

3. Hedge accounting  

○ Afledte finansielle instrumenter (hedge accounting) vil muligvis resultere i store 

fluktuationer i resultatopgørelsen grundet dagsværdireguleringer. Hvordan kan vi på 

korrekt vis implementere hedge accounting, og hvilken effekt vil det have på selskabets 

resultatopgørelse, hvis vi anvender hedge accounting på vores afledte finansielle 

instrumenter?  

2.3.1 Første indregning 

Tilsvarende IAS 39 skal finansielle instrumenter indregnes i balancen, og udelukkende når aktivet eller 

forpligtelsen kontraktligt er overgået til selskabet. Dette vil typisk betegnes som handelsdatoen.  

Første indregning sker til dagsværdi for alle finansielle instrumenter. Hvis instrumentet ikke 

efterfølgende måles til dagsværdi med reguleringer gennem resultatopgørelsen, skal der tillægges 

eller fratrækkes de handelsomkostninger, som direkte kan henføres til erhvervelsen af instrumentet. 
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I forbindelse med første indregning skal selskabet klassificere det finansielle aktiv i nedenstående tre 

kategorier ud fra vurderingen af selskabets forretningsmodel til styring af finansielle instrumenter samt 

det finansielle instruments kontraktlige pengestrømmes egenskaber:  

4. Efterfølgende måling til amortiseret kostpris, 

5. Efterfølgende måling til dagsværdi med reguleringer gennem resultatopgørelsen (FVTPL = Fair 

value through profit & loss), 

6. Efterfølgende måling til dagsværdi med reguleringer gennem øvrig totalindkomst (FVTOCI = 

Fair value through other comprehensive income). 

Nedenstående beslutningstræ er et eksempel på en praktisk tilgang til, hvordan selskaberne kan 

klassificere deres instrument korrekt med henblik på efterfølgende måling og dermed opretholde det 

retvisende billede i den aflagte årsrapport.  

Dagsværdien skal opgøres efter de gældende regler i IFRS 13, som definerer dagsværdien, og 

fastsætter rammerne for måling af dagsværdi: 

”Dagsværdi er den pris, der ville blive opnået ved salg af et aktiv eller betalt for at overdrage en 

forpligtelse i en normal transaktion mellem markedsdeltagerne på målingstidspunktet (dvs. en exit 

price).” (FSR, 2012, s. 11 pkt. 13) 

 

(Deloitte, 2013, s. 286) 
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Som det gjorde sig gældende i henhold til IAS 39, har klassifikationen af aktivet eller forpligtelsen 

indvirkning på den efterfølgende måling og afhænger af formålet med erhvervelsen af aktivet eller 

forpligtelsen. Det er IFRS 9.4.1, der regulerer og bestemmer de betingelser, der gør sig gældende for, 

hvordan aktivet måles efter første indregning. Nedenstående illustration har til formål at give 

opgavelæser en forståelse for de forskellige klassifikationer af finansielle aktiver, og hvordan disse 

indregnes og måles på en overskuelig vis. Dette giver ligeledes opgavelæser et sammenligneligt 

grundlag i forhold til IAS 39, der blev præsenteret i ovenstående tabel under punkt 2.1.2. 

Indregning af finansielle aktiver efter IFRS 9 

Finansielt aktiv – 

definition 

Måling ved første 

indregning 

Efterfølgende måling Værdiændringer 

reguleres over 

Finansielle aktiver, 

der måles til 

dagsværdi med 

regulering via 

resultatopgørelsen 

Dagsværdi Dagsværdi Resultatopgørelsen 

Finansielle aktiver, 

der måles til 

dagsværdi med 

regulering via øvrig 

totalindkomst 

Dagsværdi Dagsværdi Øvrig totalindkomst 

(Other 

comprehensive 

income) 

Finansielle aktiver, 

der måles til 

amortiseret kostpris 

Dagsværdi Amortiseret kostpris Amortiseringer og 

nedskrivninger 

indregnes i 

resultatopgørelsen 

Egen tilvirkning med udgangspunkt i Deloittes IFRS-håndbog (Deloitte, 2013, s. 287) 

2.3.2 Efterfølgende måling 

Som illustreret ovenfor skal selskabet efterfølgende måle de indregnede finansielle instrumenter 

afhængig af selskabets forretningsmodel samt en vurdering af selskabets kontraktlige pengestrømme.  
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I forbindelse med klassifikationen er det vigtigt, at selskabet vurderer sin fulde forretningsmodel og 

ikke kun det enkelte instruments anvendelse. Selskabet kræves derfor at lave en overordnet strategi 

for, hvad den omtalte portefølje af instrumenter skal bruges til. Det er dog vigtigt at nævne, at 

selskabet kan have en strategi med én portefølje af instrumenter og én anden strategi med en anden 

portefølje af instrumenter. 

Omvendt er det, når selskabet skal klassificere instrumenterne ud fra de kontraktlige pengestrømme, 

da det her netop kun er pengestrømmene for det enkelte aktiv, der skal tages højde for. (FSR, 2018, 

s. 725) 

Det er især her, man ser simplificeringen i forhold til IAS 39, der havde 4 klassifikationsmuligheder i 

henhold til tabellen i ovenstående afsnit 2.1.2, mens der i IFRS 9 kun er tre:  

7. Amortiseret kostpris, 

8. Dagsværdi  

○ Med reguleringer gennem resultatopgørelsen (FVTPL = Fair value through profit & 

loss), 

○ Med regulering gennem øvrig totalindkomst (FVTOCI = Fair value through other 

comprehensive income). 

 

Hovedreglen – FVTPL 

I henhold til IFRS 9.4.1.4 er udgangspunktet, at selskabet skal måle et finansielt aktiv til dagsværdi 

med reguleringer gennem resultatopgørelsen (FVTPL), medmindre de opfylder betingelserne for at 

blive målt til amortiseret kostpris eller til dagsværdi med regulering gennem øvrig totalindkomst 

(FVTOCI).  

Amortiseret kostpris 

Selskabet skal indregne til amortiseret kostpris, hvis selskabets primære formål er at besidde aktivet 

og modtage de kontraktlige pengestrømme tilknyttet aktivet i form af fx renter som det for eksempel 

gør sig gældende ved lån og tilgodehavender. 
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Dagsværdi gennem øvrig totalindkomst 

Hvis betingelserne for at indregne og måle efter amortiseret kostpris ikke finder sted, og selskabet har 

egenkapitalinstrumenter i form af aktier eller optioner i henhold til IFRS 9.4.1.2(a), skal selskabet 

indregne og måle dette til dagsværdi med reguleringer over øvrig totalindkomst (FVTOCI). Betingelsen 

herfor er, at selskabets forretningsmodel har til formål at besidde de kontraktlige pengestrømme, som 

udelukkende er renter og afdrag, aktivet medfører, og efterfølgende sælge aktivet. Denne 

klassifikationsmetode svarer til den metode, der i IAS 39 hed ”held-for-sale”, som også blev reguleret 

over anden totalindkomst, hvorfor der her kan drages en sammenligning. 

Selskabets finansielle forpligtelser vil blive reguleret af IFRS 9.4.2. Størstedelen af reglerne om 

finansielle forpligtelsers klassifikation og måling er overført uændret fra IAS 39, hvorfor der ikke vil 

blive redegjort yderligere herfor, da det ikke er de finansielle forpligtelser, der har denne 

hovedopgaves fokus.  

Der er dog en væsentlig ændring i indregning og måling, når man benytter dagsværdioptionen for 

finansielle forpligtelser, som kort beskrives her. 

Under IFRS 9 skal den del af en dagsværdiændring, der skyldes en ændring i selskabets egen 

kreditrisiko, føres over anden totalindkomst, mens den resterende del indregnes i resultatopgørelsen. 

Det gælder dog kun, hvis indregningen i anden totalindkomst ikke medfører en regnskabsmæssig 

uoverensstemmelse i resultatopgørelsen.  

2.3.3 Skiftet fra en incurred loss-model til en expected credit loss-model. 

Som nævnt ovenfor i redegørelsens af IAS 39 var det denne standard, der før implementeringen af 

IFRS 9 regulerede finansielle instrumenter herunder også nedskrivningen. Nedskrivningen blev som 

nævnt under punkt 2.1.5 baseret på en incurred loss-model, mens IFRS 9 anvender en expected 

credit loss-model, der både tager højde for historiske tab, nuværende markedsforhold samt forventede 

fremtidige tab, og dermed bestemmer, at der er en risiko ved alle tilgodehavender fra salg af varer og 

tjenesteydelser allerede fra første indregning, hvorfor der også skal indregnes en hensættelse her. Det 

er dermed også det fremtidige aspekt, der intuitivt gør, at forventningen generelt vil være en øget 

hensættelse i 2018-årsrapporterne.  
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2.3.4 Den generelle approach 

Som udgangspunkt skal selskaberne anvende den generelle approach, som også kaldes three stage-

model, i forbindelse med vurdering af forventet tab, medmindre den anden approach er gældende. 

(BDO, 2017) 

Den generelle approach baserer sig på en antagelse om, at der foreligger et mønster i finansielle 

instrumenters værdiforringelse, der ender med misligholdelse. Dette har IASB gjort til tre faser, der 

afspejler, hvordan et aktiv værdiforringes fra første indregning. (IFRS, 2013, s. 6) 

Fase 1  

Repræsenterer de finansielle aktiver, hvor der ikke er sket en væsentlig forværring af kreditkvaliteten 

siden første indregning. Denne fase repræsenterer ligeledes aktiver, hvor der kan være sket en 

ændring af kreditkvaliteten, men hvor kreditrisikoen stadig vurderes lav.  

For aktiver i Fase 1 indregner man et tab, der svarer til det forventede tab for de næste 12 måneder 

kun. Renteindtægter indregnes i resultatopgørelsen beregnet på baggrund af aktivets bruttoværdi, 

altså før nedskrivninger. 

Fase 2 

Repræsenterer de finansielle aktiver, hvor der er sket en væsentlig forværring af kreditkvaliteten siden 

første indregning, og hvor der ikke er vurderet at være lav kreditrisiko. I denne fase er der dog ikke 

nogle objektive indikatorer/beviser for, at aktivet er værdiforringet. 

For aktiver i denne kategori indregner man et tab, der svarer til det forventede tab for hele aktivets 

løbetid. Renteindtægter indregnes i resultatopgørelsen beregnet på baggrund af aktivets bruttoværdi, 

altså før nedskrivninger.  

Fase 3  

Repræsenterer de finansielle aktiver, hvor der er en objektiv indikator/bevis for, at aktivet er 

værdiforringet siden første indregning. For disse aktiver indregner man ligeledes et tab, der svarer til 

det forventede tab for hele aktivets løbetid. Renteindtægter indregnes i resultatopgørelsen beregnet 

på baggrund af aktivets nettoværdi, altså efter nedskrivninger. 
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2.3.5 Den simplificerede approach 

IASB bemærkede ved udarbejdelsen af IFRS 9, at omkostningerne til vurdering af, hvorvidt der skulle 

indregnes et forventet tab for 12-måneders eller for den fulde levetid var for stor, hvorfor man på nogle 

finansielle aktiver besluttede at tillade anvendelse af en simplificeret approach. Den simplificerede 

approach kan anvendes til tilgodehavender fra salg af varer og tjenesteydelser, IFRS 15 kontraktlige 

aktiver og leasingtilgodehavender. (IFRS, 2013, s. 8)  

Det er IFRS 9.B5.5.35, der beskriver, at netop denne simplificerede model kan anvendes i form af en 

hensættelsesmatrix. I standarden står der, at: 

“En virksomhed kan anvende praktiske foranstaltninger ved måling af forventede kredittab, hvis de er 

forenelige med principperne i afsnit 5.5.17. Et eksempel på en praktisk foranstaltning er beregning af 

forventede kredittab på tilgodehavender fra salg ved hjælp af en hensættelsesmatrix.” (FSR, 2018, s. 

817) 

Principperne i IFRS 7.5.5.17 er de generelle forhold, selskaberne skal overholde i forhold til at 

udregne det forventede kredittab. Der står således i standarden:  

“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 begivenheder, aktuelle forhold samt prognoser om fremtidige 

økonomiske forhold.” (FSR, 2018, s. 812) 

Disse forhold er altså stadig gældende, selvom der anvendes en simplere matrix-model til 

hensættelsen. For at sikre at disse er overholdt trods brug af den simplificerede model, kan 

nedenstående steps vurderes (IAS Plus, 2018): 

Step 1: Opdel tilgodehavender i passende grupper baseret på fælles kreditrisiko.  
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Step 2: Vurder over hvor lang en periode tab tidligere har fundet sted for at kunne skønne et estimat 

over de forventede fremtidige tabsprocenter.  

Step 3: Vurder de historiske tabsprocenter.  

Step 4: Vurder de fremtidige forventninger til udviklingen i de makroøkonomiske forhold og juster de 

historiske tabsprocenter således, at disse reflekterer den forventede udvikling til fremtiden.  

Step 5: Udregn det forventede kredittab (expected credit loss).  

Modellen indeholder altså ikke nogen standard model med dertilhørende nedskrivningsprocenter men 

lægger i høj grad op til, at selskaberne selv ud fra individualiserede risikovurdering lægger sig fast på 

procentsatser for de enkelte grupper af tilgodehavender fra salg af varer og tjenesteydelser. Expected 

credit loss-modellen tager derfor både afsæt i de historiske tab som direkte kan fastlægges ud fra 

historisk data men også fremtidige aspekter som de makroøkonomiske forhold der i høj fra er præget 

af skøn. 

2.4 IFRS 7 – Finansielle instrumenter, Oplysninger 

IFRS 7 er standarden, der sammen med IFRS 9 og tidligere IAS 39 definerer og regulerer finansielle 

instrumenter. Det vidner også meget om kompleksiteten af finansielle instrumenter, at det kræver flere 

standarder at redegøre for alle regnskabsmæssige problemstillinger og sikrer korrekt præsentation og 

definition af selskabets finansielle instrumenter.  

IFRS 7 udkom i det sædvanlige exposure draft i 2004, inden den blev publiceret i 2005 og trådte i kraft 

i årsrapporter fra 1. januar 2007. (IAS Plus, 2014) 

IFRS 7 har det formål at fastsætte de krav, som selskabet skal give oplysninger om i deres 

årsrapporter relateret til finansielle instrumenter. Således får regnskabsbrugerne de nødvendige 

kvalitative informationer om de finansielle instrumenters betydning for den finansielle stilling og 

indtjening, karakteren og omfanget af selskabets instrumenter samt redegørelse for de risici, der er 

forbundet hermed, og hvordan selskabet behandler disse risici. (FSR, 2018, s. 651) 

IFRS 7 tilføjede nye opdaterede krav til oplysningerne i noterne i forhold til IAS 32 og erstatter de krav 

til noteoplysninger, som IAS 30 indtil 2007 havde reguleret. IAS 30 udgår herefter som gældende 

standard. Med implementeringen af IFRS 7 samler man alle krav til noteoplysninger i én standard, og 
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den tilbageværende IAS 32 regulerer herefter kun principperne for præsentation af finansielle 

instrumenter i henhold til IAS 32.2. (IAS Plus, 2014) 

Standarden finder anvendelse på alle typer finansielle instrumenter på nær nedenstående: 

1. Kapitalandele i datterselskaber, associerede selskaber og joint ventures, som primært 

reguleres af standarden IFRS 10, IAS 28 og IAS 31 tilsvarende beskrivelsen i IAS 39.2.1. 

2. Arbejdsgivers rettigheder og forpligtelser i forbindelse med pensionsordninger, hvor IAS 19 

finder anvendelse.  

3. Forsikringskontrakter, der defineres af IFRS 4.  

4. Finansielle instrumenter relateret til aktiebaseret vederlæggelse, der defineres af IFRS 2. 

5. Finansielle instrumenter, der klassificeres som egenkapitalinstrumenter defineres af IAS 32. 

(FSR, 2018, s. 651) 

 

I forbindelse med implementeringen af IFRS 9, som erstatter IAS 39, fulgte der en række ændringer til 

oplysningskravene, som reguleres af IFRS 7. Nedenfor er oplistet de mest væsentlige ændringer, som 

er specificeret som “New requirements” i PwC’s IFRS modelregnskab, fra hvilken nedenstående 

analyse, blandt E&Y’s og Deloittes udgave, tager afsæt i.   

IFRS 7.11(a) samt 7.11(b), IFRS 7.21, IFRS 7.20(a, vi + vii), IFRS 7.35F(c), IFRS 7.35F(e), IFRS 

7.35G, IFRS 7.35H(b, iii), IFRS 7.35I(c), IFRS 7.35K(a), IFRS 7.35N og IFRS 7.42P. (PwC, 2018)  

Nedenfor vil vores analyse tage afsæt i de standarder, som er vurderet mest relevante at analysere og 

diskutere i forhold til, hvorvidt det kvalitative aspekt i årsrapporterne er forbedret med 

implementeringen af IFRS 9 og ligeledes vurdere, hvorvidt selskaberne overholder de nye opdaterede 

krav. De udvalgte standarder vil relatere sig primært til noterne for hhv. tilgodehavender fra salg af 

varer og tjenesteydelser samt kreditrisikostyring og vil konkret være IFRS 7.21, IFRS 7.35F, IFRS 

7.35G, IFRS 7.35M, IFRS 7.35N og IFRS 7.42P. Der vil nedenfor i forbindelse med analysen blive 

redegjort for den relevante standard i punkt 4.1 til 4.4. 

2.5 Delkonklusion 

Med implementeringen af IFRS 9 skete der en fundamental ændring til metoden, hvorpå selskaber 

skal indregne hensættelse til tab på debitorer. Tidligere, da tabshensættelsen blev reguleret af IAS 39, 

var der krav om objektiv indikation på værdiforringelse af et aktiv, før selskaberne kunne indregne en 
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hensættelse til tab. Denne model har også efterfølgende fået en del af skylden for den globale 

finanskrise i 2008, hvor selskaberne ikke havde hensat til de store pludselig tab, man erkendte fra 

dubiøse debitorer. 

I 2018 årsrapporterne, hvor hensættelsen til tab på debitorer reguleres af IFRS 9, kræves det af 

selskaberne at indregne en hensættelse til tab allerede ved første indregning af aktivet, da tesen er, at 

der altid foreligger en vis usikkerhed ved et tilgodehavender fra salg af varer og tjenesteydelser. IFRS 

9 kræver i modsætning til IAS 39, at selskaberne udover historiske tab også i deres skønsvurdering 

inddrager nuværende markedsforhold og fremtidige makroøkonomiske forhold, der påvirker 

tilgodehavender fra salg af varer og tjenesteydelser. Der har derfor været den brede opfattelse, at 

hensættelserne til tab bør stige med implementeringen.  

2.6 Det retvisende billede 

Til brug i underspørgsmål 4 har vi i nærværende afsnit redegjort for teorien om det retvisende billede. 

Det vil blive konkluderet på det retvisende billede i undersøgelsesspørgsmål 4.  

Med implementeringen af IFRS 9 såvel som for de gældende krav i henhold til IFRS 7 følger der en 

række krav til noteoplysninger, som betyder, at selskabernes årsrapporter bliver mere oplysende, og 

dermed også alt andet lige bør give et mere retvisende billede. Det retvisende billede beskrives i 

Deloittes IFRS bog som værende “Et retvisende billede forudsætter en troværdig repræsentation af 

effekten af transaktioner og andre begivenheder og forhold i overensstemmelse med de definitioner 

og indregningskriterier for aktiver, forpligtelser, indtægter og omkostninger, der er angivet i IASB-

begrebsrammen.” (Deloitte, 2013, s. 122) 

Begrebsrammen anses som værende “den finansielle rapporterings grundlov” og danner derfor 

grundlag for, hvordan regler og retningslinjer bør udformes således, at regnskabsbrugerne og andre 

interessenter opnår størst mulig indsigt i selskabet, samt får det mest retvisende billede af den 

finansielle rapportering. (Elling, 2017, s. 196)   

Begrebsrammen blev første gang introduceret i 1989 af det dengang regnskabsstandard-udstedende 

organ IASC og er siden da blevet opdateret af det nuværende regnskabsstandard-udstedende organ 

IASB. (IAS Plus, 2018) Senest er IASB i marts 2018 kommet med en opdatering hertil, som er en 

revideret udgave af den tidligere version fra 2010. (IFRS, 2018) Denne reviderede udgange er først 
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effektiv fra 1. januar 2020, hvorfor ændringer til den reviderede udgave ikke er relevant for denne 

opgave.  

Begrebsrammen består af følgende 5 niveauer: 

1. Niveau 1 - Brugernes informationsbehov 

2. Niveau 2 - Kvalitative egenskaber 

3. Niveau 3 - Definition af elementer 

4. Niveau 4 - Indregning og måling 

5. Niveau 5 - Klassifikation og præsentation 

Samlet set udgør de fem niveauer de grundlæggende elementer i begrebsrammen.  

Det er særligt niveau 1 og niveau 2, der er relevante for vores vinkel på det retvisende billede, da 

disse netop beskriver, hvilken information regnskabsbrugerne har brug for, og hvilke kvalitative 

egenskaber de så kan få ud af oplysningerne. Det skal dog bemærkes, at det alt andet lige ikke vil 

være tilgodehavende- og kreditrisikonoten, der alene afgør interessenternes beslutningstagen.   

Nedenfor er de to niveauer gennemgået. 

Niveau 1 

Niveau 1 omhandler brugernes informationsbehov og særligt, hvilken information der er vigtig for 

regnskabsbrugerne. Regnskabsbrugerne er forskellige og søger derfor ikke alle sammen den samme 

information i årsrapporterne. Der opstår derfor et heterogent informationsbehov, hvilket betyder, at en 

investor ikke har samme informationsbehov som den almene medarbejder i selskabet, selvom begge 

er interessenter. Selskabet kan derfor opstille en interessentanalyse. I denne opstiller selskabet sine 

interessenter samt en ydelse og modydelse. Et eksempel herpå kunne være en bank, der stiller noget 

kapital til rådighed mod at få renter og afdrag til gengæld, medarbejdere, der stiller arbejdskraft til 

rådighed mod at få løn, eller leverandører, der stiller varer til rådighed mod betaling. Ikke alle 

regnskabsbrugere kan nødvendigvis få opfyldt hele sit informationsbehov, og der kan opstå 

interessekonflikter. Et eksempel herpå kunne være medarbejderne, der ønsker højere løn for deres 

arbejde, mens ejerne ønsker højere udbyttebetalinger. Derfor opdeler selskaberne også ofte sine 

interessenter i primære og sekundære. Ved udfærdigelse af en ny standard eller revision af en 

tidligere vil fokus primært være på at opfylde de primære interessenters informationsbehov, da de er 
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vurderet vigtigst for selskabet at tilfredsstille. Men det gælder for selskabet om at skabe harmoni og 

pleje alle sine interessenter. 

Niveau 2 

For at de i niveau 1 definerede regnskabsbrugere kan bruge informationerne i årsrapporten til noget, 

er det vigtigt, at informationerne har de kvalitative egenskaber, der kræves for, at regnskabsbrugere 

får den nødvendige information. Nedenstående illustration viser de karakteristika, der teoretisk skal 

være opfyldt for, at de kvalitative egenskaber i den givne information er opfyldt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Elling, 2017, s. 204) 

Overordnet set skal den finansielle information have en nytteværdi for regnskabslæseren, og for at 

den har dette, skal den både være relevant og have en troværdig repræsentation. Det kræver altså, at 

der er synergi mellem de to faktorer, da relevant information uden troværdighed (se ovenstående 

illustrations overskrift ”Relevans”) og troværdig information uden relevans (se overskriften ”Troværdig 

repræsentation”) ikke har en nytteværdi for brugeren. Under hver af disse overskrifter er der illustreret 

nogle underpunkter, som understøtter disse. Under Relevans er det punkterne Prognoseværdi og 

Bekræftelsesværdi. Disse har til formål at give regnskabsbrugere  mulighed for, at anvende tallene til 
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prognoseformål og bekræfte sine tidligere antagelser. Under Troværdig repræsentation er der tre 

underpunkter, som går på om den finansielle information er Fuldstændig, Neutral og Fejlfri. Relevans 

og Troværdig repræsentation og de dertilhørende underpunkter e under ét kaldet fundamentale 

egenskaber og er, som navnet indikerer, det essentielle, der skal overvejes, når der skal gives 

finansiel information.  

Dertil er der en række supplerende egenskaber, som er Sammenlignelighed, Verificerbarhed, 

Rettidighed samt Forståelighed.  

Relevant 

Med relevans forstås der, at den information, der gives til regnskabsbrugere, skal “være i stand til at 

gøre en forskel for brugernes beslutning”. (Elling, 2017, s. 205) Informationen skal altså bringe 

regnskabsbrugere en værdi, som denne kan bruge i sin beslutningstagen. Eksempelvis kan det være 

en investor, der i ledelsesberetningen kan læse om store fremtidsmuligheder for selskabet, som gør, 

at denne gerne vil investere, kontra at denne ikke vil investere. Som nævnt ovenfor inddeles 

informationens relevans i to underkategorier, nemlig: 

Prognoseværdi 

Den værdi, som informationen bringer til et prognoseformål. Det vil sige, om informationen kan bruges 

af en nuværende eller fremtidig investor til at “kigge ud i fremtiden”. For eksempel til bestemmelse af 

fremtidige cash flows.    

Bekræftelsesværdi 

I bekræftelsesværdien ligger, at informationen enten er i stand til at bekræfte eller ændre en tidligere 

antagelse. Denne kan også indirekte bidrage til at øge prognoseværdien i og med, at den kan påvirke 

tilliden til tidligere forventninger, som nu er realiserede, og dermed er det transparent for brugeren, om 

selskabet historisk har formået lave korrekte prognoser.  

Troværdig repræsentation 

Troværdig repræsentation er den anden del af den overordnede nytteværdi og beskriver den 

finansielle troværdighed, som informationen bringer. Troværdig repræsentation kaldes ligeledes 

validitet. Validiteten er et udtryk for, om informationerne er korrekte og troværdige. Validiteten er 

kendetegnet og defineres af de tre nedenstående underpunkter: 
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Fuldstændigheden - Neutral - Fejlfri 

Informationen skal være fuldstændig, og årsrapporten skal indeholde alle relevante informationer, som 

regnskabsbrugere skal anvende i beslutningsfasen. Dertil skal informationen være neutral, forstået på 

den måde, at den ikke skal være biased af dem, der præsenterer informationen. Derfor skal 

selskabers ledelsesberetning også oftest læses med en vis skepsis, da det ofte fremstår som 

selskabernes “udstillingsvindue”, hvor man fortæller sine interessenter, hvilket fantastisk et år 

selskabet har haft, og hvor fantastisk et år selskabet går i møde.  

I forlængelse heraf skal informationen være fri for fejl. Dette inkluderer både tilsigtede og ikke-

tilsigtede menneskelige fejl og fejl i opsætningen af systemer mv., som selskaberne bruger til samling 

af data. 

Generelt er det som ekstern regnskabsbrugere svært at vurdere den troværdige repræsentation, men 

en revisionspåtegning kan forsikre regnskabsbrugere om, at årsrapporten i al væsentlighed er 

retvisende. Derudover kan regnskabsbrugere også danne sit eget subjektive indtryk af den troværdige 

repræsentation. 

Sammenlignelighed, Verificerbarhed, Rettidighed og Forståelighed 

Det er ligeledes væsentligt for en øget nytteværdi, at der er sammenlignelighed i den information, der 

gives, således at brugeren direkte kan sammenligne med tidligere års information uden at være i tvivl 

om, at det er samme data, metode mv., der ligger til grund for informationen. Hvis selskabet ofte 

skifter regnskabspraksis, måske endda fra år til år, i regnskabsposter som for eksempel hensættelsen 

til debitorer, kan det være svært at sammenligne, og det kan ligeledes være indikationer for 

regnskabsbrugerne på, at selskabet skjuler informationer, som for eksempel mange overforfaldne 

debitorer.  

Det er i mange tilfælde ikke muligt at bekræfte, hvorvidt informationen er verificerbar. Dog er det 

noget, der tillægger informationen ekstra troværdighed, såfremt at brugeren selv eller andre eksterne 

har kunne verificere den information, der bliver givet i årsrapporten. I praksis indeholder informationen 

i nogle tilfælde skøn, hvilke kan vanskeligøre verificerbarheden, hvilket også er relevant for denne 

opgave, da tabshensættelsen er meget præget af regnskabsmæssige skøn og ledelsens vurderinger. 

Ligeledes skal informationen komme til brugerens kendskab rettidigt og præsenteres på en 

overskuelig og forståelig måde således, at der ikke er tvivl om, hvad der menes, eller at information 

forsøges sløret for brugeren.  
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Til sidst skal det overvejes, hvorvidt nytteværdien af den information, der gives, er omkostningerne 

værd for dem, der skal give oplysningerne. Det skal overvejes, hvorvidt de ressourcer, selskabet 

bruger på at give oplysningerne, også er i overensstemmelse med det behov, der rent faktisk er. Her 

er det relevant også at tage niveau 1 med ind for at vurdere, hvor stor en målgruppe man rammer, 

samt hvor vigtig denne målgruppe er.  

Ovenstående redegørelse for det retvisende billede er benyttet i forbindelse med besvarelsen af 

senere undersøgelsesspørgsmål. 

3. Kvantitativ analyse  

I nærværende afsnit vil delspørgsmål 2 blive besvaret, og det vil herved blive belyst, hvad 

implementeringen af IFRS 9 og den dertilhørende expected credit loss-model har haft på 

nedskrivningen af tilgodehavender fra salg af varer og tjenesteydelser for de største børsnoterede 

selskaber i Danmark.  

Som nævnt under delspørgsmål 1 er der sket en fundamental ændring i måden, hvorpå 

nedskrivningen på tilgodehavender fra salg af varer og tjenesteydelser sker. Vi er gået fra en model i 

IAS 39, hvor nedskrivningen sker på baggrund af konkrete indikatorer på nedskrivningen, til nu i IFRS 

9 at indregne det forventede tab allerede på indregningstidspunktet. Dette har betydet, at selskaberne 

nu langt tidligere skal indregne tabet, hvorfor det har været den brede forventning, at hensættelserne 

til tab alt andet lige må stige.  

Nedenstående undersøgelsesspørgsmål vil i nærværende afsnit blive besvaret:  

Hvad har effekten af overgangen fra IAS 39 til IFRS 9 haft på nedskrivningen af tilgodehavender fra 

salg af varer og tjenesteydelser for de største danske børsnoterede selskaber? 

3.1 Omfang og afgrænsning af analysen 

For at undersøge hvorvidt dette er tilfældet, har vi i nedenstående afsnit analyseret og konkluderet på 

den faktiske udvikling efter, at implementeringen er sket. I undersøgelsen tages der udgangspunkt i de 

aflagte årsrapporter for selskaberne i det danske C25-indeks. Det danske C25-indeks består i 

skrivefasen af følgende selskaber: A.P. Møller - Mærsk, Ambu, Carlsberg, Chr. Hansen Holding, 

Coloplast, Danske Bank, Demant, DSV, FLSmidth & Co, Genmab, GN Store Nord, ISS, Jyske Bank, 
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Lundbeck, Novo Nordisk, Novozymes, Pandora, Rockwool International, Royal Unibrew, SimCorp, 

Sydbank, Tryg, Vestas Wind Systems og Ørsted. (Børsen, 2019) 

Ovenstående selskaber indgår derfor i undersøgelsen med undtagelser af følgende finansielle 

selskaber, da vores analyse udelukkende er på ikke-finansielle selskaber: Danske Bank, Jyske Bank, 

Sydbank og Tryg. Ligeledes må selskaberne Chr. Hansen Holding og Coloplast udelukkes fra 

analysen, da disse har skævt regnskabsår, hvilke betyder at de i seneste offentlige årsrapport ikke har 

i implementeret IFRS 9.  

Analysen vil være fokuseret på nedskrivningen på tab på tilgodehavender fra salg af varer og 

tjenesteydelser, som i de engelsksprogede årsrapporter kaldes “Trade receivables” og den 

dertilhørende nedskrivning heraf. Der tages udgangspunkt i de seneste offentlige årsrapporter, hvilke 

det i de fleste tilfælde vil være årsrapporter for 2018 på nær de selskaber, der har skævt regnskabsår. 

I de tilfælde hvor selskaberne har førtidsimplementeret IFRS 9, er det første årsrapport efter 

implementeringen, der er anvendt. Alle selskaberne på nær Ambu har gjort brug af reglen om, at det 

ikke er nødvendigt at regulere sammenligningstal, hvorfor disse kan bruges direkte til analysen uden 

risiko for, at disse har ændret sig fra tidligere år.  

3.2 Analyse 

Efter gennemlæsning af de relevante dele af årsrapporterne står det klar, at der blandt de danske 

selskaber ikke har været stor effekt på primotallene i forbindelse med skiftet af regnskabspraksis. Der 

er kun to af de analyserede selskaber, der direkte indregner effekten af skiftet i regnskabspraksis og 

samtidigt ændrer sammenligningstal på trods af, at der ikke er krav herom. Der er tale om Ambu, der 

indregner en effekt på deres sammenligningstal på 2 mDKK. Deres hensættelse i pr. 30/09/2018 er 

derfor gået fra at være 7 mDKK til at være 9 mDKK svarende til en stigning på 22 %. 

William Demant har ligeledes oplyst om en effekt som følge af skiftet af regnskabspraksis på i alt 26 

mDKK. Hensættelsen i William Demants årsrapport var 272 mDKK, hvorfor det svarer til en stigning 

på 10 %. Der er altså for William Demant tale om en væsentligt lavere stigning i hensættelse, hvilket 

kan skyldes, at sammensætningen af deres tilgodehavender fra salg af varer og tjenesteydelser, 

risikovurdering mv. er anderledes fra Ambus, som stiger med 22 %.  
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De øvrige selskaber har ikke oplyst om effekten på deres primo ved beregning efter IFRS 9, hvorfor vi 

må antage, at effekten heraf vil være så uvæsentlig, at den ikke er værd at oplyse på trods af, at der 

er krav herom.  

Da det jf. ovenstående udelukkende er tale om en lille håndfuld af selskaber, der oplyser effekten på 

deres åbningsbalance, har vi valgt at lave en analyse af, hvorvidt der så alligevel har været en effekt 

på selskabernes nedskrivning på debitorer pr. balancedagen i implementeringsåret.  

For at sikre at validiteten i analysen er så høj som mulig, er der analyseret på udviklingen i forholdet 

mellem tabshensættelsen og tilgodehavender fra salg af varer og tjenesteydelser, da vi herved vil 

eliminere den usikkerhed, der vil forekomme, såfremt der er forskydning i tilgodehavender fra salg af 

varer og tjenesteydelser mellem årene. På baggrund af de i afgrænsningen definerede årsrapporter er 

nedenstående grafiske illustration lavet. Nedenstående illustration er udarbejdet ved egen tilvirkning 

og tal anvendt til grafen er vedlagt som bilag A. 

 

Ud fra ovenstående ses det, at implementeringen af IFRS 9 kun i 5 tilfælde har betydet, at 

hensættelsen til tab er steget.  

Pandoras hensættelse til tab stikker ud, da hensættelsen her er steget signifikant. Der henvises til 

Pandoras årsrapport, hvor hensættelsen er specificeret ud som en del af noterne1. Nedenfor er 

                                                
1 Note 3.5 i Pandoras årsrapport for 2018. 
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udviklingen i tabshensættelsen sammenlignet med udviklingen i tilgodehavender fra salg af varer og 

tjenesteydelser. 

 

Egen tilvirkning ud fra selskabets årsrapporter. 

Som det fremgår af ovenstående, er hensættelsen til tab steget med 178 %, mens tilgodehavender fra 

salg af varer og tjenesteydelser er faldet med 16 %. I noten skriver Pandora selv “While realised 

losses are immaterial and low still, Pandora has applied an increased risk factor due to the increased 

past due receivables, which has led to an increased impairment on receivables for the year. Realised 

losses are still within the expected range”.2 

Pandora har altså tillagt en højere risikofaktor grundet flere overforfaldne debitorer. Dette indikerer, at 

Pandora særskilt har taget stilling til det forventede tab, da de realiserede tab fortsat er relativt lave, 

netop som IFRS 9 beskriver det.  

Der er derfor indikationer på, at implementeringen af IFRS 9 her har haft en betydelig indflydelse på 

hensættelsen for Pandora.  

Hensættelse til GN Store Nord er ligeledes steget med omkring 20 %. GN Store Nord skriver i deres 

årsrapport at: “Total write-downs of DKK 165 million are included in trade receivables at the end of 

2018…In 2018 no material write-downs have been recognized regarding individual receivables”.3  

Der er derfor ikke noget i teksten, der oplyser om, at stigningen i nedskrivningen skyldes hensættelse 

til enkelte tilgodehavender fra salg af varer og tjenesteydelser, hvor der var et særskilt 

                                                
2 Note 3.5 i Pandoras årsrapport for 2018.  
3 Note 3.6 i GN Store Nords årsrapport fra 2018.  
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nedskrivningsbehov. I lighed med Pandora er der derfor indikationer på, at stigningen i nedskrivningen 

skyldes implementeringen af IFRS 9 og den dertilhørende expected credit loss-model.  

Interessant er det også, at de to selskaber Ambu og William Demant, som indregner stigninger på 

hhv. 22 % og 10 % på primoen som følge af ændring i regnskabspraksis, ikke nødvendigvis har 

samme stigning set over de to regnskabsår. Ambus’ hensættelse stiger fra regnskabsåret 2015/2016 

til regnskabsåret 2016/17, hvor implementeringen skete med 71 %, og hvor de samlede debitorer kun 

gik op med 5 %. Det skal dog bemærkes, at Ambus’ hensættelse er relativ lille, hvorfor en stigning på 

blot få mDKK kan give et meget stort procentuelt udsving. Kigger man derimod på William Demant, 

som havde en stigning på omkring 10 %, er deres hensættelse mellem 2017 og 2018 steget med 3 %, 

hvor deres samlede tilgodehavender fra salg af varer og tjenesteydelser er steget med 13 %. Der er 

derfor tale om en forholdsmæssigt lille nedgang i hensættelsen, hvilket også fremgår af illustrationen. 

Hvor vi ved at kigge på stigningen i primoen som følge af ændring i regnskabspraksis direkte kan 

sammenholde de to hensættelser, da der er tale om nedskrivning på samme debitormasse, er det ikke 

det samme, der gør sig gældende, når vi kigger på udviklingen år for år. Der kan være sket en 

udvikling i risikovurdering, sammensætning af debitorer, aldersfordeling, fremtidige forhold og 

forventninger mv., som alt sammen bevirker, at der skal foretages en lavere nedskrivning. Ud af 

William Demants årsrapport kan vi ikke få videre indblik i alle de nævnte forhold, der kan påvirke 

nedskrivningen. Der er dog en ting, vi kan analyse på, hvilket er aldersfordelingen af debitorerne. I 

nedenstående tabel er der lavet en oversigt over, hvordan aldersfordelingen af William Demants 

debitorer ser ud. Nedenstående illustration er udarbejdet ved egen tilvirkning og tal anvendt til grafen 

kan rekvireres i selskabets årsrapport.  

 
4 

                                                
4 Note 1.6 i William Demants årsrapport fra 2018 og 2017. 
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I tabellen ses det, at der er en tilbagegang i den del af tilgodehavender fra salg af varer og 

tjenesteydelser, der ikke er due på 2 %-point. Der er altså kommet flere debitorer, der er forfalden 

mellem 0-3 måneder, 3-6 måneder og 6-12 måneder.  

Der er altså ikke noget i forfaldsoversigten, der skulle indikere, at William Demant er blevet bedre til at 

inddrive sine tilgodehavender fra salg af varer og tjenesteydelser og dermed nedbringe sin 

hensættelse. 

De øvrige forhold, der påvirker hensættelsen, kan vi dog ikke sige noget om ud fra oplysningerne i 

selskabets årsrapport. Vi kan blot konkludere, at hensættelsen mellem årene ikke er steget på trods 

af, at der er indregnet en 10 % stigning på primoen. 

Ved gennemgang af alle de ovenstående årsrapporter kan vi i regnskabspraksis konstatere, at der for 

alles vedkommende er sket et skift. Et eksempel på dette er formuleringen i GN Store Nords 

årsrapport, hvor de i regnskabspraksis for 2017 skrev følgende: “Trade receivables are measured at 

amortized cost less write-down for foreseen bad debt losses. Write-down for bad debt losses is based 

on an individual assessment of each receivable and at portfolio level”. 5 

Efter implementeringen af IFRS og expected credit loss-modellen er dette i 2018 ændret til: “Trade 

receivables are measured at amortized cost less expected lifetime credit losses. The expected loss 

rates are based on days past due and whether a receivable concerns a GN Hearing or a GN Audio 

customer. Current expectations and estimates of expected credit losses are fur-thermore based on 

change in customer behavior and current economic conditions.” 6 

Sammenlignelige formuleringer er ligeledes i de øvrige årsrapporter, der er analyseret i forbindelse 

med ovenstående gennemgang. Men hvis alle selskaberne er overgået til en expected credit loss-

model, hvor tabet alt andet lige indregnes tidligere, hvordan kan det så være, at der ikke tegner sig et 

bredt billede af, at der er sket en stigning i nedskrivningen af tilgodehavender fra salg af varer og 

tjenesteydelser? Et svar på dette kunne være, at man tidligere har været for konservativ i sin 

nedskrivning og dermed for tidligt har indregnet tabet eller nedskrevet med en for høj procentsats. Ved 

implementeringen af expected credit loss-modellen har selskaber derfor været tvunget til at kigge på 

de faktiske historiske tab samt øvrige forhold, som er beskrevet i redegørelsen. De selskaber, der 

                                                
5 Note 3.6 i GN Store Nords årsrapport fra 2017. 
6 Note 3.6 i GN Store Nords årsrapport fra 2018. 
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historisk har haft meget små tab, og som ligeledes ikke ser nogen forhøjet risiko for den fremtidige 

inddrivelse, vil derfor opleve et fald i deres hensættelse, såfremt at de tidligere år har været for 

konservative. Det kan også diskuteres, hvorvidt selskaberne har været for dårlige til at revurdere 

deres hensættelser under IAS 39, hvor mange selskaber muligvis blot har anvendt samme matrix og 

nedskrivningsprincipper år efter år uden at vurdere, hvorvidt dette har været passende pr. 

balancedagen i det givne år. Dette er underbygget af vores undersøgelse af de største danske 

selskaber, hvor 11 ud af 18 enten har samme eller lavere hensættelse efter implementeringen. Vi må 

altså konkludere, at effekten ved implementeringen af IFRS 9 ikke har betydet, at selskaberne, der har 

været analyseret på, indregner en større hensættelse. 

Kigger vi ud i fremtiden, er der dog forhold, der kunne være relevant for selskaberne at tage højde for i 

deres vurdering af det fremtidige kredittab. Det kunne være antallet af konkurser. Nedenstående tabel 

viser antal af konkurser pr. kvartal, hvor den blå farve indikerer, at der er tale om reelle selskaber med 

økonomisk aktivitet, hvor den orange del blot er tomme nulselskaber. 

 

(FSR, 2018) 

Her ses det, at antallet af konkurser for aktive selskaber har været stødt stigende siden midten af 

2014. En stigning i antallet af fremtidige konkurser øger ligeledes risikoen for fremtidige kredittab.  

Dertil venter Brexit lige om hjørnet, som formentlig vil have stor effekt på samarbejdet og samhandlen 

mellem Danmark og Storbritannien. Danmark har årlig eksport for 86,3 miaDKK (tal fra 2017) (Dansk 

Erhverv, 2018), hvorfor der er tale om ganske store summer, der i fremtiden vil skulle inddrives fra et 
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land uden fra EU. Usikkerheden omkring dette kan dog først endeligt fastsættes, når en aftale mellem 

EU og Storbritannien ligger helt fast. Eftersom Storbritannien på skæringsdatoen for selskabernes 

årsrapporter fortsat er fuldgyldige medlemmer, og er det et godt stykke ind i 2019, er det nok de 

færreste tilgodehavender fra salg af varer og tjenesteydelser, der ikke er inddrevet inden en udtræden. 

Effekten af dette vil derfor nok for alvor først vise sig ved efterfølgende regnskabsår.  

Selskaberne vurderer altså set over en bred kam, at forhold som et kommende Brexit og stigning i 

antallet af konkurser ikke påvirker deres nedskrivning på debitorer i en sådan grad, at denne 

overordnet set ikke stiger.  

3.3 Delkonklusion 

Efter implementeringen af IFRS 9 og dermed skiftet fra en incurred loss-model til en expected credit 

loss-model var det den klare forventning, at der ville ske en stigning i tabshensættelsen på 

tilgodehavender fra salg af varer af varer og tjenesteydelser.  

Virkeligheden for de største C25-selskaber er dog en anden, og der er imidlertid ikke sket en 

bemærkelsesværdig ændring i størrelsen af selskabernes nedskrivning på tilgodehavender fra salg af 

varer og tjenesteydelser. Ud af de 18 analyserede selskaber var der kun to, der oplyste om en effekt 

som følge af skiftet i regnskabspraksis. Her var der tale om relativt store procentuelle stigninger i 

hensættelserne på 22 % for Ambu og 10 % for William Demant. Kigger man på hensættelsen på 

netop de to selskaber årene imellem (før og efter implementering), kunne en klar konklusion ej heller 

drages i og med, at den forholdsmæssige nedskrivning af tilgodehavenderne fra salg af varer og 

tjenesteydelser var steget betydeligt med 71 % ved en stigning på kun 5 % i debitorerne for Ambu. 

William Demants samlede nedskrivning steg med 3 % mod en stigning i tilgodehavender fra salg af 

varer og tjenesteydelser på 13 %. Der er altså en lavere forholdsmæssig nedskrivning af 

tilgodehavender fra salg af varer og tjenesteydelser efter implementeringen på trods af, at Ambu og 

William Demant havde oplyst om en effekt på primoen på hhv. 22 % og 10 %.  

På de øvrige selskaber, hvor der var lavet analyse af udviklingen i nedskrivningen, tegnede der sig 

heller ikke noget klart billede af en stigning i hensættelsen i året efter skiftet til IFRS 9. En årsag til 

dette kunne være, at selskaberne trods meget lave historiske nedskrivninger har været for 

konservative i deres hensættelse til tab, og at de derved ved implementeringen af expected credit 

loss-modellen er landet på samme niveau og måske endda lavere end tidligere.  
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Det kan altså konkluderes, at der for langt størstedelen af selskaberne ikke har været en synlig effekt 

på nedskrivningen af tilgodehavender fra salg af varer og tjenesteydelser. 

4. Kvalitativ analyse 

Med afsæt i ovenstående analyse af udviklingen i hensættelsen til tab på debitorer kunne vi 

konkludere, at implementeringen af expected credit loss-modellen ikke monetært har haft en 

bemærkelsesværdig effekt på selskabernes tabshensættelse. Dog bringer IFRS 9 også en række 

øgede krav til noteoplysningerne, som er reguleret af IFRS 7, hvorfor det med udgangspunkt heri vil 

blive analyseret, hvorvidt de nye oplysningskrav er med til at give regnskabsbrugere større indsigt og 

dermed et mere retvisende billede af årsrapporten.  

Nedenstående to undersøgelsesspørgsmål vil i nærværende afsnit blive besvaret:  

Hvordan forholder de største danske børsnoterede selskaber sig til de udvalgte opdaterede 

oplysningskrav i IFRS 7, og hvordan er de sammenlignet med de store revisionshuses 

modelregnskaber? 

Hvilke nye oplysninger får regnskabsbrugere ud af IFRS 7, og hvordan bidrager dette til, at 

årsrapporten giver et mere retvisende billede? 

Det vil her blive belyst, hvordan selskaberne i C25 har implementeret IFRS 9, og hvordan noterne for 

nedskrivning af tilgodehavender fra salg af varer og tjenesteydelser og kreditrisici har ændret sig 

gennem en empirisk og komparativ analyse.  

Som nævnt ovenfor er den monetære effekt af overgangen til IFRS 9 begrænset, hvorfor denne del af 

analysen vil fokusere på den kvalitative side af implementeringen af den nye standard. Her vil der som 

beskrevet ovenfor blive ekskluderet årsrapporter som følge af skævt regnskabsår og manglende 

implementering eller finansielle selskaber, som ej behandles i denne opgave.  

Denne analyse har til formål at konkretisere generelle principper i noterne og analysere på, hvorvidt 

de opdaterede notekrav er overholdt i henhold til IFRS 7. Ligeledes vil der blive analyseret i dybden 

med nogle udvalgte selskaber, som vurderes at have velformulerede og informerende 

noteoplysninger, og ligeledes selskaber, som vurderes at oplyse ændringerne i mindre forsvarlig grad i 

henhold til det retvisende billede for regnskabsbrugerne.  
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IFRS 7 indeholder som sagt en række notekrav, som selskaberne skal overholde for at præsentere 

det retvisende billede over for regnskabsbrugere og interessenter. Dog indeholder IFRS 7 ikke 

formkrav eller lignende, hvorfor det er op til selskabet selv at fortolke. Det kan derfor være vidt 

forskelligt, hvordan selskaberne i de enkelte tilfælde har valgt at oplyse eller vise de enkelte punkter i 

IFRS 7. Da formkravene for denne opgave ikke tillader, at vi gennemgår alle notekrav, er nogle af de 

notekrav, som i vores optik er væsentlige for opgavens indhold, udvalgt og analyseret nedenfor.  

Da notekravene beskrevet i IFRS som nævnt er til fortolkning, har vi valgt at søge inspiration i de 

største revisionshuses modelregnskaber, hvor netop deres fortolkning af kravene fremgår eksplicit.  

Det skal dog bemærkes, at blot fordi selskaberne ikke oplyser eller opstiller på samme måde, som de 

største revisionshuse anbefaler, så er det ikke ensbetydende med, at de ikke lever op til kravene. Der 

kan være mange forskellige årsager til, at selskaberne ikke ønsker, at opstille årsrapporten efter 

modelregnskabernes anbefalinger. Hvad der kan ligge til grund for manglende eller tilbageholdende 

oplysninger, diskuteres ligeledes igennem opgaven nedenfor.   

Til brug for vurderingen er Deloittes (Deloitte, 2018), PwC’s (PwC, 2018) samt E&Y’s (E&Y, 2018) 

modelregnskab benyttet. Der er sket sammenligning heraf for at sikre, at revisionshusene alt andet 

lige er enige om præsentationen.  

Som det beskrives i nedenstående gennemgang af nogle udvalgte oplysningskrav, er de tre store 

revisionshuse, Deloitte, PwC og E&Ys modelregnskaber i store træk enige om, hvordan oplysningen 

af disse kunne se ud, og hvilke punkter der er centrale at nævne. På baggrund af denne viden vil vi i 

nedenstående afsnit vurdere, hvorvidt selskabernes offentliggjorte årsrapporter i praksis ligner det, der 

alt andet lige må være revisionshusenes anbefalinger.  

Som det gjorde sig gældende under den tidligere del af opgaven, hvor udviklingen i den monetære 

nedskrivning var i fokus, kigges der igen på C25-årsrapporterne med samme undtagelser.  

4.1 IFRS 7.21 - Regnskabspraksis 

IFRS 7.21 beskriver som følger: “En virksomhed skal i henhold til afsnit 117 i IAS 1 Præsentation af 

årsregnskaber (ajourført 2007) oplyse om væsentlig anvendt regnskabspraksis, herunder de(t) ved 

udarbejdelsen af årsregnskabet anvendte målingsgrundlag og andre anvendte regnskabsprincipper, 

som er relevante for forståelsen af årsregnskabet.” 
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I noten omkring nedskrivning på tilgodehavender fra salg af varer og tjenesteydelser er det relevant at 

beskrive princippet, der er nedskrevet efter. Altså, om selskabet benytter den simplificerede metode, 

som er tilladt, jf. IFRS 9.5.5.15, eller den generelle metode. I alle modelregnskaberne beskrives dette i 

forbindelse med tabsopgørelsen i noten og er formuleret således i Deloittes modelregnskab: “The 

following table shows the movement in lifetime ECL that has been recognised for trade and other 

receivables in accordance with the simplified approach set out in IFRS 9.” (Deloitte, 2018, s. 125) 

Tilsvarende formuleringer er at finde i PwC og E&Y’s modelregnskaber.   

Ikke alle selskaberne skriver eksplicit i deres årsrapporter, at de anvender den simplificerede 

approach. Overordnet set har selskaberne to måder at beskrive den praksis, de nedskriver efter: 

1. 10 af selskaberne har samme tilgang til oplysningen som revisionshusenes modelregnskaber 

og skriver direkte i forbindelse med noten, at de anvender den simplificerede approach. Et 

eksempel på dette er fra A.P. Møller - Mærsks årsrapport, hvor de skriver således: A.P. Møller 

- Mærsk A/S applies the simplified approach to providing the expected credit losses prescribed 

by IFRS 9”.7 

Tilsvarende formulering er at finde i Carlsberg, Genmab, GN Store Nord, ISS, Novo Nordisk, 

Ørsted, Pandora, Rockwool, SimCorp,  

2.  De resterende selskaber vælger ikke direkte at skrive, at de anvender den simplificerede 

metode, men skriver i stedet, at de anvender en expected life time credit loss-model. Et 

eksempel på dette kunne være formuleringen i Novozymes årsrapport, hvor de skriver “In 

2018, allowances have been recognized according to the lifetime expected credit loss method”. 

8  

Selvom de resterende selskaber ikke direkte skriver, at de anvender den simplificerede 

metode, vurderes det, at regnskabslæser alligevel bliver oplyst omkring dette ved at bruge en 

formulering som citeret i ovenstående. Det har efter vores opfattelse været klart, at alle 

selskaber netop har anvendt den simplificerede metode.  

                                                
7 Side 100 i A.P. Møller - Mærsk A/S årsrapport 2018. 
8 Side 109 i Novozymes A/S årsrapport 2018.  
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4.2 IFRS 7.35F og IFRS 7.35G - Kreditrisikostyringspraksis 

IFRS 7.35F beskriver de overordnede rammer, hvor der skal beskrives i forhold til selskabets 

kreditrisikostyringspraksis, og hvordan disse kan grupperes. Ordlyden er som følger: 

“En virksomhed skal forklare sin kreditrisikostyringspraksis, og hvordan den er forbundet med 

indregning og måling af forventede kredittab. For at opfylde dette mål skal en virksomhed give 

oplysninger, der gør brugere af årsregnskabet i stand til at forstå og vurdere: 

a) hvordan en virksomhed har afgjort, hvorvidt den kreditrisiko, der er forbundet med finansielle 

instrumenter, er steget væsentligt siden første indregning, herunder, om og hvordan: 

i) finansielle instrumenter anses for at have en lav kreditrisiko i overensstemmelse med afsnit 5.5.10 i 

IFRS 9, herunder de kategorier af finansielle instrumenter, det finder anvendelse på, og 

ii) antagelsen i afsnit 5.5.11 i IFRS 9, at kreditrisikoen er steget væsentligt siden første indregning, 

hvis finansielle aktiver er forfaldne med mere end 30 dage, er blevet afkræftet, 

b) en virksomheds definitioner af misligholdelse, herunder begrundelsen for disse definitioner, 

c) hvordan instrumenterne blev grupperet, hvis forventede kredittab blev målt samlet, 

d) hvordan en virksomhed har afgjort, at finansielle aktiver er værdiforringede finansielle aktiver, 

e) en virksomheds afskrivningspolitik, herunder indikatorer for, at der ikke er nogen rimelig forventning 

om inddrivelse, og oplysninger om politikken vedrørende finansielle aktiver, der afskrives, men som 

virksomheden stadig søger at inddrive, og 

f) hvordan kravene i afsnit 5.5.12 i IFRS 9 vedrørende ændring af de kontraktlige pengestrømme for 

finansielle aktiver er anvendt, herunder hvordan en virksomhed: 

i) vurderer, hvorvidt kreditrisikoen på et finansielt aktiv, der er blevet ændret, mens hensættelsen til 

tab blev målt til et beløb, der svarer til de forventede kredittab i løbetiden, er reduceret i en sådan 

grad, at hensættelsen til tab igen kan måles til et beløb, der svarer til forventede kredittab over 12 

måneder i overensstemmelse med afsnit 5.5.5 i IFRS 9, og  
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ii) overvåger, i hvilken grad hensættelsen til tab på finansielle aktiver, som opfylder kriterierne i nr. i), 

efterfølgende måles til et beløb, der svarer til de forventede kredittab i løbetiden, i overensstemmelse 

med afsnit 5.5.3 i IFRS 9.” (FSR, 2018, s. 668) 

Deloitte og PwC beskriver begge i deres modelregnskaber, at der ikke er foretaget anden gruppering, 

end i hvilke intervaller debitoren er placeret i, mens der i E&Y’s modelregnskab står beskrevet, at der 

også foretages gruppering på baggrund af geografisk placering mv. Dette er dog individuel vurdering, 

som er afhængig af selskabernes sammensætning af tilgodehavender fra salg af varer og 

tjenesteydelser, mønstre i tidligere tab mv. Det essentielle er dog, at dette er beskrevet. 

Hertil skal selskaberne beskrive de faktorer og antagelser, der er anvendt til brug for vurderingen af 

expected credit loss. IFRS 7.35G skriver således: “En virksomhed skal forklare de input, antagelser og 

skønsmetoder, der er brugt i forbindelse med anvendelse af kravene i afsnit 5.5 i IFRS 9. I den 

forbindelse skal en virksomhed oplyse: 

a) grundlaget for de input og antagelser samt de skønsmetoder, der er brugt til at: 

i) måle de forventede kredittab over 12 måneder og i løbetiden, ii) vurdere, hvorvidt den kreditrisiko, 

der er forbundet med finansielle instrumenter, er steget væsentligt siden første indregning, og iii) 

vurdere, hvorvidt et finansielt aktiv er et værdiforringet finansielt aktiv  

b) hvordan fremadrettede oplysninger er blevet indarbejdet i vurderingen af forventede kredittab, 

herunder makroøkonomiske oplysninger, og 

c) ændringer i de skønsmetoder eller væsentlige antagelser i regnskabsperioden og begrundelsen for 

sådanne ændringer.” 

I både Deloitte og E&Y’s modelregnskab står det beskrevet, hvorledes modellen både tager 

udgangspunkt i historiske tab, samt at man ligeledes har forecast i betragtning for netop at 

imødekomme, at det beregnede tab skal afspejle det samlede forventede fremtidige tab. I PwC’s 

modelregnskab er inputs bedre beskrevet, og de skriver blandt andet “The group has identified the 

GDP and the unemployment rate of the countries in which it sells its goods and services to be the 

most relevant factors, and accordingly adjusts the historical loss rates based on expected changes in 

these factors.” (PwC, 2018, s. 121)  
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4.2.1 IFRS 7.35F 

Ved gennemgang af selskabernes årsrapporter bemærkes det, at det er meget forskelligt, hvor meget 

de enkelte selskaber oplyser om, hvordan de har grupperet deres tilgodehavender fra salg af varer og 

tjenesteydelser, og om der er bestemte tabsmønstre eller lignende for nogle typer af tilgodehavender 

fra salg af varer og tjenesteydelser.  

Der er modsat ovenstående modelregnskaber mere end to måder at gøre dette på, hvilket også er 

forventeligt, eftersom at der er tale om en mere individuel beskrivelse af sammensætningen af 

selskabets debitorer, og hvordan disse grupperes. Der er dog nogle fællestræk, som vil blive 

analyseret nedenfor. 

1. Et eksempel på et selskabs årsrapport hvor gruppering, risikovurdering mv. er beskrevet er 

ISS. Her skriver de, at “We assess the Group’s exposure to credit risk as low. The Group’s 

customer portfolio is diversified in terms of geography, industry sector and customer size. The 

Group is not exposed to credit risk related to significant individual customers. In some 

geographies, mainly southern Europe and Latin America, in recent years the general credit risk 

has increased for certain groups of customers. … The provision rates are based on days past 

due for groupings of various customer segments with similar credit risk characteristics, i.e. 

geographical region and customer type.”9  

Her beskrives det altså, at ISS har tilgodehavender fra salg af varer og tjenesteydelser i mange 

lande, og at kreditrisikoen ligeledes vurderes at være afhængig heraf. Netop den geografiske 

placering og kundegruppen sammen med antal forfaldsdage er faktorer, der påvirker 

grupperingen af tilgodehavender fra salg af varer og tjenesteydelser og er makroforhold, der 

indgår i vurderingen af det forventede kredittab.  

Tilsvarende har et selskab som GN Store Nord valgt at gruppere deres ud fra hvilke 

forretningssegment, de tilhører. Dette står ligeledes beskrevet i årsrapporten: “The expected 

loss rates are based on days past due and whether a receivable concerns a GN Hearing or a 

GN Audio customer.”10 Her oplyser GN Store Nord altså om, at også oprindelsen af 

tilgodehavender fra salg af varer og tjenesteydelser har indflydelse på det forventede kredittab. 

                                                
9 Side 74 i ISS A/S årsrapport for 2018.  
10 Side 88 i GN Store Nords årsrapport 2018.  
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Selskaber som Novo Nordisk, SimCorp FLSmidth og Carlsberg har samme informationsniveau 

og beskriver ligeledes på baggrund af hvilke faktorer, de foretager gruppering.  

2. Ikke alle selskaber har samme informationsniveau. Et eksempel på dette kunne være Royal 

Unibrew, som på en mere sparsom måde oplyser deres gruppering: “To measure the expected 

credit losses, trade receivables have been grouped based on shared credit risk characteristics 

and the days past due.”11 Her oplyser selskabet altså, at det er på baggrund af aldersfordeling 

samt “shared credit risk”, men som IFRS 7.35G(b) foreskriver, ikke hvad der ligger til grund for 

denne. Dette svækker regnskabsbrugernes mulighed for at verificere de omtalte risici, og 

ligeledes kan fuldstændigheden ikke vurderes, da regnskabsbrugere ikke har det fulde 

grundlag for vurdering af de risici, som selskabet kan være eksponeret overfor.      

Selskaber som Vestas, Rockwool, Novozymes, Genmab og A.P. Møller - Mærsk har lignende 

formuleringer som ovenstående.  

3. Dertil kommer en række selskaber, som ikke oplyser omkring, hvordan grupperingen efter 

risiko er sket, men blot viser aldersfordelingen af sine tilgodehavender fra salg af varer og 

tjenesteydelser i intervaller. I nogle tilfælde er nedskrivningsprocenten i de forskellige 

intervaller ligeledes vist. Om hvorvidt selskabet viser nedskrivningsprocenten, bliver analyseret 

og diskuteret nedenfor. Man får altså som regnskabslæser ikke anden information om 

hensættelsen til tab på debitorer end aldersfordelingen af debitorerne, som dermed må 

antages at være eneste faktor, der spiller ind i risikovurderingen. Dette minder som Deloitte og 

PwC’s modelregnskab, hvor der netop stod, at eneste forhold, der påvirkede risikovurderingen, 

var aldersfordelingen. Den eneste forskel mellem årsrapporterne i denne kategori og 

modelregnskaberne er, at i modelregnskaberne står dette beskrevet eksplicit, og dermed 

informeres regnskabsbrugere herom. Her kan der argumenteres for, at nytteværdien generelt 

svækkes væsentligt, da den troværdige repræsentation er lav. Det kan som regnskabsbrugere 

være svært at vurdere fuldstændigheden af de risici, selskabet er eksponeret overfor. 

Ligeledes er både det neutrale og fejlfri aspekt ikke præsenteret, da regnskabsbrugere ikke 

kan vurdere, hvorvidt der kan foreligge bias i forbindelse med de manglende informationer, 

eller om disse er fejlfri.  

                                                
11 Side 99 i Royal Unibrews årsrapport 2018. 
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Dette gør sig ligeledes gældende for selskaberne Ambu, DSV og Pandora.  

4. Et enkelt selskab skiller sig ud ved at være meget sparsom med informationen om 

grupperingen af sine tilgodehavender fra salg af varer og tjenesteydelser med fælles vurderet 

kreditrisiko. Lundbeck oplyser nemlig hverken, hvordan de grupperer, eller hvordan 

aldersfordelingen er, og overholder dermed ikke kravene, som IFRS 7 foreskriver på denne 

del.  

I dette tilfælde vurderes det retvisende billede for regnskabsbrugere at være svækket 

væsentligt, og nytteværdien er meget lav omend ikke eksisterende. Det bemærkelsesværdige 

ved Lundbecks årsrapport er, at de i 2017 havde en aldersfordeling, men at denne er fjernet i 

2018 årsrapporten. I aldersfordelingen i 2017, blev regnskabsbrugere oplyst, at 2.421 mDKK 

ud af 2.918 mDKK var ikke overforfaldne debitorer, hvilket dermed gav regnskabsbrugere en 

indikation af, at selskabets risikostyringspraksis var god, og at man effektivt fik inddrevet sine 

penge. Med den nye præsentation af noten er dette ikke længere muligt. 

Relevansen vurderes ligeledes at være svækket, da prognoseværdien er lav, da man ikke 

længere har samme mulighed for at vurdere overforfaldne debitorer og dermed selskabets 

pengebinding til beslutningstagen for eksempel for en bank, der skal udstede kapital til 

selskabet. Derudover sidder man også som regnskabslæser med en undren over, hvorfor den 

relativt informative aldersfordeling udelades netop ved implementeringen af IFRS 9, hvor 

oplysningskravene kun er blevet skærpet. Dette gør forståeligheden for årsrapporten mindre, 

og nytteværdien svækkes derfor ligeledes, hvis regnskabsbrugere ikke forstår grundlaget for 

den vurdering af det regnskabsmæssige skøn, selskabet har foretaget i forbindelse med 

hensættelsen. Kan det skyldes, at Lundbeck forsøger at skjule mange overforfaldne debitorer? 

Kan det skyldes, at selskabet ønsker at skjule en yderligere nødvendig hensættelse end blot 

de 30 mDKK, som man hensætter til?  

Lundbeck beskriver i henhold til IFRS 7.35F(a), at deres salg sker inden for 

medicinalindustrien, til apoteker og til hospitaler, og at betalingsbetingelserne varierer, men at 

ændringen i kundeporteføljen er begrænset. Ligeledes beskrives det, at ved indgåelse af 

kontrakt med en ny kunde, foretages der kreditvurdering af Lundbeck selv eller en ekstern 

agent. Medicinalbranchen er generelt kendt for at være en stabil branche, hvor pengene fra 

debitorerne generelt kan inddrives, og desuden udgøres debitorerne af mange offentlige 

kunder med høj betalingsevne, hvorfor man generelt siger, at der ikke er tendenser i branchen, 
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der gør, at der skal hensættes meget, da der sjældent realiseres tab, hvilket også fremgår af 

kreditrisikonoten hos Lundbeck. (Berlingske, 2015)  

Det retvisende billede hos regnskabsbrugerne hos Lundbeck vurderes at være svækket 

væsentligt, men man kan dog implicit udlede informationer ud af årsrapporten og med lidt 

kendskab til branchen vurderes det også højst usandsynligt, at Lundbeck, som den anden 

største selskab i medicinalindustrien målt på omsætning og resultat, er i økonomiske 

problemer. Man kan derfor også diskutere, hvorvidt den manglende information ville påvirke 

interessenternes beslutningstagen, omend det er interessant at diskutere, hvad årsagen hertil 

er. (Finans, 2018)       

4.2.2 IFRS 7.35G 

Som beskrevet i redegørelsen for expected credit loss-modellen er der flere faktorer, der påvirker 

hensættelsen til tab herunder historiske data samt fremtidige forventninger fx i form af globale nøgletal 

eller lignende, som er benyttet i modelregnskaberne. Det var ligeledes beskrevet, at historiske inputs 

mv. var benyttet.  

Selskaberne har igen forskellige tilgange til at opfylde kravet, og nedenstående gruppering er lavet på 

baggrund af gennemgangen af årsrapporterne.  

1. I lighed med modelregnskaberne er der en del af selskaberne, der direkte har beskrevet, hvilke 

historiske og fremtidige parametre der påvirket det forventede kredittab. Eksempelvis har 

FLSmidth skrevet “When estimating the level of receivables that in the future is expected not to 

be collected we take the following information into account; historical losses on receivables, 

ageing of the receivables, access to payment securities and possibilities to off-set assets 

against claims. When doing the assessment we also evaluate the expected development in 

macro-economic and political environments that could impact the recoverability”.12 Det bliver 

altså her beskrevet, at det forventede tab tager historiske, nutidige (i form af aldersfordeling) 

og fremtidige aspekter med i sin vurdering netop, som IFRS beskriver det. Ligeledes beskriver 

man i Novo Nordisks årsrapport, at makroøkonomiske forhold som politisk uro i lande som 

Iran, Argentina og Rusland ligeledes er med i deres vurdering af kreditrisikoen. Ud over Novo 

                                                
12 Side 101 FLSmidths årsrapport for 2018.  
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Nordisk og FLSmidth har selskaberne Carlsberg, ISS Novozymes, Pandora, GN Store Nord, 

SimCorp, Vestas og Rockwool lignende formuleringer.  

2. Flere af årsrapporterne indeholder ikke ovenstående redegørelse for, hvilke faktorer der 

påvirker deres nedskrivning. Selskaber som Royal Unibrew, Ambu, A.P. Møller - Mærsk, DSV, 

Genmab, Ørsted og Lundbeck oplyser kun, at de kigger på historiske begivenheder og erfaring 

fra industrien.  

Fælles for selskaberne er, at de alle anser deres tilgodehavender fra salg af varer og tjenesteydelser 

som værende lav risiko (”low risk”) i forhold til impairment. Selskaberne mener overordnet set ikke, at 

der er en væsentlig risiko for nedskrivning på denne type af tilgodehavender fra salg af varer og 

tjenesteydelser. 

4.2.3 Empirisk diskussion af udvalgte noter  

Nærværende afsnit vil empirisk gennemgå kreditrisikonoten, som i henhold til IFRS 7.31 skal give 

regnskabsbrugere mulighed for at vurdere arten og omfanget af selskabets risici relateret til finansielle 

instrumenter. Selskabets kreditrisikostyring er en relevant noteoplysning i forlængelse af den 

vurdering af tabshensættelsen, som IFRS 9 kræver, selskabet skal vurdere. Det er derfor relevant at 

undersøge, hvordan selskaberne forholder sig til den kreditrisiko, som selskabet er eksponeret overfor 

netop som én af faktorerne i forhold til den vurdering af nedskrivningsprocenten af tilgodehavender fra 

salg af varer og tjenesteydelser, som IFRS 9 kræver. Der vil i dette afsnit fortsat være fokus på det 

retvisende billede og eksempler på, hvorvidt det vurderes, at informationsniveauet er passende, og 

hvor informationsniveauet vurderes at være lavt.  

Antagelsesvis vurderes det derfor også, at forhøjede krav til noten om kreditrisici, selskabet er 

eksponeret overfor, ville ændre sig i en sådan grad, at regnskabsbrugere kan aflede de nødvendige 

informationer og vurdere art og omfang af relevante risici.  

Dette er også et generelt princip for mange af selskaberne, hvor FLSmidth har tilføjet et afsnit, hvor de 

beskriver, at risiko for tab på debitorer adresseres ud fra en risikobetragtning kontinuerligt af kunder 

og handelspartnere, hvor man har landespecifikke forhold med i vurderingen, og man anvender 

securities for at mitigere risikoen, og ligeledes beskriver man risikoen i den industri, man befinder sig i, 

og slutteligt beregner man en kreditrisikoeksponering på 8,5 miaDKK. 
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” For receivables credit risk is managed by continuous risk assessments and credit evaluations of 

customers and trading partners; having country specific risk factors in mind. To the extent possible, 

the credit risks are mitigated through use of payment securities, such as letters of credit and 

guarantees issued by first class rated banks, or by securing positive cash flow throughout the project 

execution. At the end of 2018, 21% of our work in progress asset and 7% of our trade receivables 

balance were covered by payment securities.”13 

GN Store Nord henviser i note 4.2 til, at kreditrisikoen i henhold til kunder er beskrevet i forlængelse af 

noten for tilgodehavender fra salg af varer og tjenesteydelser, hvilket vurderes at være en informativ 

måde at give regnskabsbrugere alle relevante informationer samlet. I det afsnit under noten for 

tilgodehavender fra salg af varer og tjenesteydelser beskrives det, at de adresserer kreditrisikoen ved 

individuelt at vurdere kunderne primært i forhold til aldersfordeling, ændring i kundens 

betalingsmønstre, ændringer i kundeadfærd samt nuværende økonomiske forhold og slutteligt, at de 

på baggrund af tidligere erfaring ikke vurderer, at der er nedskrivningsbehov på debitorer, der ikke er 

overforfaldne. Det fremgår dog af noten, at man anvender en nedskrivningsprocent på 1 %, som IFRS 

9 foreskriver.14 

Tilsvarende billede gør sig gældende for både Pandora, Rockwool, Royal Unibrew, SimCorp samt 

Vestas. Men som det generelt kan konkluderes, er der ikke mange ens metoder at oplyse 

kreditrisikoen på. Pandora beskriver på en god måde den politik, der anvendes i forbindelse med 

tilgodehavender fra salg af varer og tjenesteydelser i datterselskaber, som skal vurderes lokalt. Hvis 

der udarbejdes aftaler uden om standardkontrakten, skal dette godkendes af Group Treasury eller 

CFO’en. På denne måde mitigerer man risikoen for at indgå aftaler, som vil være tabsgivende på sigt, 

og man kan centralt monitorerer aftaler og dermed kreditrisiko bedre.15 

Rockwool har som det eneste selskab beskrevet, hvordan de forholder sig til kreditrisikoen ved 

koncerninterne lån, som ligeledes er en af de nye vigtige faktorer i IFRS 9. Dette vurderes at være en 

relevant information at give regnskabsbrugere, da det også fortæller noget om koncernen, hvis mange 

af moderselskabets tilgodehavender fra salg af varer og tjenesteydelser består af interne lån, og der 

dermed ikke foreligger en ekstern kreditrisiko.16 

                                                
13 Note 5.3 i FLSmidths årsrapport fra 2018 
14 Note 4.2 i GN Store Nords årsrapport fra 2018 
15 Note 4.4 i Pandoras årsrapport fra 2018 
16 Note 3.2 i Rockwools årsrapport fra 2018 
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SimCorp uddyber deres strategi til vurdering af kreditrisikoen, som giver regnskabsbrugere et dybere 

indblik i de faktorer, der er relevante i vurderingen. Beregningen foretages separat på baggrund af 

almindelige risici i relation til geograf, og særligt tre faktorer anvendes i vurderingen, herunder at der i 

de sidste 7 år historisk ikke har været et indregnet tab på tilgodehavender fra salg af varer og 

tjenesteydelser, nuværende forhold for tabshensættelsen og koncernens vurdering af økonomiske 

forhold “over the expected lifetime of the receivable”. I forlængelse heraf præsenteres der i noten en 

geografisk tabel, der viser hensættelsen, den regnskabsmæssige værdi af tilgodehavender fra salg af 

varer og tjenesteydelser samt en vægtet gennemsnitlig expected credit loss rate fordelt på opererende 

regioner. Ligeledes er tabellen også præsenteret pr. interval i aldersfordelingen, hvor det bemærkes, 

at den vægtede gennemsnitlige expected credit loss rate for ikke forfaldne er 0,09 %, mens 

overforfaldne mellem 1 og 30 dage er 0,03 % og overforfaldne mellem 30 og 90 dage er 0,04 %, mens 

overforfaldne over 90 dage nedskrives med 5,56 %.17 

Vestas beskriver i deres note, at deres kreditrisiko er afhængig af forholdet og udviklingen i 

energisektoren og landespecifikt i forhold til, hvor den enkelte kunde opererer. Vestas har store 

igangværende vindmølleprojekter, og deres tilgodehavender fra salg af varer og tjenesteydelser er 

derfor relateret til kontraktsalg, hvor tilgodehavender fra salg af varer og tjenesteydelser nedbringes i 

takt med projektets færdiggørelsesgrad, men beskriver ligeledes, at de ikke forventer at have nogle 

kontrakter, hvor betalingsbetingelserne overgår 1 år. Ligeledes beskrives det, at 225 mEUR af 

tilgodehavender fra salg af varer og tjenesteydelser på 1.297 mEUR er sikret gennem afledte 

finansielle instrumenter.18 

Det fremgår også af de analyserede kreditrisikonoter, at nogle selskaber ikke ændrer væsentligt ved 

noteoplysningerne i forbindelse med overgangen, og det derfor kan være svært for 

regnskabsbrugerne at vurdere de kreditrisici, selskabet er eksponeret over, og hvorvidt selskabet giver 

regnskabsbrugerne mulighed for at vurdere arten og omfanget heraf, som IFRS 7.31 angiver.  

Novo Nordisk har ikke ændret deres noteoplysning væsentligt, men har i 2018 og dermed også i 2017 

beskrevet, at der ikke er nogen væsentlig eksponering over for kreditrisici relateret til tilgodehavender 

fra salg af varer og tjenesteydelser, da man har mange handelspartnere. De tre store amerikanske 

grossister, som står for en stor del af omsætningen, monitorerer man løbende, og sikrer 

kreditvaliditeten heraf, samt overvåger løbende eksponeringen i region AAMEO (Africa, Asia, Middle 

                                                
17 Note 6.2 i SimCorps årsrapport fra 2018 
18 Note 4.7 i Vestas’ årsrapport fra 2018 
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East and Oceania). Dermed vurderes det, at Novo Nordisk på passende vis beskriver kreditrisikoen, 

og hvordan deres kreditrisikostyringspraksis er i henhold til IFRS 7.19 

Noten for tilgodehavender fra salg af varer og tjenesteydelser i årsrapporterne for Novozymes og 

Ørsted er minimalt detaljeret. Det samme gør sig gældende for kreditrisikonoten, som ikke har ændret 

sig væsentligt fra IAS 39 til IFRS 9. 

Novozymes beskriver meget kort, at kreditrisikoen ved tilgodehavender fra salg af varer og 

tjenesteydelser mitigeres ved grundig, regelmæssig analyse baseret på kundetype, land og specifikke 

betingelser.  

“The credit risk on trade receivables and contract assets is countered by thorough, regular analysis 

based on customer type, country and specific conditions.“20       

Ørsted skriver blot, at de er eksponeret over for handelspartnere og kunder. Handlerne er reguleret af 

standardaftaler, og krediteksponeringen er primært relateret til kunder i Danmark, UK, Tyskland og 

Sverige, hvilket i sammenhæng med analysen i del 3 giver regnskabsbrugere en forståelse for, at 

kreditrisikoen er mitigeret i disse lande på baggrund af stor succes med at inddrive tilgodehavender fra 

salg af varer og tjenesteydelser samt en minimal effekt af tabshensættelsen i henhold til IFRS 9’s nye 

krav. Derudover oplyser Ørsted, at de mitigerer kreditrisici ved systematisk vurdering af kunder, tildele 

kreditbegrænsning samt stille krav om sikkerhed. 21 

Man kan her argumentere for, at selskaberne blot opfylder minimumskravene af oplysninger, som 

IFRS 7 foreskriver i henhold til IFRS 7.35F og IFRS 7.35G. 

4.3 IFRS 7.35M og IFRS 7.35N - Kreditrisikoeksponering 

I IFRS 7.35M står der, at der skal oplyses om følgende: “For at gøre brugere af årsregnskabet i stand 

til at vurdere en virksomheds kreditrisikoeksponering og forstå de væsentlige koncentrationer af 

kreditrisiko, skal en virksomhed efter kreditrisikokategorier oplyse den regnskabsmæssige bruttoværdi 

af finansielle aktiver og eksponeringen for kreditrisiko på lånetilsagn og finansielle garantikontrakter. 

Disse oplysninger skal præsenteres separat for finansielle instrumenter: 

                                                
19 Note 4.2 i Novo Nordisks årsrapport fra 2018 
20 Note 4.1 i Novozymes’ årsrapport fra 2018 
21 Note 7.5 i Ørsteds årsrapport fra 2018 



Side 56 af 81 
 

a) for hvilke hensættelsen til tab måles til et beløb, der svarer til de forventede kredittab over 12 

måneder, 

b) for hvilke hensættelsen til tab måles til et beløb, der svarer til de forventede kredittab i løbetiden, og 

som er, 

i) finansielle instrumenter, hvor kreditrisikoen er steget væsentligt siden første indregning, men som 

ikke er kreditforringede finansielle aktiver, ii) finansielle aktiver, der er værdiforringede på 

balancedagen (men som ikke var værdiforringet ved erhvervelsen eller oprettelsen), og iii) 

tilgodehavender fra salg, kontraktaktiver eller leasingtilgodehavender, hvor hensættelsen til tab måles 

i overensstemmelse med afsnit 5.5.15 i IFRS 9, 

c) der er finansielle aktiver, der var værdiforringet ved erhvervelsen eller oprettelsen.” (FSR, 2018, s. 

671) 

Det er her specielt punkt “b iii”, der er relevant for netop vores opgave i forbindelse med analyse af 

tilgodehavender. Supplerende til IFRS 7.35M er IFRS 7.35N, som oplyser, at “For tilgodehavender fra 

salg, kontraktaktiver og leasingtilgodehavender, på hvilke en virksomhed anvender afsnit 5.5.15 i 

IFRS 9, kan de oplysninger, den giver i overensstemmelse med afsnit 35M, baseres på en 

hensættelsesmatrix (jf. afsnit B5.5.35 i IFRS 9).” (FSR, 2018, s. 671) 

IFRS 9.B5.5.35 er afsnittet, der beskriver, at et selskab kan anvende en matrix til bestemmelse af 

expected credit loss.  

I Deloitte, PwC og E&Y’s modelregnskaber vælger de alle at overholde kravet ved at vise 

hensættelsesmatrixen, som der foretages nedskrivning på baggrund af. I matrixen fremgår, hvorvidt 

grupperingen er sket, hvilket ofte vil være på baggrund af aldersfordeling, således at der for eksempel 

grupperes i intervaller, som kunne være current/not due, mellem 0-30 dage, 31-60 dage og så videre. 

I alle tilfælde foretages der ligeledes nedskrivning, selvom saldoen er “not due”, hvilket viser, at der 

foretages nedskrivning allerede ved første indregning, som IFRS 9 beskriver det. Et eksempel på 

dette er illustreret nedenfor i henhold til PwC’s modelregnskab. 
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(PwC, 2018, s. 121) 

1. I alle tre modelregnskaber fra de tre store revisionshuse var kravet overholdt ved direkte at 

vise matrixen, som hensættelsen var baseret på. Det er dog ikke alle selskaber, der har haft 

netop denne tilgang til oplysningskravet, hvilket fremgår af nedenstående opdeling. Flere af 

selskaberne vælger ligesom modelregnskaberne direkte at vise deres matrix. Et eksempel på 

dette er Carlsberg. Som det ses nedenfor, oplyses den gennemsnitlige vægtede 

nedskrivningsprocent fordelt på de forskellige aldersfordelte intervaller.  

  

22 

                                                
22 Note 1.5 i Carlsbergs årsrapport fra 2018 
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En anden måde er at vise nedskrivningen på hver gruppe, ligesom det er gjort i Ambus 

årsrapport: 

23 

Begge måder at vise nedskrivningen på og derigennem effekten på de enkelte kategorier 

vurderes at være i overensstemmelse med det, modelregnskaberne anbefaler.  

Udover ovenstående selskaber er det DSV, FLSmidth, GN Store Nord, Rockwool og Royal 

Unibrew, som har lignende måde at oplyse på. Dertil har Ørsted og SimCorp beskrevet i 

tekstform, inden for hvilket interval deres nedskrivning ligger: “For trade receivables not due 

and for trade receivables past due for up to a maximum of 360 days, an expected loss rate 

between 0.04 % and 1.02 % is applied, depending on region of origin and the client’s credit 

rating.” 24 

Det vurderes ligeledes at være i tråd med det, der er i modelregnskaberne, selvom det ikke er i 

samme format.  

2. Modsat ovenstående selskaber har selskaberne A.P. Møller - Mærsk, Genmab, Lundbeck, 

Novozymes, Pandora og Vestas valgt ikke at vise deres nedskrivningsprocent i de forskellige 

intervaller. Der er ej heller i teksten givet yderligere oplysninger. Novo Nordisk og ISS 

præsenterer hensættelsen pr. interval, som giver regnskabsbrugere mulighed for at udregne 

nedskrivningsprocenten. Disse 8 selskaber skiller sig altså ud fra anbefalingen, der er i 

modelregnskaberne.   

                                                
23 Note 3.5 i Ambus årsrapport fra 2016/17 
24 Side 85 Simcorps årsrapport fra 2018 
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4.3.1 Empirisk diskussion af udvalgte noter 

Det generelle billede, som man danner ved at sammenligne og analysere noterne for tilgodehavender 

fra salg af varer og tjenesteydelser, er, at selskaberne behandler overgangen, og præsenterer det på 

forskellig vis.  

Nogle af de udvalgte selskaber har valgt at specificere deres skema over due dates yderligere, 

herunder DSV, GN og Novo Nordisk. DSV er gået fra at have en 1-30 dage, 31-120 og mere end 120 

dages inddeling i noten, mens man efter IFRS 9-implementeringen har Current, 1-30, 31-60, 61-90, 

91-120 og over 120 dage. Det kan her diskuteres, hvorfor DSV ønsker at fordele deres debitorer ud på 

flere intervaller. Har man muligvis haft en stor andel af sine debitorer i intervallet 31-120 og forsøger at 

få debitormassen til at synes mindre? Dette svækker sammenligneligheden i forhold til det retvisende 

billede. Årsagen kan ligeledes være, at DSV ønsker at højne neutraliteten og præsentere debitorerne 

mindre fejlfri, da debitorhensættelsen er præget af skøn. Hvis DSV pr. balancedagen har en stor 

debitormasse, som er overforfaldne med 31-60 dage, kan man have et ønske om at vise sine 

interessenter, at det “blot” er 31-60 dage overforfaldne og dermed ikke helt op til 120, som intervallet 

før var. Det kan netop give et mere retvisende billede og højne neutraliteten, hvor ledelsen hos DSV 

ønsker at vise, at man ikke skjuler mulige store tab, der måske er tæt på 120 dage for gamle. Nu kan 

man se, at DSV har en debitormasse på 452 mDKK i intervallet 31-60 dage, men kun 100 mDKK i 

intervallet 91-120 dage, hvorimod man sidste år har 790 mDKK i intervallet 31-120 dage.  

Ligeledes oplyser DSV den specifikke nedskrivningsprocent (expected credit loss rate), som 

anvendes, hvor det bemærkes, at ikke overforfaldne tilgodehavender fra salg af varer og 

tjenesteydelser nedskrives med 0,2 %, mens over 120 dage overforfaldne tilgodehavender fra salg af 

varer og tjenesteydelser nedskrives med 38,5 %.25  

Men hvorfor nedskriver man kun 38,5 % af sine tilgodehavender fra salg af varer og tjenesteydelser, 

der er over 120 dage overforfaldne hos DSV?  

Mange af de analyserede selskaber anvender den hensættelsesmatrix, som er beskrevet ovenfor i 

redegørelsen, jf. IFRS 9.B5.5.35. IFRS 9.B5.5.35 foreskriver følgende, som der tages udgangspunkt i 

for analysen af de anvendte hensættelsesprocenter i de analyserede årsregnskaber: 

                                                
25  Note 4.4 i DSVs årsrapport fra 2018 samt note 4.4 i årsrapporten fra 2017 
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“En hensættelsesmatrix kan f.eks. indeholde en fast hensættelsesprocent afhængigt af, hvor mange 

dage et tilgodehavende fra salg er overskredet (f.eks. 1 %, hvis det ikke er overskredet, 2 %, hvis det 

er overskredet med mindre end 30 dage, 3 %, hvis det er overskredet med mere end 30 dage, men 

mindre end 90 dage, 20 %, hvis det er overskredet med 90-180 dage osv.). Afhængigt af, hvor stor 

variationen i virksomhedens kunder er, vil virksomheden inddele dem i passende grupper, hvis dens 

kredittabs historik viser, at tabsmønstrene er meget forskellige for de enkelte kundesegmenter. 

Eksempler på kriterier, der kan bruges til at inddele aktiver i grupper, omfatter geografisk område, 

produkttype, kundevurdering, sikkerhed eller handelskreditforsikring og kundetype (f.eks. engros eller 

detail).” 

Netop formuleringen her viser, at selvom IFRS 9 eksemplificerer procentsatser, selskaberne kan 

anvende, skal man stadig i sin vurdering af en passende tabshensættelse inddrage kriterier som 

geografi, produkttype, kundevurdering, sikkerhed, kundetype etc.  

Der er derfor heller ikke mange af de analyserede årsrapporter, der har en tilsvarende 

nedskrivningsmatrix.  

- Af de selskaber der oplyser nedskrivningsprocenten pr. interval, spænder det korteste interval 

fra 16-90 dage. Der nedskrives som følger: Carlsberg 9,2 % (vægtet gennemsnit) 

- FLSmidth 5,9 % 

- GN Store Nord 8 % 

- ISS 0,2 % (beregnet) 

- Rockwool 2 % 

- Royal Unibrew 13,1 % 

- SimCorp 0,04 % (vægtet gennemsnit) 

I det længste interval, som spænder fra 90-360 dage, nedskrives der som følger: 

- Carlsberg 100 % (vægtet gennemsnit)  

- FLSmidth 24,2 % 

- GN Store Nord 82 % 

- ISS 65,8 % (beregnet) 

- Rockwool 100 %  

- Royal Unibrew 41,8 % 

- SimCorp 5,65 % (vægtet gennemsnit) 
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Ovenstående analyse skaber evidens for en induktiv tese om, at hensættelserne vurderes individuelt 

af den respektive ledelse. Der er mange forskellige parametre, der danner grundlag for det skøn, 

ledelsen foretager i forbindelse med hensættelsen til tab. Der er ligeledes sammenhæng til vores 

komparative analyse af den forholdsmæssige hensættelse i punkt 3.2, hvor det heller ikke er muligt at 

danne et generelt billede af tendenser og principper. Den ovenstående hensættelsesprocent er i 

sagens natur én af de to faktorer, der afgør hensættelsen, og derfor vurderes det intuitivt, at der er 

sammenhæng mellem de to analyser. 

Det blev konstateret i den kvantitative analyse, at der ikke er en væsentlig monetær effekt på 

hensættelsen, og her er det interessant at diskutere, hvad det kan skyldes. Om det skyldes, at der 

tidligere år har været hensat for konservativt og måske uden at tage stilling til de procenter, man 

anvendte? Det er kun muligt for regnskabsbrugere at verificere hos ISS og Royal Unibrew, der som de 

eneste af de analyserede selskaber også viser nedskrivningen pr. interval for sammenligningsåret. På 

totalniveauet er hensættelsen 0,4 % højere sidste år for ISS, mens den er 0,5 % lavere hos Royal 

Unibrew. For Royal Unibrew fremgår hensættelsesprocenten dog også pr. interval, og her ses det 

blandt andet, at overforfaldne 16-90 dage er 6,9 % højere, og over 90 dage er de 20,1 % højere i 

2017. Det kan derfor vurderes, at der er tendens til at selskaberne tidligere år har hensat for 

konservativt.  

Ydermere noteres det, at selskaberne i pharmaindustrien herunder Genmab, Lundbeck og 

Novozymes ikke præsenterer en aldersfordelt hensættelse, mens Ambu og Novo Nordisk præsenterer 

hensættelsen pr. interval, så regnskabsbrugere ved hjælp af bruttotilgodehavendet kan regne 

baglæns og udregne den anvendte procentsats. Samme teknik er anvendt ovenfor for ISS til brug for 

sammenligning af selskaberne.  

Ligeledes har selskaberne i vindmøllebranchen herunder Vestas eller Ørsted heller ikke præsenteret 

en hensættelse pr. interval, hvilket også vurderes at forringe det retvisende billede for 

regnskabsbrugerne såvel som de selskaber i pharmaindustrien, der ej heller viser det.  

Det vurderes på baggrund af ovenstående vurdering ligeledes også, at der ikke danner sig et ensartet 

billede af den anvendte procentsats for tabshensættelsen for selskaberne. Selskaber befinder sig i vidt 

forskellige brancher med Carlsberg, ISS og Royal Unibrew i salgs- og servicebranchen, mens 

FLSmidth repræsenterer byggebranchen, GN Store Nord producerer høreapparater, og SimCorp laver 

softwareløsninger til selskaber. Derfor vurderes det også plausibelt, at de er svært sammenlignelige, 
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da selskaberne har forskellig risikovurdering, antagelser og forudsætninger i deres vurdering af den 

nødvendige tabshensættelse.  

Derimod kan der, som det beskrives ovenfor, diskuteres, hvorfor selskaberne i hhv. pharma- og 

vindmølleindustrien alt andet lige mener, at de kan undlade at vise hensættelsen pr. interval?  

Modelregnskaberne fra både Deloitte, E&Y samt PwC anbefaler og viser netop, at selskaberne bør 

vise deres expected credit loss rate pr. interval, eksempelvis som det fremgår af nedenstående 

illustration fra E&Y’s modelregnskab. 

  

(E&Y, 2018, s. 229) 

Det antages, at selskaberne i pharmaindustrien vurderer, at de befinder sig i en sikker og tryg 

branche, hvilket også blev beskrevet ovenfor under afsnit IFRS 7.35F punkt 4, og derfor kan udelade 

nedskrivningen pr. interval. Ydermere beskriver selskaberne et historisk lavt eller ikke-eksisterende 

tab, hvilket danner evidens for den sikre branche. Eksempler herpå er Genmab, der i noten beskriver, 

at der i de sidste tre år ikke har været noget kredittab, og at selskabets kunder af natur er af høj 

kvalitet, eller Lundbeck, der beskriver, at historiske tab på debitorer har været uvæsentlige, og 

ligeledes Ambu, der i noten henviser til note 4.1, hvor nedenstående fremgår: 

“Outstanding trade receivables are monitored on a regular basis in accordance with the company’s 

debtor policy, which is based on concrete debtor assessments of private customers. Public-sector 

customers are an important part of the company’s receivables, and it is believed that no debtor risks 

are associated with public-sector customers. No material changes were made during the financial year 

with regard to provisions for bad debts nor were any material losses ascertained. Reference is made 

to note 3.5.”26 

                                                
26 Note 4.1 i Ambu’s årsrapport fra 2016/17 
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Tilsvarende billede danner sig i vindmølleindustrien, hvor Vestas selv beskriver i deres 

ledelsesberetning “In 2018, order intake amounted to 14,214 MW, compared to 11,176 MW in 2017, 

resulting in yet another record-high order intake. Thereby, the trend with increasing order intake 

continues, underpinning the strong demand for wind power globally. The order intake in 2018 

corresponded to EUR 10.6bn compared to EUR 8.9bn in 2017.”27 og ligeledes har store forventninger 

til fremtiden som markedsleder:  

“Vestas envisions market conditions, which in the long term will reflect wind power having achieved 

merchant levels in the vast majority of markets. The wind power industry is undergoing a transition 

towards a more mature, unsubsidised renewable energy industry. This transition leads to a highly 

competitive market, and will likely drive a further consolidation in the industry. Beyond the transition, a 

matured market for wind energy creates opportunities for Vestas to leverage and strengthen its 

leadership position.”28 

På trods af selskabernes egne vurderinger kan det ikke desto mindre ses, at begge brancher er 

presset på det amerikanske marked, hvor alle selskaberne har størstedelen af deres salg. Det 

amerikanske salg udgør for Novo Nordisk 51 %, mens Novozymes har 34 %, Lundbeck 63 %, Ambu 

47 % og Vestas har 26 % af deres samlede salg hertil. 

Det kan derfor diskuteres, om det som følge af det store prispres, brancherne er eksponeret for, kan 

medføre, at kunderne i fremtiden kan have svært ved at betale, og de såkaldte kreditsikre 

pharmaselskaber kan få problemer med at inddrive pengene?  

Det var sådanne tendenser, man oplevede under finanskrisen i 2018, hvor kunder pludselig fik svært 

ved at betale, og som skabte en dominoeffekt, hvilket den nye expected credit loss-model skal 

modvirke med den indregnede hensættelse allerede ved første indregning. Udfordringen ved 

selskabernes manglende præsentation af nedskrivning pr. interval er for regnskabsbrugere, at det ikke 

eksplicit fremgår, hvorvidt der er indregnet passende tab. Dette svækker sammenligneligheden og den 

troværdige præsentation, herunder især hvorvidt tabshensættelsen er fuldstændig. Ligeledes er 

neutraliteten svækket, hvor man kunne antage, at selskaber kunne “gemme” hensættelser for at 

manipulere med årsrapporten. Regnskabsbrugere har derfor ikke mulighed for eksplicit at vurdere 

hensættelsen passende og fejlfri.  

                                                
27 Financial perfomance, order intake side 17 i Vestas’ årsrapport fra 2018 
28 Long-term financial ambitions, Outlook side 5 i Vestas’ årsrapport fra 2018 
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Ud over risikoen for at selskaberne “gemmer” hensættelser, kan selskaber også foretage fejlagtige 

hensættelser. I forbindelse med analysen af tabshensættelsen og gennemgangen af selskabernes 

noter noteres det ligeledes, at ISS ikke hensætter til not due kategorien, som IFRS 9 ellers foreskriver 

med implementeringen af den ovenfor omtalte expected credit loss-model. I henhold til IFRS 9 afsnit 

5.5 om værdiforringelse skal selskabet indregne en hensættelse til tab for forventede kredittab i 

løbetiden og dermed også allerede fra første indregning af det finansielle aktiv. Dette fremgår også af 

det forslag til en hensættelsesmatrix, som fremgår af IFRS 9.B5.5.35, hvor ordlyden er som følger “En 

hensættelsesmatrix kan f.eks. indeholde en fast hensættelsesprocent afhængigt af, hvor mange dage 

et tilgodehavende fra salg er overskredet (f.eks. 1 %, hvis det ikke er overskredet, 2 %, hvis det er 

overskredet med mindre end 30 dage, 3 %, hvis det er overskredet med mere end 30 dage, men 

mindre end 90 dage, 20 %, hvis det er overskredet med 90-180 dage osv.)”. (FSR, 2018, s. 818-819) 

ISS har et bruttotilgodehavende på 7.860 mDKK på balancedagen, som det fremgår af note 2.1 i 

deres årsrapport fra 2018. Hvis det antages, at vi anvender den laveste procent, der anvendes i de 

analyserede C25-årsrapporter på not due-intervallet, nemlig 0,1 %, som Rockwool anvender, ville ISS 

skulle indregne en hensættelse på 7,86 mDKK. På baggrund af denne beregning kan det derfor 

diskuteres, hvorfor ISS ikke indregner den påkrævede hensættelse, som det fremgår af nedenstående 

udklip af noten. 

  
29 

Som beskrevet ovenfor har Genmab noteoplyst, at de ikke har indregnet tab de sidste 3 år, hvilket er 

en af de forudsætninger, ledelsen hos Genmab har gjort sig i henhold til IFRS 9.B5.5.35, hvor det 

beskrives, at selskaberne også skal tage højde for tabshistorik, geografi, produkttype og andre forhold 

                                                
29 Note 2.1 i ISS’ årsrapport fra 2018 
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i deres vurdering af opgørelsen til tabshensættelsen. Genmab fratages dog ikke for at hensætte ud fra 

samme forudsætninger som beskrevet ovenfor i henhold til IFRS 9.B5.5.35, og det vurderes derfor 

også fundamentalt forkert, at Genmab ikke indregner noget under “Current provision” (kortfristet 

hensættelse), som er hensættelser til tab, der forfalder under 1 år, hvilket fremgår af nedenstående 

udklip fra note 3.4 i deres 2018-årsrapport. Genmab hensatte ikke til “Current provision” i 2017, hvilket 

vurderes passende i henhold til deres risikovurdering, de ikke-eksisterende tab de sidste 3 år (2 år i 

2017) og en incurred loss-model, der tillod, at selskaberne ikke indregnede en tabshensættelse ved 

første indregning men først ved objektiv indikation på værdiforringelse. 

    
30 

Udover den manglende nedskrivning og dermed manglende overholdelse af principperne i henhold til 

IFRS 9’s expected credit loss-model giver en fundamental fejl i årsrapporten for ISS og Genmab, som 

ellers er forsynet med en blank revisionspåtegning, anledning til at stille spørgsmålstegn ved den 

troværdige præsentation såvel som verificerbarheden i nogle af de andre analyserede C25-selskaber? 

Som beskrevet i analysen ovenfor er der mange selskaber, som ikke præsenterer hensættelsen pr. 

interval i noten, herunder Lundbeck, som blot præsenterer en one-liner med ”Write-down”. I disse 

selskaber er det svært at verificere den troværdige repræsentation i årsrapporterne, da hensættelsen 

ikke fremgår til analytisk brug for regnskabsbrugere. Dette vurderes at svække det retvisende billede 

væsentligt. 

GN Store Nord har lavet en helt ny hensættelsesmatrix i noten og specificeret intervallerne yderligere 

og har ligeledes valgt at tilføje nedskrivningen i 2018 efter en expected credit loss-model samt 

                                                
30  Note 3.4 i Genmabs årsrapport fra 2018 
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udregnet procenten pr. interval af overforfaldne debitorer og tilsvarende for 2017 vist nedskrivningen 

pr. interval. 31 

Royal Unibrew har ligesom GN Store Nord vist nedskrivningen pr. interval og udregnet procenten for 

både 2018 og 2017. Dette gør nedskrivningsmodellen og principperne meget transparente for 

regnskabsbrugere. Royal Unibrew beskriver yderligere, at en stor del af deres nedskrivning under “Not 

due and prepaid bonus”-intervallet netop er relateret til den forudbetalte bonus, hvilket også hænger 

sammen med den tredje oplysning, regnskabsbrugere får, som er den historiske lave tabsrate på ca. 1 

% i 2018 og 1,2 % i 2017.32  

Rockwool og William Demant har som de eneste selskaber i C25 på en overskuelig og transparent 

måde vist tilgodehavender fra salg af varer og tjenesteydelser før nedskrivning, primonedskrivningen 

beregnet efter reglerne under IAS 39 med en incurred loss-model for 2017 og 2018, og vist den effekt, 

den nye expected credit loss- model, der følger reglerne i standarden IFRS 9, har haft på 

nedskrivningen. Effekten for Rockwool beregnes til -0 i noten, mens den beregnes til -26 for William 

Demant. Efterfølgende som i de fleste andre selskabers noter er årets bevægelser på hensættelsen 

vist med en beregning, der til sidst giver ultimohensættelsen og nettotilgodehavendet efter 

hensættelse. Rockwool har i en anden tabel vist bruttotilgodehavendet og nedskrivningsprocenten 

efter den nye expected credit loss-model, der spænder fra 0,1 % til 100 %, hvis tilgodehavender fra 

salg af varer og tjenesteydelser er mere end 90 dage overforfaldent.33  

I disse selskaber er oplysningerne i noterne transparente og giver regnskabsbrugerne et meget 

informativt syn på effekten af IFRS 9-overgangen, og her kan det udelades eksplicit af noten, at 

effekten er “insignificant”, som det også beskrives i noten for ændring af regnskabspraksis.  

Tilsvarende er det også interessant at analysere på de selskaber, som ikke har ændret deres 

oplysninger væsentligt, og hvor noteoplysningerne er mindre transparente og mere sparsomme. 

Novozymes’ note 4.2 har ikke ændret sig på nær overskriften, som i 2017 var “Age of trade 

receivables that are past due but not impaired”, mens den i 2018 lyder “Aging of trade receivables, 

                                                
31  Note 3.6 i GN Store Nords årsrapport fra 2018 samt note 3.6 i årsrapporten fra 2017 
32  Note 16 i Royal Unibrews årsrapport fra 2018 samt note 16 i årsrapporten fra 2017 
33  Note 3.2 i Rockwools årsrapport fra 2018 samt note 3.2 i årsrapporten fra 2017 
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gross”, mens både de aldersfordelte intervaller, årets bevægelser på hensættelsen samt opdelingen af 

Trade receivables, Gross og Allowances er uændret i præsentationen. 34 

Som det blev beskrevet i afsnit 4.2.1 præsenterer Lundbeck ikke en aldersfordeling af selskabets 

debitorer i noten. Lundbeck beskriver heller ikke, hvordan de har foretaget gruppering. I henhold til at 

analysere på det retvisende billede vurderes det at blive mindre retvisende og transparent af at fjerne 

denne information, hvor det nu ikke er transparent for regnskabsbruger, om Lundbeck har mange 

overforfaldne debitorer. Det bemærkes dog, at 83 % af tilgodehavender fra salg af varer og 

tjenesteydelser var not due i 2017 og i og med, at nettotilgodehavender er faldet, kan 

regnskabsbruger muligvis aflede, at tilsvarende aldersfordeling stadig er gældende i 2018, omend det 

ikke er muligt at konkludere på.  

Tilsvarende billede gør sig gældende i SimCorp note om tilgodehavender fra salg af varer og 

tjenesteydelser, hvor den eneste ændring mellem 2017 og 2018-noten er tilføjelsen af en loss 

allowance i specifikationen af ultimotilgodehavender. SimCorp beskriver under noten, at baseret på 

den anvendte nedskrivningsprocent er den eventuelle hensættelse, jf. en expected credit loss-model, 

uvæsentlig for 2017, hvis expected credit loss-modellen blev anvendt på tilgodehavender fra salg af 

varer og tjenesteydelser for 2017. Ydermere beskriver de, at der ikke er foretaget nedskrivninger i 

2017 eller 2018, hvilket giver regnskabsbruger en indikation af, at behovet for nedskrivning er 

begrænset. SimCorp henviser dog til note 6.2 for oplysninger om selskabets eksponering overfor 

kreditrisiko, hvor specifikation af tabshensættelsen fremgår. Der henvises til ovenstående afsnit 4.2.1 

og 4.2.2, hvor kreditrisikonoten analyseres og SimCorp blandt andre fremhæves.  

Ørsted har sammen med Mærsk og Ambu førtidsimplementeret standarden, hvorfor vi her 

sammenligner årsrapporten fra 2017 med 2016. Ørsted fremlægger også en sparsommelig 

noteoplysning, som er uændret de to år imellem. I denne note præsenteres nedskrivningen blot med 

en one-liner og giver dermed ikke regnskabsbrugere mulighed for at vurdere, hvorvidt nedskrivningen 

er “insignificant”. Ørsted beskriver længere nede i noten, at der anvendes en nedskrivningsprocent på 

0,1 % ved første indregning, som IFRS 9 også foreskriver men beskriver ikke de andre 

nedskrivningsprocenter pr. interval.  

Udfordringen for regnskabsbrugere, der læser disse årsrapporter, er imidlertid, at det er svært at 

gennemskue det “insignificante” aspekt i disse årsrapporter. Selskaberne skriver, at effekten af 

                                                
34 Note 4.2 i Novozymes’ årsrapport fra 2018 samt note 4.2 i årsrapporten fra 2017 
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overgangen er uvæsentligt i ændring af regnskabspraksis. Nedenstående eksempel er fra 

Novozymes’ årsrapport, som er et gennemgribende billede af, hvordan selskaberne i C25 beskriver 

effekten af IFRS 9 og særligt med henblik på implementeringen af expected credit loss-modellen.  

“The implementation of IFRS 9 has had an insignificant impact on the consolidated financial 

statements. The implementation has resulted in additional disclosures; see Notes 4.2 and 5.1. The 

basis for calculating the allowance for doubtful receivables has been changed from incurred losses to 

expected losses. However, this has had only an insignificant impact on the allowances and thereby 

the consolidated financial statements.”35 

Som det blev konkluderet i analysen i del 1, har der for selskaberne i C25 ikke været en væsentlig 

monetær effekt, men vi kan ud fra ovenstående konkludere, at informationsniveauet i noterne varierer 

væsentligt fra årsrapport til årsrapport, og det giver ikke regnskabsbrugere samme retvisende billede. 

Det kan betyde meget for investorer, banker og andre interessenter, om noteoplysningerne i forhold til 

nedskrivninger af aktiver (primært tilgodehavender fra salg af varer og tjenesteydelser i dette tilfælde) 

er korrekt opgjort, og selskaberne ikke skjuler mulige fremtidige tab.  

4.4 IFRS 7.42P - Overgangsnote  

I forbindelse med implementeringen af IFRS 9 er der en række notekrav, som skal beskrive 

overgangen fra IAS 39. Herunder IFRS 7.42P, som beskriver, at: “På datoen for den første 

anvendelse af afsnit 5.5 i IFRS 9 skal en virksomhed give oplysninger, der giver mulighed for 

afstemning af hensættelser til værdiforringelse ultimo i overensstemmelse med IAS 39 og 

hensættelser i henhold til IAS 37 til tab primo fastlagt i overensstemmelse med IFRS 9. For finansielle 

aktiver skal disse oplysninger gives efter de relaterede målingskategorier for finansielle aktiver i 

overensstemmelse med IAS 39 og IFRS 9 med separat præsentation af virkningen af ændringer i 

målingskategori på hensættelsen til tab på denne dato”. (FSR, 2018, s. 678)  

Der skal altså ske afstemning af primoværdien hen til opgørelse efter IFRS 9. Modelregnskaberne 

lægger umiddelbart op til den samme metode til opgørelsen. Der er indskudt en linje i primo- til 

ultimoopgørelsen, som viser forskellen i primoen regnet efter IFRS 9 og IAS 39.   

                                                
35 Note 1 i Novozymes’ årsrapport fra 2018. 
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(PwC, 2018, s. 121) 

Det fremgår således eksplicit, hvilken effekt på primoen som implementeringen af IFRS 9 har haft på 

nedskrivningen.  

IFRS 7.42P 

Som nævnt i den første del af analysen er det udelukkende Ambu og Rockwool, der har vist effekten 

på deres sammenligningstal/primo, hvorfor det er de eneste selskaber, hvor det er relevant at kigge på 

afstemningen til primoen ved udregning efter IFRS 9.  

Ambu har ikke samme afstemning med, som der illustreres i modelregnskaberne, da de har ændret 

direkte i sammenligningstallene. Ambu har i stedet beskrevet “Koncernen har valgt at 

førtidsimplementere IFRS 9 i 2016/17. Anvendelse af IFRS 9 har medført ændring i regnskabspraksis 

for indregning af kreditrisiko ved tilgodehavender fra salg og andre tilgodehavender. Indtil nu er 

nedskrivning af disse tilgodehavender foretaget, når der forelå objektiv indikation herfor i form af 

forsinkede betalinger og debitors påviselige finansielle problemer etc. I henhold til IFRS 9 skal 

nedskrivning til imødegåelse af tab indregnes på tidspunktet for den initielle indregning af fordringen. 

Da koncernen historisk har haft begrænset tab til debitorer, har implementering af IFRS 9 ingen 

væsentlig indflydelse på koncernens finansielle stilling eller resultatopgørelse. Der henvises til 

koncernens egenkapitalopgørelse, hvoraf effekten fremgår, i alt 2 mio. kr. ligesom 

sammenligningstallet for tilgodehavender fra salg er reguleret med 2 mio. kr.” 

Ambu har altså valgt den skrevne version frem for opstilling i skemaform som modelregnskaberne 

grundet ændring af sammenligningstallene. De oplysninger, regnskabsbrugere får ud af det, er dog i 

det store hele det sammen, og det vurderes derfor, at oplysningskravet er overholdt.  
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William Demant derimod har ikke reguleret deres sammenligningstal, hvorfor de i lighed med 

modelregnskaberne vælger at vise, hvordan effekten har været på primohensættelsen til brug for 

afstemningen hen til endelige hensættelse pr. 31.12.18 som illustreret nedenfor: 

 
36 

Her er det altså for regnskabsbrugere tydeligt, for hvilken effekt ændringen i regnskabspraksis har haft 

på William Demants hensættelse primo.  

Det samme gør sig gældende for Rockwool, som ligeledes viser effekten i tabelform, som det gøres i 

modelregnskaberne. Dog er effekten så lille, at det blot bliver vist med et -0 som illustreret nedenfor: 

 
37 

På trods af, at Rockwool mener, at det ingen effekt har på deres primo, er det illustreret i noten for at 

tydeliggøre dette over for regnskabsbrugere.  

                                                
36 Note 1.6 i William Demants’ årsrapport fra 2018 
37 Note 3.2 i Rockwools årsrapport fra 2018 
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Alle de øvrige selskaber viser ingen effekt på primoen og har derfor ikke indsat linjen omkring effekten 

af ændring i regnskabspraksis.  

4.5 Delkonklusion 

Med implementeringen af IFRS 9 fulgte en række oplysningskrav, som er reguleret af IFRS 7. For at 

kunne opstille en forventning til hvordan disse notekrav kunne overholdes, blev der fra de største 

internationale revisionshuse indhentet modelregnskaber. Ved gennemgangen af udvalgte afsnit fra 

IFRS 7 var PwC, Deloitte og E&Y i store træk enige om, hvordan kravene kunne overholdes. Et 

eksempel på dette var, at alle modelregnskaberne valgte at vise en matrix med dertilhørende 

nedskrivningsprocenter til overholdelse af IFRS 7.35M og IFRS 7.35N. Det var dog i midlertidig ikke 

alle selskaberne, der havde samme tilgang til denne oplysning, hvorfor den i mange tilfælde var helt 

udeblevet, uden at de på anden vis gav informationen i form af en tekstbeskrivelse eller lignende.  

Det samme gjorde sig gældende med de øvrige udvalgte oplysningskrav, og der var generelt set flere 

steder, hvor man kunne betvivle, hvorvidt notekravet reelt set var overholdt. I flere tilfælde havde 

selskaberne også delvist samme præsentation som selskaberne med mindre afvigelser for eksempel 

en kortere og mindre uddybende beskrivelse af, hvilke parametre der påvirker netop deres expected 

credit loss-model. 

Det kan derfor konkluderes, at selskaberne i alle tilfælde ikke har valgt at følge de førende 

revisionshuses modelregnskaber, eftersom de i mange tilfælde afviger helt eller delvist. Det kan derfor 

for regnskabsbrugere være svært at sammenligne informationerne, der gives i årsrapporterne på 

tværs af selskaberne, da informationsniveaet er meget forskelligt.  

4.6 Delkonklusion 

Med udgangspunkt i teorien om det retvisende billede har vi ovenfor analyseret og diskuteret, hvordan 

implementeringen af IFRS 9 og de opdaterede noteoplysningskrav i IFRS 7 medvirker til at give 

regnskabsbrugere et mere retvisende billede af årsrapporten. 

Det kan konkluderes, at selskaberne i C25 behandler de udvalgte noteoplysningskrav forskelligt, og 

det er svært i analysen at danne et mønster i forhold til, hvad det retvisende billede er, hvilket i sagens 

natur også vil fremstå subjektivt. 
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Selskaberne skal give regnskabsbrugere mulighed for at forstå og vurdere deres 

kreditrisikostyringspraksis ud fra nogle parametre, og her konkluderes det, at især FLSmidth og 

SimCorp beskriver det på en måde, hvor forståeligheden er høj og bidrager positivt til nytteværdien for 

regnskabsbrugere. Derimod er både Lundbeck og Novozymes meget sparsommelige i deres 

beskrivelse, og det svækker forståeligheden såvel som bekræftelsesværdien, hvor regnskabsbrugere 

har svært ved at kunne vurdere og dermed bekræfte de antagelser, ledelsen har gjort sig i deres 

kreditrisikostyringspraksis. 

Novo Nordisk beskriver på en forståelig måde, hvordan makroøkonomiske forhold som politisk uro i 

nogle datterselskabslande påvirker deres hensættelse til tab. Informationsniveauet her vurderes at 

være højt, og det medvirker implicit til, at synspunktet hos regnskabsbrugere bliver, at de beskrevne 

faktorer er neutrale og fejlfri. Ligeledes er det ved hjælp af research også faktorer, der kan verificeres 

af regnskabsbrugere. Modsat er det retvisende billede hos både Ambu, A.P. Møller - Mærsk, Genmab 

og Ørsted svækket, da man her blot beskriver, at man vurderer historiske begivenheder og erfaring fra 

industrien. Dette er for regnskabsbrugere svært at verificere såvel som at bekræfte og i og med, at det 

er ukonkrete informationer, er den troværdige repræsentation også svækket. 

7 af de 18 analyserede selskaber tilføjer i henhold til 35 N og M og de tre anvendte modelregnskaber, 

til forskel fra sidste år i 2018-årsrapporterne, en figur i noten, der viser nedskrivningen pr. interval 

enten monetært eller i procent, hvilket medvirker til en bedre forståelse, og det mitigerer også risikoen 

for en fejlagtig hensættelse og dermed rapportering. Det konkluderes blandt andet, at Genmab og 

ISS’s årsrapporter indeholder fundamentale fejl i henhold til hensættelsen af ikke overforfaldne 

tilgodehavender fra salg af varer og tjenesteydelser. Det er altså i disse årsrapporter nemt at 

verificere, at hensættelsen er korrekt, mens det for eksempel i Novozymes’, Vestas’, A.P. Møller - 

Mærsks eller Pandoras årsrapport er svært at verificere, at hensættelsen er korrekt, og dermed også 

svært at sikre den troværdige repræsentation herunder sikre fuldstændigheden af en fejlfri 

hensættelse. Dette har også indflydelse på relevansen herunder prognoseværdien, som bliver 

svækket af den lave tillid til bekræftelsesværdien, da man som regnskabsbrugere ved at selskaberne i 

2018 fx har indregnet en forkert hensættelse. 

Ydemere kan det konkluderes, at hensættelserne er præget af kundespecifikke kriterier, og derfor er 

der ikke et ensartet mønster i hensættelserne for de analyserede selskaber. 

I henhold til noten, hvor overgangen fra IAS 39 og IFRS 9 præsenteres, kan det konkluderes, at det 

kun er tre selskaber, der indeholder dette i årsrapporten.  
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Rockwool og Demant viser effekten på primoen i deres note og viser, at denne er uvæsentlig. Ambu 

derimod beskriver i en tekst effekten af implementeringen, hvor der over egenkapitalen er reguleret 2 

mDKK i sammenligningstallene for tilgodehavender fra salg af varer og tjenesteydelser. Overholdelsen 

af denne note vurderes i høj grad at give regnskabsbrugere et mere retvisende billede, da alle 

selskaberne i deres note om ændring af regnskabspraksis beskriver, at ændringen til en expected 

credit loss-model er ”insignificant”. Dette er svært for regnskabsbrugere at verificere og ligeledes 

definere, hvad der er er ”insignificant”, mens de tre selskaber eksplicit har vist effekten. Det 

konkluderes, at det skaber forståelighed og øger den troværdige repræsentation for 

regnskabsbrugere. 

 

5. Perspektivering til selskaber i United Kingdom (”UK”) 

På baggrund af vores analyse tidligere i opgaven, hvor der blev kigget på, hvorvidt skiftet fra en 

incurred loss-model til en expected credit loss-model reelt set har haft en betydning for selskabernes 

nedskrivning, ønsker vi at kigge mod UK for at undersøge, om resultatet af en tilsvarende analyse vil 

være anderledes. Vi vælger at kigge på netop UK, da det generelt er et land, som Danmark 

sammenligner sig med, når det kommer til den finansielle rapportering.  

Ligesom med analysen af de danske selskaber kigges der ligeledes på de største børsnoterede ikke-

finansielle selskaber. Det er også her sikret, at ingen af selskaberne har reguleret deres 

sammenligningstal, så disse kan bruges uden risiko for, at der er sket ændring hertil grundet 

implementeringen. Der tages udgangspunkt i FTSE 100, og der udvælges 10 selskaber inden for 

forskellige brancher, ligesom det gjorde sig gældende for analysen af de danske selskaber. Der er 

derfor en stor spredning af selskaber herunder medicinal, olie, handel, service mv.  

Følgende selskaber indgår i analysen: 

● Anglo America - 2018-årsrapportårsrapport 

● Antofagasta - 2018-årsrapportårsrapport 

● BAE Sytems - 2018-årsrapport 

● BP - 2018-årsrapport 

● British American Tobacco - 2018-årsrapport 

● Bunzl – 2018-årsrapport 
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● CRH - 2018-årsrapport 

● EVRAZ - 2018-årsrapport 

● GSK 2018-årsrapport 

● Just Eat - 2018-årsrapport. 

Alle tal anvendt i nedenstående analyse er taget fra selskabernes årsrapporter, som er tilgængelige 

via deres hjemmeside.  

Ud af de 10 selskaber er der 4, der viser, hvad effekten er på deres primotal, mens de øvrige skriver, 

at effekten ikke er væsentlig. Effekten af implementeringen på primoen i hensættelsen for de 4 

selskaber er illustreret nedenfor: 

 

Egen tilvirkning ud fra selskabernes årsrapporter. 

Som det fremgår af ovenstående, stiger hensættelserne mellem 11 % og 95 %. Det er i gennemsnit 

en stigning på 43 %. Der er altså tale om en relativt stor stigning i tabshensættelsen hos de 4 

selskaber, der har valgt at oplyse ændringen på deres sammenligningstal. Dette skal ses i 

sammenhæng med, at ved undersøgelse af de største danske selskaber var der kun 2 ud af de 18 

største, der rent faktisk oplyste effekten, og at denne ikke var så stor, som det ses på de engelske 

selskaber.  

Som med de danske selskaber har vi ligeledes analyseret på udviklingen af den samlede hensættelse 

mellem 2017 og 2018. Metode og fremgangsmåde er identisk med den analyse, der blev lavet for de 

danske selskaber. Produktet af analysen er illustreret nedenfor. Illustrationen er udarbejdet ved egen 
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tilvirkning og tal anvendt til grafen kan rekvireres i de respektive selskabers årsrapporter.

 

Ligesom med de danske selskaber er der ikke noget entydigt billede af udviklingen i 

tabshensættelsen. I kun 3 ud af de 10 analyserede selskaber er der sket en stigning i den 

forholdsmæssige hensættelse. Det er på trods af, at det som tidligere beskrevet er 4 af selskaberne, 

der har oplyst effekten på deres primotal, som var en relativt stor stigning. Et eksempel på dette er 

British American Tobacco, som “opjusterer” deres 2017-hensættelse på 39m £ med 37m £, således at 

denne ender på 76m £. Der er altså næsten tale om en fordobling af hensættelsen. Dog er der ingen 

effekt, hvis man kigger på den samlede udvikling mellem 2017 og 2018. Her er der faktisk tale om en 

lille nedgang i den forholdsmæssige nedskrivning, som det også fremgår af ovenstående illustration. 

Så på trods af, at de mener, at deres sammenligningstal næsten skal fordobles, så har det 

umiddelbart ingen effekt på nedskrivningen mellem 2017 og 2018.  

Der kan være flere ting, der er medvirkende til, at der i nogle af selskaberne fra år til år ikke er sket en 

udvikling mellem hensættelserne på trods af, at selskaber viser, at implementeringen af expected 

credit loss-modellen har haft en relativt væsentlig påvirkning på deres primotal. Det kunne for 

eksempel skyldes, at der er væsentligt færre overforfaldne debitorer i 2018 i forhold til 2017, som 

analyseret under den danske del i opgavens punk 3.2. 

Som det tidligere er nævnt, skal ”expected credit loss”-modellen både tage højde for fortidige, nutidige 

og fremtidige begivenheder herunder makroøkonomiske faktorer, når det skal bestemmes, hvor stor 

en nedskrivning, der skal foretages. Dette har dog ingen overordnet effekt haft på nedskrivningen i 
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den retning, man måtte forvente. Dette kunne være et udtryk for, at det går godt i økonomien, hvilket 

betyder, at selskaberne i de seneste mange år har haft meget lave tab på debitorer, mens der i de 

nuværende og fremtidige forhold ikke er indikationer på, at situationen skulle ændre sig i den 

nærmeste fremtid.  

Det har derfor ligesom med de danske selskaber ikke nogen synlig effekt, at et kommende Brexit 

muligvis vil have betydning for betalingsevnen for deres debitorer, selvom man kunne forestille sig, at 

inddrivelsen på tværs af EU-lande er mere effektiv, hvis landet selv er medlem af EU, kontra ikke er 

medlem.   

Der er dog ikke taget et repræsentativt udsnit af selskaberne fra England, hvorfor denne tendens ikke 

nødvendigvis gør sig gældende for alle de største selskaber i FTSE 100. Vi kan dog på baggrund af 

vores 10 tilfældigt udvalgte selskaber konkludere, at der er 4 selskaber, der oplyser effekten på 

primoen og ikke blot skriver, at det er uvæsentligt. På et udsnit af de 17 største i Danmark var der kun 

to, der gjorde tilsvarende. Der kan derfor stilles spørgsmålstegn til, hvorvidt man i de danske 

selskaber har været kritiske nok i forhold til sin vurdering af effekten, eller om det blot er et udtryk for, 

at de danske selskabers kreditrisikostyringsproces er så god, at der ikke er behov for at foretage 

yderligere nedskrivning trods tidligere indregning og krav om både fortidige, nutidige og fremtidige 

parametre.  
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6. Samlet konklusion 

 

I nærværende afsnit vil opgavens overordnede problemformulering blive besvaret med udgangspunkt i 

observationerne igennem opgavens analyse og diskussion.  

Problemformuleringen, som vil blive besvaret, lyder som følger: 

Hvordan har implementeringen af IFRS 9 haft indflydelse på hensættelsen til tab, og giver 

oplysningskravene i IFRS 7 regnskabsbrugere et mere retvisende billede af årsrapporten?  

I og med at opgavens hovedfokus ligger på Fase 2 ”Impairment of assets” med særligt fokus på 

tilgodehavender fra salg af varer og tjenesteydelser, vil denne konklusion udelukkende dække denne 

del af IFRS 9. Det kan derfor ikke udelukkes, at konklusionen ville være anderledes, hvis opgaven 

havde haft sit fokus på Fase 1 ”Indregning og måling” eller Fase 3 ”Hedge accouting” eller andre 

aspekter af IFRS 9.  

Teoretisk set har implementeringen af IFRS 9 og den dertilhørende expected credit loss-model været 

et fundamentalt skifte i måden, hvorpå selskaberne indregner deres hensættelse til tab.  

I og med at tabet skal indregnes allerede ved første indregning af det finansielle aktiv, bør 

hensættelsen til tab alt andet lige stige.  

Vi har dog igennem vores opgave kunne konstatere, at der kun er få selskaber, som oplyser om en 

direkte monetær effekt af implementeringen, hvor langt størstedelen af de analyserede selskaber blot 

oplyser, at den monetære effekt er uvæsentlig. Det kan derfor konkluderes, at implementeringen af 

expected credit loss-modellen i praksis ikke har haft en væsentlig indflydelse på selskabernes 

hensættelse i Danmark.  

Med afsæt i perspektiveringen til UK, som Danmark traditionelt set læner sig meget op ad, kan det 

konkluderes, at der heller ikke for de 10 analyserede selskaber fremgår en væsentlig effekt på 

tabshensættelsen.  

I forbindelse med IFRS 9 blev der implementeret en række opdaterede oplysningskrav, som reguleres 

af IFRS 7. De anvendte modelregnskaber fra de største revisionshuse var i overordnede træk enige 

om, hvordan disse nye krav skal oplyses i årsrapporterne. Det er med afsæt i disse, at vi kan 

konkludere, at der i årsrapporterne er mange måder at præsentere disse opdaterede oplysningskrav.  
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Ved gennemgang af årsrapporterne kan det konkluderes, at de opdaterede oplysningskrav i mange 

tilfælde betyder, at selskaberne er mere beskrivende i deres vurdering af skønnet i forbindelse med 

hensættelsen til tab. Regnskabsbrugere får dermed bedre og mere transparent indblik i de faktorer, 

hvorfra ledelsen vurderer dette skøn. Dette medvirker til et mere retvisende billede.  

I nogle tilfælde har værdien af oplysningerne dog været minimal og begrænset, lige så vel som der i få 

tilfælde kan sås tvivl om, hvorvidt de opdaterede oplysningskrav er overholdt.  

Den overordnede konklusion er derfor, at det giver et mere retvisende billede, i de tilfælde, hvor 

selskaberne følger modelregnskabernes anbefalinger. Eksempelvis præsenterer tabshensættelsen i 

den aldersfordelte matrix med tilhørende nedskrivningsprocent pr. interval.  

Det kan derfor ligeledes konkluderes, at selskaberne har meget individuelle tilgange til, at overholde 

de opdaterede oplysningskrav i henhold til IFRS 7. Det kan ligeledes konkluderes, at det er meget 

selskabsspecifikt hvilke parametre og oplysninger som selskaberne mener er relevante at give 

regnskabsbrugere.  

Eftertanke 

10 år efter finanskrisen der kastede lange skygger af sig og som ikke viser tegn på, at gå væk i den 

nærmeste fremtid - hvad har vi lært? Vil implementeringen af IFRS 9 kunne afværge en ny 

finanskrise?  

Cheføkonom fra Saxo Bank Steen Jakobsen mener ikke vi har lært noget: 

”Hvad har vi lært? Intet. Hvad er der blevet gjort? Intet. Og hvor kompliceret er det her problem? 

Ekstremt.” (Information, 2018) 

Det er de samme tendenser vi ser i dag og implementeringen af expected credit loss-modellen har 

umiddelbart ikke haft stor effekt på selskabernes nedskrivning af sine tilgodehavender.  

Lever implementeringen derfor overhovedet op til IASB’s ønskede formål om, at afværge en ny 

finanskrise?  
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