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1 Indledning
Den amerikanske storbank Lehmann Brothers indgav sin konkursbegæring i september 20081, og kickstar-

tede finanskrisen. Forud for konkursen var der siden midten af 2007 gået en periode med betydelig uro på

de finansielle markeder som følge af den amerikanske boligboble, hvor der for mange professionelle investo-

rer, herunder kreditinstitutter, var realiseret betydelige tab på investeringer i såkaldte subprime-obligationer

(Collateralized Debt Obligations). Konkursen af Lehmann Brothers skabte ikke kun uro på de amerikanske

markeder men i hele verden.

Den finansielle krise slog igennem i Danmark i forbindelse med konkursen af Roskilde Bank i august 20082.

Banken gik konkurs som følge af presset likviditet og solvensproblemer. Roskilde Banks konkurs var i særde-

leshed påvirket af høj risiko knyttet til deres udlån i ejendomssektoren. Kort inden Roskilde Banks konkurs,

konstaterede banken i forbindelse med udarbejdelse af halvårsregnskabet, at de måtte foretage væsentlige

nedskrivninger på deres udlånsportefølje i omegnen af 900 mio. kr.3

Som efterslæb til den finansielle krise har der været forhøjet fokus på anvendelse af dagsværdi samt identi-

fikation og indregning af værdiforringelser. Dette var et resultat af, at der i forbindelse med den finansielle

krise blev konstateret en svaghed ved forsinkelsen af nedskrivningerne på kredittab på udlån og andre finan-

sielle instrumenter, som blev målt efter IAS 39. Nedskrivning efter IAS 39 blev foretaget når tab var konsta-

teret. Som responsblev der af International Accounting Standards Board (herefter ”IASB”) og Financial Ac-

counting Standards Board (herefter ”FASB”) i forening indgået en aftale om stiftelsen af Financial Crisis Advi-

sory Group (herefter ”FCAG”) i oktober 2008 for at evaluere, renovere og forbedre regnskabsreguleringen

med ny regnskabsstandard, der kunne understøtte regnskabsbrugere i deres økonomiske beslutningstagen i

deres økonomiske beslutningstagen.4

I perioden fra 2008 – 2014 blev der af IASB, FASB og FCAG foreneligt udarbejdet og udviklet på en ny regn-

skabsstandard, hvorman ville ændre indregning og måling fra det daværende IAS 39s konstateret tabsmodel

til en forventet tabsmodel. Dette skulle fordeles på tre grupper af nedskrivninger:5

- 12 måneders forventet tab

- Livstidstab (betydelig stigning i kreditrisikoen)

- Konstateret tab

1 (Christiansen, Dolberg, Hove, Rostrup-Nielsen, & Stage, 2017) – side 25
2 (Christiansen, Dolberg, Hove, Rostrup-Nielsen, & Stage, 2017) – side 27
3 (Damsgaard, 2008)
4 (EY, 2018) – Del 3, kapitel 50, side 3770
5 (EY, 2018) – Del 3, kapitel 50, side 3771 – 3773
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Formålet med den nye regnskabsstandard var at skulle periodisere nedskrivningerne i takt med udviklingen

i kreditrisikoen på kreditfaciliteterne. I juli 2014 blev IFRS 9 af IASB færdiggjort og offentliggjort i en endelig

version.6

Pengeinstitutter i Danmark er omfattet regnskabsregulering bestemt af Finanstilsynet (herefter ”FT”), med

udgangspunktet i Lov om finansiel virksomhed (herefter ”FIL”). FT udformer regnskabsreguleringen i form af

Bekendtgørelsen for finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber mv. (herefter

”RBEK”), med dertilhørende ændringsbekendtgørelser som tillæg til RBEK. FT implementerer dog Internatio-

nal Financial Reporting Standards (herefter ”IFRS”) i RBEK i takt med EU adopterer IFRS udstedt af IASB, med

Finanstilsynets egne fornødne tilpasninger til sektoren.7

I forlængelse af udstedelsen af IFRS 9 har FT pr. 5. september 2017 udstedt en ændringsbekendtgørelse nr.

1043: Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fonds-

mæglerselskaber m.fl. (herefter ”ÆRBEK”) i tillæg til den gældende RBEK, hvori regnskabsreglerne i IFRS 9 er

implementeret i RBEK, med de tilpasninger FT har fundet nødvendige.8

1.1 Problemformulering

Indeværende opgave skal besvare nedenstående problemformulering:

”Hvorledes påvirkes mindre danske pengeinstitutter af de nye nedskrivningsregler efter IFRS 9, og hvilke kon-

sekvenser har det for regnskabsbrugerne? ”

Til besvarelsen af ovenstående problemformulering vil opgaven opbygges efter nedenstående beskrivelse:

1.1.1 Opgavens opbygning

Kapitel 1 – 3: Omfatter indledning, problemformulering, metodebeskrivelse og afgrænsning. Denne del

af opgaven skal beskrive de grundlæggende forudsætninger samt begrænsninger vedrø-

rende opgavens indhold og udformning er omfattet.

Kapitel 4: Omfatter beskrivelsen af det teoretiske grundlag som vil omfatte de analytiske overvejel-

ser og vurderinger senere i opgaven.

Kapitel 5 – 6: Omfatter beskrivelsen af indregning og måling af nedskrivninger efter IAS 39 og IFRS 9 som

disse er implementeret i RBEK, samt en uddybende beskrivelse af de oplysningskrav der er

implementeret i RBEK efter implementeringen af IFRS 9.

6 (IASB, 2014), (EY, 2018) – Del 3, Kapitel 50, side 3773
7 (PwC, 2018) – kapitel 1, side 165 – 167 (afsnit 1.3) & kapitel 2, side 167 – 172
8 (PwC, 2018) – kapitel 1, side 161 – 164 (afsnit 1.1 – 1.2)
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Kapitel 7: Omfatter en analytisk gennemgang ændringen i kreditrisikoens indvirkning på indregning

og måling af nedskrivningerne samt indvirkningen på de i RBEK påkrævede noteoplysnin-

ger. Denne analyse vil udarbejdes i form af fiktive eksempelberegninger.

Kapitel 8: Omfatter en analytisk gennemgang af udvalgte professionelle regnskabsbrugeres anven-

delse af pengeinstitutternes regnskaber samt hvordan implementeringen af IFRS 9 har på-

virket deres informationsbehov. Fokus i denne del af opgaven er på regnskabsbrugernes

forventninger og vurderinger i relation til væsentlighed og risiko.

Kapitel 9: Omfatter en analytisk gennemgang af de offentliggjorte regnskaber for pengeinstitutterne

i Danmark for 2018. I denne analytiske gennemgang er der fokuseret på de enkelte pen-

geinstitutters implementering af oplysningskrav efter IFRS 9.

Kapitel 10: Omfatter opgavens konklusion.

Kapitel 11: Omfatter en perspektivering af opgaven, herunder andre relaterede områder der kunne

have været undersøgt, og overvejelser om undersøgelser der kunne have resulteret i andre

resultater end den konklusion der er draget på baggrund af observationerne i denne op-

gave.

Kapitel 12: Omfatter de tilhørende bilag til opgaven.

2 Metode

2.1 Teori & empiri
Til besvarelsen af problemformuleringen er der anvendt teori og empiri foreneligt. Ved teori forstås de be-

tragtninger, fortolkninger og vurderinger, der beskriver en forventet sammenhæng mellem forskellige ele-

menter9, hvor der modsat for empiri forstås observationer og iagttagelser der forklarer faktisk sammenhæn-

gen mellem forskellige elementer10.

Den anvendte teori og empiri omfatter juridisk gældende regnskabsregler. Her primært omhandlende FIL,

RBEK og Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EU) nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige

krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber og om ændring af forordning (EU) nr. 648/2012 (herefter

”CRR”).

Teori er anvendt i indeværende opgave til at beskrive sammenhængen mellem flere forskellige elementer i

relation til IFRS 9. Dette omfatter nedenstående teorier:

9 (Andersen, 2014) – Del 1, kapitel 1, side 28
10 (Andersen, 2014) – Del 1, kapitel 1, side 24
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- Grundlæggende regnskabsteori om regnskabsparadigmer og IASBs begrebsramme, som uddybet i

kapitel 4.

- PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskabs (herefter ”PwC”) fortolkninger

af den juridisk gældende regnskabsregulering for pengeinstitutter i Danmark, som uddybet i kapitel

4 og 6.

- FTs fondsråds overvejelser og afvejninger ved vurdering af væsentligheden af fejlinformation, som

uddybet i kapitel 4.

- Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskabs (herefter ”Deloitte”) fortolkninger af IAS 39 og

IFRS 9, som uddybet i kapitel 7 og 8.

- Ernst & Young Godkendt Revisionspartnerselskabs (herefter ”EY”) fortolkninger af IFRS 9, som uddy-

bet i kapitel 5.

- FTs vurderinger om kreditrisiko indarbejdet i deres kreditrisikoklassifikationsmodel, som uddybet i

kapitel 7.

Empiri er anvendt i indeværende opgave til at forklare sammenhænge mellem flere forskellige elementer i

relation til IFRS 9, herunder bekræfte teori og lovgivningen. Dette omfatter nedenstående grundlæggende

kilder:

- Interviews med udvalgte professionelle regnskabsbrugere: Certificeret revisor, professionel aktie-

analytiker og FT.

- Offentliggjorte regnskaber for pengeinstitutter for regnskabsåret 2017

- Offentliggjorte regnskaber for pengeinstitutter for regnskabsåret 2018

- Handelskurser på den københavnske fondsbørs Nasdaq OMXC, jf. www.euroinvestor.com

Redegørelse for dataindsamlingsprocessen der har frembragt ovenstående empirisk datagrundlag følger ne-

denfor i afsnit 3.2.

2.2 Dataindsamling
I forbindelse med den empiriske dataindsamling er primært anvendt primær data. Dette kan opdeles i kvali-

tative og kvantitative datagrundlag11.

2.2.1 Kvalitativt datagrundlag
Nedenstående empiri vurderes at være kvalitativt datagrundlag:

11 (Andersen, 2014) – Del 3, kapitel 8, side 137
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- Interviews er kvalitative datagrundlag, der skal frembringe de enkelte interviewpersoners holdninger

og vurderinger. Alle interviews afholdes efter metoden for de delvist strukturerede interviews12. Med

dette menes, at der er udarbejdet interviewspørgsmål som er udsendt til interviewpersonerne inden

interviewet13. Disse interviewspørgsmål anvendes som en agenda til de afholdte interviews, og giver

derfor mulighed for at stille ikke-planlagte uddybende spørgsmål i forbindelse med interviewet.

- Offentliggjorte regnskaber for pengeinstitutterne for 2017 er kvalitative datagrundlag, eftersom

disse er anvendt sporadisk tilfældigt for at frembringe empirisk data der bekræfter praksis for efter-

levelsen af regnskabsreglerne under IAS 39.

2.2.2 Kvantitativt datagrundlag
Nedenstående empiri vurderes at være kvantitativt datagrundlag:

- Offentliggjorte regnskaber for pengeinstitutterne for 2018 er kvantitativt datagrundlag, eftersom der

er indhentet og anvendt samtlige årsregnskaber for relevante pengeinstitutter14 til den analytiske

gennemgang. Eftersom der ikke er udvalgt specifikke eksempler, men gennemgået samtlige er der

ikke tale om kvalitativt men kvantitativt datagrundlag.

- Handelskurser for børsnoterede pengeinstitutter er kvantitativt datagrundlag eftersom der er ind-

hentet og anvendt handelskurser på alle børsnoterede pengeinstitutter i Danmark. Der er ikke fra-

sorteret nogen pengeinstitutter i analysen.

2.3 Kildekritik

I forbindelse med dataindsamlingen er kilder kritisk vurderet ift. validitet og pålidelighed. Nedenstående kil-

detyper er anvendt, og dækker både indsamlet teori og empiri:

Kildetype Vurdering af validitet og pålidelighed

Faglitterært pensum

fra CBS.

CBS er et dansk anderkendt universitet for økonomiske uddannelser. På baggrund

af at litteraturen er pensum til uddannelse på CBS, vurderes validitet og pålidelig-

heden af kilden at være til stede.

12 (Andersen, 2014) – Del 3, kapitel 9, side 155
13 Bilag 1 – 3
14 Årsagsforklaring for frasortering af ikke-relevante pengeinstitutter i analysen er uddybet i kapitel 10 i indeværende
opgave.
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Kildetype Vurdering af validitet og pålidelighed

Faglitterært materi-

ale om retningslinjer,

vejledninger og in-

strukser fra statsau-

toriserede revisions-

huse.

Der er i forbindelse med udarbejdelsen af opgaven anvendt retningslinjer, vejled-

ninger og instrukser fra nedenstående statsautoriserede revisionshuse:

- Deloitte

- PwC

- EY

Alle ovenstående revisionshuse er internationalt anerkendte revisionshuse, der i

Danmark tilmed har flere statsautoriserede revisorer der er certificerede til at re-

videre pengeinstitutter i Danmark. Certificeringen tildeles af Finanstilsynet, som

derfor bekræfter validiteten og pålideligheden af kilden.

Offentliggjorte nota-

ter fra FT, den dan-

ske tilsynsmyndig-

hed for finansielle

virksomheder.

FT er den danske tilsynsmyndighed og regulator for den finansielle sektor, herun-

der pengeinstitutter. Som følge af dette vurderes offentliggjorte notater fra FT at

være valide og pålidelige data.

Interview med stats-

autoriseret revisor,

certificeret af FT til

at revidere pengein-

stitutter.

Interview med en statsautoriseret revisor der af FT er certificeret til at revidere

pengeinstitutter i Danmark vurderes at være en valid og pålidelig kilde til professi-

onelle vurderinger af den gældende regnskabsregulering for pengeinstitutterne i

Danmark.

Interview med aktie-

analytiker i Jyske

Bank, et af Danmarks

største pengeinsti-

tutter.15

Aktieanalytikeren hos Jyske Bank vurderes at være en valid og pålidelig kilde til at

dække professionelle vurderinger for investorers synsvinkel. Aktieanalytikeren

vurderes at have den fornødne uddannelse og erfaringsmæssige baggrund til at

kunne imødekomme de fornødne krav der må stilles en professionel investor for

at denne ville kunne bibringe valide og pålidelige vurderinger. Aktieanalytikeren er

tilknyttet den del af Jyske Banks afdeling for aktieanalytikere der arbejder med

aktieanalyser af børsnoterede pengeinstitutter.16

15 Bilag 6 viser en oversigt over FTs størrelsesgruppering af pengeinstitutterne i Danmark. Jyske Bank er i gruppe 1,
som værende et af Danmarks største pengeinstitutter.
16 Bilag 5, kommentar SHM-01
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Kildetype Vurdering af validitet og pålidelighed

Interview med FT,

den danske tilsyns-

myndighed for finan-

sielle virksomheder.

FT er som tidligere nævnt den danske tilsynsmyndighed og regulator for den finan-

sielle sektor, herunder pengeinstitutter. Som følge af dette vurderes professio-

nelle medarbejdere fra FT at have den fornødne kendskab og erfaringsmæssige

baggrund til at kunne bibringe professionelle vurderinger der er valide og pålide-

lige. Interviewet er afholdt med to medarbejdere, en Vicekontorchef og en Speci-

alkonsulent.

Offentliggjorte års-

regnskaber for de

danske pengeinsti-

tutter.

Offentliggjorte årsregnskaber for danske pengeinstitutter er påtegnet af både le-

delse og revisor. Dette vurderes at bekræfte validiteten og pålideligheden i til-

strækkelig grad.

Oplysninger om hi-

storiske handelskur-

ser på Nasdaq OMXC

fra www.euroinve-

stor.dk

www.euroinvestor.dk er en anerkendt platform for oplysninger om den danske

fondsbørs, herunder løbende opdatering af handelskurser, offentliggørelse af

fondsbørsmeddelelser mv. På baggrund af dette vurderes kilden at være valid og

pålidelig.

2.4 Definitioner og forkortelser

Nedenfor er definitioner på anvendte forkortelser samt centrale begreber i opgaven, i alfabetisk orden:

Bankdata Foreningen Bankdata, datacentral

BEC Bankernes EDB Central A.M.B.A, datacentral

CBS Copenhagen Business School

CF Konverteringsfaktor (Conversion Factor)

CRR Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EU) nr. 575/2013 af 26. juni 2013

Deloitte Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

EAD Eksponering ved misligholdelse (Exposure at Default)

ECL Forventet kredittab (Expected Credit Loss)

Eksponering Ved eksponering forstås den samlede kreditrisiko en bank har over for en kunde, omfat-

tende summen af udlån, uudnyttede kreditfaciliteter og garantier

EY Ernst & Young Godkendt Revisionspartnerselskab

FASB Financial Accounting Standards Board

FCAG Financial Crisis Advisory Group
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FIL Lov om finansiel virksomhed

FSR Foreningen for Statsautoriserede Revisorer

FT Finanstilsynet, den danske tilsynsmyndighed for finansielle virksomheder

Haircut Reduktion af markedsværdi af aktiver stillet til sikkerhed for kreditfaciliteter, til sikkerheds-

værdien indregnet i LGD.

IAS International Accounting Standards

IASB International Accounting Standards Board

IASC International Accounting Standards Committee

IFRIC International Financial Reporting Interpretations Committee

IFRS International Financial Reporting Standards

LGD Tab ved misligholdelse (Loss Given Default)

LOPI Lokale Pengeinstitutter, brancheorganisationen

OIK Objektiv Indikation for Kreditforringelse

OIV Objektiv Indikation for Værdiforringelse

PD Sandsynlighed for misligholdelse (Propability of Default)

PD12 Sandsynlighed for misligholdelse inden for de kommende 12 måneder

PDLiv Sandsynlighed for misligholdelse i hele facilitetens kontraktuelle levetid

PwC PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

RBEK Bekendtgørelsen for finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber

mv.

SDC Scandinavian Data Center A/S, datacentral

ÆRBEK Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitut-

ter og fondsmæglerselskaber m.fl.

3 Afgrænsning
I Danmark findes en lang række forskellige finansielle virksomheder. Forskellen på de finansielle virksomhe-

der, og deres forretning er defineret i FIL, der beskriver hvilke forskellige tilladelser der kan gives til at drive

finansiel virksomhed.

Tilladelse til at drive pengeinstitutvirksomhed er definitionen på at være et pengeinstitut17. Pengeinstitutter

i Danmark findes i tre forskelle betegnelser, de har eneret til og skal benytte selv samme betegnelse i deres

17 (Erhvervsministeriet, 2017) - § 7, stk. 1
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virksomhedsnavn; Bank, Sparekasse eller Andelskasse18. Aktieselskaber der overtager en andelskasse eller

en sparekasse efter gældende ret, er dog berettiget til at anvende ”andelskasse” eller ”sparekasse” i deres

navn efterfølgende, dog skal ordet ”aktieselskab” eller forkortelsen ”A/S” tilføjes navnet19.

Realkreditinstitutter er ikke omfattet pengeinstitutbegrebet, og tilladelse til at drive realkreditinstitutvirk-

somhed er ligeså reguleret ved andet regelsæt20.

FT udarbejder hvert år på baggrund af de danske pengeinstitutters indberetninger i 3. kvartal en størrelses-

gruppering af de danske pengeinstitutter. Størrelsesgrupperingen er for danske pengeinstitutter og filialer af

udenlandske pengeinstitutter samt færøske pengeinstitutter. Grupperingen sker i 6 grupper, og opdelingen

er på nedenstående parametre:21

- Gruppe 1: Dansk registrerede pengeinstitutter med en arbejdskapital over 75 mia. kr.

- Gruppe 2: Dansk registrerede pengeinstitutter med en arbejdskapital over 12 mia. kr., dog under 75

mia. kr.

- Gruppe 3: Dansk registrerede pengeinstitutter med en arbejdskapital over 750 mio. kr., dog under

12 mia. kr.

- Gruppe 4: Dansk registrerede pengeinstitutter med en arbejdskapital under 750 mio. kr.

- Gruppe 5: Filialer af udenlandske pengeinstitutter

- Gruppe 6: Færøske pengeinstitutter

Ovenstående størrelsesgruppering er udelukkende gældende for pengeinstitutter, og omfatter derfor ikke

realkreditinstitutter.

I indeværende opgave vil der omtales størrelser på pengeinstitutter for at vurdere effekten på mindre pen-

geinstitutter. Anvendelsen af størrelsesgrupperingen vil foretages i nedenstående omtale:

- Større pengeinstitutter: Gruppe 1 & 2

- Mindre pengeinstitutter: Gruppe 3 & 4

Der vil  i  indeværende opgave afgrænses fra gruppe 5 og 6, eftersom de, trods deres påvirkning af IFRS 9

implementering, ikke er omfattet af samme regulering som de øvrige. Der afgrænses ligeså fra realkreditin-

stitutter, der ej heller er omfattet samme regulering som dansk registrerede pengeinstitutter, trods de er

påvirket af IFRS 9.

18 (Erhvervsministeriet, 2017) - § 7, stk. 5-6
19 (Erhvervsministeriet, 2017) - § 7, stk. 7
20 (Erhvervsministeriet, 2017) - § 8, stk. 1
21 Se bilag 6
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Der afgrænses for effekten af implementeringen af IFRS 9 i koncernregnskaber. I finansielle koncerner i Dan-

mark er der ofte flere forskellige finansielle og ikke-finansielle virksomheder i koncernerne22. Den koncern-

mæssige effekt af implementeringen af IFRS 9 i andre virksomheder end dansk registrerede pengeinstitutter

vil der afgrænses for, hvorfor der for koncernregnskaber i dansk registrerede pengeinstitutter ligeså vil af-

grænses fra. Dette skyldes at der for børsnoterede pengeinstitutter er krav om at koncernregnskabet skal

aflægges i overensstemmelse med IFRS, men at moderselskaberne i alle pengeinstitut-koncerner aflægges i

overensstemmelse med RBEK.

IFRS 9 omfatter regnskabsmæssig behandling af finansielle instrumenter. Finansielle instrumenter er kon-

trakter eller transaktioner der resulterer i, at der er for den ene part i kontrakten eller transaktionen efter-

følgende er et aktiv og for den anden part er en forpligtelse eller et egenkapitals instrument.23 Der er i inde-

værende opgave afgrænset fra finansielle instrumenter der ikke vedrører kreditfaciliteter. Således omfatter

nærværende opgave:

- Udlån

- Uudnyttede kreditfaciliteter

- Garantier

4 Regnskabsteori

4.1 Grundlæggende krav til årsrapporten
Grundlæggende krav til årsrapporten for pengeinstitutter i Danmark er reguleret i FIL §§ 183 – 200, IAS 1 og

IASBs begrebsramme.24

FIL §§ 183 – 200 omfatter de grundlæggende krav til udarbejdelsen af årsrapporten i de finansielle virksom-

heder, herunder krav om efterlevelse af det retvisende billede (generalklausulen)25mv.  IAS 1 dækker defini-

tionen af det retvisende billede som det er implementeret i FIL §§ 186 – 187.

International Accounting Standards Comitee (herefter ”IASC”)26 udarbejdede en begrebsramme i 1989 som

løbende er vedligeholdt af IASB27. Begrebsrammen har blandt andet til formål at sikre struktur og kontinuitet

i hvordan nye internationale regnskabsstandarder udarbejdes, godkendes og implementeres.28

22 Eksempelvis Danske Bank-koncernen og Alm. Brand-koncernen
23 (EY, 2018) – Del 3, kapitel 43, side 3388
24 (PwC, 2018) – kapitel 3, side 172 (afsnit 3.1)
25 (Erhvervsministeriet, 2017) – §§ 186 – 187
26 (Deloitte, 2019) – Tidligere udsteder af de internationale regnskabsstandarder, blev i 2001 erstattet af IASB
27 (Elling, 2017) – kapitel 5, side 196
28 (PwC, 2018) – kapitel 3, side 174 (afsnit 3.1.2.1)
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Begrebsrammen fra IASB målretter, at regnskabsstandarder udarbejdes efter investorernes informationsbe-

hov i en grundtanke om, at der er lighed mellem investorernes informationsbehov og de øvrige regnskabs-

brugere. Dette er ikke direkte overensstemmende med grundtankerne i FIL, der er udarbejdet med udgangs-

punkt i en større gruppe af regnskabsbrugere med forskellige informationsbehov.29

Begrebsrammen er opdelt i fem niveauer, omfattende:

- Niveau 1: Brugernes informationsbehov

- Niveau 2: Kvalitative egenskaber

- Niveau 3: Definition af elementer

- Niveau 4: Indregning og måling

- Niveau 5: Klassifikation og præsentation

Ovenstående er i begrebsrammen indarbejdet som et deduktivt system, der samlet udformer de grundlæg-

gende forudsætninger til regnskabsstandarderne.30 Disse grundlæggende forudsætninger er ligeså imple-

menteret i FIL31.

4.1.1 Brugernes informationsbehov32

Begrebsrammen tager udgangspunkt i regnskabsbrugernes informationsbehov. Der er naturligt forskellige

informationsbehov for de enkelte regnskabsbrugere, hvilket skyldes formålet med regnskabsbrugerens brug

af finansielle informationer, såvel som de enkelte regnskabsbrugeres regnskabsmæssige kompetencer, og

økonomiske indsigt. Forskelligheden i regnskabsbrugernes informationsbehov omtales som det heterogene

informationsbehov. Formålet med regnskabsregulering er at dække de primære regnskabsbrugeres informa-

tionsbehov, udarbejde regnskabsstandarder der dækker fællesbehovet i det heterogene informationsbehov.

4.1.2 Kvalitative egenskaber33

Finansiel information bør helt grundlæggende besidde relevans og validitet for at skabe den fornødne nytte-

værdi hos de primære regnskabsbrugere og imødekomme informationsbehovet.

Relevans af finansiel information, er et udtryk for at den finansielle information kan gøre en forskel for regn-

skabsbrugers økonomiske beslutningstagen. Relevans kan deles i to:

29 (PwC, 2018) – kapitel 3, side 174 (afsnit 3.1.2.1)
30 (Elling, 2017) – kapitel 5, side 197 & 220 – 221
31 (Erhvervsministeriet, 2017) – § 188
32 (Elling, 2017) – kapitel 5, side 199 – 204
33 (Elling, 2017) – kapitel 5, side 204 – 212
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- Prognoseværdi: Information der kan anvendes til brug for prognoseformål. Investorer og kreditorer

kan have en interesse i at danne forventninger til virksomhedernes fremtidige finansielle perfor-

mance.

- Bekræftelsesværdi: Information der kan anvendes til at bekræfte de tidligere dannede forventninger,

eller ændre forventningerne som følge af opdatering af de finansielle informationer der tidligere har

været til rådighed.

Validitet af finansiel information, er et udtryk for at den finansielle information er troværdig og udtrykker de

økonomiske begivenheder der har en indflydelse på, det man ved bestemmelserne i regnskabsstandarderne

ønsker at måle, herunder at formål og praksis er overensstemmende. Validitet kan deles i tre:

- Fuldstændighed: Information skal dække al information om de økonomiske begivenheder der har

indflydelse på, det man ved bestemmelserne i regnskabsstandarderne ønsker at måle.

- Neutralitet: Information skal ikke vildlede eller misvise de økonomiske begivenheder i de finansielle

informationer, man ønsker at præsentere.

- Fejlfrihed: Information skal i videst muligt omfang være nøjagtige, trods skønnede værdier.

Herudover er der kvalitative egenskaber der kan have en forstærkende effekt på de finansielle informationer,

herunder sammenligneligheden, konsistensen, verificérbarheden, rettidigheden og forståeligheden. Disse

understøtter alle at den finansielle information imødekommer informationsbehovet.

Forud for ovenstående er generalklausulen i IAS 1, om det retvisende billede som påkræver nedenstående:

- Supplerende oplysninger hvis de, mangel på ikke-påkrævede oplysninger, ikke giver et retvisende

billede af virksomhedens aktiviteter og finansielle stilling.

- Fravigelighed fra den gældende regnskabsregulering, hvis regnskabsreguleringen hindrer for at imø-

dekomme kravet om, at regnskabet skal give et retvisende billede af virksomhedens aktiviteter og

finansielle stilling.

Begrebsrammens niveau 2 definerer endvidere to tærskelværdier nye regnskabsstandarder skal efterleve:

- Væsentlighed34: Regnskabsreguleringen skal være af væsentlig karaktér for den primære regnskabs-

bruger.

- Nytteværdi > omkostninger: Nytteværdien for regnskabsbruger skal overstige omkostningen for

regnskabsproducent.

34 I tilknytning til dette er Finanstilsynets vurdering af væsentlighed i regnskaber, anvendt i deres regnskabskontroller,
beskrevet i kapitel 5.3 i indeværende opgave.
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4.1.3 Definition af elementer35

Niveau 3 definerer delelementerne i regnskabet, herunder aktiver, forpligtelser og egenkapital. Begrebsram-

men omfatter ikke definition af delelementer i resultatopgørelsen, men kun balancen.

Balancen i et regnskab består af aktiver, forpligtelser og egenkapital. Disse er defineret nedenfor:

Aktiver Citat: ”Et aktiv er en af virksomheden kontrolleret ressource som følge af tidligere begi-

venheder, og hvorfra fremtidige økonomiske fordele forventes at tilgå virksomheden”36

Forpligtelser Citat: ”En forpligtelse er en aktuel forpligtelse der hidrører fra tidligere begivenheder,

hvis indfrielse forventes at medføre afståelse af fremtidige økonomiske fordele”37

Egenkapital Citat: ”Egenkapital er den forskelsværdi, der fremkommer, når man fra alle virksomhe-

dens aktiver trækker alle dens forpligtelser”38

Ovenstående er implementeret i RBEK § 37

4.1.4 Indregning og måling39

Grundlæggende for at økonomiske begivenheder kan indregnes gælder, at de skal have passeret kravene i

begrebsrammens niveau 3. I tillæg hertil lægges der yderligere to grundlæggende krav til indregningen i be-

grebsrammens niveau 4:

- Det skal være sandsynligt at fremtidige økonomiske fordele vil til- eller fragå virksomheden

- Måling skal kunne foretages validt

Ovenstående er implementeret i RBEK § 38, stk. 1 & 2

4.1.5 Klassifikation og præsentation40

Begrebsrammens sidste niveau omfatter retningslinjer for hvordan den finansielle information der skal imø-

dekomme informationsbehovet,  skal  klassificeres  og præsenteres.  For  dette  gør  sig  altid  to  kriterier  gæl-

dende:

- Klassifikation skal være relevant for regnskabsbrugernes informationsbehov

- Klassifikation skal være præsenteret i homogene klasser

35 (Elling, 2017) kapitel 5, side 212 – 214
36 (Elling, 2017) – kapitel 5, side 212
37 (Elling, 2017) – kapitel 5, side 212
38 (Elling, 2017) – kapitel 5, side 212
39 (Elling, 2017) – kapitel 5, side 215
40 (Elling, 2017) – kapitel 5, side 219 – 220
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Som følge af dette er der blandt andet i RBEK § 4, stk. 1 implementeret skemakrav udformet i RBEK bilag 3 &

4.

4.2 Regnskabsparadigme

I dette afsnit vil de det præstationsorienterede- og det formueorienterede regnskabsparadigme blive beskre-

vet. I tilknytning hertil vil indpasningen af IAS 39 og IFRS 9 heri blive vurderet.

4.2.1 Det præstationsorienterede regnskabsparadigme41

Det præstationsorienterede regnskabsparadigme anser virksomheden som en ”transformationsproces”42.

Det skal forstås at virksomhedens driftsaktiviteter som måles over resultatopgørelsen skal have primær be-

tydning for regnskabet, og herefter at balancen får sekundær betydning for regnskabslæser.

Den præstationsorienterede regnskabsbruger vil have et primært fokus på virksomhedens resultater, og

gerne anvende resultatopgørelsen til analytiske formål. Den præstationsorienterede regnskabsbruger fore-

trækker kostprismodellen anvendt på balancen, så der ikke er værdireguleringer der skaber ”støj” i deres

analyser af driftsaktivitetens økonomiske virkninger43.

De primære regnskabsbrugere af de eksterne regnskaber er investorer og kreditorer44. Disse regnskabsbru-

gere foretrækker til brug for deres analytiske formål det præstationsorienterede regnskabsparadigme. Ind-

tjeningsevnen er særligt i fokus for disse regnskabsbrugere45.

Finansielle instrumenter efter IAS 39 såvel som IFRS 9 indregnes ved første indregning til dagsværdi, med

efterfølgende måling til amortiseret kostpris med fradrag for akkumulerede af- og nedskrivninger46. Under

IAS 39 blev der foretaget nedskrivninger ved konstaterede tab modsat IFRS 9, hvor der foretages nedskriv-

ninger til forventede tab. Det betyder, at nedskrivninger under IFRS 9 foretages tidligere end de gjorde under

IAS 39.

Nedskrivninger betragtes som udgangspunkt af den præstationsorienterede regnskabsbruger som ”støj” i

resultatopgørelsen. Dog vil realiserede tab (afskrevne fordringer) have en interesse for den præstationsori-

enterede regnskabsbruger, da disse tab ikke blot er en værdiregulering, men endeligt tabt. Den præstations-

orienterede regnskabsbruger vil betragte endeligt afskrevne fordringer som en transaktion i driftsaktiviteten.

41 (Elling, 2017) – kapitel 3, side 81-140
42 (Elling, 2017) – kapitel 3, side 82
43 (Elling, 2017) – kapitel 3, side 84
44 (Elling, 2017) – kapitel 3, side 84
45 (Elling, 2017) – kapitel 3, side 85
46 Se kapitel 6 i indeværende opgave, hvor indregning og måling af finansielle instrumenter under IAS 39 og IFRS 9 er
beskrevet.
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4.2.2 Det formueorienterede regnskabsparadigme47

Det formueorienterede regnskabsparadigme betragter virksomheden som et ”væksthus for aktiver”48. For-

skydningen i nettoaktiver / totalindkomsten er fokus for den formueorienterede regnskabsbruger. Totalind-

komsten er i regnskabsregulering defineret som stigningen i egenkapitalen49.

Som følge heraf er balancen primært fokus og resultatopgørelsen er sekundært, modsat det præstationsori-

enterede regnskabsparadigme. Den formueorienterede anvender regnskabet til vurdering af balancestruk-

tur, soliditet og likviditet. Den formueorienterede regnskabsbruger foretrækker dagsværdimodel frem for

kostpris, for at få det mest retvisende billede af egenkapitalen og totalindkomsten.

FT vil for pengeinstitutter være en formueorienteret regnskabsbruger, der har fokus på kapitaldækning.

Dette er udmønstret i de stramme kapitalkrav der er stillet i den finansielle regulering, herunder FIL, CRR og

Basel III.50

Den formueorienterede regnskabsbruger foretrækker som udgangspunkt nedskrivninger tidligst muligt, for

at præsentere den mest retvisende egenkapital på balancedagen. Overgangen fra IAS 39 til IFRS 9 er derfor

en ændring der imødekommer principperne i det formueorienterede regnskabsparadigme, eftersom ned-

skrivningerne foretages tidligere til de forventede tab fremfor konstaterede tab.

4.3 Væsentlig fejlinformation
Med ”Væsentlig fejlinformation” menes der risikoen for at finansielle informationer bliver præsenteret, ind-

regnet eller målt væsentligt forkert i regnskabet. En fejl eller udeladelse af oplysninger i et regnskab vurderes

at være væsentligt hvis korrektionen af dette ville resultere i at regnskabsbrugeres økonomiske beslutnings-

tagen, på baggrund af regnskabet, ville have været en anden51.

Fejl i regnskaber kan forekomme på en af nedenstående fejltyper:52

4.3.1 Forkert regelsæt53

Der er flere forskellige regnskabsreguleringer gældende for forskellige typer af virksomheder og finansielle

rapporter. Alt afhængigt af den regnskabsregulering man aflægger regnskab efter, er der forskellige regn-

skabsregler. Hvis der aflægges efter et forkert regelsæt, vil der i tilknytning til dette være nogle forskellige

47 (Elling, 2017) – kapitel 4, side 141-194
48 (Elling, 2017) – kapitel 4, side 142
49 (Elling, 2017) – kapitel 4, side 143
50 Bilag 4, kommentar ADO-12
51 (Finanstilsynet, 2008) – afsnit 2, side 1 – 3
52 (Finanstilsynet, 2008) – afsnit 3, side 5 – 12
53 (Finanstilsynet, 2008) – afsnit 3, side 6
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oplysningskrav, skemakrav samt indregnings- og målingsbetingelser, hvilket kan være en kilde til fejl i regn-

skabet.

I Fondsrådets overvejelser og afvejninger ved vurdering af væsentligheden af fejlinformation vurderes an-

vendelsen af forkerte regelsæt i sig selv at være en væsentlig fejl, uagtet om dette medfører væsentlige fejl

i oplysningskrav, skemakrav, indregning eller måling, som afledt af forskellene mellem regnskabsreglerne i

de forskellige regelsæt.

4.3.2 Mangler i årsrapportens bestanddele54

Afhængigt af det gældende regelsæt, er der krav til hvilke bestanddele der skal indgå i årsrapporten, herun-

der eksempelvis;

- Ledelsesberetning

- Ledelsespåtegning

- Revisionspåtegning

- Resultatopgørelse

- Balance

- Egenkapitalopgørelse

- Pengestrømsopgørelse

- Noter

Ovenstående eksempler er ikke alle påkrævet under alle de forskellige regnskabsreguleringer, men blot ek-

sempler på årsrapportens bestanddele.

I Fondsrådets overvejelser og afvejninger ved vurdering af væsentligheden af fejlinformation vurderes alle

manglende bestanddele i årsrapporten at være en væsentlig fejl.

4.3.3 Fejlagtig indregning, måling eller klassifikation55

Fejl ved indregning, måling eller klassifikation i regnskaber forekommer, når der er uoverensstemmelse mel-

lem de gældende regnskabsregler og den regnskabsmæssige behandling af aktiver, forpligtelser, indtægter

eller udgifter.

Væsentligheden af disse fejl vurderes ved konkrete afgørelser af Fondsrådet. Her vægtes væsentligheden

særligt ud fra beløbsmæssig væsentlighed, samt hvis der er tale om en trend i fejlkilden, som vil resultere i

54 (Finanstilsynet, 2008) – afsnit 3, side 7
55 (Finanstilsynet, 2008) – afsnit 3, side 7 – 8
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kontinuerende fejl. Ved trends vil der også for fejl af mindre beløbsmæssig størrelse, vurderes at der er tale

om en væsentlig fejl.

4.3.4 Summen af ikke-væsentlige fejlinformationer56

I Fondsrådets overvejelser og afvejninger ved vurdering af væsentligheden af fejlinformation vurderes ikke

alene væsentligheden af enkeltstående fejl, men også summen af ikke-væsentlige fejlinformationer. Regn-

skaber kan vurderes at være væsentligt fejlbehæftede, på baggrund af at summen af ikke-væsentlige fejlin-

formationer tilsammen giver et ikke-retvisende billede af virksomhedens aktiviteter og finansielle stilling, i

et sådant omfang at det har en indflydelse på regnskabsbrugers økonomiske beslutningstagen.

4.3.5 Fejl eller mangler i oplysningskrav57

Formålet med oplysningskrav bestemt i de respektive regnskabsregler, er at der fra regulators side vurderes

at være oplysninger af væsentlig karaktér for regnskabsbrugernes økonomiske beslutningstagen, at disse op-

lysninger er nødvendige at oplyse.

I Fondsrådets overvejelser og afvejninger ved vurdering af væsentligheden af fejlinformation tages der højde

for væsentligheden af de påkrævede oplysninger, ud fra en konkret vurdering af de respektive regnskaber.

Væsentlighed af oplysningskravene fastsættes på baggrund af en vægtet kombineret overvejelse dækkende

nedenstående forhold:

- Beløbsstørrelse

- Oplysningens art eller karakter

- Faktiske forhold i konkrete regnskaber

Til brug for implementeringen af Fondsrådets væsentlighedsvurderinger af fejl er noteoplysninger opdelt i

nedenstående kategorier:

Anvendt regnskabs-

praksis

Fejl i anvendt regnskabspraksis vurderes ud fra en konkret vurdering af om de for-

nødne oplysninger til brug for regnskabsbrugers forståelse af indregning, måling

og klassifikation er tilstrækkelige.

Manglende beskrivelser af den anvendte regnskabspraksis er væsentligt hvis dette

relaterer sig til væsentlige dele af regnskabet.

Fejl i den beskrevne regnskabspraksis vurderes væsentligt, hvis anvendelsen af

den beskrevne praksis ville resultere i væsentlige beløbsmæssige fejl i den faktiske

anvendte regnskabspraksis.

56 (Finanstilsynet, 2008) – afsnit 3, side 9
57 (Finanstilsynet, 2008) – afsnit 3, side 9 – 12
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Forklarende noter,

der relaterer sig til

regnskabsposter

Vurderingen af væsentligheden af fejl i forklarende noteoplysninger, der relaterer

sig til regnskabsposter, vurderes i kombination med vurderingen af væsentlighe-

den af de respektive regnskabsposter.

Udeladelse af noteoplysninger vurderes væsentligt hvis der er tale om en væsent-

lig regnskabspost, men modsat ikke-væsentlige hvis der er tale om en ikke-væsent-

lig regnskabspost, eftersom der blot er tale om specifikation af ikke-væsentlige fi-

nansielle informationer.

Fejl i de præsenterede noteoplysninger på væsentlige regnskabsposter, vurderes

væsentlige hvis disse giver et misvisende billede, ud fra en konkret væsentligheds-

betragtning.58

Forklarende noter,

der giver en alterna-

tiv målingsmulighed

Vurderingen af væsentligheden af fejl i forklarende noteoplysninger, der giver en

alternativ målingsmulighed, vurderes i kombination med vurderingen af væsent-

ligheden af de respektive regnskabsposter.

Udeladelse af noteoplysninger vurderes væsentligt hvis den pågældende regn-

skabspost er beløbsmæssigt væsentlig mht. det indregnede beløb eller den beløbs-

mæssige værdi efter den alternative målingsmulighed.

Fejl i de præsenterede noteoplysninger på væsentlige regnskabsposter, vurderes

væsentlige hvis disse giver et misvisende billede, ud fra en konkret væsentligheds-

betragtning.

Risikonoter Udeladelse af noteoplysninger vurderes væsentligt, eftersom dette fratager regn-

skabsbrugere væsentlig information, og forringer muligheden for at forstå den øv-

rige finansielle information i regnskabet.

Fejl i de præsenterede noteoplysninger på væsentlige regnskabsposter, vurderes

væsentlige hvis disse giver et misvisende billede, ud fra en konkret væsentligheds-

betragtning. Der vægtes her oplysningernes art og karaktér samt faktiske forhold

højere end beløbsmæssige størrelser.

58 (Finanstilsynet, 2008) – afsnit 3, side 10 – 11: Finanstilsynet har specifikt givet et eksempel på at der her kunne være
tale om fejl i fordelingen af nedskrivninger mellem individuelle og gruppevise nedskrivninger. Notatet fra Finanstilsy-
net blev skrevet i 2008, og derfor under de gamle nedskrivningsregler i IAS 39. Der skrives specifik i notatet: ”Ligeledes
vil fejl, der giver et misvisende billede af en væsentlig regnskabsposts underliggende sammensætning, blive anset som
værende væsentlige, f.eks. fordelingen af nedskrivninger på udlån stammende fra henholdsvis individuelle nedskrivnin-
ger og gruppevise nedskrivninger”
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Kontrolnoter Ved kontrolnoter forstås noteoplysninger der er til brug for at regnskabsbrugere

skal kunne kontrollere ledelsen eller revisionen. Udeladelse af noteoplysninger

vurderes væsentligt, eftersom dette, fratager regnskabsbrugere denne mulighed.

Fejl i de præsenterede noteoplysninger på væsentlige regnskabsposter, vurderes

væsentlige hvis disse er vildledende. Der vægtes her oplysningernes art og karak-

tér samt faktiske forhold højere end beløbsmæssige størrelser.

5 Indregning og måling af finansielle instrumenter

5.1 IAS 39

IAS 39 var den gamle internationale regnskabsstandard for indregning og måling af finansielle instrumenter.

For regnskabsår der begynder 1. januar 2018 eller senere erstattes denne regnskabsstandard af IFRS 9.

Efter IAS 39 skulle lån og tilgodehavender indregnes ved første indregning til dagsværdi med efterfølgende

måling til  amortiseret kostpris med fradrag for nedskrivninger. Nedskrivninger blev i  IAS 39 foretaget ved

konstateret tab. Det vil sige at der blev foretaget nedskrivningstest på aktivet når der var indtruffet objektiv

indikation på værdiforringelse (herefter ”OIV”).59

RBEK baserer sig på principperne i de internationale regnskabsstandarder (IFRS & IAS). Efter RBEK § 52, stk.

2  er  krav  til  at  der  ved individuel  nedskrivning af  udlån skal  være indtruffet  OIV.  Det  er  i  RBEK bilag  1060

vejledninger til hvorledes der skulle opgøres individuelle nedskrivninger på udlån og hensættelser til tab på

garantier. RBEK Bilag 10 er udarbejdet af FT og er vejledning til danske pengeinstitutter. Der er ikke i andre

nordiske lande tilsvarende vejledning.

Efter RBEK § 53 er krav til, at der for eksponeringer der ikke er omfattet af individuel nedskrivning, skal vur-

deres gruppevist. Gruppevis vurdering foretages på grupper der har ensartede karakteristika med hensyn til

kreditrisiko. OIV blev vurderet gruppevist, og hvis indtruffet OIV for gruppen blev gruppen nedskrevet.61

5.1.1 Individuelle nedskrivninger (RBEK §52 samt bilag 10)

Individuelle nedskrivninger foretages først, når der er indtruffet OIV. Pengeinstituttet skal indhente aktuelle

økonomiske oplysninger om kunden, og konstatering af OIV skal foretages uagtet nedskrivningsbehov.62

59 (Deloitte, 2013)
60 (Finanstilsynet, 2014)
61 (IASB) – IAS 39.64
62 (Finanstilsynet, 2014) – bilag 10 pkt. 2-3
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OIV skal ved individuelle vurderinger konstateres for konsoliderede eksponeringer til indbyrdes forbundne

kunder63. Indbyrdes forbundne kunder er i CRR defineret til: ”Citat”

a) ”To eller flere fysiske eller juridiske personer, der - medmindre andet fremgår - udgør en enkelt risiko,

fordi en af dem udøver direkte eller indirekte kontrol med den anden eller de andre

b) To eller flere fysiske eller juridiske personer, hvoraf ingen udøver kontrol med den anden eller de andre

som nævnt i litra a), men som må anses for at udgøre en enkelt risiko, fordi der består sådanne ind-

byrdes forbindelser mellem dem, at der er sandsynlighed for, at hvis den ene kommer i økonomiske

vanskeligheder, navnlig finansierings- eller tilbagebetalingsvanskeligheder, vil den anden eller de an-

dre også få vanskeligheder med finansieringen eller tilbagebetalingen”64

OIV skal konstateres ved nedenstående forhold:

- Kunden er i betydelige økonomiske vanskeligheder65

- Overtræk, restancer eller kontraktbrud, medmindre disse er kortvarige66

- Lempelser i lånevilkår som følge af økonomiske vanskeligheder67

Ved individuelle nedskrivningsberegninger baseres input i beregningen sig meget på ledelsens bedste skøn.

Der skønnes over betalingsevne, realisationsværdi af sikkerheder m.v. Der er mulighed for i RBEK at foretage

en nedskrivningsberegning som et vægtet gennemsnit af forskellige scenarier for at få det mest retvisende

skøn68.  RBEK Bilag 10 skelner i  vejledningen om identifikation af OIV, mellem behandling af privat- og er-

hvervseksponeringer.

I de tilfælde hvor der er konstateret OIV på en eksponering, men der for kunden er en uudnyttet kreditfaci-

litet kunden kan udnytte, skal det betragtes som en tabsgivende kontrakt, og indarbejdes som en del af ned-

skrivningsberegningen. Der skal udarbejdes en forholdsmæssig fordeling mellem nedskrivning på udlån og

hensættelse til tab på uudnyttede kreditfaciliteter.69

Ved individuelle nedskrivningsberegninger tages højde for nedenstående forhold:

- Aktuelt træk på kreditfaciliteter

63 (Finanstilsynet, 2014) – bilag 10 pkt. 9
64 (Europa-Parlamentet og Rådet, 2013) – artikel 3, stk. 39
65 (Finanstilsynet, 2014) – bilag 10, pkt. 8. Eksempler på betydelige økonomiske vanskeligheder beskrevet i bilag 10,
pkt. 10-18
66 (Finanstilsynet, 2014) – bilag 10 pkt. 19-20
67 (Finanstilsynet, 2014) – bilag 10 pkt. 21-24
68 (Finanstilsynet, 2014) – bilag 10 pkt. 27
69 (Finanstilsynet, 2014) – bilag 10, pkt. 60
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- Betalingsevne, der estimeres på baggrund af aktuelle observationer eller eventuelt nedjusteret på

baggrund af kendte fremtidige økonomiske svagheder og varigheden bliver skønsmæssigt bestemt70

- Skøn ved realisering af kundens aktiver inden for en periode på maksimalt 5 år71

- Sikkerhedsværdier opgjort til skønnet dagsværdi på det tidspunkt sikkerheden forventes solgt. Dette

er inklusiv haircut for usikkerhed i dagsværdien72

- Alle betalinger tilbagediskonteres med den effektive rentesats for kreditfaciliteterne. For fastforren-

tede kreditfaciliteter anvendes den oprindeligt fastsatte effektive rentesats, og for variabelt forren-

tede kreditfaciliteter anvendes den aktuelle effektive rentesats73

5.1.2 Gruppevise nedskrivninger (RBEK § 53)

Kreditfaciliteter der ikke er individuelt vurderede skal jf. RBEK gruppevist vurderes74. I relation til gruppevise

nedskrivninger var nedenstående regler aktuelle for den gruppevise vurdering:

- Krav om segmentering af kreditfaciliteterne så den gruppevise vurdering bliver foretaget for grupper

af kreditfaciliteter, der har ensartede karakteristika med hensyn til kreditrisiko75.

- OIV vurderes at være indtruffet ved de gruppevise vurderinger når observerbare data indikerer fald

i fremtidige betalinger fra den pågældende gruppe, som kan måles pålideligt uden at kunne henføres

til enkelte kreditfaciliteter76. Dette omfatter herunder:

o Gruppevis forværring af betalingsmønstret på kreditfaciliteterne77

o Gruppevis ændring af forhold, der erfaringsmæssigt har sammenhæng med misligholdelse78

Ved gruppevist indtruffet OIV skulle der foretages en nedskrivningsberegning for gruppen efter samme regler

som der er gældende for individuelle nedskrivningsberegninger.79 Hvis der ikke er konstateret individuelt

eller gruppevist OIV foretages ej nedskrivning.

70 (Finanstilsynet, 2014) – bilag 10, pkt. 50 – 51
71 (Finanstilsynet, 2014) – bilag 10, pkt. 50
72 (Finanstilsynet, 2014) – bilag 10, pkt. 52
73 (Finanstilsynet, 2014) – § 52, stk. 4
74 (Finanstilsynet, 2014) – § 53, stk. 1
75 (Finanstilsynet, 2014) – § 53, stk. 2
76 (Finanstilsynet, 2014) – § 53, stk. 3
77 (Finanstilsynet, 2014) – § 53, stk. 3, pkt. 1
78 (Finanstilsynet, 2014) – § 53, stk. 3, pkt. 2
79 (Finanstilsynet, 2014) – § 53, stk. 4 – 5
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Til beregning af gruppevise nedskrivninger og identifikation af OIV for grupper, har flere pengeinstitutter

tidligere anvendt Lokale Pengeinstitutters (herefter ”LOPI”) model for opgørelse af gruppevise nedskrivnin-

ger. Denne model er oplyst i anvendt regnskabspraksis for flere pengeinstitutter at være anvendt for 2017,

herunder Fynske Bank A/S og Lollands Bank A/S.

5.2 Implementering af IFRS 9 i ÆRBEK

IFRS 9 har erstattet den tidligere internationale regnskabsstandard IAS 39. Hvor der førhen blev foretaget

nedskrivninger efter konstateret tab, når OIV var indtruffet, bliver der efter IFRS 9 foretaget nedskrivninger

efter forventet tab. Det vil sige, at der som udgangspunkt vil være en nedskrivning på alle eksponeringer ved

første indregning.

Det forventede tab beregnes ved følgende formel:80

∗ ∗ =

Nedskrivninger er i IFRS 9 stadieopdelt. Der bliver nedskrevet efter nedenstående tre stadier:81

- Stadie 1: Ved første indregning af en facilitet indregnes forventet 12 måneders tab i nedskrivninger.

Faciliteten fastholdes i stadie 1 ved fravær af betydelig stigning i kreditrisiko.82 Såfremt en kreditfa-

cilitet ved første indregning ikke opfylder kriterierne for stadie 3 vil denne kreditfacilitet starte i be-

handles regnskabsmæssigt efter stadie 1.

- Stadie 2: Hvis kreditrisikoen for en facilitet efterfølgende stiger betydeligt i forhold til kreditrisikoen

på tidspunktet for første indregning, overføres faciliteten til stadie 2, hvor der indregnes et forventet

livstidstab for faciliteten.83

- Stadie 3: I stadie 3 er der for eksponeringen indtrådt objektive indikationer på kreditforringelse (her-

efter ”OIK”), hvor der som i stadie 2 indregnes en nedskrivning svarende til det forventede kredittab

80 (EY, 2018) – Del 3, kapitel 50, side 3794 (simplificeret)
81 (Deloitte, 2018) – side 103
82 (Finanstilsynet, 2017) - § 51, stk. 2
83 (Finanstilsynet, 2017) - § 51, stk. 3

Stadie 1 Stadie 2 Stadie 3

à Stigning af kreditrisiko
ß Reduktion af kreditrisiko
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for restløbetiden.84 Renteindtægten på det finansielle aktiv i stadie 3 sker på baggrund af aktivets

nettoværdi efter modregning af foretagne nedskrivninger, mens renteindtægten i stadie 1 og 2 be-

regnes på baggrund af aktivets bruttoværdi.85

Implementeringen af IFRS 9 har forankret sig i ÆRBEK. Det er her anført hvilke forhold der skal betragtes som

væsentlige stigninger i kreditrisikoen og hvornår der skal konstateres OIK. Herudover er i ÆRBEK defineret

stadie 2-svag som et ”fjerde stadie” i supplement til de 3 i IFRS 9. Stadie 2-svag skal i præsentation af regn-

skabet præsenteres som en integreret del af stadie 2. Stadie 2-svag er kendetegnet ved kreditrisikoen er

steget som beskrevet under stadie 2 og kundens betalingsevne er kendetegnet ved betydelige svaghedstegn.

Her indregnes et forventet livstidstab for faciliteten, men med krav om individuel vurdering efter princip-

perne for stadie 3.86 RBEK Bilag 10, som ændret ved ÆRBEK bilag 1 skelner i vejledningen om identifikation

af stadievandringer, mellem behandling af privat- og erhvervseksponeringer.

De under IAS 39 gruppevise nedskrivninger er erstattet af nedskrivninger efter stadie 1 og 287, og de under

IAS 39 individuelle nedskrivninger er erstattet af nedskrivninger efter stadie 3.88

5.2.1 Stadie 1 (ÆRBEK bilag 1, ny bilag 10)

Stadie 1 omfatter finansielle instrumenter, hvor der ikke er sket en betydelig stigning i kreditrisikoen siden

første indregning. Dette betyder ikke at kreditrisikoen skal være uændret, men at der enten er sket en for-

bedring af kreditværdigheden, eller at stigningen i kreditrisikoen ikke er betydelig.

For dette stadie beregnes et forventet tab (herefter ”ECL”) for de kommende 12 måneder, og derfor tilpasses

formlen for ECL, så der benyttes sandsynligheden for misligholdelse inden for 12 måneder (herefter ”PD12”).

PD12 er en procentuel faktor opgjort på baggrund af historiske data. Der opgøres den statistiske sandsynlig-

hed for misligholdelse inden for en 12 måneders periode for den pågældende kreditfacilitet.

Tab ved misligholdelse (herefter ”LGD”) opgøres som tabsprocenten ved misligholdelse. Denne faktor esti-

meres på baggrund af statistiske oplysninger om typen af kreditfacilitet.

Eksponering ved misligholdelse (herefter ”EAD”) opgøres som den samlede eksponering, med tillæg for mer-

udnyttelse af uudnyttede kreditfaciliteter og garantier. Merudnyttelsen af uudnyttede kreditfaciliteter og

garantier indregnes i EAD ved anvendelse af konverteringsfaktoren (herefter ”CF”). Konverteringsfaktoren er

84 (Finanstilsynet, 2017) - § 52, stk. 3
85 (Finanstilsynet, 2017) - § 79, stk. 2-3
86 (Finanstilsynet, 2017) – bilag 3 (ny bilag 10) pkt. 72
87 (Finanstilsynet, 2017) - § 51, stk. 1
88 (Finanstilsynet, 2017) - § 52, stk. 1
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i defineret i Basel kravene til andelen af den nuværende uudnyttede kredit der ville være trukket ved det

forventede tidspunkt for misligholdelse.89

5.2.2 Stadie 2 (ÆRBEK bilag 1, ny bilag 10)

Stadie 2 omfatter finansielle instrumenter, hvor der er sket en betydelig stigning i kreditrisikoen siden første

indregning. En vurdering af betydelig stigning i kreditrisiko, foretages på baggrund af nedenstående forhold:90

- Væsentlig ændring i betalingsevne / -vilje

- Væsentlig ændring i boniteten af garantistillere og kautionister

- Faktisk eller forventet ændring af kredit rating

- Brud på særlige betingelser i kreditaftaler (covenants)

- Væsentlige ændringer i kreditrisikoen knyttet til debitors aktiver

- Væsentlige ændringer i prissætning af nye bevillinger til debitoren

- Overtræk og restancer

For stadie 2 og 2-svag beregnes ECL pr. ydelse i  den kontraktuelle løbetid for faciliteten og summeres pr.

facilitet. Der anvendes derfor sandsynligheden for misligholdelse i den kontraktuelle levetid (herefter

”PDLiv”). PDLiv vil som udgangspunkt være større end PD12, som følge af perioden hvori debitor kan mislig-

holde kontrakten er større. Hvis ingen ændringer i kreditvurderingen af debitor i facilitetens løbetid vil PDLiv

som udgangspunkt falde, indtil den kontraktuelle restløbetid er 12 måneder eller derunder, hvorefter PDLiv

og PD12 vil være lig hinanden.91

Forskellen mellem stadie 2 og 2-svag nedskrivninger, er at stadie 2-svag nedskrivninger beregnes ved indivi-

duel vurdering i lighed med stadie 392. Stadie 2-svag eksponeringer er eksponeringer hvor der er konstateret

en væsentlig stigning i kreditrisikoen (stadie 2), men hvor der samtidig vurderes at være betydelige svagheds-

tegn ved debitors betalingsevne93. Udgangspunktet for betydelige svaghedstegn, er kendetegnet ved en

PD12 over 5% uden at der er indtruffet OIK94.

Forskellen mellem PD12 og PDLiv vil som udgangspunkt falde jo kortere levetiden på aktivet er. Hvis aktivets

levetid er på 12 måneder eller herunder, vil disse være ens.

89 (EU, 2013) – Article 3, stk. 56
90 (Finanstilsynet, 2017) – bilag 3 (ny bilag 10) pkt. 3
91 (EY, 2018) – Del 3, kapitel 50, side 3832
92 (Finanstilsynet, 2017) – bilag 3 (ny bilag 10) pkt. 72
93 (Finanstilsynet, 2017) – bilag 3 (ny bilag 10) pkt. 66
94 (Finanstilsynet, 2017) – bilag 3 (ny bilag 10) pkt. 71
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LGD og EAD opgøres på samme måde som de opgøres i stadie 1. For stadie 2-svag hvor nedskrivningsbereg-

ningerne skal udarbejdes efter principperne for stadie 3 vil LGD og EAD opgøres i lighed med denne.

5.2.3 Stadie 3 (ÆRBEK bilag 1, ny bilag 10)

Stadie 3 omfatter finansielle instrumenter hvor der er indtruffet OIK (kreditforringet). Vurdering af OIK fore-

tages på baggrund af nedenstående forhold:95

- Om debitor er i betydelige økonomiske vanskeligheder

- Kontraktbrud (overtræk, restancer og brud på covenants)

- Bevilling af lempelser på lånevilkår som følge af økonomiske vanskeligheder

- Sandsynlig konkurs

For stadie 2-svag eksponeringer skal pengeinstituttet foretage en vurdering af om der er indtruffet OIK96.

Denne vurdering skal pengeinstituttet foretage på baggrund af aktuelle økonomiske oplysninger, og manglen

herpå må ikke føre til, at der ikke konstateres OIK97. Hertil gælder endvidere at hvis der er indtruffet OIK på

én kreditfacilitet, gælder dette også for de øvrige kreditfaciliteter til denne kunde98.

Ved stadie 3 eksponeringer foretages nedskrivningsberegningerne individuelt. Individuelle nedskrivninger

skal foretages til forventet tab for den kontraktuelle løbetid for faciliteterne99. Der er modsat IAS 39 her ikke

mulighed for, men krav til en vægtet scenarieberegning af nedskrivningen100. Der er krav til 3 scenarier:101

95 (Finanstilsynet, 2017) – bilag 3 (ny bilag 10) pkt. 23-44
96 (Finanstilsynet, 2017) – bilag 3 (ny bilag 10) pkt. 13
97 (Finanstilsynet, 2017) – bilag 3 (ny bilag 10) pkt. 17
98 (Finanstilsynet, 2017) – bilag 3 (ny bilag 10) pkt. 21
99 (Finanstilsynet, 2017) – bilag 3 (ny bilag 10) pkt. 75
100 (Finanstilsynet, 2017) – bilag 3 (ny bilag 10) pkt. 73
101 Bemærk at her er der tale om at der under IFRS 9 i ÆRBEK er krav om scenarievægtning, hvilket blot var en mulig-
hed under IAS 39 i RBEK.
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Ikke tabsscenarie102 Salgsscenarie103 Tabsscenarie104

Ved en vægtet scenariebereg-

ning af nedskrivning skal der som

minimum være et scenarie hvor

pengeinstituttet ikke realiserer et

tab. Kendetegnet ved dette sce-

narie vil være:

- Betalingsevner dækker

hele den kontraktuelle

løbetid

- Sikkerhedsværdier ind-

lægges til ”langsigtet

værdi”105

Salgsscenariet er det scenarie

der vægtes højest i scenariebe-

regningen. Kendetegnet ved

dette scenarie vil være:

- Debitors økonomiske si-

tuation forudsættes

uændret, uden decideret

sammenbrud (tabsscena-

riet).106

- Der skal tages højde for

sandsynlig akkord ved re-

finansieringen, realisa-

tion af sikkerhederne og

debitors konkurs.107

- Sikkerheder og betalings-

evner skal værdiansæt-

tes til skønnet dags-

værdi.108

Ved en vægtet scenariebereg-

ning af nedskrivning skal der som

minimum være et scenarie hvor

pengeinstituttet realiserer et tab.

Kendetegnet ved dette scenarie

vil være:

- Utilstrækkelige betalings-

evner

- Sikkerhedsværdier ind-

lægges til skønnet

tvangsrealisations-

værdi.109

Pengeinstituttet kan ikke undlade at opgøre det forventede tab som følge af kompleksiteten af opgørelsen. I

disse situationer skal pengeinstituttet foretage en opgørelse af ECL på baggrund af ledelsens kvalificerede

skøn.110

102 (Finanstilsynet, 2017) – bilag 3 (ny bilag 10) pkt. 49
103 (Finanstilsynet, 2017) – bilag 3 (ny bilag 10) pkt. 83-92
104 (Finanstilsynet, 2017) – bilag 3 (ny bilag 10) pkt. 49
105 (Finanstilsynet, 2017) – bilag 3 (ny bilag 10) pkt. 86
106 (Finanstilsynet, 2017) – bilag 3 (ny bilag 10) pkt. 83
107 (Finanstilsynet, 2017) – bilag 3 (ny bilag 10) pkt. 84
108 (Finanstilsynet, 2017) – bilag 3 (ny bilag 10) pkt. 85-92
109 (Finanstilsynet, 2017) – bilag 3 (ny bilag 10) pkt. 86
110 (Finanstilsynet, 2017) – bilag 3 (ny bilag 10) pkt. 53
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5.2.4 Kreditforringet ved første indregning (ÆRBEK)
Ved ”Kreditforringet ved første indregning” menes, at der allerede ved første indregning af kreditfaciliteten

er konstateret OIK, og at denne derfor skal behandles efter reglerne for stadie 3 allerede ved første indreg-

ning og ikke stadie 1.

6 Præsentation og oplysningskrav af finansielle instrumenter

Krav til præsentationsformalia i danske pengeinstitutters regnskaber er reguleret i RBEK. Præsentationen i

resultatopgørelse og balance skal følge balanceskema i RBEK bilag 4 (resultatopgørelse) og bilag 3 (ba-

lance)111. Regnskabsposter i disse skematiske krav der relaterer sig til udlån, uudnyttede kreditfaciliteter,

garantier samt nedskrivninger og hensættelser til tab herpå, skal benævnes med nedenstående beskrivelse:

- Udlån og andre tilgodehavender til amortiseret kostpris

- Hensættelser til tab på garantier

- Andre hensatte forpligtelser112

- Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender m.v.113

Oplysningskrav i årsregnskabet for de danske pengeinstitutter er reguleret i RBEK §§ 83 – 130. Heriblandt er

nedenstående oplysningskrav der relaterer sig til udlån, uudnyttede kreditfaciliteter, garantier samt nedskriv-

ninger og hensættelser til tab herpå. Til beskrivelse af oplysningskravene i RBEK for pengeinstitutter er an-

vendt modelårsrapport fra Deloitte114 og regnskabshåndbogen for pengeinstitutter fra PwC115, som begge

vurderes at være eksperter på regnskabsmæssig regulering af pengeinstitutter:

111 (Finanstilsynet, 2014) - § 4, stk. 1
112 Eksempelvis hensættelse til tab på uudnyttede kreditfaciliteter og garantier
113 Omfatter også hensættelser til tab på uudnyttede kreditfaciliteter og garantier og afskrivninger uden forudgående
nedskrivninger
114 (Deloitte, 2019)
115 (PwC, 2018)
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RBEK § Beskrivelse af Deloittes modelregnskab PwCs fortolkning

af hvem dette

krav gælder116

§ 88 b

(ÆRBEK)

Der  er  i  Deloittes  modelregnskab sammenkoblet en lang række oplys-

ningskrav fra RBEK og ÆRBEK der alle relaterer sig til finansielle risici, og

RBEKs implementering af IFRS 7.117 Til imødegåelse af oplysningskravet i

RBEK § 88 b, som ændret ved ÆRBEK § 1, pkt. 13 er der i modelregnska-

bet indarbejdet en oplysning i tabelformat, i denne note om finansielle

risici, der er opbygget som en matrix med nedenstående oplysninger:118

Rating Stadie

1

Stadie

2

Stadie

3

Kreditforringet ved

første indregning

I alt

I supplement til ovenstående noterer Deloitte at regnskabet skal inde-

holde en beskrivelse af den anvendte ratingmodel, så regnskabsbruger

kan forstå boniteten af de enkelte eksponeringer.

Noten skal opgøres som den samlede krediteksponering og være opgjort

før nedskrivninger og hensættelser. Den samlede krediteksponering op-

gøres som summen af:119

- Udlån til amortiseret kostpris

- Uudnyttede kreditfaciliteter

- Garantier

Alle danske pen-

geinstitutter

§ 91

(RBEK)

Oplysningen skal omfatte udlån til amortiseret kostpris såvel som udlån

til dagsværdi. Deloitte bemærker i deres modelregnskab at der ikke er

krav om en samlet opgørelse for udlån, men at man kan vælge at splitte

specifikationen op for de to regnskabsposter til to særskilte opgørel-

ser.120

Alle danske pen-

geinstitutter

§ 93

(RBEK)

Deloittes modelregnskab specificerer udlånene i branchefordelingen i en

procentuel fordeling af de samlede udlån.121

Alle danske pen-

geinstitutter

116 (PwC, 2018) – kapitel 4 side 213 – 219 (afsnit: 4.2.1.2 Præsentation og oplysninger)
117 (Deloitte, 2019) – note 3 side 58 – 70
118 (Deloitte, 2019) – note 3 side 60
119 (Deloitte, 2019) – note 3 side 59
120 (Deloitte, 2019) – note 17 side 86
121 (Deloitte, 2019) – note 17 side 86
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RBEK § Beskrivelse af Deloittes modelregnskab PwCs fortolkning

af hvem dette

krav gælder

§ 93 a

(ÆRBEK)

Modelregnskabet indeholder såvel tekstbeskrivelser som oplysninger i

tabelformat for at beskrive den maksimale kreditrisiko før og efter ned-

skrivninger og hensættelser, beskrivelse af sikkerheder og kreditværdi-

heden i tilknytning hertil.

Noteoplysningerne i modelregnskabet indeholder ikke nogen stadieop-

deling, men opdeles til gengæld på rating.122

Alle børsnoterede

danske pengein-

stitutter123

§ 99

(ÆRBEK)

Modelregnskabet har i tekstformat beskrevet metode og forudsætninger

for opgørelsen af dagsværdien for de finansielle instrumenter der er målt

til amortiseret kostpris. Der er i tillæg hertil i tabelformat lavet en sam-

menligning mellem dagsværdi og amortiseret kostpris, fordelt på regn-

skabsposter i overensstemmelse med skemakravet i RBEK.124

Alle børsnoterede

danske pengein-

stitutter

§§ 107 –

107 a

(ÆRBEK)

Der  er  i  modelregnskabet  indarbejdet  oplysningerne krævet  i  RBEK §§

107 – 107 a i anvendt regnskabspraksis.125 Kravet er ændret i ÆRBEK § 1,

pkt. 19 – 20.

Alle danske pen-

geinstitutter

122 (Deloitte, 2019) – note 3 side 62 – 64
123 Det skal bemærkes at der i ny RBEK § 93 a står ”En virksomhed, som har værdipapirer optaget til handel på et regu-
leret marked i et EU/EØS-land, og som ikke udarbejder koncernregnskab…” Der er dermed en undtagelse for at udar-
bejde denne noteoplysning, hvis og såfremt det børsnoterede pengeinstitut udarbejder et koncernregnskab.
124 (Deloitte, 2019) – note 43 side 106
125 (Deloitte, 2019) – note 1 side 46 – 51



Side 34 af 120

RBEK § Beskrivelse af Deloittes modelregnskab PwCs fortolkning

af hvem dette

krav gælder

§ 108

(ÆRBEK)

Modelregnskabet fra Deloitte indeholder en noteoplysning der indehol-

der en primo til ultimo afstemning af nedskrivninger på udlån, hensæt-

telse til tab på garantier & uudnyttede kreditfaciliteter og øvrige aktiver

til amortiseret kostpris. Der er i modelregnskabet lavet tre særskilte op-

gørelser.

Opgørelserne af nedskrivningerne på udlån og øvrige aktiver samt hen-

sættelserne til tab på garantier & uudnyttede kreditfaciliteter er stadie-

opdelt, og indeholder nedenstående specifikke punkter udviklingen i

nedskrivningerne og hensættelserne:

- Nedskrivninger / hensættelser primo

- Nye nedskrivninger / hensættelser, netto

- Tidligere nedskrevet / hensat, nu endelig tabt

- Overførsler til stadie 1

- Overførsler til stadie 2

- Overførsler til stadie 3

- Andre bevægelser

Deloitte har i tilknytning til noten bemærket at ovenstående bevægelser

kan udspecificeres yderligere i de konkrete eksempler.126 Andre bevæ-

gelser end de ovenstående ville være primoreguleringen ved ændring af

anvendt regnskabspraksis i forbindelse med overgangen fra den gamle

regnskabspraksis under IAS 39 til den nye under IFRS 9.

Alle danske pen-

geinstitutter

7 Eksempelberegning

I dette afsnit vil jeg foretage eksempelberegninger for at illustrere forskellene indregnings- og målekriteri-

erne i IAS 39 og IFRS 9:

- Gruppevise nedskrivninger / stadie 1, 2 & 2-svag

- Individuelle nedskrivninger / stadie 3

126 (Deloitte, 2019) – note 13 side 81 – 82
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Formålet med eksempelberegningerne er at illustrere forskellene i de regnetekniske mekanismer mellem de

to regnskabsstandarder, herunder at udpege hvilke elementer i beregningerne der indeholder ledelsesmæs-

sige skøn, og dermed hvor usikkerheden ved måling af kredit faciliteterne ligger. Det herudover skal afspejles

af eksempelberegningerne hvordan ændring i kreditrisiko og træk på kreditfaciliteter påvirker noteoplysnin-

ger. Påvirkning af noteoplysninger vil kun gennemgås for IFRS 9 nedskrivningerne, og ikke IAS 39 eftersom

kravene er forskellige og påvirkningen af IAS 39 oplysningerne ikke har relevans for de efterfølgende analyser.

I eksempelberegningerne vil stadie 2-svag nedskrivninger sammenholdes til de tidligere gruppevise nedskriv-

ninger trods stadie 2-svag skal vurderes individuelt. Dette vil de som følge af, at de under IAS 39 ikke blev

individuelt vurderet. Dette er blot en af flere forskelle der vil afspejles i eksempelberegningerne.

Eksempelberegningerne vil tage udgangspunkt i nogle helt fiktive kreditvurderinger, og nogle helt fiktive kre-

ditfaciliteter som et pengeinstitut kunne have. Dog vil hele forløbet for kreditfaciliteterne og ændringer i

kreditvurderingen blive argumenteret og forklaret. Der vil foretages eksempelberegninger for en privatek-

sponering, for at imødekomme problemformuleringen der retter sig mod mindre pengeinstitutter, og at der

i mindre pengeinstitutter primært er privateksponeringer. Der ses i eksempelberegningen bort fra nedskriv-

ningernes effekt på løbende renteindtægter, eventuelle privatøkonomiske forhold der ikke er beskrevet som

antagelser, samt amortisering af låneomkostninger, for at simplificere beregningerne. Ligeså er kun PD an-

vendt med decimaltal, for at forsimple beregningen. Dette skyldes at PD12 antages under 1% for kunder med

en god bonitet.127

7.1 Stiftelse af kundeforhold mellem privatperson og pengeinstitut (1. januar 2018)
Anders Andersen128 (herefter ”AA”) bliver kunde i Kunde Bank129 (herefter ”KB”). AA er enlig mand uden børn.

Det antages, at AA ikke er indbyrdes forbundet med øvrige kunder i KB, med henvisning til bestemmelserne

i CRR artikel 3, stk. 39.

127 Det løbende ydelsesforløb på kreditfaciliteterne i eksempelberegningerne er beskrevet i bilag 9 i indeværende op-
gave.
128 Den fiktive private debitor anvendt i eksempelberegningen
129 Den fiktive bank anvendt i eksempelberegningen



Side 36 af 120

Det antages at KB anvender FTs rating-model til kreditvurdering af kunder. Denne model er sammenfattet

nedenfor:130

Rating 3 Kunder med utvivlsomt god bonitet

Rating 2A Kunder med normal bonitet

Rating 2B Kunder som ikke opfylder kriterierne for 2A, men som ikke har væsentlige svaghedstegn

Rating 2C Kunder med væsentlige131 svaghedstegn, uden at der dog er OIV/OIK

Rating 1 Kunder med OIV/OIK

7.2 Nedskrivning ved første indregning (31. januar 2018)
AA ansøger om et boliglån i forbindelse med sit ejerboligkøb af Jensensvej 1, 2000 Frederiksberg132 (herefter

”AA Ejendom”). I denne forbindelse har AA dokumenteret nedenstående aktuelle privatøkonomiske oplys-

ninger til KB til brug for deres kreditvurdering:

- Årlig bruttoløn på 400.000 i sin løn som Financial controller

- Månedligt rådighedsbeløb på 7.000 kr. på baggrund af et konkret budget over faste omkostninger.

- Privat opsparing på 150.000

- Pensionsopsparing på 80.000 i Kunde Pensionskasse (herefter ”KP”)

- 26 år gammel, og uddannet cand.merc.aud ved CBS

- Gældsfri før boligkøbet

AA Ejendom har en markedsværdi på 1.000.000 kr. som AA ansøger om finansiering ved:

- 80% (800.000 kr.) realkreditlån i Kunde Realkredit (herefter ”KR”). KR er ikke økonomisk forbundet

til KB på nogen vis. Kontraktuel løbetid på 30 år som et serielån133 uden afdragsfrihed, med månedlige

ydelser der betales ultimo måneden første gang 28. februar 2018.

- 15% (150.000 kr.) boliglån i KB. Kontraktuel løbetid på 5 år som et serielån uden afdragsfrihed, med

månedlige ydelser der betales ultimo måneden første gang 28. februar 2018.

130 (Finanstilsynet, 2016) – side 1
131 Det skal bemærkes at der her omtales ”væsentlige svaghedstegn” og ikke ”betydelige svaghedstegn” som derimod
anvendes i definitionen af stadie 2-svag i ÆRBEK. Der er ikke i den finansielle regulering nogen direkte sammenhæng
mellem rating 2C og 2-svag. Dette kan ligeså ses i praksis i de offentliggjorte regnskaber for 2018 at pengeinstitutterne
også har nedskrevet efter reglerne for de øvrige stadier i IFRS 9. Se eksempelvis årsregnskabet for 2018 for Møns Bank
A/S og Salling Bank A/S.
132 Den fiktive ejendom den fiktive private debitor køber
133 (MONEYBANKER, 2019) – Ved et serielån forstås et lån der har et fast afdrag over lånets kontraktuelle løbetid. Ydel-
serne vil falde henover lånets levetid, som følge af lavere rentebetalinger.
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- 5% (50.000 kr.) egenfinansiering

På baggrund af dette vurderer KB konkret en kreditvurdering af AA, særligt på nedenstående parametre i

overensstemmelse med FTs rating-model:

- Månedligt rådighedsbeløb efter boligkøbet antages at være uændret, ved at nuværende lejeomkost-

ninger ved leje af nuværende bolig antages at være lig fremtidige løbende ydelser på kreditfacilite-

terne.

- Gældsfaktor på 2,38134 ved den samlede gæld på 950.000 kr.

- Aktiver efter boligkøb på 1.180.000 kr., og dermed samlet privat formue på 230.000 kr.

I henhold til FTs rating-model overholder ovenstående kravene til en rating 2A135. Der er ikke i FTs rating-

model defineret grænseværdier for rating 3, blot at dette er en ”utvivlsomt god bonitet”. Det antages at KB

ud fra en konkret kreditvurdering af AA giver en rating 3. På baggrund af statistiske historiske data i KB, gives

ligeså en PD12 på 0,1% og en PDLiv 1%.

Det antages at der gives 1. prioritets ejerpant i ejendommen til KR og 2. prioritets ejerpant til KB. Den nomi-

nelle værdi af pantene pålyder lånenes værdi.

7.2.1 IAS 39 nedskrivninger
Nedskrivningsreglerne i RBEK under IAS 39 var baseret på identifikation af individuelt eller gruppevist OIV

eller ej. Der skal derfor fra KBs side foretages en vurdering om der er individuelt OIV eller ej, hvilket ud fra

rating kan konstateres at der ikke er.

Ved AA er der tale om en kunde hvis kreditfaciliteter ikke bliver individuelt vurderet, hvorfor disse skal vur-

deres gruppevist. I denne forbindelse skal KB foretage en segmentering af kreditporteføljen så kreditfacilite-

terne bliver vurderet gruppevist med faciliteter med lignende kreditrisiko. Det antages at KB opererer med 3

grupper:136

1. Offentlige myndigheder

2. Privatkunder (AA vil indgå som en privatkunde)

3. Erhvervskunder

134 Gældsfaktor er et nøgletal anvendt i vurderingen af kreditkvaliteten i Finanstilsynets ratingmodel. Nøgletallet be-
regnes ved: æ  (FindBank, 2017)
135 (Finanstilsynet, 2016) – side 4 – 5
136 (Fynske Bank A/S, 2018), (Lollands Bank A/S, 2018) – Fynske Bank & Lollands Bank anvendte i 2017 denne gruppe-
opdeling til opgørelse af de gruppevise nedskrivninger. Begge institutter baserede ligeså deres segmentering på Lokale
Pengeinstitutters segmenteringsmodel for opgørelse af makroøkonomiske forhold til identifikation af gruppevist OIV
og opgørelse af gruppevise nedskrivninger.
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AA har en god bonitet og en god rating. Alt andet lige vil denne kunde trække den gruppevise bonitet og

betalingsevne op, hvilket kan have to effekter på de gruppevise nedskrivninger:

- Forbedring af betalingsevnen vil resultere i større tilbagebetalingsevne i gruppen, som vil indregnes

i gruppen som en reduktion af de gruppevise nedskrivninger

- Forbedringen af betalingsevnen kan understøtte, at der ikke er OIV for gruppen og derfor ikke fore-

tages en gruppevis nedskrivning.

7.2.2 IFRS 9 nedskrivninger
KB har bevilliget én kreditfacilitet til AA. Der er ikke siden kreditgivningen sket nogen betydelig stigning i

kreditrisikoen, hvorfor denne facilitet skal nedskrives efter reglerne for stadie 1.

Der er i denne forbindelse skøn ved nedenstående input til beregningen af ECL:

- PD: Skønnet på baggrund af statistiske historiske data. Til denne beregning vil der anvendes 0,1%, da

der i stadie 1 skal nedskrives et forventet tab i de kommende 12 måneder.

- LGD: Skønnet tabsprocent ved misligholdelse af lånet. Der er taget pant i fast ejendom for hele lånets

værdi, dog med foranstående faciliteter svarende til 80% af ejendommens værdi. Det antages at KB

anvender et haircut på sikkerhed i fast ejendom på 20%. I tillæg hertil indgår i LGD en vurdering af

eventuelle betalingsevner debitor betaler ved en potentiel misligholdelse. Det antages at der ud fra

en konkret vurdering forventes at tabe 50.000 kr. ved en eventuel misligholdelse. LGD udgør derfor

33% ( . )

- CF: Skønnet merudnyttelse af kreditfaciliteten. Dette er ikke aktuelt for denne facilitet, hvor der ikke

er nogen uudnyttet del af kreditfaciliteten.

- EAD: Svarer til det udestående lån, med tillæg af merudnyttelse af uudnyttede kreditfaciliteter. EAD

udgør 150.000 kr. i dette konkrete tilfælde.

På baggrund af ovenstående kan ECL beregnes:

0,1% ∗ 33% ∗ 150.000 = 50

Der skal i forbindelse med kreditgivningen derfor foretages en nedskrivning allerede ved første indregning

på 50 kr. ved de konkrete antagelser.

Efterlevelse af notekrav i ÆRBEK, vil betyde at ovenstående har nedenstående effekt på noteoplysninger:
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§ 88 b: Eksponeringer fordelt på ratingklasser (opgjort før nedskrivninger)

Rating Stadie 1 Stadie 2 Stadie 3 Kreditforringet ved første indregning I alt

3 150.000 0 0 0 150.000

I alt 150.000 0 0 0 150.000

§ 91: Løbetidsfordeling af udlån (opgjort til regnskabsmæssig værdi)

Forfald Kr.

Til- og med 3 måneder 7.500

3 måneder til 1 år 22.500

1-5 år 119.950

I alt 149.950

§ 93: Fordeling af udlån på brancher (opgjort til regnskabsmæssig værdi)

Branche Kr.137

Private 149.950

I alt 149.950

§ 93 a: Kreditrisiko og sikkerheder

Den maksimale kreditrisiko udgør 150.000 kr., fordelt på kreditkvaliteten præsenteret i noten der efterlever

notekravet i RBEK § 88b, som ændret i ÆRBEK § 1, pkt. 13.

Der er taget sikkerhed i fast ejendom for 100% af krediteksponeringen, hvilket består af 2. prioritets ejerpant.

Der er ikke finansielle aktiver der er kreditforringede på balancetidspunktet.

137 Der er i RBEK ikke defineret hvilken enhed denne fordeling skal præsenteres i. i praksis bliver dette gjort forskelligt,
nogle i % andre i kr.
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§ 99: Dagsværdi af finansielle instrumenter målt til amortiseret kostpris

Amortiseret

kostpris

Dagsværdi

Udlån og amortiseret kostpris 149.950 150.000

I alt 149.950 150.000

§§ 107 – 107 a: Kreditrisikostyring

Praksis for nedskrivningsberegning og stadievandringer beskrives. Denne noteoplysning påvirkes ikke af ud-

viklingen i kreditkvaliteten for de enkelte kreditfaciliteter, men beskriver blot pengeinstituttets praksis for

behandling af nedskrivninger, identifikation af stadievandringer, metode for individuel vurdering m.v.

§ 108: Nedskrivninger på udlån til amortiseret kostpris

Stadie 1 Stadie 2 Stadie 3 Kreditforringet ved første ind-

regning

I alt

Nedskrivninger primo 0 0 0 0 0

Nye nedskrivninger, netto 50 0 0 0 50

I alt 50 0 0 0 50

7.3 Betydelig stigning i kreditrisikoen samt uudnyttede kreditfaciliteter (28. februar 2018)
AA bliver gift og flytter sammen med Bente Bentsen138 (herefter ”BB”). Parret flytter ind i AA Ejendom. BB er

også kunde i KB, men er gældsfri. Efter brylluppet vil AA og BB efter reglerne i CRR artikel 3, stk. 39, litra b

vurderes at være indbyrdes forbundne kunder. I forbindelse med brylluppet ansøger parret om en kassekre-

dit til at kunne betale sine omkostninger til brylluppet, som er budgetteret til 150.000 kr. Betaling af disse

omkostninger forfalder først 15. marts 2018. KB bevilliger en kassekredit på 100.000 kr. med udløb 31. januar

2019. De resterende bryllupsomkostninger bliver finansieret af parrets egen opsparing. Den overskydende

kreditfacilitet på 50.000 kr. indeholdt i kassekreditten er dækning af potentielle uventede omkostninger par-

ret måtte have.

Som følge af dette opdaterer KB deres registrering af aktuelle økonomiske oplysninger på husstanden til

nedenstående:

138 Den fiktive private debitors kone anvendt i eksempelberegningen
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- To personer i husstanden

- Husstandens samlede årlige indkomst før skat udgør 472.000 kr. (det antages at BB er studerende

uden arbejde og på en SU sats for udeboende SU, ca. 6.000 kr. om måneden139)

- Månedligt rådighedsbeløb efter brylluppet antages at være uændret, ved at BBs månedlige indtæg-

ter efter skat dækker hendes tillæg til husstandens faste udgifter.

- AA er 26 år og færdiguddannet cand.merc.aud. og BB er 24 år og studerer cand.merc.aud.

- Der antages at der efter denne éne måned er afdraget på begge lån forholdsvist ift. deres kontraktu-

elle løbetid. Restgæld er derfor 945.278 kr. Dette vil svare til en gældsfaktor på 2,00

- Det antages at rådighedsbeløbene er brugt, og opsparing og pension er uændret. Det antages at BB

ikke har nogen bankindeståender eller pension. Der er ikke sket nogle væsentlige udsving i boligmar-

kedet der giver anledning til at revurdere værdiansættelsen af AA Ejendom fra den markedsværdi

der var handlet til 31. januar 2018. Aktiverne vil derfor være uændret 1.180.000 kr.

- Uudnyttede kreditfaciliteter i form af kassekreditten i KB udgør 100.000 kr.

I henhold til FTs rating-model overholder ovenstående ikke kravene til en rating 2A140. Dette skyldes at hus-

standen nu består af et par og ikke kun én person. Kravet til det månedlige rådighedsbeløb ved rating 2A for

én person er 5.000 kr., men for et par er dette 8.500 kr. Det antages at husstanden ingen restancer, overtræk

eller på anden vis ikke overholder sine forpligtelser i kreditaftalerne. Derfor antages det også at kundefor-

holdet forløber sig ”planmæssigt” som er kravet for rating 2B. KB reducerer husstandens rating til 2B fra 3.

Denne ændring i rating er baseret på en ændring i debitors betalingsevne, når vurderingen er foretaget på

baggrund af det månedlige rådighedsbeløb. Der skal foretages en konkret vurdering af om der er sket en

betydelig stigning i kreditrisikoen på de eksisterende kreditfaciliteter hvor der endnu ikke har været en stig-

ning i kreditrisikoen, i dette tilfælde boliglånet. Det antages at der ved en konkret vurdering vurderes at være

sket en betydelig stigning i kreditrisikoen.

På baggrund af statistiske historiske data i KB, gives en PD12 på 3% og en PDLiv 8% for boliglånet, og en PD12

på 2% og en PDLiv 2% for kassekreditten. PD værdier er steget som svar på stigningen i kreditrisikoen set i

ændring i rating. Lavere PD12 og PDLiv for kassekreditten end boliglånet er som resultat af at den kontraktu-

elle løbetid er kortere end 12 måneder, og perioden til den sandsynlige misligholdelse er kortere, og eftersom

den er under 12 måneder er PD12 og PDLiv ens.

139 (Uddannelses- og forskningsministeriet, 2019) – der er anvendt SU sats for 2019, afrundet til 1.000 kr. for at simpli-
ficere eksempelberegningerne
140 (Finanstilsynet, 2016) – side 4 – 5
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7.3.1 IAS 39 nedskrivninger
KB skal revurdere om, der er individuelt OIV eller ej, hvilket ud fra rating kan konstateres at der ikke er.

Kreditfaciliteter bliver stadig ikke individuelt vurderet, hvorfor disse skal vurderes gruppevist.

AA har en svagere bonitet dog uden at have væsentlige svaghedstegn med en rating 2B. Afhængigt af boni-

teten hos øvrige privatkunder i KB vil dette have forskellige effekter på de gruppevise nedskrivninger:

- Hvis den vægtede gennemsnitlige rating, af de gruppevist vurderede kunder, ligger med en bedre

bonitet end 2B vil AA trække betalingsevnen ned. Dog vil det være en situation hvor der kreditporte-

føljen har en høj kreditkvalitet og derfor vil der antageligt ikke være konstateret OIV for gruppen, og

AA har ikke væsentlige svaghedstegn i sin økonomi, hvorfor AA antageligt ikke vil resulterer i konsta-

tering af OIV hvor der ikke var konstateret OIV i før.

- Hvis den vægtede gennemsnitlige rating har en dårligere bonitet end 2B vil AA trække betalingsevne

op. Dog er den individuelle betalingsevne lavere end ved tidligere gruppevise vurdering, og vil trække

mindre i den positive retning end tidligere.

7.3.2 IFRS 9 nedskrivninger
KBs samlede eksponering mod AA udgøres af to kreditfaciliteter. Ét boliglån og én kassekredit. Der er siden

bevillingen af boliglånet sket en betydelig stigning i kreditrisikoen på denne facilitet, hvorfor denne skal ned-

skrives efter reglerne for stadie 2. Kassekreditten derimod er bevilliget til den nuværende kreditværdighed,

og er derfor påvirket af ændringen i kreditvurderingen. Hensættelse til tab på kassekreditten skal derfor op-

gøres efter reglerne for stadie 1.

Der er i denne forbindelse skøn ved nedenstående input til beregningen af ECL ved boliglånet:

- PD: Skønnet på baggrund af statistiske historiske data. Til denne beregning vil der anvendes 8%, da

der i stadie 2 skal nedskrives et forventet tab i facilitetens fulde kontraktuelle løbetid.

- LGD: Skønnet tabsprocent ved misligholdelse af lånet. Der er taget pant i fast ejendom for hele lånets

værdi, dog med foranstående faciliteter svarende til 80% af ejendommens værdi. Det antages at KB

anvender et haircut på sikkerhed i fast ejendom på 20%. I tillæg hertil indgår i LGD en vurdering af

eventuelle betalingsevner debitor betaler ved en potentiel misligholdelse. Det antages at der ud fra

en konkret vurdering forventes at tabe 100.000 kr. ved en eventuel misligholdelse. LGD udgør derfor

68% ( . )
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- Konverteringsfaktor (herefter ”CF”)141: Skønnet merudnyttelse af kreditfaciliteten. Dette er ikke ak-

tuelt for denne facilitet, hvor der ikke er nogen uudnyttet del af kreditfaciliteten.

- EAD: Svarer til det udestående lån, med tillæg af merudnyttelse af uudnyttede kreditfaciliteter. EAD

udgør 147.500 kr. i dette konkrete tilfælde.

På baggrund af ovenstående kan ECL beregnes:

8% ∗ 68% ∗ 147.500 = 8.024

Der skal derfor ske en overførsel af stadie 1 nedskrivningerne i forbindelse med vandringen. Dette udgjorde

50 kr. Der skal herudover indregnes nye nedskrivninger i stadie 2 svarende til 7.974 kr.142

Skøn ved nedenstående input til beregningen af ECL ved kassekreditten vil være:

- PD: Skønnet på baggrund af statistiske historiske data. Til denne beregning vil der anvendes 2%.

- LGD: Skønnet tabsprocent ved misligholdelse af lånet. Der er ikke taget sikkerhed i forbindelse med

kreditgivningen, så LGD vil her udelukkende bestå af en vurdering af eventuelle betalingsevner debi-

tor betaler ved en potentiel misligholdelse. Det antages at der ud fra en konkret vurdering forventes

at tabe 5.000 kr. ved en eventuel misligholdelse. LGD udgør derfor 8% ( . )

- CF: Skønnet merudnyttelse af kreditfaciliteten. Det antages at ledelsens bedste skøn for en merud-

nyttelse af uudnyttede kreditfaciliteter er 60%. Dette er baseret på at debitor faktuelt skal udnytte

50%, plus et tillæg på kontraktens løbetid.

- EAD: Svarer til det udestående lån, med tillæg af merudnyttelse af uudnyttede kreditfaciliteter. EAD

udgør 60.000 kr. i dette konkrete tilfælde.

På baggrund af ovenstående kan ECL beregnes:

2% ∗ 8% ∗ 60.000 = 96

Der skal derfor ved kreditgivningen af denne kassekredit allerede ved første indregning, hensættes til tab på

den uudnyttede kreditfacilitet. Denne hensættelse udgør 96 kr.

141 Denne faktor anvendes til at estimere fremadskuende oplysninger om uudnyttede kreditfaciliteter og garantier, til
opgørelsen af LGD og EAD
142 Ny ECL på 8.024 kr. – tidligere nedskrivninger på faciliteten 50 kr. = 7.974 kr.
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Efterlevelse af notekrav i ÆRBEK, vil betyde at ovenstående har nedenstående effekt på noteoplysninger:

§ 88 b: Eksponeringer fordelt på ratingklasser (opgjort før nedskrivninger)

Rating Stadie 1 Stadie 2 Stadie 3 Kreditforringet ved første indregning I alt

2B 100.000 147.500 0 0 247.500

I alt 100.000 147.500 0 0 247.500

§ 91: Løbetidsfordeling af udlån (opgjort til regnskabsmæssig værdi)

Forfald Kr.

Til- og med 3 måneder 7.500

3 måneder til 1 år 22.500

1-5 år 109.476

I alt 139.476

§ 93: Fordeling af udlån på brancher (opgjort til regnskabsmæssig værdi)

Branche Kr.

Private 139.476

I alt 139.476

§ 93 a: Kreditrisiko og sikkerheder

Den maksimale kreditrisiko udgør 247.500 kr., fordelt på kreditkvaliteten præsenteret i noten der efterlever

notekravet i RBEK § 88b, som ændret i ÆRBEK § 1, pkt. 13.

Der er taget sikkerhed i fast ejendom for 147.500 af krediteksponeringen, hvilket består af 2. prioritets ejer-

pant.

Der er ikke finansielle aktiver der er kreditforringede på balancetidspunktet.
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§ 99: Dagsværdi af finansielle instrumenter målt til amortiseret kostpris

Amortiseret

kostpris

Dagsværdi

Udlån og amortiseret kostpris 139.476 147.500

I alt 139.476 147.500

§§ 107 – 107 a: Kreditrisikostyring

Uændret.

§ 108: Nedskrivninger på udlån til amortiseret kostpris (siden 31. januar 2018)

Stadie 1 Stadie 2 Stadie 3 Kreditforringet ved første ind-

regning

I alt

Nedskrivninger primo 50 0 0 0 50

Nye nedskrivninger, netto 0 7.974 0 0 7.974

Overførsler til stadie 2 -50 50 0 0 0

I alt 0 8.024 0 0 8.024

§ 108: Hensættelse til tab på uudnyttede kreditfaciliteter (siden 31. januar 2018)

Stadie 1 Stadie 2 Stadie 3 Kreditforringet ved første ind-

regning

I alt

Nedskrivninger primo 0 0 0 0 0

Nye nedskrivninger, netto 96 0 0 0 96

I alt 96 0 0 0 96

7.4 Træk på uudnyttede kreditfaciliteter (15. marts 2018)
Der bliver betalt bryllupsomkostninger der som forventet androg 150.000 kr. Herefter er den ændringen til

parrets økonomiske situation antaget ændret på nedenstående forhold alene:

- Gæld udgør nu 995.278 kr. og den private opsparing er nu 0 kr.

- Gældsfaktor er nu 2,11

- Uudnyttede kreditfaciliteter udgør 50.000 kr.
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- Aktiver  er  nedbragt  med  de  100.000  kr.  der  har  været  i  privat  opsparing.  Aktiver  er  nu  samlet

1.080.000 kr.

PD estimat antages uændret.

7.4.1 IAS 39 nedskrivninger
Der er ikke sket en væsentlig ændring af kreditkvaliteten, eftersom der ingen ændring i rating er foretaget.

Som følge af dette vil der ej heller være indtruffet individuelt OIV, og ej heller være en væsentlig ændring i

vurderingen af gruppevist OIV eller eventuelle gruppevise nedskrivninger.

7.4.2 IFRS 9 nedskrivninger
Ovenstående har udelukket en påvirkning på den regnskabsmæssige behandling af kassekreditten. Skøn ved

nedenstående input til beregningen af ECL her vil være ændret af:

- PD: Uændret

- LGD: Skønnet tabsprocent ved misligholdelse af lånet. Der er ikke taget sikkerhed i forbindelse med

kreditgivningen, så LGD vil her udelukkende bestå af en vurdering af eventuelle betalingsevner debi-

tor betaler ved en potentiel misligholdelse. Det antages at der ud fra en konkret vurdering forventes

at tabe 5.000 kr. ved en eventuel misligholdelse. LGD udgør derfor 8% ( . )

- CF: Skønnet merudnyttelse af kreditfaciliteten. Det antages at ledelsens bedste skøn for en merud-

nyttelse af uudnyttede kreditfaciliteter er 30%. Dette er baseret på at debitor ikke forventer at have

en merudnyttelse i den kontraktuelle løbetid, med tillæg for usikkerhed.

- EAD: Svarer til det udestående lån, med tillæg af merudnyttelse af uudnyttede kreditfaciliteter. EAD

udgør 65.000 kr. i dette konkrete tilfælde.

På baggrund af ovenstående kan ECL beregnes:

2% ∗ 8% ∗ 65.000 = 104

Det tidligere hensatte tab på kassekreditten skal nu efter trækket på kassekreditten reguleres. Ny ECL er

beregnet til 104 kr., mod de tidligere 96 kr., og derfor skal reguleringen resultere i en driftspåvirkning på en

omkostning på 8 kr.

Den tidligere hensættelse var beregnet på baggrund af en EAD på 60.000 kr. Der er nu trukket 50.000 kr.,

som derfor skal præsenteres som et udlån. Der skal derfor overføres 80 kr.143 fra  hensættelser  til  tab på

143 .
.

∗ 96 = 80
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uudnyttede kreditfaciliteter til nedskrivninger på udlån, da dette skal overføres forholdsmæssigt. Denne be-

vægelse har ikke nogen driftseffekt.

Driftseffekten skal igen fordeles forholdsmæssigt ift. det faktiske træk på kreditfaciliteten og EAD. Den aktu-

elle EAD er på 65.000 kr. og faktisk træk på 50.000 kr. Med en ECL på i alt 104 kr., vil der derfor ikke være

yderligere nedskrivninger på udlånet, så nedskrivningen forbliver på 80 kr.144 Hele driftspåvirkningen kan

herved henføres til hensættelser til tab på uudnyttede kreditfaciliteter.

Udbetalingen har ikke indflydelse på alle noterne relateret til kreditrisiko, men nedenstående effekt:

§ 91: Løbetidsfordeling af udlån (opgjort til regnskabsmæssig værdi)

Forfald Kr.

Til- og med 3 måneder 7.500

3 måneder til 1 år 72.420

1-5 år 109.476

I alt 189.396

§ 93: Fordeling af udlån på brancher (opgjort til regnskabsmæssig værdi)

Branche Kr.

Private 189.396

I alt 189.396

§ 99: Dagsværdi af finansielle instrumenter målt til amortiseret kostpris

Amortiseret

kostpris

Dagsværdi

Udlån og amortiseret kostpris 189.396 197.500

I alt 189.396 197.500

144 .
.

∗ 104 = 80
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§ 108: Nedskrivninger på udlån til amortiseret kostpris (siden 28. februar 2017)

Stadie 1 Stadie 2 Stadie 3 Kreditforringet ved første ind-

regning

I alt

Nedskrivninger primo 0 8.024 0 0 8.024

Træk på uudnyttede kreditfa-

ciliteter

80 0 0 0 80

I alt 80 8.024 0 0 8.104

§ 108: Hensættelse til tab på uudnyttede kreditfaciliteter (siden 28. februar 2017)

Stadie 1 Stadie 2 Stadie 3 Kreditforringet ved første ind-

regning

I alt

Nedskrivninger primo 96 0 0 0 96

Træk på uudnyttede kreditfa-

ciliteter

-80 0 0 0 -80

Nye nedskrivninger, netto 8 0 0 0 8

I alt 24 0 0 0 24

7.5 Betydelige svaghedstegn (31. maj 2018)
Parret adopterer et barn på 2 år. Barnet skal i dagsinstitution, hvilket øger husstandens samlede faste må-

nedlige omkostninger med antaget 2.000 kr. På baggrund af dette opdaterer KB nedenstående økonomiske

oplysninger i deres registreringer af husstandens aktuelle økonomiske oplysninger:

- Husstanden udgør ét par med ét barn

- Husstandens samlede årlige indkomst før skat udgør uændret 472.000 kr.

- Månedligt rådighedsbeløb udgør 5.000 kr.

- Gæld udgør nu 981.111 kr. Det er her antaget at der ingen afdrag er foretaget på kassekreditten, og

at der ingen privat opsparing. Gældsfaktor er nu 2,08

- Uudnyttede kreditfaciliteter udgør uændret 50.000 kr. i kassekreditten

- Aktiver er uændret 1.080.000 kr.
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I henhold til FTs rating-model overholder ovenstående ikke kravene til en rating 2C145. Dette skyldes at hus-

standen nu består af ét par med ét barn og ikke kun ét par. Kravet til det månedlige rådighedsbeløb ved rating

2C for ét par er 5.500 kr., men der skal hertil tillægges krav pr. barn i husstanden på 1.500 kr. pr. hjemmebo-

ende barn. Dog er gældsfaktoren lav, hvilket kan opveje i kreditvurderingen efter en konkret vurdering. Det

antages at husstanden stadig ingen restancer, overtræk eller på anden vis ikke overholder sine forpligtelser

i kreditaftalerne. Derfor antages det at KB ud fra en konkret kreditvurdering reducerer rating til 2C fra 2B,

som følge af at kunden har væsentlige svaghedstegn.

Denne ændring i rating er baseret på en ændring i debitors betalingsevne, når vurderingen er foretaget på

baggrund af det månedlige rådighedsbeløb. Der skal igen foretages en konkret vurdering af om der er sket

en betydelig stigning i kreditrisikoen på de eksisterende kreditfaciliteter hvor der endnu ikke har været en

stigning i kreditrisikoen, i dette tilfælde kassekreditten. Det antages at der ved en konkret vurdering vurderes

at være sket en betydelig stigning i kreditrisikoen.

På baggrund af statistiske historiske data i KB, gives en PD12 på 7% og en PDLiv 20% for boliglånet, og en

PD12 på 4% og en PDLiv 4% for kassekreditten. PD værdier er steget som svar på stigningen i kreditrisikoen

set i ændringen i rating. PD12 for boliglånet overstiger 5%, hvilket betyder at der er betydelige svagheder ved

kreditfaciliteten.

7.5.1 IAS 39 nedskrivninger
KB skal revurdere deres vurdering af om der er individuelt OIV eller ej, hvilket ud fra rating kan konstateres

at der ikke er.

Kreditfaciliteter bliver stadig ikke individuelt vurderet, hvorfor disse skal vurderes gruppevist.

AA har en svag bonitet med væsentlige svaghedstegn med en rating 2C. Alt andet lige vil denne kunde trække

den gruppevise bonitet og betalingsevne ned. Forværringen af betalingsevnen vil resultere i dårligere tilba-

gebetalingsevne i gruppen, som vil indregnes i gruppen som en forøgelse af de gruppevise nedskrivninger.

7.5.2 IFRS 9 nedskrivninger
KBs samlede eksponering mod AA er fortsat to kreditfaciliteter, boliglånet og kassekreditten.

Eftersom boliglånet har en PD12 over 5% er der betydelige svaghedstegn ved kreditfaciliteten, og denne skal

derfor behandles regnskabsmæssigt efter reglerne for stadie 2-svag.

145 (Finanstilsynet, 2016) – side 6
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Der er siden bevillingen af kassekreditten sket en betydelig stigning i kreditrisikoen på faciliteten, hvorfor

denne skal nedskrives efter reglerne for stadie 2.

Der er i denne forbindelse skøn ved nedenstående input til beregningen af ECL ved boliglånet:

Ikke tabsscenarie Salgsscenarie Tabsscenarie

Generelle forhold der ikke er forskelligt i scenarierne:

- CF: Skønnet merudnyttelse af kreditfaciliteten. Dette er ikke aktuelt for denne facilitet, hvor der

ikke er nogen uudnyttet del af kreditfaciliteten.

- EAD: Svarer til det udestående lån, med tillæg af merudnyttelse af uudnyttede kreditfaciliteter.

EAD udgør 140.000 kr. i dette konkrete tilfælde.

- Sikkerhed: Der er taget

pant i fast ejendom for

hele  lånets  værdi,  dog

med foranstående facili-

teter svarende til 80% af

ejendommens værdi. Det

antages at KB anvender

et haircut på sikkerhed i

fast ejendom på 10% og

at markedsværdien er

uændret. Der indlægges

en sikkerhedsværdi på

108.889 kr.146

-

- Sikkerhed: Der er taget

pant i fast ejendom for

hele  lånets  værdi,  dog

med foranstående facili-

teter svarende til 80% af

ejendommens værdi. Det

antages at KB anvender

et haircut på sikkerhed i

fast ejendom på 20% og

at markedsværdien er

uændret. Der indlægges

en sikkerhedsværdi på

8.889 kr.147

-

- Sikkerhed: Der er taget

pant i fast ejendom for

hele lånets værdi, dog

med foranstående facili-

teter  svarende til  80% af

ejendommens værdi. Det

antages at KB anvender

et haircut på sikkerhed i

fast ejendom på 30% og

at markedsværdien er

uændret. Der indlægges

en sikkerhedsværdi på 0

kr.148.

-

146 Markedsværdi på 1.000.000 kr., med haircut på 10% udgør samlet værdi 900.000 kr. Foranstående sikkerheder ud-
gør 791.111 kr. på statusdagen, hvorfor forskellen kan indregnes som sikkerhedsværdi i ECL beregningen.
147 Markedsværdi på 1.000.000 kr., med haircut på 20% udgør samlet værdi 800.000 kr. Foranstående sikkerheder ud-
gør 791.111 kr. på statusdagen, hvorfor forskellen kan indregnes som sikkerhedsværdi i ECL beregningen.
148 Markedsværdi på 1.000.000 kr., med haircut på 30% udgør samlet værdi 700.000 kr. Foranstående sikkerheder ud-
gør 791.111 kr. på statusdagen, hvorfor KBs sikkerhed ikke har nogen sikkerhedsværdi der kan indregnes i ECL bereg-
ningen.
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Ikke tabsscenarie Salgsscenarie Tabsscenarie

- Betalingsevne: Der skøn-

nes at debitor kan efter-

leve sine forpligtelser

planmæssigt, uden re-

stancer.

- Det antages at KB ud fra

en konkret vurdering

vægter dette scenarie

20% i ECL beregningen.

Dette vægtes højere end

tabsscenariet, eftersom

der ikke er OIK

- Betalingsevne: Der skøn-

nes at debitor kan efter-

leve sine forpligtelser

planmæssigt for halvde-

len af den kontraktuelle

restløbetid, af hensyn til

usikkerheden ved fremti-

dige betalingsevner ved

betydelige svaghedstegn.

Dette udgør 70.000 kr.

- Det antages at KB ud fra

en konkret vurdering

vægter dette scenarie

70% i ECL beregningen.

- Betalingsevne: Der skøn-

nes at debitor ikke kan ef-

terleve sine forpligtelser,

og dermed misligholder

kontrakten

- Det antages at KB ud fra

en konkret vurdering

vægter dette scenarie

10% i ECL beregningen.

Dette vægtes lavere end

ikke-tabsscenariet, efter-

som der ikke er OIK

På baggrund af ovenstående kan ECL beregnes:

Ikke tabsscenarie Salgsscenarie Tabsscenarie Vægtet

EAD 140.000 140.000 140.000 140.000

Sikkerhed 108.889 8.889 0 28.000

Betalingsevne 140.000 70.000 0 77.000

ECL 35.000

Der skal derfor ske en ny nedskrivning på 26.976 kr.149 Der er ikke nogen vandring, eftersom der stadig er tale

om en stadie 2 nedskrivning, blot efter reglerne for 2-svag.

Skøn ved nedenstående input til beregningen af ECL ved kassekreditten vil være:

- PD: Skønnet på baggrund af statistiske historiske data. Til denne beregning vil der anvendes 4%.

149 Ny ECL på 35.000 kr., fratrukket tidligere ECL på 8.024 kr.
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- LGD: Skønnet tabsprocent ved misligholdelse af lånet. Der er ikke taget sikkerhed i forbindelse med

kreditgivningen, så LGD vil her udelukkende bestå af en vurdering af eventuelle betalingsevner debi-

tor betaler ved en potentiel misligholdelse. Det antages at der ud fra en konkret vurdering forventes

at tabe 5.000 kr. ved en eventuel misligholdelse. LGD udgør derfor 6% ( . )

- CF: Skønnet merudnyttelse af kreditfaciliteten. Det antages at ledelsens bedste skøn for en merud-

nyttelse af uudnyttede kreditfaciliteter er 80%. Dette er baseret på at debitor på sin anden kreditfa-

cilitet har betydelige svaghedstegn.

- EAD: Svarer til det udestående lån, med tillæg af merudnyttelse af uudnyttede kreditfaciliteter. EAD

udgør 90.000 kr. i dette konkrete tilfælde.

På baggrund af ovenstående kan ECL beregnes:

4% ∗ 6% ∗ 90.000 = 216

Den tidligere ECL på kassekreditten skal nu efter stigningen i kreditrisikoen på kassekreditten reguleres. Ny

ECL er beregnet til 216 kr., mod de tidligere 104 kr., og derfor skal reguleringen resultere i en driftspåvirkning

på en omkostning på 112 kr. Dette skal fordele sig på yderligere nedskrivning af udlånet og yderligere hen-

sættelse til tab på uudnyttede kreditfaciliteter.

Før der nedskrives yderligere på faciliteten skal der ske en overførsel af stadie 1 nedskrivningerne til stadie

2.

Nye nedskrivninger på udlånet skal allokeres fra ECL forholdsmæssigt ift. faktisk træk på kreditfaciliteten og

EAD. Nye nedskrivninger vil derfor udgøre 40 kr.150 Efter samme metode skal der hensættes til tab på uud-

nyttede kreditfaciliteter forholdsmæssigt ift. den uudnyttede andel af kreditfaciliteten og EAD. Nye hensæt-

telser til tab vil derfor udgøre 72 kr.151

Efterlevelse af notekrav i ÆRBEK, vil betyde at ovenstående har nedenstående effekt på noteoplysninger:

§ 88 b: Eksponeringer fordelt på ratingklasser (opgjort før nedskrivninger)

Rating Stadie 1 Stadie 2 Stadie 3 Kreditforringet ved første indregning I alt

2C 0 240.000 0 0 240.000

I alt 0 240.000 0 0 240.000

150 .
.

∗ 216 − 80 = 40
151 .

.
∗ 216 − 24 = 72
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§ 91: Løbetidsfordeling af udlån (opgjort til regnskabsmæssig værdi)

Forfald Kr.

Til- og med 3 måneder 7.500

3 måneder til 1 år 72.380

1-5 år 75.000

I alt 154.880

§ 93: Fordeling af udlån på brancher (opgjort til regnskabsmæssig værdi)

Branche Kr.

Private 154.880

I alt 154.880

§ 93 a: Kreditrisiko og sikkerheder

Den maksimale kreditrisiko udgør 240.000 kr., fordelt på kreditkvaliteten præsenteret i noten der efterlever

notekravet i RBEK § 88b, som ændret i ÆRBEK § 1, pkt. 13.

Der er taget sikkerhed i fast ejendom for 140.000 af krediteksponeringen, hvilket består af 2. prioritets ejer-

pant.

Der er ikke finansielle aktiver der er kreditforringede på balancetidspunktet.

§ 99: Dagsværdi af finansielle instrumenter målt til amortiseret kostpris

Amortiseret

kostpris

Dagsværdi

Udlån og amortiseret kostpris 154.880 190.000

I alt 154.880 190.000

§§ 107 – 107 a: Kreditrisikostyring

Uændret.
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§ 108: Nedskrivninger på udlån til amortiseret kostpris (siden 15. marts 2018)

Stadie 1 Stadie 2 Stadie 3 Kreditforringet ved første ind-

regning

I alt

Nedskrivninger primo 80 8.024 0 0 8.104

Nye nedskrivninger, netto 0 27.016 0 0 27.016

Overførsler til stadie 2 -80 80 0 0 0

I alt 0 35.120 0 0 35.120

§ 108: Hensættelse til tab på uudnyttede kreditfaciliteter (siden 15. marts 2018)

Stadie 1 Stadie 2 Stadie 3 Kreditforringet ved første ind-

regning

I alt

Nedskrivninger primo 24 0 0 0 24

Nye nedskrivninger, netto 0 72 0 0 72

Overførsler til stadie 2 -24 24 0 0 0

I alt 0 96 0 0 96

7.6 Betydelige økonomiske vanskeligheder (31. juli 2018)
Husstanden kan ikke få rådighedsbeløbet til at dække deres forbrug. Som følge af dette dækker husstanden

sine afdrag på sin boligfinansiering med træk på den uudnyttede del af kassekreditten. Det antages, at KB

vurderer, at debitor er i betydelige økonomiske vanskeligheder, og der derfor er indtruffet OIV/OIK. Rating

ændres fra 2C til 1.

Rentebetalinger på kreditfaciliteterne antages ikke betalt via kassekreditten men gennem rådighedsbeløbet

i dette tilfælde.

7.6.1 IAS 39 nedskrivninger
KB skal revurdere deres vurdering af om der er individuelt OIV eller ej, hvilket ud fra rating kan konstateres

at der er. Som følge af dette skal AA udgå af de gruppen for de kreditfaciliteter der bliver gruppevist vurderet.

Forinden OIV blev konstateret, havde AA en rating 2C, og dermed væsentlige svaghedstegn. Tidligere har AA

reduceret den gruppevise betalingsevne, og derfor forøget de gruppevise nedskrivninger. Når AA udgår af

gruppen for at blive individuelt vurderet, vil de gruppevise nedskrivninger ligeså reduceres.

I forbindelse med opgørelse af den individuelle nedskrivning er der skøn ved nedenstående antagelser:
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- Aktuelt træk udgør samlet 187.500 kr.

- Betalingsevne: Der skønnes at debitor ikke kan efterleve sine forpligtelser planmæssigt eftersom af-

drag på boligfinansieringen aktuelt finansieres af træk på kassekreditten.

- Sikkerhed: Der er taget pant i fast ejendom for hele lånets værdi, dog med foranstående faciliteter

svarende til 80% af ejendommens værdi. Det antages at KB anvender et haircut på sikkerhed i fast

ejendom på 20% og at markedsværdien er uændret. Der indlægges en sikkerhedsværdi på 13.333

kr.152

På baggrund af dette kan nedskrivninger opgøres til:

Aktuelt træk 187.500

- Betalingsevne 0

- Sikkerhedsværdi 13.333

Nedskrivning 174.167

7.6.2 IFRS 9 nedskrivninger
KBs samlede eksponering mod AA er fortsat to kreditfaciliteter, boliglånet og kassekreditten. Eftersom der

nu er indtråt OIK på eksponeringen, skal hele eksponeringen nu behandles regnskabsmæssigt som en stadie

3 eksponering.

Der er i denne forbindelse skøn ved nedenstående input til beregningen af ECL ved boliglånet:

Ikke tabsscenarie Salgsscenarie Tabsscenarie

Generelle forhold der ikke er forskelligt i scenarierne:

- CF: Skønnet merudnyttelse af kreditfaciliteten. Det antages at ledelsens bedste skøn for en mer-

udnyttelse af uudnyttede kreditfaciliteter er 90%. Dette er baseret på at debitor er OIK

- EAD: Svarer til det faktiske træk på kreditfaciliteterne, med tillæg af merudnyttelse af uudnyttede

kreditfaciliteter. EAD udgør 230.250 kr.153 i dette konkrete tilfælde.

152 Markedsværdi på 1.000.000 kr., med haircut på 20% udgør samlet værdi 800.000 kr. Foranstående sikkerheder ud-
gør 786.667 kr. på statusdagen, hvorfor forskellen kan indregnes som sikkerhedsværdi i ECL beregningen.
153 135.000 + 52.500 + (100.000− 52.500) ∗ 90% = 230.250
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Ikke tabsscenarie Salgsscenarie Tabsscenarie

- Sikkerhed: Der er taget

pant i fast ejendom for

hele  lånets  værdi,  dog

med foranstående facili-

teter svarende til 80% af

ejendommens værdi. Det

antages at KB anvender

et haircut på sikkerhed i

fast ejendom på 10% og

at markedsværdien er

uændret. Der indlægges

en sikkerhedsværdi på

113.333 kr.154

- Betalingsevne: Der skøn-

nes at debitor kan efter-

leve sine forpligtelser

planmæssigt, uden re-

stancer.

- Det antages at KB ud fra

en konkret vurdering

vægter dette scenarie

10% i ECL beregningen.

Dette vægtes lavere end

tabsscenariet, eftersom

der er OIK

- Sikkerhed: Der er taget

pant i fast ejendom for

hele  lånets  værdi,  dog

med foranstående facili-

teter svarende til 80% af

ejendommens værdi. Det

antages at KB anvender

et haircut på sikkerhed i

fast ejendom på 20% og

at markedsværdien er

uændret. Der indlægges

en sikkerhedsværdi på

13.333 kr.155

- Betalingsevne: Der skøn-

nes at debitor ikke kan ef-

terleve sine forpligtelser

planmæssigt eftersom af-

drag på boligfinansierin-

gen aktuelt finansieres af

træk på kassekreditten.

- Det antages at KB ud fra

en konkret vurdering

vægter dette scenarie

70% i ECL beregningen.

- Sikkerhed: Der er taget

pant i fast ejendom for

hele lånets værdi, dog

med foranstående facili-

teter  svarende til  80% af

ejendommens værdi. Det

antages at KB anvender

et haircut på sikkerhed i

fast ejendom på 30% og

at markedsværdien er

uændret. Der indlægges

en sikkerhedsværdi på 0

kr.156.

- Betalingsevne: Der skøn-

nes at debitor ikke kan ef-

terleve sine forpligtelser,

og dermed misligholder

kontrakten.

- Det antages at KB ud fra

en konkret vurdering

vægter dette scenarie

20% i ECL beregningen.

Dette vægtes højere end

ikke-tabsscenariet, efter-

som der er OIK

154 Markedsværdi på 1.000.000 kr., med haircut på 10% udgør samlet værdi 900.000 kr. Foranstående sikkerheder ud-
gør 786.667 kr. på statusdagen, hvorfor forskellen kan indregnes som sikkerhedsværdi i ECL beregningen.
155 Samme forudsætning som ved den individuelle nedskrivningsberegning under IAS 39
156 Markedsværdi på 1.000.000 kr., med haircut på 30% udgør samlet værdi 700.000 kr. Foranstående sikkerheder ud-
gør 786.667 kr. på statusdagen, hvorfor KBs sikkerhed ikke har nogen sikkerhedsværdi der kan indregnes i ECL bereg-
ningen.
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På baggrund af ovenstående kan ECL beregnes:

Ikke tabsscenarie Salgsscenarie Tabsscenarie Vægtet

EAD 230.250 230.250 230.250 230.250

Sikkerhed 113.333 13.333 0 20.666

Betalingsevne 230.250 0 0 23.025

ECL 186.559

De tidligere bogførte ECL’er skal nu reguleres til samlet at udgøre samlet 186.559 kr. Reguleringen af ECL skal

allokeres forholdsmæssigt mellem nedskrivninger på udlån og hensættelser til tab på uudnyttede kreditfaci-

liteter. Forholdet opgøres på baggrund af EAD mod det faktiske træk på kreditfaciliteterne.

Før vi kan opgøre nye nedskrivninger skal der opgøres de reguleringer i ECL der ikke har nogen driftseffekt.

Dette omfatter stadievandringer og træk på uudnyttede kreditfaciliteter. Tidligere ECL’er er opgjort efter

reglerne for stadie 2 og 2-svag, hvorfor der skal ske en overførsel af tidligere ECL’er til stadie 3. Herudover er

der trukket 2.500 kr. på kassekreditten, svarende til én måneds afdrag på boliglånet. Andelen af hensættelsen

til tab relateret til denne nu trukne andel af kreditfaciliteten skal overføres fra hensættelse til tab på uudnyt-

tede kreditfaciliteter. Dette opgøres forholdsmæssigt ift. den uudyttede andel der er hensat til tab ved den

tidligere ECL og udgør dermed 6 kr.157

Nye nedskrivninger på udlån udgør derfor 116.795 kr.158 Tilsvarende vil nye hensættelser til tab på uudnyt-

tede kreditfaciliteter udgøre 34.548 kr.159

Efterlevelse af notekrav iÆRBEK, vil betyde at ovenstående har nedenstående effekt på noteoplysninger:

§ 88 b: Eksponeringer fordelt på ratingklasser (opgjort før nedskrivninger)

Rating Stadie 1 Stadie 2 Stadie 3 Kreditforringet ved første indregning I alt

2C 0 0 235.000 0 235.000

I alt 0 0 235.000 0 235.000

157 .
.

∗ 96 = 6
158 .

.
∗ 186.559 − 35.120− 6 = 116.795

159 .
.

∗ 186.559 − 96 + 6 = 34.548
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§ 91: Løbetidsfordeling af udlån (opgjort til regnskabsmæssig værdi)

Forfald Kr.

Til- og med 3 måneder 7.500

3 måneder til 1 år 28.079

I alt 35.579

§ 93: Fordeling af udlån på brancher (opgjort til regnskabsmæssig værdi)

Branche Kr.

Private 35.579

I alt 35.579

§ 93 a: Kreditrisiko og sikkerheder

Den maksimale kreditrisiko udgør 235.000 kr., fordelt på kreditkvaliteten præsenteret i noten der efterlever

notekravet i RBEK § 88b, som ændret i ÆRBEK § 1, pkt. 13.

Der er taget sikkerhed i fast ejendom for 135.000 af krediteksponeringen, hvilket består af 2. prioritets ejer-

pant.

Der er ikke finansielle aktiver der er kreditforringede på balancetidspunktet.

§ 99: Dagsværdi af finansielle instrumenter målt til amortiseret kostpris

Amortiseret

kostpris

Dagsværdi

Udlån og amortiseret kostpris 35.579 35.579

I alt 35.579 35.579

§§ 107 – 107 a: Kreditrisikostyring

Uændret.
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§ 108: Nedskrivninger på udlån til amortiseret kostpris (siden 31. maj 2018)

Stadie 1 Stadie 2 Stadie 3 Kreditforringet ved første

indregning

I alt

Nedskrivninger primo 0 35.120 0 0 35.120

Nye nedskrivninger, netto 0 0 116.795 0 116.795

Træk på uudnyttede kredit-

faciliteter

0 6 0 0 6

Overførsler til stadie 3 0 -35.126 35.126 0 0

I alt 0 0 151.921 0 151.921

§ 108: Hensættelse til tab på uudnyttede kreditfaciliteter (siden 31. maj 2018)

Stadie 1 Stadie 2 Stadie 3 Kreditforringet ved første ind-

regning

I alt

Nedskrivninger primo 0 96 0 0 96

Nye nedskrivninger, netto 0 0 34.548 0 34.548

Træk på uudnyttede kredit-

faciliteter

0 -6 0 0 -6

Overførsler til stadie 3 0 -90 90 0 0

I alt 0 0 34.638 0 34.638

7.7 Opsummering af eksempelberegning
Ovenstående eksempelberegning er opsummeret i nedenstående observationer der analytisk beskriver for-

skellene mellem IAS 39 og IFRS 9 nedskrivninger som de er implementeret i RBEK ved ÆRBEK:

- Gruppevist vurderede nedskrivninger er mere individualiserede under IFRS 9s stadienedskrivninger

end under IAS 39s gruppevise vurderinger.

- ECL ved stadie 1 omfatter nedskrivninger på eksponeringer med gode ratings, hvor der under IAS 39

som udgangspunkt ikke ville være konstateret nedskrivningsbehov. Dette afspejles dog også i lave

PD12 værdier.

- ECL ved stadie 2 opgøres på baggrund af fremadskuende økonomiske oplysninger i PDLiv værdier,

der som udgangspunkt ikke ville inddrages i IAS 39, og nedskrivningsniveauet vil alt andet lige være

større som følge heraf.
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- ECL ved stadie 2-svag er individuelt vurderet, hvorimod der i IAS 39 ville være foretaget en gruppevis

vurdering af disse kreditfaciliteter.

- ECL ved stadie 3 opgøres med en lignende metode som under IAS 39, hvor eneste væsentlige forskel

udgøres af krav om scenarievægtning i IFRS 9, som ikke er til stede i IAS 39.

- Ledelsesmæssige skøn foretages i højere grad i ECL beregningerne som følge af de fremadskuende

økonomiske oplysninger der estimeres til opgørelse af PD12, PDLiv, LGD og CF værdier.

- Flere ændringer i debitorers økonomiske forhold kan resultere i bevægelser i nedskrivningssaldi efter

IFRS 9 som ikke har nogen driftseffekt (træk på uudnyttede kreditfaciliteter, stadievandring m.fl.).

Dette bør afspejles i noteoplysningerne for at efterleve krav i ny RBEK § 108, stk. 3160, hvilket ligeså

er understøttet af Deloittes modelårsrapport for pengeinstitutter for 2018161

- Ændringen fra IAS 39 til IFRS 9, resulterer i at der nu er højere nedskrivninger når forventet og ikke

konstaterede kredittab er opnået.

8 Regnskabsbrugers synsvinkel

8.1 Væsentlighed og risiko

Væsentlighed og risiko162 er to nøglebegreber i relation til regnskabsaflæggelse, for regnskabsproducent så-

vel som regnskabsbruger. Ved væsentlighed og risiko skal der i alle henseender tages udgangspunkt i det

retvisende billede, der er generelklausulen i alle regnskabsreguleringer163. Generelklausulen omfatter neden-

stående krav til oplysninger i regnskabet:164

- Oplysningerne skal være forståelige

- Oplysningerne skal være relevante

- Oplysningerne skal være valide

- Oplysningerne skal være sammenlignelige

I forbindelse med vurderingen af væsentlighed og risiko vil dette altid afspejle sig i ovenstående fire krav.

Med afsæt i disse er der afholdt interviews med tre interessenter:

160 (Finanstilsynet, 2017), (Deloitte, 2019) – ny RBEK § 108, stk. 3 lyder ”Oplysningerne efter stk. 1 skal gives separat
for de grupper af aktiver, der er relevante for dette oplysningskrav, og der skal til de enkelte ændringer gives forklarin-
ger til ændringerne.” Ændringer i nedskrivningssaldi der ikke er driftseffekt bør derfor forklares, så de ikke fejlagtigt
præsenteres som ”Nye nedskrivninger”.
161 (Deloitte, 2019) – side 81 skriver Deloitte ”Denne opgørelse kan udvides med bevægelser mellem forskellige stadier
og udspecificeres yderligere.”
162 Med risiko menes der risiko for væsentlig fejlinformation
163 (Finanstilsynet, 2014) – § 83
164 (Elling, 2017) – Kapitel 1, side 21
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- Certificeret  revisor:  Det  vurderes  at  være relevant  at  afholde et  interview med en revisor,  der  er

certificeret til at påtegne revisionserklæringer for pengeinstitutter, som følge af den certificerede

revisor må antages at have en dyb indsigt i regnskabsproducentens overvejelser og processen for

regnskabsudarbejdelsen. Herudover er en certificeret revisor antageligt også specialist i vurdering af

væsentlighed og risiko for regnskabsmæssige problemstillinger.

- Aktieanalytiker: Det vurderes at være relevant at afholde et interview med en aktieanalytiker, som

følge af, at interessenterne af virksomhederne antageligt må have en interesse og holdning til væ-

sentlighed og risiko i den finansielle performance i virksomhederne.

- FT: Det vurderes at være relevant at afholde et interview med FT, som følge af at de som tilsynsmyn-

dighed og lokal regulator for sektoren må have en interesse og holdning til væsentlighed og risiko for

overholdelse af de regelsæt de som regulator implementerer. På baggrund af dette har jeg været i

dialog med FT, og tilsendt en række interviewspørgsmål.165 Efterlevelse af regnskabsregler for pen-

geinstitutter er et meget sensitivt emne for FT, som følge af deres rolle som offentlig tilsynsmyndig-

hed. FT har i vores dialog som følge af dette udtrykt at de ikke har tilladelse til, som offentlig tilsyns-

myndighed, at udtale sig om konkret efterlevelse af regnskabsregler. Som følge af dette vil der ikke i

det efterfølgende blive omtalt kommentarer fra FT, da disse hverken kan be- eller afkræfte nogen

konklusioner.

De afholdte interviews har haft fokus på at kunne udtrykke en mening om nedenstående forhold som er

diskuteret i de efterfølgende afsnit:

- Kompleksiteten i opgørelse af ECL

- Detaljeringsgrad af oplysninger

- Risiko for væsentlig fejlinformation

8.1.1 Kompleksiteten i opgørelsen af ECL
Som uddybet i kapitel 5 & 7 i indeværende opgave opgøres ECL forskelligt afhængigt af hvilket stadie den

enkelte kreditfacilitet er i på opgørelsestidspunktet. Uagtet metoden for opgørelse af ECL er opgørelsen op-

gjort på baggrund af en lang række input som alle er skønsbaserede, hvorfra der er skøn ved vurderingen af

den aktuelle økonomiske situation for debitorerne samt fremadskuende økonomiske oplysninger. Der er i

sagens natur stor usikkerhed ved opgørelsen af disse oplysninger.

165 Bilag 3
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Anders Duedahl-Olesen (herefter ”ADO”) der er statsautoriseret revisor og certificeret af FT til at revidere

pengeinstitutter166 ser ikke nogen fordele ved implementeringen af IFRS 9 og påpeger at man ved implemen-

teringen af IFRS 9 har kompliceret opgørelsen af nedskrivninger og hensættelser til tab så meget, at det bliver

uigennemskueligt for en regnskabslæser. Efter ADOs vurdering efterlader man regnskabslæser med nogle

fine beskrivelser om de forskellige stadier, hvor udfordringen for regnskabslæser er, at der nu indregnes

nogle forventede fremtidige begivenheder. Fremtiden afhænger af hvem der ser på den, hvorimod fortiden

er mere objektiv. Ved at indregne forventede fremtidige begivenheder tilfører dette en større subjektivitet i

opgørelsen af nedskrivningerne, hvilket komplicerer oplysningerne for regnskabslæsere, der eventuelt ville

have lavet andre vurderinger i forbindelse med nedskrivningsberegningerne, hvis de var regnskabsprodu-

cent.167

Endvidere bemærker ADO, at der er forskel mellem datacentralernes tilgang til hvordan de statistiske mo-

deller til opgørelse af input til ECL beregningerne i stadienedskrivningerne, hvilket gør metoderne usammen-

lignelige og derfor også vil afspejle sig i nedskrivningsniveauerne i de enkelte stadier. ADO bemærker i til-

knytning hertil, at han ikke ved om forskellene i opgørelsesmetodikken for de enkelte datacentraler er væ-

sentligt forskelligt. I tilknytning til sammenligneligheden pointerer ADO også forskellene mellem IFRS og im-

plementeringen af denne i RBEK. Den danske tilsynsfortolkning af IFRS 9 er ikke den samme som i andre

lande, hvilket også begrænser sammenligneligheden. Endeligt bemærker ADO, at han forventer at der, i lig-

hed med implementeringen af IAS 39 tilbage i 2005, sker en udvikling i branchen der vil gøre metoderne for

opgørelse af ECL mere ensartet henover de næste 3 – 5 år. 168 Dette understøttes af min observation af at

forskellene mellem IFRS og RBEK omfatter blandt andet, at RBEK anfører et stadie 2-svag, hvilket ikke eksi-

sterer i IFRS.

ADO kommenterede i forbindelse med interviewet på hans forventning til IFRS 9s indvirkning på niveauet af

de ledelsesmæssige skøn nogle pengeinstitutter anvender uden for nedskrivningsmodellen. Disse ledelses-

mæssige skøn på nedskrivningerne anvendes som et tillæg til de modellerede nedskrivninger, som et tillæg

for de kreditrisici som ledelsen vurderer, at nedskrivningsmodellerne ikke tager højde for. Historisk har der

ud fra min erfaring været ledelsesmæssige skøn på eksempelvis landbrug, som følge af ikke alle forhold var

objektivt kendt ved beregning af nedskrivninger. Ligeledes har FT i sit orienteringsbrev i 2018 fremhævet

netop, at der er usikkerhed ved landbrug og at institutterne skal være opmærksomme herpå i forbindelse

med nedskrivninger i 2018.169

166 Bilag 4, kommentar ADO-01
167 Bilag 4, kommentar ADO-03
168 Bilag 4, kommentar ADO-07
169 Bilag 4, kommentar ADO-11
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ADO forventer ikke at implementeringen af IFRS 9 får nogen indflydelse på disse ikke-modellerede ledelses-

mæssige skøn. Som udgangspunkt forringer ikke-modellerede ledelsesmæssige skøn sammenligneligheden

mellem pengeinstitutternes nedskrivningsniveauer, som følge af at metoderne for estimering af disse ned-

skrivninger er uregulerede.170

Simon Hagbart Madsen (herefter ”SHM”) der er cand.oecon og aktieanalytiker i Jyske Bank171 ser modsat

ADO fordele ved implementeringen af IFRS 9, da hans forventning er, at nedskrivningsniveauet i pengeinsti-

tutterne bliver mere normaliseret, og udvise en mere stabil udvikling i kreditkvaliteten i pengeinstitutternes

kreditportefølje, og derfor bidrage til forudsigeligheden i deres aktieanalyser.

8.1.2 Efterlevelse af oplysningskrav
Som uddybet i kapitel 6 & 7 er der en række krav til oplysninger om udlån, nedskrivninger og kreditrisiko.

Disse oplysninger er krævet i RBEK og flere af oplysningskravene er på området er ændret i forbindelse med

RBEKs implementering af IFRS 9.

ADO har i forbindelse med det afholdte interview pointeret at omfanget af krav til noteoplysninger efter

implementeringen af IFRS 9 i RBEK er passende efter hans mening. Det er efter ADOs professionelle vurdering

en selvfølge, at det er en nøgleforudsætning for at forstå regnskabsreglerne, samt at der er de oplysningskrav

der nu engang er implementeret. Eventuelt manglende oplysningskrav vil efter ADOs vurdering gøre regn-

skabet uforståeligt, som følge af kompleksiteten i reglerne, dog pointeres det, at han mener, at regnskabet

under alle omstændigheder bliver uforståeligt for regnskabsbruger, fordi almindelige regnskabsbrugere ikke

har det fornødne kendskab til at forstå et pengeinstitutregnskab, samt vurdere risikoprofilen for de enkelte

pengeinstitutter, herunder sammenligneligheden imellem institutterne.172

I forbindelse med interviewet med SHM blev det pointeret, at det som aktieanalytikere finder det intuitivt at

forstå stadieopdelte oplysninger, men med et ønske om, at præsentationen af disse oplysninger blev ensartet

på tværs af pengeinstitutter.173

SHM bemærker endvidere, at manglende sammenligningstal i en større tidshorisont end den der eksisterer i

dag er en ulempe for udarbejdelse af de aktieanalyser de udarbejder. Manglende historik regnskabsmæssig

behandling efter IFRS 9 begrænser muligheden for at aktieanalytikerne kan beregne normaliserede nedskriv-

ningsniveauer for at forudsige fremtidige resultater.174

170 Bilag 4, kommentar ADO-11
171 Bilag 5, kommentar SHM-01
172 Bilag 4, kommentar ADO-04
173 Bilag 5, kommentar SHM-03
174 Bilag 5, kommentar SHM-05
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8.1.3 Risiko for væsentlig fejlinformation
Som uddybet i kapitel 4 er der en række forskellige fejltyper for hvordan der kan forekomme væsentlig fejl-

information i finansielle informationer i regnskaber.

I forbindelse med interviewet med ADO er det pointeret, at nedskrivningerne i sin natur er et ledelsesmæssigt

skøn, og derfor i sin natur indebærer en hvis subjektivitet i sig. Ledelsesmæssige skøn i ECL beregningen

består af inputværdierne i beregningen. Kun de største pengeinstitutter, med stor kreditportefølje og stor

erfaringsbase, kan begrænse skønselementet gennem deres statistiske modeller.175

ADO pointerede i forbindelse med det afholdte interview at han observerer i sektoren, at risikoen for væ-

sentlig fejlinformation er meget baseret på kompetencerne i de enkelte pengeinstitutter, hvilket er meget

individbaseret. De helt store og nogle af de mellemstore pengeinstitutter har oftest mere specialiserede

medarbejdere i kreditområdet, end de mindre pengeinstitutter har, hvorfor de større pengeinstitutter ligeså

har bedre forudsætninger for at efterleve regnskabsreglerne end de mindre pengeinstitutter. Uddybende

forklarer ADO, at de mindre pengeinstitutter i langt højere grad er afhængige af deres datacentral.176

Risikoen for at nedskrivningerne ikke er retvisende vurderer ADO til ikke at have en direkte sammenhæng til

størrelsen på pengeinstituttet. ADO mener, at dette er individbaseret, og derfor afhængigt af medarbejder-

nes kompetencer i de enkelte pengeinstitutter, som godt kan være bedre i mindre end i større pengeinsti-

tutter. Derudover har risikoen også meget med erfaringsbasen i den anvendte datacentral i de enkelte pen-

geinstitutter at gøre.177

ADO bemærker endvidere, at der naturligvis er en heterogen anvendelse af de finansielle informationer i

regnskaberne, de enkelte regnskabsbrugere imellem. Efter hans professionelle vurdering vil investorer træffe

deres økonomiske beslutninger på baggrund af pengestrømmene i virksomheden, med fradrag af en risiko-

præmie baseret på de enkelte pengeinstitutters risikoprofil. Dette bemærker ADO har medført, at de børs-

noterede pengeinstitutter længe er blevet handlet til en lavere handelskurs end indre værdi pr. aktie. Ende-

ligt forklarer ADO, at FT vil  have et større fokus på compliance med den finansielle regulering samt regn-

skabsregulering, på baggrund af den finansielle information i regnskabet.178

SHM har i forbindelse med det afholdte interview kommenteret, at mindre pengeinstitutter alt andet lige har

færre ressourcer end større pengeinstitutter til at lave statistisk modellering, samt må bygge deres estimater

på en mindre erfaringsbase, hvilket vil reducere validiteten af de beregnede ECL’er. Herudover bemærker

175 Bilag 4, kommentar ADO-12
176 Bilag 4, kommentar ADO-05
177 Bilag 4, kommentar ADO-08
178 Bilag 4, kommentar ADO-12
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han, at der naturligt i mindre pengeinstitutter vil være en mindre spredning i kreditrisikoen i kreditporteføl-

jen, som af samme årsag vil øge risikoen over for ikke-prædikterede konjunkturudsving.179

I tilknytning til dette bemærker SHM, at forhøjet risiko over for konjunkturudsving som følge af mindre spred-

ning i kreditporteføljen er et argument aktionærer anvender, som krav på en højere risikopræmie for, men

at risikoen for væsentlig fejlinformation i regnskaberne ikke er noget der indgår i hans aktieanalyse og derfor

ej heller noget der påvirker hans værdiansættelser af kurserne for de børsnoterede pengeinstitutter.180

8.1.4 Opsummering og diskussion
Ovenstående analytiske overvejelser i de enkelte interviews med væsentlige regnskabsbrugere er opsumme-

ret i nedenstående observationer der analytisk beskriver væsentlighed og risiko for efterlevelse af det retvi-

sende billede i pengeinstitutternes regnskaber aflagt efter RBEK:

Interview-

person

Holdninger & vurderinger

ADO - Vurderer at kompleksiteten ved opgørelsen af nedskrivningerne efter IFRS 9 hin-

drer regnskabslæsers forståelse af nedskrivningsniveauet, som følge af forøget

subjektivitet i de ledelsesmæssige skøn

- Vurderer at forskellighed i de enkelte datacentralers og pengeinstitutters imple-

mentering af statistiske modeller til opgørelse af de enkelte input til ECL beregnin-

gen hindrer sammenligneligheden i sektoren.

- Vurderer at de oplysningskrav der er gældende i RBEK efter implementeringen af

IFRS 9 er i et passende omfang, dog også at kompleksiteten i reglerne resulterer i

et fornødent kendskabsniveau for regnskabsbrugerne for at kunne forstå oplys-

ningerne.

- Vurderer at risikoen for væsentlig fejlinformation i relation til regnskabsreglerne i

IFRS 9 i RBEK er afhængig af medarbejdernes kompetencer i de respektive penge-

institutter samt erfaringsbasen i den anvendte datacentral. Herunder at mindre

pengeinstitutter er meget afhængig af datacentralen som følge af erfaringsbase.

- Vurderer at der er en heterogen anvendelse af den finansielle information mellem

de enkelte regnskabsbrugere, hvor investorer har fokus på pengestrømme og FT

har fokus på compliance med finansiel regulering og regnskabsregulering.

179 Bilag 5, kommentar SHM-06
180 Bilag 5, kommentar SHM-08
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Interview-

person

Holdninger & vurderinger

SHM - Forventer modsat ADO, at implementeringen af IFRS 9 vil gøre sammenlignelighe-

den og forudsigeligheden af nedskrivningerne mere gennemskuelige i sektoren,

eftersom hans forventning er at nedskrivningsniveauet bliver mere normaliseret,

og udvise en mere stabil udvikling i kreditkvaliteten i pengeinstitutternes kredit-

portefølje.

- Mener at de stadieopdelte noteoplysninger der specificerer kreditrisiko og ned-

skrivninger er intuitive at læse. Dog mener han at implementeringen i de offent-

liggjorte regnskaber mangler den fornødne ensartethed til at gøre disse sammen-

lignelige pengeintitutterne imellem.

- Mener at implementeringen af IFRS 9 har medført at aktieanalytikerne nu mangler

historiske oplysninger om nedskrivningsniveauerne i de enkelte pengeinstitutter,

til brug for deres beregning af et normaliseret nedskrivningsniveau, for at forud-

sige fremtidige resultater.

- Vurderer at mindre pengeinstitutter alt andet lige har færre ressourcer end større

pengeinstitutter til at lave statistisk modellering, samt en mindre erfaringsbase,

hvilket reducerer validiteten af de beregnede ECL’er.

Med henvisning til principperne de formue- og præstationsorienterede regnskabsparadigmer, var min anta-

gelse, at aktieanalytikeren ville være en præstationsorienteret regnskabsbruger, og derfor ikke være fortaler

for nedskrivninger, eftersom dette i den præstationsorienterede regnskabsbrugers synsvinkel vil være støj i

regnskabet. I tilknytning til dette kan det bemærkes, at aktieanalytikeren har et ønske om at anvende regn-

skaberne til analytiske formål, der skal forudsige regnskabsmæssige resultater, hvilket definerer aktieanaly-

tikeren til at være en præstationsorienteret regnskabsbruger, hvilket var i overensstemmelse med min anta-

gelse. Denne inkonsistens mellem ønske om anvendelse af nedskrivninger og brug af regnskabet til progno-

seformål, understøtter at disse regler er komplekse og at regnskabsbruger har udfordringer med at forstå

hvordan reglerne kan anvendes.

Den præstationsorienterede regnskabsbruger anvender regnskabet til analytiske formål herunder forudsige

fremtidige afkast. Den præstationsorienterede regnskabsbruger anser nedskrivninger og andre værdiregule-

ringer for værende støjende, eftersom der ikke er tale om realiserede afkast eller tab. Kreditkvalitetens vo-
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latilitet forværrer naturligt forudsigeligheden af nedskrivningsniveauerne. Nedskrivningsniveauerne vil til en-

hver tid afspejle kreditkvaliteten, herunder regnskabsproducentens forventninger til fremtidige tab herpå.

Der vil til enhver tid være usikkerheder i de skønnede sikkerhedsværdier og betalingsevner der indregnes i

ECL beregningerne som vil skabe udsving i nedskrivningerne.

I relation til aktieanalytikerens ønske om at beregne et normaliseret nedskrivningsniveau, og forudsige resul-

tater på baggrund af dette, strider dette imod formålet med de regnskabsmæssige principper i IFRS 9. I IFRS

9 bliver der foretaget nedskrivninger til forventet tab, hvorfor pengeinstituttet allerede i forbindelse med

regnskabsaflæggelsen har foretaget en beregning af ECL der skal forudsige fremtidige kredittab. Ændringer i

ECL på de på balancedagen aktuelle kreditfaciliteter vil være et resultat af ændringen i kreditrisikoen, som

enten skal stige eller reduceres, hvilket vil resultere i ændringer i inputværdier til ECL beregningen, uagtet

hvilket stadie kreditfaciliteten tilhører. Hvis der fra aktieanalytikerens side vil forudsiges ændringer i kredit-

risikoen på de eksisterende kreditfaciliteter, er dette et tillæg til de aktuelle nedskrivninger, og ikke en ”nor-

malisering” af nedskrivninger.

Revisorens professionelle vurdering er, at investorerne ser bort fra nedskrivningerne, og har fokus på penge-

strømmene i pengeinstitutterne. Dette understøtter det teorien om det præstationsorienterede regnskabs-

paradigme. Endvidere henviser revisoren til bevisførelsen for, at investorerne anvender andre nedskrivnings-

niveauer end pengeinstitutternes bogførte nedskrivninger, ligger i forskellen mellem handelskurs og indre

værdi pr. aktie. Udfra min undersøgelse er der blandt de børsnoterede pengeinstitutter i Danmark pr. 31.

december 2018 for alle pengeinstitutterne, bortset fra ét, blevet handlet til en lavere handelskurs end indre

værdi pr. aktie.181 Dette er efter min opfattelse et udtryk for at investorer tager en risikopræmie der er større

end de forventede kredittab der er bogført i pengeinstitutterne.

Det ene pengeinstitut der udestår som værende handlet til en højere handelskurs end indre værdi, er Ringk-

jøbing Landbobank, der i årets løb har indgået en fusion med Nordjyske Bank182 og derfor har oplevet en

ekstraordinær begivenhed som der ikke er for de øvrige institutter, og derfor forringer sammenligneligheden

med dette ene pengeinstitut i denne forbindelse.

I relation til risikoen for væsentlig fejlinformation bemærker både revisor og aktieanalytiker, at der er forskel

mellem pengeinstitutterne for hvor stor risikoen er for, at de begår en fejl. Revisoren har i denne forbindelse

fokus på risikoen for at regnskabsreglerne ikke efterleves, og vurderer som følge af dette risikoen ud fra

medarbejdernes kompetencer i de respektive pengeinstitutter. Aktieanalytikeren ser mere operationelt på

181 Bilag 7 giver et overblik over indre værdi og børskurser for de danske børsnoterede pengeinstitutter pr. 31. decem-
ber 2018
182 (Ringkjøbing Landbobank, 2019)
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pengeinstituttet, og i forbindelse med værdiansættelse af de børsnoterede pengeinstitutter i sine aktieana-

lyser, tages der en risikopræmie for ikke-prædikterede kredittab, som følge af væsentlige tab der skulle fo-

rekomme som følge af en højere koncentrationsrisiko i mindre pengeinstitutter. Der er her tale om, at aktie-

analytikeren igen vil lave et tillæg til de nedskrivninger som allerede i regnskabsreglerne skal estimeres som

forventede tab, og derfor burde have indregnet disse risici i estimaterne af PD værdier til brug for ECL bereg-

ningerne.

Både revisoren og aktieanalytikeren bemærker herudover, at validiteten af de beregnede ECL’er er reduceret

i nogle pengeinstitutter end andre som følge af deres erfaringsbase. Revisoren pointerer dog modsat aktie-

analytikeren, at det er her at forskellene ligger i de af pengeinstitutterne anvendte datacentraler og ikke i

pengeinstitutterne selv, da det er datacentralernes erfaringsbase og ikke det enkelte instituts. Ligeledes be-

mærker revisoren, at mindre pengeinstitutter i langt højere grad er afhængige af deres datacentral som følge

af den erfaringsbase datacentralen kan bidrage med.

9 Implementeringen i offentliggjorte regnskaber for 2018

Der er foretaget en analytisk gennemgang af den implementerede praksis i pengeinstitutternes offentlig-

gjorte regnskaber for 2018. I denne forbindelse er foretaget nedenstående:

- Gennemgang af efterlevelse af oplysningskrav efter implementeringen som beskrevet i kapitel 7.

- Beregning af vægtede gennemsnitlige nedskrivningsniveauer fordelt på anvendt datacentral

- Beregning af vægtede gennemsnitlige nedskrivningsniveauer fordelt på FTs størrelsesgruppering

I forbindelse med analysen er der taget udgangspunkt i FTs oversigt over størrelsesgruppering af pengeinsti-

tutter i Danmark.183 Der er fra denne oversigt filtreret nedenstående pengeinstitutter ud af analysen:

- Alle pengeinstitutter i gruppe 5 og 6 som følge af afgrænsningen, uddybet i kapitel 3.

- Alle pengeinstitutter hvis forretningsmodel ikke omfatter kreditgivning, er udeholdt af analysen.

Dette omfatter nedenstående pengeinstitutter:

o Saxo Bank A/S184

o PFA Bank A/S185

o Saxo Privatbank A/S186

o Maj Bank A/S187

183 Bilag 6 viser Finanstilsynets størrelsesgruppering af pengeinstitutter i Danmark 2019
184 (Saxo Bank A/S, 2019)
185 (PFA Bank A/S, 2019)
186 (Alm Brand, 2019) – Alm Brand har købt aktiviteterne om kreditgivning af Saxo Privatbank.
187 (Maj Bank A/S, 2019)
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- Alle pengeinstitutter der på tidspunktet for udarbejdelsen af analysen pr. 20. april 2019 ikke havde

offentliggjort deres årsregnskab for 2018, er udeholdt af analysen. Dette omfatter nedenstående

pengeinstitutter:

o Coop Bank A/S188

o Ekspres Bank A/S189

o Sparekassen Den lille Bikube190

o Andelskassen OIKOS191

- Københavns Andelskasse er udeholdt af analysen som følge af at denne er under kontrol af Finansiel

Stabilitet, og derfor usammenlignelig med de øvrige pengeinstitutter.192

9.1 Efterlevelse af oplysningskrav i de offentliggjorte regnskaber for 2018
Deloittes modelårsrapport for pengeinstitutter for 2018 og PwCs regnskabshåndbog for pengeinstitutter der

omtaler og behandler oplysningskrav på kreditområdet i finansielle rapporter der aflægges i overensstem-

melse med RBEK, er uddybet i kapitel 7, og i kapitel 8 er analytisk gennemgået ændringer i debitors økono-

miske forhold og effekten på de krævede noteoplysninger på kreditområdet for pengeinstitutter der aflæg-

ger regnskab i overensstemmelse med RBEK. På baggrund heraf er foretaget en gennemgang af de danske

pengeinstitutters implementering og efterlevelse af oplysningskravene i de offentliggjorte årsregnskaber for

2018.

Det kan efter min vurdering konstateres, at præsentationen af noterne i de offentliggjorte regnskaber, der

skal dække oplysningskravene i RBEK, ikke er ensartede på tværs af pengeinstitutterne.

Nedenstående forhold er efter min gennemgang konstateret som ikke værende i overensstemmende med

Deloittes modelårsrapport for pengeinstitutter for 2018:193

9.1.1 § 108 oplysning har ikke nogen overførsler af nedskrivninger mellem stadier
Som beskrevet i  kapitel 6, skal der oplyses en primo til  ultimo afstemning af nedskrivninger fordelt på de

enkelte stadier. Særligt lyder § 108, stk. 3 at ”Oplysningerne efter stk. 1 skal gives separat for de grupper af

aktiver, der er relevante for dette oplysningskrav, og der skal til de enkelte ændringer gives forklaringer til

188 (Coop Bank, 2019)
189 (Express Bank, 2019)
190 (Sparekassen Den lille Bikube, 2019)
191 (Andelskassen OIKOS, 2019)
192 (Københavns Andelskasse, 2018)
193 Bilag 8 viser en specifikation af de observationer der er gjort i forbindelse med den analytiske regnskabsgennem-
gang.
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ændringerne”. Med dette vurderer jeg, at der er krav om, at oplysningen skal forklare ændringerne i ned-

skrivningerne, der under stk. 1 skal være stadieopdelte.

Overførsler af nedskrivninger mellem stadier er som det er afspejlet i den analytiske gennemgang i kapitel 8,

en ændring i nedskrivningerne som ikke har nogen driftseffekt. Med dette kan det konstateres at udeladelse

af forklaring af overførslen af nedskrivninger mellem stadierne ikke giver tilstrækkelige forklaringer. Dog vil

udeladelsen af dette betyde, at overførslerne mellem stadierne er modregnet en af de øvrige forklaringer i

forskydningen af nedskrivningssaldoen, eksempelvis ”Nye nedskrivninger, netto” som er en gængs forklaring

i den implementerede praksis for noteoplysningerne i pengeinstitutterne. Det er udfra min vurdering ikke

den reelle forklaringen på en ændring i nedskrivningssaldoen, hvis der blot er tale om en eksponering, der

har skiftet stadie.

På baggrund heraf har jeg vurderet, at der er tale om en fejl i de oplyste noter iht. FTs definition af fejltyper,

som uddybet i kapitel 5.3. Fejlen er observeret i 34 ud af de 56 pengeinstitutters regnskaber der er omfattet

analysen. Disse fordeler sig nedenfor:

FTs størrelsesgruppe-

ring

Antal pengeinstitutter i

analysen

Antal pengeinstitutter

med denne type fejl

Procentuelt

Gruppe 1 5 0 0%

Gruppe 2 10 6 60%

Gruppe 3 32 22 69%

Gruppe 4 9 6 67%

Fordelingen kan også foretages på anvendt datacentral:

Anvendt datacentral Antal pengeinstitutter i

analysen

Antal pengeinstitutter

med denne type fejl

Procentuelt

Bankdata194 9 6 67%

BEC195 20 8 40%

SDC196 25 20 80%

Andet197 2 0 0%

194 (Bankdata, 2019)
195 (BEC, 2019)
196 (SDC, 2019)
197 Pengeinstitutter der ikke anvender de øvrige datacentraler, jf. datacentralernes hjemmesider pr. 20. april 2019



Side 71 af 120

Af ovenstående kan det fortolkes at SDC kan have udfordringer med at levere de nødvendige data til at iden-

tificere stadievandringer. Dette vurderer jeg dog ikke at være en konklusion der kan drages uden videre un-

dersøgelse af datacentralernes databearbejdning.

Væsentligheden af denne fejl bliver af FT vurderet i forbindelse med deres regnskabskontrol ud fra Fondsrå-

dets overvejelser og afvejninger ved vurdering af væsentligheden af fejlinformation, som uddybet i kapitel

4.3. Væsentligheden af fejlen vil vurderes efter retningslinjerne for vurdering af fejl i forklarende noter der

relaterer sig til regnskabsposter. Det skal her vurderes om der er tale om en fejl, der resulterer i, at oplysnin-

gen giver et misvisende billede ud fra en konkret væsentlighedsbetragtning. I tilknytning til dette er det i

kapitel 10 konstateret, i forbindelse med det afholdte interview med aktieanalytikeren fra Jyske Bank, at

aktieanalytikeren i sine aktieanalyser aktivt bruger de finansielle informationer om ændringerne i nedskriv-

ningssaldoen fordelt på stadier, så der er tale om oplysninger der anvendes af regnskabsbrugerne. Ud fra

denne betragtning vil det ud fra min vurdering kunne vurderes, at der er tale om væsentlige fejl.

9.1.2 § 88b oplysning er ikke indeholdt i regnskabet
Som tidligere nævnt, er overførsler af nedskrivninger mellem stadier som det er afspejlet i den analytiske

gennemgang i kapitel 7, en ændring i nedskrivningerne som ikke har nogen driftseffekt. På baggrund af dette

kan det konkluderes, at der må være tale om en fejl, hvis det præsenteres anderledes. Fejlen er observeret i

1 ud af de 56 pengeinstitutters regnskaber der er omfattet analysen. Dette éne pengeinstitut med denne

type fejl er i gruppe 3 i FTs størrelsesgruppering af pengeinstitutter. Dette pengeinstitut har BEC som data-

central.

En ændring i nedskrivningssaldoen skal have en driftseffekt hvis der er tale om en forøgelse eller reduktion

af nedskrivningerne, hvilket ikke er tilfældet ved en overførsel mellem stadier.

Væsentligheden af denne fejl bliver af FT vurderet i forbindelse med deres regnskabskontrol ud fra Fondsrå-

dets overvejelser og afvejninger ved vurdering af væsentligheden af fejlinformation, som uddybet i kapitel

5.3. Udeladelse af risikonoteoplysninger vurderes af efter retningslinjerne altid at være væsentlige, som føle

af at dette fratager regnskabsbrugere væsentlig information, og forringer muligheden for at forstå den øvrige

finansielle information i regnskabet.

9.1.3 § 108 oplysning udviser ingen primo regulering af individuelle / stadie 3 nedskrivninger i for-
bindelse med overgangen

Som beskrevet i  kapitel 6, skal der oplyses en primo til  ultimo afstemning af nedskrivninger fordelt på de

enkelte stadier. Særligt lyder § 108, stk. 3 at ”Oplysningerne efter stk. 1 skal gives separat for de grupper af
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aktiver, der er relevante for dette oplysningskrav, og der skal til de enkelte ændringer gives forklaringer til

ændringerne”. Med dette vurderer jeg,  at der er krav om, at oplysningen skal forklare ændringerne i ned-

skrivningerne, der under stk. 1 skal være stadieopdelte.

I forbindelse med overgangen fra IAS 39 til IFRS 9 er vil der være en ændring af regnskabspraksis, og dermed

også være tale om en ændring af nedskrivningssaldoen primo regnskabsperioden. Det er observeret, at der

er præsenteret en primo regulering for de gruppevise nedskrivninger ift. stadie 1 og 2 nedskrivningerne, men

at det ikke er tilfældet for de individuelle nedskrivninger ift. stadie 3 nedskrivninger. Dog er der en forskel i

metoden for hvorledes disse nedskrivninger skal opgøres, herunder at der i IFRS 9 er krav om scenarievægt-

ning, hvilket ikke var påkrævet under IAS 39. Antageligt vil der være en primo regulering, i lighed med den

størrelsesorden der er primo reguleret i de øvrige pengeinstitutter i Danmark.

Manglende primo regulering er ikke et udtryk for, at der ikke anvendes et korrekt regelset eftersom der er

nedskrivninger stadiefordelt ultimo. Det vil derfor være udtryk for at en eventuel primo regulering er mod-

regnet en af de øvrige forklaringer i forskydningen af nedskrivningssaldoen, eksempelvis ”Nye nedskrivnin-

ger, netto” som er en gængs forklaring i den implementerede praksis for noteoplysningerne i pengeinstitut-

terne. Dette er efter min vurdering ikke den reelle forklaringen på en ændring i nedskrivningssaldoen for den

andel af nedskrivningssaldoen, der bør relatere sig til primo reguleringen.

På baggrund af dette vurderer jeg, at der kan være tale om en fejl i de oplyste noter iht. FTs definition af

fejltyper, som uddybet i kapitel 4.3. Fejlen er observeret i 2 ud af de 56 pengeinstitutters regnskaber der er

omfattet analysen. Begge pengeinstitutter med denne type fejl er i gruppe 3 i FTs størrelsesgruppering af

pengeinstitutter. Disse pengeinstitutter har henholdsvis Bankdata og SDC som datacentral.

Væsentligheden af denne fejl bliver af FT vurderet i forbindelse med deres regnskabskontrol ud fra Fondsrå-

dets overvejelser og afvejninger ved vurdering af væsentligheden af fejlinformation, som uddybet i kapitel

5.3. Væsentligheden af fejlen vil vurderes efter retningslinjerne for vurdering af fejl i forklarende noter der

relaterer sig til regnskabsposter. Det skal vurderes om, der er tale om en fejl, der resulterer i, at oplysningen

giver et misvisende billede ud fra en konkret væsentlighedsbetragtning. Modsat de observerede oplysninger

efter § 108, hvor er ikke er præsenteret overførsler mellem stadier, er der her oplyst en primo regulering for

stadie 1 og 2. Til gengæld er disse nu konstateret, at dette ikke er foretaget for stadie 3. Dog skal der vurderes

væsentligheden af en eventuel korrektion af dette, hvor fokus vil være på den beløbsmæssige væsentlighed

af primo effekten på egenkapitalen. Dette skal foretages ud fra en konkret vurdering.
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9.1.4 § 108 oplysning har overførsler af nedskrivninger mellem stadier med en samlet netto drifts-
effekt

Som tidligere nævnt, er overførsler af nedskrivninger mellem stadier som det er afspejlet i den analytiske

gennemgang i kapitel 7, en ændring i nedskrivningerne som ikke har nogen driftseffekt. På baggrund af dette

kan det konkluderes, at der må være tale om en fejl, hvis det præsenteres anderledes. Fejlen er observeret i

4 ud af de 56 pengeinstitutters regnskaber, der er omfattet analysen. Af disse er tre af pengeinstitutterne i

gruppe 3 og én af pengeinstitutterne i gruppe 2 af pengeinstitutter med denne type fejl, ift. FTs størrelses-

gruppering af pengeinstitutter. Tre af disse pengeinstitutter anvender BEC som datacentral og én bruger SDC.

En ændring i nedskrivningssaldoen skal have en driftseffekt, hvis der er tale om en forøgelse eller reduktion

af nedskrivningerne, hvilket ikke er tilfældet ved en overførsel mellem stadier. Forskellen til kapitel 9.1.1 er

at der her er præsenteret stadievandringer, men at disse stadievandringer ikke går i nul.

Væsentligheden af denne fejl bliver af FT vurderet i forbindelse med deres regnskabskontrol ud fra Fondsrå-

dets overvejelser og afvejninger ved vurdering af væsentligheden af fejlinformation, som uddybet i kapitel

5.3. Væsentligheden af fejlen vil vurderes efter retningslinjerne for vurdering af fejl i forklarende noter der

relaterer sig til regnskabsposter. Det skal her vurderes om der er tale em en fejl der resulterer i at oplysningen

giver et misvisende billede, ud fra en konkret væsentlighedsbetragtning. Modsat de observerede oplysninger

efter § 108 hvor er ikke er præsenteret overførsler mellem stadier, er det her oplyst. Til gengæld er de udfra

min vurdering nu konstateret at være forkerte, eftersom de har en driftseffekt. Dog skal det vurderes væ-

sentligheden af hvor forkerte disse er, hvor fokus vil være på den beløbsmæssige væsentlighed af den drifts-

effekt som ikke burde forekomme. Dette skal foretages ud fra en konkret vurdering.

9.1.5 § 88b oplysning udviser misligholdte / kreditforringede eksponeringer der ikke behandles ef-
ter stadie 3

Som tidligere nævnt er der tale om et oplysningskrav i form af en risikonote iht. FTs definition af fejltyper,

som uddybet i kapitel 4.

Stadie 3 eksponeringer omfatter eksponeringer hvor der er indtruffet OIK, eller misligholdte eksponeringer.

Som følge af dette er det ikke muligt i RBEK at have misligholdte eller kreditforringede eksponeringer, der

behandles regnskabsmæssigt efter andre stadier end stadie 3.

Risikooplysningen vurderer jeg derfor enten at være forkert, eller alternativt er tale om enten en fejl i målin-

gen af disse misligholdte eller kreditforringede eksponeringer der ikke er i stadie 3. Fejlen er observeret i 5

ud af de 56 pengeinstitutters regnskaber der er omfattet analysen. Af disse er to af pengeinstitutterne i
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gruppe 3 og tre af pengeinstitutterne i gruppe 2 af pengeinstitutter med denne type fejl, ift. FTs størrelses-

gruppering af pengeinstitutter. To af disse pengeinstitutter anvender BEC som datacentral, to anvender SDC

og én anvender Bankdata.

Væsentligheden af denne fejl bliver af FT vurderet i forbindelse med deres regnskabskontrol ud fra Fondsrå-

dets overvejelser og afvejninger ved vurdering af væsentligheden af fejlinformation, som uddybet i kapitel

5.3. Hvis der er tale om en fejl i risikooplysningen, skal det vurderes om der er tale em en fejl der resulterer i

at oplysningen giver et misvisende billede, ud fra en konkret væsentlighedsbetragtning. Hvis der er tale om

en fejl i målingen af de finansielle instrumenter, vil den beløbsmæssige væsentlighed af en potentiel korrek-

tion af denne fejl vurderes i en konkret væsentlighedsbetragtning.

9.1.6 Delkonklusion
På baggrund af ovenstående er det min vurdering at der umiddelbart ikke er forskel på efterlevelse af note-

krav ift. pengeinstitutternes størrelse. Det kan konstateres at ingen gruppe 1 pengeinstitutter har nogen af

disse oplysningsfejl. Dog fordeler fejlene sig ret jævnt på pengeinstitutter i gruppe 2, 3 og 4.

Der er flest fejl relateret til RBEK § 108, ændret ved ÆRBEK § 1, pkt. 20. Manglende stadievandringer er den

mest forekomne fejl, og der ses en tydelig overvægt af pengeinstitutter der anvender SDC som datacentral.

Dette vurderer jeg tyder på at datacentralen kan have udfordringer med at levere de nødvendige data til at

oplyse stadievandringerne. Dette kan dog ikke konkluderes uden videre undersøgelse af datacentralernes

databearbejdning.

10 Konklusion

Til besvarelse af problemformuleringen, vil konklusionen deles i to dele:

- Hvorledes påvirkes mindre danske pengeinstitutter af de nye nedskrivningsregler efter IFRS 9?

- Hvilke konsekvenser har det for regnskabsbrugerne?

10.1 Delkonklusion: Hvorledes påvirkes mindre danske pengeinstitutter af de nye nedskriv-
ningsregler efter IFRS 9?

Overgangen fra de tidligere nedskrivningsregler efter IAS 39 til IFRS 9 har medført, at de danske pengeinsti-

tutter i dag skal nedskrive til forventet tab mod tidligere konstaterede tab. Dette betyder, at nedskrivnin-

gerne stiger, eftersom de konstaterede tab også indgår i modellen for opgørelsen af de forventede tab. Mo-

dellen for opgørelse af de forventede tab tager nedskrivning den dag et lån aftales ligesom modellen for

opgørelse af de forventede tab også  indeholder  fremadskuende oplysninger, der medfører, at man i tillæg

til de konstaterede tab, periodiserer forventede nedskrivninger i takt med udviklingen i kreditrisikoen for de

enkelte kreditfaciliteter.
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Det er i forbindelse med de afholdte interviews diskuteret effekten af overgangen for de professionelle regn-

skabsbrugere. ADO bemærker, at den statistiske modellering af nedskrivningerne foretages af de anvendte

datacentraler for de enkelte pengeinstitutter, og at erfaringsbasen i datacentralen anvendes på tværs af pen-

geinstitutter. Den statistiske modellering under IFRS 9 erstatter de tidligere gruppevise nedskrivninger, som

i de mindre pengeinstitutter førhen blev behandlet ved anvendelse af LOPIs model for gruppevise nedskriv-

ninger. Dette betyder, at kreditfaciliteter der ikke er i stadie 3 har ændret beregningsmetode, som vil være

mere modelleret end tidligere end beregning af gruppevise nedskrivninger. Mindre pengeinstitutter vil være

afhængig af udviklingen i datacentralen, da de ikke med deres størrelse vil have mulighed for at anvende

egne modeller.

Ændringen af RBEK har medført ændringer af de tidligere noter og udvidet oplysningskravet med nye note-

oplysninger. Oplysningskrav er i høj grad tilknyttet kreditrisikostyringen, eftersom de flere af oplysningskra-

vene enten er risikooplysninger eller er stadieopdelte forklarende noter. I min foretagne analyse af livsforløb

af specifikt lån konstateres det, at nedskrivninger og noteoplysninger er følsomme over for ændringer i kre-

ditrisiko.

Særlig noteoplysninger efter RBEK § 108 er meget følsomme. Det skal her bemærkes, at pengeinstitutterne

er særligt afhængige af kompetent personale der kan administrere og forstå disse regnskabsregler, hvilket

også er fremhævet af ADO i det foretagne interview. Min analyse har vist, at 34 ud af 56 regnskaber ikke

lever op til reglerne efter RBEK § 108.

Min gennemgang af offentliggjorte årsrapporter viser ingen klar tendens om det er mindre eller større pen-

geinstitutter der har udarbejdet fejlagtige årsrapporter. Dog vises en klar tendens til at overvægten af pen-

geinstitutterne der ikke præsentere stadievandringer efter RBEK § 108, ændret ved ÆRBEK § 1, pkt. 20, an-

vender SDC som datacentral. På baggrund af mine observationer fortolker jeg at pengeinstitutter hvor med-

arbejderne ikke har de fornødne regnskabsmæssige kompetencer være mere afhængige af datacentralens

erfaringsbase. Større pengeinstitutter har flere ressourcer til at tiltrække højtuddannede, kvalificerede og

specialiserede medarbejdere, hvorfor mindre pengeinstitutter sandsynligvis bliver belastet hårdest.

10.2 Delkonklusion: Hvilke konsekvenser har det for regnskabsbrugerne?
Efter min gennemgang af forskellen mellem lovgivningen før og nu samt efter foretagne interview har det

vist, at der efter overgangen til de nye nedskrivningsregler er forhøjede krav til regnskabsbrugers faglige

kendskab til kreditrisiko for at kunne forholde sig til de bogførte nedskrivninger.
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Subjektiviteten i nedskrivningerne er steget i forbindelse med overgangen til de nye nedskrivningsregler, som

følge af at den nye nedskrivningsmodel i supplement til de tidligere konstaterede tab, nu nedskriver til for-

ventede tab, og i dette inddrager fremadskuende økonomiske oplysninger samt indregning af tab den dag

lån indgås. ADO pointerede i det afholdte interview, at forventninger til fremtiden i sin natur er subjektive,

eftersom fremtiden afhænger af, hvem der ser på den. Dette forringer validiteten af nedskrivningerne for

regnskabsbruger.

Herudover er de nye oplysningskrav i særdeleshed omfattende. For at læse disse oplysninger kræver det et

indgående kendskab til kreditgivningsforretningen og dertilhørende kreditrisiko, i supplement til de nye ned-

skrivningsregler. Det er her en betydelig udfordring, at der er en manglende ensartethed i den praktiske im-

plementering af oplysningskravene, herunder også at der i høj grad er pengeinstitutter der efter min gen-

nemgang har fejl i de noteoplysninger der indgås i deres regnskaber.

Omfanget af årsrapporterne stiger væsentligt og regnskabsbrugerne kan have svært ved at finde de oplys-

ninger der er væsentlige.

11 Perspektivering

Perspektiveringen er i indeværende opgave skal uddybe nedenstående:

- Kunne emnet være behandlet med en anden problemstilling?

- Kunne andre undersøgelser have draget andre konklusioner?

11.1 Kunne emnet være behandlet med en anden problemstilling?
Indeværende opgave har været afgrænset til fokus på RBEK, hvilket er den lokale regnskabsregulering for

pengeinstitutter i Danmark. En anden undersøgelse kunne foretages i implementeringen af IFRS i de børsno-

terede pengeinstitutter, hvis koncernregnskaber aflægges i overensstemmelse med IFRS og ikke RBEK. RBEK

er tilpasset af FT med de tilpasninger til IFRS som FT har fundet nødvendige. Denne undersøgelse kunne have

inddraget nedenstående kilder specifikt:

- IASBs implementation guideline:198 IASB udarbejder i samarbejde med IFRIC guidelines for implemen-

tering af nye IFRS standarder til regnskabsproducenter der aflægger regnskaber efter IFRS.

- EBAs guidelines for efterlevelse af oplysningskrav efter IFRS 9. Dette er en guidelines til implemente-

ring af IFRS 9 til regnskabsproducenter der aflægger regnskaber efter IFRS.199

198 (IASB, 2019)
199 (EBA, 2019)
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- EBA guidelines for kreditrisikostyring og regnskabsmæssig behandling af ECL i pengeinstitutter. Dette

er en guideline til implementering af den regnskabsmæssige behandling af ECL i pengeinstitutter, til

regnskabsproducenter der aflægger regnskaber efter IFRS.200

- EBA rapport for observationer ved en undersøgelse af pengeinstitutter i EU's implementering af IFRS

9.201

En anden problemstilling der kunne undersøges i relation til emnet, blev pointeret af ADO i forbindelse med

det afholdte interview, at hans professionelle holdning var at IFRS 9 reguleringen skulle have været en regu-

lering i kapitaldækningsreglerne og ikke regnskabsregulering. Denne undersøgelse ville ej heller være en

dansk undersøgelse, men en international undersøgelse, eftersom IFRS 9 er en international regulering ud-

arbejdet af IASB i samarbejde med FASB.

11.2 Kunne andre undersøgelser have draget andre konklusioner?
Den i indeværende opgave bearbejdede problemformulering kunne have været behandlet med øvrige data,

herunder sekundære data. Sekundære data kunne forstærke konklusionen hvis dette data understøttede

konklusionen, og alternativt potentielt give andre resultater. Relevant sekundær data kunne have været EBA

rapporten for observationer ved en undersøgelse af pengeinstitutter i EU's implementering af IFRS 9. Denne

undersøgelse er udarbejdet af EBA, hvorfor dette ville være sekundær data. Dog er undersøgelsen udarbejdet

med henblik på en undersøgelse af indregning og måling, og ikke efterlevelse af oplysningskrav, så fokus har

i EBAs undersøgelse været en anden. Desuden skal det bemærkes at EBAs undersøgelse er foretaget før of-

fentliggørelsen af årsregnskaber, og kun fokuseret på implementeringen (primo reguleringen), og ikke den

løbende ændring i kreditrisikoen. Ligeledes er EBA’s undersøgelse primært baseret på store banker i hele

Europa, så det giver ikke mening i forhold min problemformulering.

Et andet fokus til besvarelse af problemformuleringen kunne have været indregning og måling af nedskriv-

ningerne, og forskelligheden på størrelse og anvendelse af datacentral. Dette ville resultere i andre overve-

jelser end de foretaget ved fokus på oplysningskrav og efterlevelse af disse.

200 (EBA, 2019)
201 (EBA, 2018)
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13 Bilag

13.1 Bilag 1: Interviewplan – Anders Duedahl-Olesen (Ernst & Young)
1. Hvad er din nuværende stilling, uddannelsesmæssige- og erfaringsmæssige baggrund?

2. Hvor længe har du arbejdet med banksektoren, og er du bekendt med de regnskabsmæssige konse-

kvenserne ved overgangen fra IAS 39 og IFRS 9?

3. Hvilke fordele ser du ved overgangen, ift. værdiansættelse, oplysning og kreditrisikostyring?

4. Hvilke ulemper ser du ved overgangen, ift. værdiansættelse, oplysning og kreditrisikostyring?

5. Hvor ser du de største risici for væsentlig fejlinformation for et større pengeinstitut, kontra et mindre

pengeinstitut? Og er der forskel i din overordnede risikovurdering af sektoren fordelt på størrelse?

6. Beregningen af ECL er baseret på en lang række estimerede input, herunder PD, LGD, EAD, CF, Beta-

lingsevne & Scenarievægtning. Er der forskel de danske pengeinstitutters metode for opgørelse af

disse estimater?

7. Har mindre pengeinstitutter efter din overbevisning sværere ved at udarbejde retvisende estimerede

nedskrivninger end større pengeinstitutter?

8. (Hvis forskel mellem pengeinstitutternes metode for opgørelse af estimater) Hvor meget betyder

forskellene mellem pengeinstitutternes metode for opgørelse af estimater til ECL beregningen, sam-

menligneligheden på tværs af sektoren?

9. Har/vil implementeringen af IFRS 9 medført/medføre en forøgelse eller en reduktion af ledelsesmæs-

sige skøn?

10. Som revisor er din opgave at revidere årsregnskabet, og erklære dig om regnskabet efter din over-

bevisning er retvisende og uden væsentlig fejlinformation som vil kunne påvirke regnskabsbrugers

beslutningstagen. Hvordan forventer du at henholdsvis investorer og Finanstilsynet forholder sig til

de nye noteoplysninger om stadieopdelte nedskrivninger, og hvorledes vil du vurdere en væsentlig

fejlinformation i relation til disse?

13.2 Bilag 2: Interviewplan – Simon Hagbart Madsen (Jyske Bank)
1. Hvad er din nuværende stilling, uddannelsesmæssige- og erfaringsmæssige baggrund?

2. Er du bekendt med de regnskabsmæssige konsekvenser ved overgangen af IAS 39 til IFRS 9, der er

de internationale regnskabsstandarder for behandling af finansielle instrumenter?

3. Hvilke fordele ser du ved overgangen, ift. værdiansættelse, oplysning og kreditrisikostyring?

4. Hvilke ulemper ser du ved overgangen, ift. værdiansættelse, oplysning og kreditrisikostyring?

5. Hvor ser du de største risici for væsentlig fejlinformation for et større pengeinstitut, kontra et mindre

pengeinstitut? Og er der forskel i din overordnede risikovurdering af sektoren fordelt på størrelse?
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6. Hvilke regnskabsmæssige hoved- og nøgletal anvender du i forbindelse med dine aktieanalyser til

værdiansættelsen af aktier i pengeinstitutter?

7. Hvordan forholder du dig til de nye noteoplysninger om stadieopdelte nedskrivninger, og hvordan

påvirker dette dine aktieanalyser?

13.3 Bilag 3: Interviewplan – Heidi Lindeholm & Charlotte Grovn (Finanstilsynet)
1. Hvad er din nuværende stilling, uddannelsesmæssige- og erfaringsmæssige baggrund?

2. Hvor længe har du arbejdet med pengeinstitutter, og er du bekendt med de regnskabsmæssige kon-

sekvenser ved overgangen af IAS 39 til IFRS 9, der er de internationale regnskabsstandarder for be-

handling af finansielle instrumenter?

3. Hvilke fordele ser du ved overgangen, ift. værdiansættelse, oplysning og kreditrisikostyring?

4. Hvilke ulemper ser du ved overgangen, ift. værdiansættelse, oplysning og kreditrisikostyring?

5. Hvor ser du de største risici for væsentlig fejlinformation for et større pengeinstitut, kontra et mindre

pengeinstitut? Og er der forskel i din overordnede risikovurdering af sektoren fordelt på størrelse?

6. Regnskabsbekendtgørelsen definerer ud over de 3 stadier fra regnskabsstandarden, også stadie 2-

svag. Hvad har været baggrunden for denne tilpasning til regnskabsbekendtgørelsen kontra IFRS?

7. Beregningen af ECL er baseret på en lang række estimerede input, herunder PD, LGD, EAD, CF, Beta-

lingsevne & Scenarievægtning. Er der forskel de danske pengeinstitutters metode for opgørelse af

disse estimater?

8. Har mindre pengeinstitutter efter din overbevisning svære ved at lave retvisende estimerede ned-

skrivninger end større pengeinstitutter?

9. (Hvis forskel mellem pengeinstitutternes metode for opgørelse af estimater) Hvor meget betyder

forskellene mellem pengeinstitutternes metode for opgørelse af estimater til ECL beregningen, sam-

menligneligheden på tværs af sektoren?

10. Har/vil implementeringen af IFRS 9 medført/medføre en forøgelse eller en reduktion af ledelsesmæs-

sige skøn?

11. Hvordan forholder du dig til de nye noteoplysninger om stadieopdelte nedskrivninger?

12. Hvordan har overgangen påvirket Finanstilsynets inspektioner på kreditområdet?

13. Hvordan er detaljeringsgraden på Finanstilsynets inspektioner på kreditområdet mht. nedskrivninger

fordelt på stadie 1, 2, 2-svag og 3?

14. Hvordan er Finanstilsynets proces for regnskabskontrol ændret som følge af overgangen fra IAS 39

til IFRS 9?

15. Har tilsynet fokuseret på drøftelser med dataleverandører og tilsyn af modellerne der anvendes af

BEC, SDC og Bankdata institutter?
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16. Hvordan vurderes overholdelse detaljeringsgraden af noteoplysningerne ift. krav i regnskabsbe-

kendtgørelsen?

17. Hvad vil konsekvensen ved manglende efterlevelse af krav til noteoplysninger i regnskabsbekendt-

gørelsen være?

13.4 Bilag 4: Transkripteret interview med Anders Duedahl-Olesen202

Simon Buch-Andersen

(SBA-01)

Tak fordi du vil være med til det her interview. Jeg har stillet 10 spørgsmål op

til  interviewet,  og,  jeg  tænker  at  vi  starter  fra  en ende af,  med spørgsmål  1.

Hvad er din nuværende stilling, uddannelsesmæssige- og erfaringsmæssige

baggrund?

Anders Duedahl-Olesen

(ADO-01)

Yes yes, jamen jeg er uddannet statsautoriseret revisor og Partner i EY, og jeg

er certificeret af Finanstilsynet til at revidere banker og jeg har arbejdet med

banker i 30 år snart, måske 29 hvis jeg lige sådan sidder og regner efter.

Simon Buch-Andersen

(SBA-02)

Hvis vi går videre til spørgsmål 2, det er du næsten allerede gået i gang med.

Hvor længe har du arbejdet med banksektoren, og er du bekendt med de regn-

skabsmæssige konsekvenserne ved overgangen fra IAS 39 og IFRS 9?

Anders Duedahl-Olesen

(ADO-02)

Hvis man skal sige noget så kan man sige, at jeg har jo prøvet de her overgange,

det her er jo sådan et pendul der svinger, ligesom konjunkturerne svinger. Så vi

havde jo 1. januar 2005, hvor vi implementerede IAS 39, og så har vi nu haft 1.

januar 2018 hvor vi har implementeret IFRS 9. I 2005 måtte der jo ikke foretages

nedskrivninger i pengeinstitutterne, medmindre man var helt sikker på at der

ville være et tab, og det var også det som Finanstilsynet de kommunikerede ud,

særligt via Julebreve. Der kan man jo se hvad det er tilsynets holdninger har

været. Så fik vi Amagerbanken og på råd af det, fik vi en ændring af regnskabs-

bekendtgørelsen. Vi startede faktisk med at få en ændring til Lov om finansiel

virksomhed, hvorefter moderselskabsregnskaber skulle aflægges efter regn-

skabsbekendtgørelsen og ikke IFRS. Derigennem tvinger man jo virksomhe-

derne til at aflægge efter Finanstilsynets fortolkning også i koncernregnskabet

på IFRS, så det var sådan set en god ting. Så har der været adskillige ændringer

til regnskabsbekendtgørelsen, der hele tiden har strammet skruen for hvornår

man har skulle foretage nedskrivninger og under gammelt regelsetup har man

jo haft det her ”incurred loss” hvor man nu arbejder med ”expected loss”. Vi er

202 (Duedahl-Olesen, 2019)



Side 89 af 120

jo gået fra at tabene skulle være indtruffet på balancedagen, ellers kunne man

ikke nedskrive. Der har vi jo så fundet alle mulige fortolkninger af det for lige-

som at kunne sige at det ikke har været sådan, eller det har været sådan for at

man kunne nedskrive. Nu arbejder vi så med ”expected loss”, og der tror jeg

med fordel du kan gå tilbage og se på den politiske proces for tilbliven af IFRS

9, fordi IFRS 9 er jo ikke noget der er opfundet i boarden. Det er jo noget der er

opfundet i Bruxelles, fordi politikerne vil have en tidligere indfrielse. Politikerne

har jo lagt præs på, det ligger så en 4 – 5 år tilbage, men de har jo lagt præs på

standardsætteren, og sagt at hvis de ikke kommer med en standard der indreg-

ner tidligere nedskrivninger, så vil vi ikke anvende IFRS længere som regnskabs-

regulering, så må vi finde vores egen regnskabsregulering, eller i hvert fald på

det her område. Det er sådan jeg har forstået det. Så det er jo ud fra et politisk

ønske om at man gerne vil skabe noget mere polstring på kroppen, og det er

derfor at historikken fra tilbage med implementeringen af IAS 39, frem til at vi

ikke kan vride IAS 39 mere, til at så får vi så IFRS 9 hvor vi så vrider yderligere

polstring ind.

På toppen af dette, og uden sammenhæng til det, skærper man jo også kapital-

dækningsreglerne, som i en langt overhængende grad er til for at dække den

kreditrisiko som en bank den har. De to ting har altid arbejdet uafhængigt af

hinanden, og det er virkelig noget mærkeligt noget som jeg aldrig rigtig har for-

stået at de to ting ikke kunne hænge sammen. Man kunne sagtens have de

nedskrivningsregler vi havde tilbage i 2005, hvis vi bare havde tilstrækkeligt ka-

pitalkrav, og hvis man i 2005 med samme nidkærhed havde implementeret ka-

pitalkravsreglerne, som man havde de-implementeret nedskrivningsreglerne,

så ville vi måske have haft nogle mere velpolstrede institutter da vi ramte fi-

nanskrisen. Men det gjorde man ikke. Så hvis man havde været lige så hår på

kapitalkravene som man havde været på nedskrivningsreglerne så havde vi sku

haft en anden situation, fordi den tilbageførsel man lavede af nedskrivninger 1.

januar 2005, burde jo have fundet vej direkte over som et ekstra kapitalkrav,

hvilket det ikke gjorde, men man startede aktietilbagekøbsprogrammer og ud-

lodninger og alt muligt andet, fordi der er den faktor at man i en bank skal have

et afkast på 15%, og en af de måder at få et højt afkast på er ved at have en lav

egenkapital.
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Det er sådan lidt konsekvenserne fra den ene til den anden, og det bøljer sådan

lidt frem og tilbage. Nu er vi så i en situation hvor vi laver to gange polstring,

dels på kapitalkravene og polstring på egenkapitalen. Vi er i en situation hvor vi

har foretaget voldsomme polstringer nu, så man kunne begynde at filosofere

over om man egentlig laver skjulte reserver, og egentlig laver en buffer, så man

ikke kommer til at vise regnskabet de reelle svingninger, for et bankregnskab

vil jo altid være et spejl af hvordan det går med kunderne, men hvis man lige-

som laver så meget polster at man kan sidde og lave resultatudjævning på det,

så er det ikke så godt. Vi er inde i sådan en psykose, mellem regulator og bank-

ledelse der alle sammen har den tilgang at jo mere polster jo bedre. Når de alle

tre i forening trækker i den samme retning, så kan man ikke rigtig gøre så meget

ved det. Det er desuden også understøttet af det politiske miljø, så det er sådan

hele samfundet der trækker i den retning at jo mere polstring des bedre, men

man skal bare lige huske at des mindre retvisende regnskaber får man også.

Man tillægger sikkerheden større vægt end det at have et retvisende regnskab

og det  at  have et  retvisende regnskab,  og et  regnskab der  afspejler  aktivite-

terne nede hos kunderne.

Simon Buch-Andersen

(SBA-03)

Nu synes jeg vi er ved at trappe ind i spørgsmål 3 og 4. Hvis vi starter med 3;

Hvilke fordele ser du ved overgangen, ift. værdiansættelse, oplysning og kredit-

risikostyring?

Anders Duedahl-Olesen

(ADO-03)

Jeg ser ingen som helst fordele ved overgangen til IFRS 9, tværtimod ser jeg en

masse ulemper. Vi hæmmer kreditgivningen i Danmark, fordi at en kreditmand

i vil  sidde og tænke på at hver gang han låner en krone ud, skal han lave en

reservation. Jeg kan simpelthen ikke se nogen fordele.

Jeg kan se at vi komplicerer tingene yderligere. Vi gør tingene uigennemskue-

lige, særligt for en regnskabslæser som bliver helt efterladt på herrens mark.

Uanset om vi laver fine beskrivelser om de forskellige spande som tingene er i

osv., men en regnskabslæser får ingen chance. Så jeg ser ikke nogen fordele

ved at overgå til det her, jeg havde meget hellere set at man havde fastholdt

de oprindelige regler hvor man talte om indtrufne tab, fordi det er ligesom det

som et regnskab det afspejler, det er nogle historiske begivenheder. Nu laver vi

så et regnskab der skal afspejle nogle forventede fremtidige begivenheder, så

det bliver sku sådan lidt nogle fantom regnskaber vi kommer til at aflægge.
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Fremtiden afhænger jo af de øjne der kigger på den, men fortiden er jo ligesom

nemmere at kvantificere. Jeg havde meget hellere set at man havde arbejdet

med at, fordi jeg er sådan set grundlæggende enig i at vi er jo nød til at have

pengeinstitutter, som har en stærk kapitalisering. Men det er altså på egenka-

pitalen det skal foregå, så jeg havde meget hellere set at man havde arbejdet

meget mere med at hele kapitalsiden, og ligesom sagt at den risikoprofil du har

på din lånebog den skal selvfølgelig være afspejlet ovre på din egenkapital, men

det er ikke noget der skal indgå i lånebogen, medmindre der rent faktisk er tab

på tingene, fordi det hæmmer, øh, det hæmmer kreditgivningen i samfundet

og det til skønner til at der op blomstrer andre virksomhedstyper, som ikke er

underlagt kapitalkrav, altså private lånefirmaer, crowd-lending og den slags

ting. Det er det det fremmer ved at have den regelregulering, og så fremmer

det i øvrigt også monopolisering, fordi indtrængning i det danske bankmarkede,

det er allerede umuliggjort, men det her det understøtter det bare, fordi det

kræver at du er koblet på en bankdatacentral der kan håndtere de her ting for

dig som enkelt institut. Så jeg ser ikke nogen fordele.

Vi har jo så næsten også redegjort for ulemperne kan man jo sige så. Jeg havde

meget hellere set at hvis jeg var regulator, så ville jeg have fokuseret på kapi-

talkravene, og så ville jeg have haft at kapital skulle afspejle den risikoprofil som

det enkelte institut har, fordi du kan jo sige at f.eks. realkreditinstitutter som

også er omfattet denne her regulering, realkreditinstitutter de kan pr. defini-

tion kun give overskud, og de har i princippet nul i risiko, og derfor kan man jo

til dem stille meget lave kapitalkrav, fordi hele den forretningsmodel de har og

den sikkerhedsmodel de har og den mulighed de har for at skrue på bidragssat-

serne, det gør jo at de pr. definition altid vil give overskud. Så det er jo en type

virksomhed, der behøver man ikke at have særligt store kapitalkrav. Så kan du

ovre i den anden side have en bank der er specialiseret i forbrugslån eller lån

uden nogen form for sikkerhed, til erhverv osv., der skal en meget højere kapi-

talisering til, og det understøtter det her ikke.

Simon Buch-Andersen

(SBA-04)

Jeg synes vi har været meget rundt om spørgsmål 4; Hvilke ulemper ser du ved

overgangen, ift. værdiansættelse, oplysning og kreditrisikostyring? Kan du ud-

dybe hvilke ulemper du ser ved oplysninger i regnskabet. De nye noteoplys-

ningskrav kontra de gamle noteoplysningskrav.
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Anders Duedahl-Olesen

(ADO-04)

Man kan sige at når man nu har valgt at indføre det her, så er en hel nøglefor-

udsætning for at forstå regelværket det er selvfølgelig de notekrav der er. Der-

for synes jeg at egentlig at de notekrav der er som jeg nu lige husker dem, det

er sku egentlig fornuftigt nok, når nu man har valgt at indføre det her, for hvis

der nu ikke var notekrav ville man jo være fuldstændig prisgivet, men som regn-

skabslæser er man prisgivet alligevel, fordi man kan ikke finde ud af ved at læse

et bankregnskab hvad for en risikoprofil den enkelte bank har. Man kan gætte

sig til det, og så kan man sådan en som mig der kan, men det er så bare ud fra

sådan noget snusfornuft og erfarings tilgang, og fordi jeg kender nogen af le-

delserne rundt omkring i nogle af alle de der pengeinstitutter, så kan man sige

at ”ah dem der de ligger godt til” og så er der nogle andre nogen der kører den

lige til stregen, men som almindelig regnskabslæser er man ikke i stand til at

detekte det, der får man ikke chancen. Men noter, og informationer i regnska-

bet er jo altid godt, og noteoplysningskravene er i særdeleshed vigtige her, og

jo i allerhøjeste grad i et overgangsår også er de endnu mere vigtige kan man

sige ikke.

Simon Buch-Andersen

(SBA-05)

Yes, hvis vi fortsætter med spørgsmål 5; Hvor ser du de største risici for væsent-

lig fejlinformation for et større pengeinstitut, kontra et mindre pengeinstitut?

Og er der forskel i din overordnede risikovurdering af sektoren fordelt på stør-

relse?

Anders Duedahl-Olesen

(ADO-05)

Ja, det tror jeg der er, fordi det jeg ligesom lytter mig til det er at de helt store

institutter og måske også de mellemstore institutter, de har armene godt om-

kring det her regelværk og de er nok i stand til at lave en konsistent regnskabs-

aflæggelse baseret på det her. De mindre institutter vil jo i langt højere grad

være afhængig af deres datacentral og deres mulighed for at specialisere sig ud

i de her regler er jo mindre kan man sige, da de jo er mindre antal medarbejdere

de har til at sætte i gang med det her, hvorimod du hvis du har et meget stort

institut, der kan du jo sætte 5 mand i gang med det og lave en studiekreds om-

kring det her, det kan du jo ikke i et mindre institut. Der har du typisk en kre-

ditchef eller sådan noget der også skal forstå de her regler, samtidigt med at

han skal bevilge lån til marnikær og alt muligt andet ikke.
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Så der vil  være en forskel, men den vil  der i  øvrigt også være på lang række

andre områder også, det er ikke isoleret til IFRS 9, det er også til anden regule-

ring, altså f.eks. hvis vi tager kapitalkravene. Det er jo også voldsomt komplice-

ret at finde ud af hvad er kapitalkravene til et institut. Det er jo et helt speciale

i sig selv, så der er altså på den måde ikke nogen forskel det er meget meget

specialiseret det her.

Simon Buch-Andersen

(SBA-06)

Så det jeg hører det er at du siger at forskellen ligger i bemandingen?

Anders Duedahl-Olesen

(ADO-06)

Ja. Ja det gør det, og i specialiseringsdybden, fordi jeg har også godt mødt nogle

små institutter, der faktisk har en meget dyb specialisering i det her. Så det er

lidt individ afhængigt faktisk det her.

Simon Buch-Andersen

(SBA-07)

Okay, så hvis vi fortsætter med spørgsmål 6, så begynder det at blive lidt mere

teknisk; Beregningen af ECL er baseret på en lang række estimerede input, her-

under PD, LGD, EAD, CF, Betalingsevne & Scenarievægtning. Er der forskel de

danske pengeinstitutters metode for opgørelse af disse estimater?

Anders Duedahl-Olesen

(ADO-07)

Det er der. Der er forskel, men om forskellen den er væsentlig det ved jeg fak-

tisk ikke. Jeg kan lytte mig til at datacentralerne har forskellige tilgang til det

her, og jeg tror også de to store har forskellige tilgange til det her. Og datacen-

tralernes output anvendes nok forskelligt. Så jeg tror der er helt sikkert forskel-

lige tilgange, og jeg tror faktisk der er meget forskellige tilgange til det her, men

bemærk at jeg siger ”tror”, for det er ikke noget jeg sådan, hvad kan man sige

sådan, har mærket på min egen krop. Men jeg tror det. Jeg tror der er meget

stor forskel. Og det der kommer til at ske henover tid, det er at i takt med at,

ligesom alt muligt andet, i takt med at Finanstilsynet får mere og mere erfaring,

så vil tilsynet jo via Julebreve og vejledninger osv. så vil de jo sikkert komme ud

med mere detaljerede fortolkninger på de her regler, så vi ender med ligesom

vi har været på IAS 39, så ender vi med en dansk tilsynsfortolkning på IFRS 9,

som er den vi kører med i Danmark. Så kan det være de har en helt anden for-

tolkning i andre lande. Det tror jeg meget vel vi kan ende med.

Så vi starter meget spredt, det gjorde vi også med IAS 39, og så bliver det ens-

artet henover de næste 3-5 år eller sådan noget.
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Simon Buch-Andersen

(SBA-08)

Hvis vi så fortsætter med spørgsmål 7; Har mindre pengeinstitutter efter din

overbevisning sværere ved at udarbejde retvisende estimerede nedskrivninger

end større pengeinstitutter? Det minder lidt om spørgsmål 5.

Anders Duedahl-Olesen

(ADO-08)

Ja det gør det. Jeg tror det er svært at sådan helt generalisere mindre og større

institutter, fordi det har lidt med individerne at gøre der sidder derude. Og jeg

tror faktisk at hvis du kigger ned i nogle institutter derude, så sidder der jo fak-

tisk nogle rigtigt dygtige kreditfolk og andre, der kunne godt sidde nogle dygtige

folk i mindre institutter og nogle mindre dygtige i større institutter eller om-

vendt, så jeg er ikke helt overbevist om at de mindre de nødvendigvis har svære

ved det. Igen også, det har meget med datacentralen osv. at gøre. Der skal ud

og opbygges en erfaringsbase på det her på en eller anden måde, og på et eller

andet tidspunkt skal der også udarbejdes en back-test af hvad det var at man

nu nedskrev til, så man rent faktisk ser om det var det der skete med porteføl-

jen som man har forsøgt at forudsige var det der skulle ske med porteføljen. Så

det må vi sku nok vente og se, jeg er ikke helt sikker på om man kan håndfast

sige at de mindre de har svære ved det end de større. Jeg ville have svært ved

at komme til den konklusion, fordi det er individbaseret, tror jeg at jeg synes.

Simon Buch-Andersen

(SBA-09)

Hvis vi så ser på spørgsmål 8, det var kun rettet mod hvis du i spørgsmål 6 sagde

at der var forskel; Hvor meget betyder forskellene mellem pengeinstitutternes

metode for opgørelse af estimater til ECL beregningen, sammenligneligheden

på tværs af sektoren?

Anders Duedahl-Olesen

(ADO-09)

Men det er jo faktisk en af de ting du har mulighed for nu, for nu ligger 2018

regnskaberne der jo. Så du har jo faktisk muligheden for at dele institutterne

op i f.eks. Finanstilsynets størrelsesindeling, og så f.eks. sige hvad er de forskel-

lige gennemsnitlige spande, eller hvad hedder de, stadier hedder de. Hvad er

de forskellige stadier? Og der kunne du jo faktisk lave en analyse på om mindre

institutter nedskriver mere eller mindre i stadie 1 end større institutter gør osv.

osv.

Simon Buch-Andersen

(SBA-10)

Ja, spørgsmålet i spørgsmål i 8 går mere på, hvor meget betyder forskellene i

institutternes metode til opgørelse af estimaterne til ECL beregningen, end de

går på selve resultatet. En lille bank der bruger samme metode som en større

bank, kunne sagtens have to forskellige kreditrisici alligevel.
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Anders Duedahl-Olesen

(ADO-10)

Ja sagtens, og det er også derfor jeg ikke synes IFRS 9 er en særlig god ide. Fordi

det her er, hvis man skal være grov, er at vi skal gætte om fremtiden, og så

putter vi det ind i et regnskab, som i sin natur og udgangspunkt er noget histo-

rieskrivning, og hidtil har vi jo kun haft når vi aflægger regnskaber, den eneste

vi har haft når vi gætter på fremtiden er på going concern forudsætningen, og

nu skal vi så også kigge på at putte nogle regnskabstal ind som er et gætværk

på fremtiden. Det pakker man så ind i stadier og estimater, og PD og LGD og alt

muligt andet, men i sidste ende er det et forsøg på at forudsige fremtiden. Man

kan så nogen gange sige det er et kvalificeret forsøg på at forudsige fremtiden,

men det er stadigvæk noget fremtidigt vi putter ind i et historisk regnskab, og

det er jo det som er nyskabelsen her. Har jeg svaret på det?

Simon Buch-Andersen

(SBA-11)

Ja, hvis vi ser på spørgsmål 9; Har/vil implementeringen af IFRS 9 medført/med-

føre en forøgelse eller en reduktion af ledelsesmæssige skøn? Her tænkes der

også på management add-ons.

Anders Duedahl-Olesen

(ADO-11)

Yes yes yes, rungende nej! Det for ingen som helst indvirkning på det, altså de

ledelsesmæssige skøn som man nogen gange laver på toppen, som er noget

man har opfundet for 2009 og frem, altså for regnskabsårene 2009 og frem,

fordi hvis man havde haft det i 2008 og tidligere havde man fået et påbud om

at tilbageføre det, men Finanstilsynet opfandt midt i finanskrisen, opfandt de

en, hvad hedder det, man skulle selvfølgelig tage højde for ting der ikke var

noget ind i modellerne, og fandt et halmstrå nede i IAS 39 man kunne hænge

sig på der, men det var noget man opfandt i løbet af finanskrisen, og det kører

jo så videre under IFRS 9 også, som jeg kan forstå så hvis man som ledelse sidder

og kigger ud, og siger ”mine fine modeller med alle mine stadier har ikke taget

højde for det her, skal jeg alligevel lave et ledelsesmæssigt skøn, så landbrug

det er noget lort, så derfor så tager vi lige og reserverer X mio. til det”. Uden at

jeg sådan set egentlig har noget særlig meget konkret erfaring med det, så tror

jeg ikke at det ændrer noget som helst i  ledelsesmæssigt skøn, så vi får ikke

indsnævret den der skønsusikkerhed som der jo altid ligger i det her, men som

der jo i særlig grad ligger i det her når man laver de der ledelsesmæssige skøn

på toppen, så det tror jeg ikke på.

Simon Buch-Andersen

(SBA-12)

Okay, så har vi det sidste spørgsmål; Som revisor er din opgave at revidere års-

regnskabet, og erklære dig om regnskabet efter din overbevisning er retvisende
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og uden væsentlig fejlinformation som vil kunne påvirke regnskabsbrugers be-

slutningstagen. Hvordan forventer du at henholdsvis investorer og Finanstilsy-

net forholder sig til de nye noteoplysninger om stadieopdelte nedskrivninger,

og hvorledes vil du vurdere en væsentlig fejlinformation i relation til disse?

Anders Duedahl-Olesen

(ADO-12)

Der tror jeg det er meget vigtigt at skelne mellem investorer og Finanstilsynet,

for dem kan man slet ikke slå i samme boldgade, så hvis man tager investorerne

først. Jeg tror, det har jeg hørt nogen fortælle mig uden at jeg selv ej heller har

nogen egen bevis for det, men investorer, altså professionelle investorer, de

starter med at skralde alle nedskrivningerne væk i et regnskab, og så kigger de

på hvad er cash-flow i den her virksomhed, og så kigger de på ledelsen og så

laver de deres egen vurdering af hvad tabene de kommer til at blive i den her

bank. Det kan godt være at man kommer til at skildre til hvad banken selv har

bogført efter regnskabsregler, men hvis du kigger på investorerne, så har du jo

rigtig  mange banker  de over  en rigtig  rigtig  lang tid  har  været  værdiansat  til

under indre værdi. Det kan jo kun være udtryk for at investorerne mener at der

er større tab i vente end det banken selv har indregnet. Det kan næsten ikke

være udtryk for andet, så investorerne danner sig deres egen mening for ned-

skrivningsreglerne uanset om du har IFRS 9 eller om du har en anden regule-

ring, og beviset for det det finder du i, hvad hedder det, hvis du kan købe en

virksomhed, måske bortset fra Danske hvor de har trukket noget en hvidvask

risikopræmie fra, men hvis du kigger på alle de andre banker, og du kan købe

dem til under indre værdi, så må det simpelthen være udtryk for at investo-

rerne de tror på at der kommer flere tab end det der allerede er allerede ind-

regnet i balancen.

En anden ting, det er at Finanstilsynet de kommer til at lave den samme tilgang

som de har gjort til, når vi ellers har ændret anvendt regnskabspraksis, f. eks.

Ved overgangen til IAS 39, og det er at de sædvanligvis tager rundt og danner

sig lidt erfaring, og det gør de særligt ved de store institutter, og kigger lidt på

hvad der kan være af erfaringsgrundlag at hente der, og så kommer der til at

komme nogle Julebreve og vejledninger osv. som jeg sagde tidligere, så kom-

mer det til at snævre sig mere ind hvordan vi nu gør under dansk jurisdiktion.

Det er jo sådan set egentlig fornuftigt nok, at tilsynet ligesom danner sig den
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mening og finder ud af hvordan har man gjort i praksis, og så forsøger at ind-

snævre det lidt med dem der ligger alt for meget ude i kanterne. Men, og i den

sammenhæng tror jeg at de kommer til at gå meget ned i noteoplysninger og

være meget interesseret i det. Men det er jo igen, det her er jo igen ”tro” og

erfaring med det der har været af tidligere årgang. Og de vil kigge på det.

Og så siger du væsentlig fejlinformation i relation til det her, og i sin natur kan

der jo næsten ikke være nogen fejlinformation, fordi det her er jo ledelsesmæs-

sigt skøn, så medmindre det er en regneteknisk fejl, på at man har altså, hvis

det regneteknisk er på plads, så er det svært at sige der er en fejl i regnskabet,

men der kan være en ”fejl” i det ledelsesmæssige skøn, og et fejl i gåseøjne,

fordi at det ledelsesmæssige skøn det er jo subjektivt i natur, og det er jo sub-

jektivt i sin natur at sætte ind hvad PD og LGD er, medmindre du har en meget

meget stor portefølje, og har en meget meget stor erfaringsbase, så kan du re-

ducere det der ledelsesmæssige skøn, jeg har blandt andet set nogen på Danske

Bank på et af vores efteruddannelser, gennemgå deres for deres metode for

det der, og jeg tror de har en rigtig rigtig stor træf sikkerhed, men det er også

fordi de har så stor en portefølje, så jeg tror at deres ledelsesmæssige skøn inde

i IFRS 9 er ret begrænset, hvorimod de andre som kører på datacentraler osv.,

hvor man baserer sig på andre andre bankers data også, fordi der kører man på

tværs af datacentralerne, der bruger man erfaringerne på tværs, så der tror jeg

at risikoen for fejl i det ledelsesmæssige skøn den er noget større, så det tror

jeg at det er det, men bottom line den er at investorerne kigger på det på én

måde, og Finanstilsynet kigger på det på en anden måde, og Finanstilsynet kig-

ger meget ud fra compliance krav, og så tror jeg de gerne vil indsævre at ud-

faldsrummet er sådan nogenlunde ens i branchen, hvilket jo på mange måder

kan være fornuftigt nok.

Simon Buch-Andersen

(SBA-13)

Så bare lige et opsamlende spørgsmål, det jeg hører det er at investorerne de

ser, at noteoplysningerne de ikke er til brug for investorerne, fordi de skralder

nedskrivningerne væk alligevel.

Anders Duedahl-Olesen

(ADO-13)

Nej, det tror jeg er måske at gøre det lidt for øh, jeg tror at investorerne de

læser regnskabet og de læser hvad man skriver om nedskrivninger osv. men

som sagt så finder du jo beviset i aktiekursen, fordi hvordan skulle du ellers
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kunne forklare hvorfor at man handler til under indre værdi. Det er jo fordi in-

vestorerne tror at der ligger nogle tab derude som ikke er indregnet, og en in-

vestor kigger jo på, hvis jeg køber en aktie, hvilket forventet cash-flow for jeg

så i fremtiden af den her aktie.

Så jeg tror jo ikke at de bare sådan, de læser jo selvfølgelig informationerne og

danner sig en mening om det, men når de så skal ind til biddet, så tror jeg bare

at de skralder alle de der nedskrivninger væk, og så danner de sig deres egen

mening om hvad de der nedskrivninger de skal være, enten på sådan en makro-

økonomisk betragtning eller en individuel betragtning på det enkelte institut.

Simon Buch-Andersen

(SBA-14)

Okay, så bare for god ordens skyld vil jeg sige at det her har været en hjælp, og

jeg vil transkriptere det her, og bruge det som et citat i min opgave.

Er der nogen spørgsmål som du synes er relevant for min problemformulering,

som jeg ikke har fået stilt eller?

Anders Duedahl-Olesen

(ADO-14)

Jeg synes det kunne være relevant at lave den der analyse af, hvor endte vi så

henne i 2018 regnskaberne med IFRS 9, altså hvis man kigger på de forskellige

stadier og nedskrivningsniveauer og sådan nogle ting. Og så vil jeg også gerne

læse hvad det du citere mig for, men ikke fordi jeg står sådan set inde for alt

hvad jeg har sagt, at jeg synes ikke det er en god ide. Nu ved jeg ikke hvor mange

revisorer du har spurgt, men jeg tror heller ikke du finder så mange der synes

det er en god ide, fordi det er også noget sådan noget mere uhåndgribeligt, og

vi kan godt lide sådan noget du ved at man kan ligesom stemme tingene af til

noget konkret, ligesom på kapitaldækning som også er meget teoretisk og aka-

demisk, så bliver det her også nu her på nedskrivningsreglerne. Så vi sætter jo

mange af på den her rejse kan man sige.

13.5 Bilag 5: Transkripteret interview med Simon Hagbart Madsen203

Simon Buch-Andersen

(SBA-01)

Jeg har sendt dig spørgsmålene på forhånd, og tænker at vi tager dem bare fra

en ende af; Hvad er din nuværende stilling, uddannelsesmæssige- og erfarings-

mæssige baggrund?

Simon Hagbart Madsen

(SHM-01)

Ja, jamen jeg er cand.oecon fra AAU, hvor jeg blev færdig i 2016 og jeg har væ-

ret aktieanalytiker i Jyske Bank siden 2017, hvor jeg dækker forskellige bankak-

203 (Madsen, 2019)
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tier, og nogle medico-aktier. Jeg dækker Danske Bank og Nordea, og har tidli-

gere dækket Sydbank. Forinden det var jeg assisterende portefølje forvalter og

aktierådgiver i Spar Nord sideløbende med mit studie.

Simon Buch-Andersen

(SBA-02)

Ja, hvis vi fortsætter til næste spørgsmål; Er du bekendt med de regnskabsmæs-

sige konsekvenser ved overgangen af IAS 39 til IFRS 9, der er de internationale

regnskabsstandarder for behandling af finansielle instrumenter?

Simon Hagbart Madsen

(SHM-02)

Ja, jeg har stiftet bekendtskab med overgangen til IFRS 9, og det har jo så særligt

været i relation til nedskrivningsposten i bankerne jeg dækker.

Simon Buch-Andersen

(SBA-03)

Hvilke fordele ser du ved overgangen, ift. værdiansættelse, oplysning og kredit-

risikostyring?

Simon Hagbart Madsen

(SHM-03)

Jamen hvis vi skal dele det op i de tre elementer, så synes jeg jo at ved værdi-

ansættelse, at en af fordelene er at der kommer jo formentligt mindre udsving

fra hvad man kunne kalde et normaliseret nedskrivningsniveau, altså det burde

jo alt andet lige give en mere stabil udvikling i kreditkvaliteten, og dermed for-

udsigeligheden, og det er jo også noget bankanalytikeren kan drage nytte af

her. Så kan man også sige ift. værdiansættelsen at der differentierer man må-

ske i højere grad mellem større og mindre banks normaliserede nedskrivnings-

niveau, så det gør jo måske også at man kan få de risici ved de enkelte bankers

kreditporteføljer til at stå lidt klarere.

Ift. oplysningen der er der ikke super store, nu tænker jeg sådan rent regnskabs-

mæssige oplysninger hvis det er det du referer til ift. oplysning, men f. eks. Det

her med opdelingen i stadier finder jeg ret intuitivt, og som udgangspunkt

kunne man opstille det ensartet på tværs af bankerne, men det er jo så i praksis

måske ikke så nemt at sige. Ellers ser jeg ikke nogen større konsekvenser på

den front.

Ift. kreditrisikostyring der synes jeg, altså hvis jeg skulle sige noget, så kunne

nogen banker vise en højere grad af tilbageholdenhed i lånegivningen i op-

gangstider, og det kan man så sige, det bør måske underbygge et punkt om

rettidig omhu, eller man kan sige i banksektoren generelt og mindske lidt kon-

junkturudsvingene som risiko f. eks. som følge af finanskrisen.

Simon Buch-Andersen

(SBA-04)

I supplement til det, hvordan er dit syn så på handel med bankaktier, hvis man

skal kommentere lidt på kurs/indre værdi sådan lidt generelt, ift. ændringen i

værdiansættelsen.
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Simon Hagbart Madsen

(SHM-04)

Nå men altså, man kan sige at hvis det giver et forhøjet nedskrivningsniveau i

opgangstider, så kunne det jo måske også underbygge. Altså jeg synes den er

sådan lidt todelt, fordi på den ene side indtjeningen måske er mere retvisende,

den bliver også lavere og så kan så sige, at i og med den er mere retvisende, så

kunne det også være at investorerne burde kræve en mindre risikopræmie, og

det kunne så underbygge en højere værdiansættelse. Det tror jeg så i praksis

faktisk ikke gør sig gældende, jeg tror stadigvæk at risikopræmien er nogen-

lunde uforandret, så i praksis vil du så nok bare give en lidt større spredning i

værdiansættelsen på tværs af banker.

Man kan sige i mindre banker hvor man ser lidt højere grad den her kreditrisiko

de måske påtager sig over et konjunkturforløb, fordi de er udsat i  nogle seg-

menter, der måske har lille smule højere risiko, eller i hvert fald er koncentreret

om nogle segmenter, der har en lidt højere risiko, så kunne det underbygge at,

kan man sige forskellen i værdiansættelsen på tværs af banker bliver lidt større,

hvis jeg skulle sige noget.

Simon Buch-Andersen

(SBA-05)

Ja; Hvilke ulemper ser du ved overgangen, ift.  værdiansættelse, oplysning og

kreditrisikostyring?

Simon Hagbart Madsen

(SHM-05)

Ja, jamen igen hvis vi tager dem en for en. Angående værdiansættelsen så, hvis

vi siger at mindre bankers udlån er mere risikable, eller i hvert fald mindre di-

versificerede end større banker, så kunne det være at mindre banker bliver hår-

dere ramt, fordi det forventede tab på kunder med højere risici vil være højere.

Nedskrivningsniveauet det stiger jo så også generelt, og det øjer jo kreditkvali-

teten i den resterende lånebog, men det er jo så det jeg mener at, selvom der

måske er en mindre risiko der burde være tilknyttede nedskrivningsposten som

følge af konjunkturforløbet, mener jeg ikke det er afspejlet i investorernes af-

kastkrav. Så det var i forhold til værdiansættelsen.

Oplysning, der synes jeg så der er lidt at sige. Jeg synes der er en ulempe ved

overgangen. Jeg synes jo der er en fordel ved at have et system hvor man har

en lang tidshistorik, og den her mindskede tidshistorik vi har med IFRS 9 på

nedskrivningsposten, det begrænser lidt muligheden for at pointere eller vur-

dere de gennemsnitlige ekstreme nedskrivningsniveauer under de nye stander-

der. Så det synes jeg er den primære ulempe jeg ser i hvert fald.
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Så kreditrisikostyringen, man kan sige at IFRS 9 stiller højere krav til kreditrisi-

kostyringen, eller vurderingen af kreditrisici i hvert fald. Der er det jo vi har, i

hvert fald på realkreditområdet, set nogen banker der er gået sammen i det her

Totalkredit samarbejde i relation til kreditvurderinger, og det kan man sige at

lave den type af kompetencecentre det giver måske nogle stordriftsfordele der

giver udmærket mening, forudsat at det er noget der øger kravene til forventet

tab. Så lige lidt kursitet, jeg ved ikke om det kan være tilfældet, men man kunne

måske spekulere i at kreditrationering potentielt forstærkes for de mindre eller

mere risikable projekter, de bliver også mindre attraktive at finansiere.

Simon Buch-Andersen

(SBA-06)

Ja, hvis vi fortsætter til spørgsmål 5; Hvor ser du de største risici for væsentlig

fejlinformation for et større pengeinstitut, kontra et mindre pengeinstitut? Og

er der forskel i din overordnede risikovurdering af sektoren fordelt på stør-

relse?

Simon Hagbart Madsen

(SHM-06)

Ja, den største risiko for fejlinformation det tænker jeg det er en af de mest

forretningskritiske og variable poster i resultatopgørelsen, og det vurderer jeg

i hvert fald er nedskrivningsposten. Så kan man sige at der er jo et mindre pen-

geinstitut der måske har lidt færre ressourcer ift. statistisk modellering og præ-

diktionen af forventet tab, baseret på, eller de baserer det i  hvert fald på en

mindre stikprøve. Det kan mindske validiteten af deres forventede nedskrivnin-

ger, sammenlignet med større banker. Det er ikke en sandhed der er skåret i

granit, men jeg tænker i hvert fald at det kunne være tilfældet.

Hvis jeg skulle tage den anden del angående en overordnet risikovurdering af

sektoren fordelt på størrelse, så tænker jeg vel er meget lige til, at mindre ban-

ker er mere risikable end større banker der har nogle udlånsbøger der typisk er

mere diversificeret, og har en lavere koncentration i særligt udsatte brancher

som f. eks. landbrug, der kan opleve nogle mere længerevarende indtægtsde-

pressioner.

Simon Buch-Andersen

(SBA-07)

Bare lige i supplement til det, er det nogle overvejelser du lægger vægt på når

du laver dine aktieanalyser på større og mindre pengeinstitutter, hvis man ser

på Djurslands Bank og Lollands Bank kontra Sydbank og Danske Bank?

Simon Hagbart Madsen

(SHM-07)

Der tænker du ift. den væsentlige fejlinformation, eller den overordnede risi-

kovurdering?
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Simon Buch-Andersen

(SBA-08)

Ja, en kombination af de to.

Simon Hagbart Madsen

(SHM-08)

Ja, der er det klart at mindre banker de pådrager sig, men det primære for mig

det er kreditporteføljen og sammensætningen af kreditporteføljen, så mindre

banker det er jo at, og jeg ved godt det her er at kamme alle over én, men der

er også alt andet lige en tendens til at de har de her lidt mere koncentrerede

udlånsbøger, ofte i nogle udsatte brancher, så der er en højere risiko og en hø-

jere risiko for konjunkturudsving i deres nedskrivningspost, og det gør jo at vi

som aktionærer kræver en højere risikopræmie.

Ift. fejlinformation kan man sige, det er ikke noget som jeg kræver en specifik

risikopræmie for. Jeg antager jo at det som bankerne, deres statistiske model-

lering af forventede tab, er så retvisende som det kan være under de forudsæt-

ninger de nu har, så det er ikke noget jeg specifikt går ind og siger ift. mindre

banker, men man kan sige at ofte er det sådan at den tilgængelige information

på større banker den er større og mere dybdegående og på den måde kan man

sige at risikopræmien, det er der i hvert fald en tendens til, at banker der har

en meget stærk investor relations og en meget stærk tilgængelig finansiel in-

formation, har et lidt lavere afkastkrav en hvad mindre banker måske ser.

Simon Buch-Andersen

(SBA-09)

Okay, hvis vi tager spørgsmål 6; Hvilke regnskabsmæssige hoved- og nøgletal

anvender du i forbindelse med dine aktieanalyser til værdiansættelsen af aktier

i pengeinstitutter?

Simon Hagbart Madsen

(SHM-09)

Der kan man sige som udgangspunkt, og jeg ved godt at det er måske en lille

smule flabet, men som udgangspunkt anvender vi jo alle hoved og nøgletal i

vores modellering. Er der noget specifikt du referer til, er der nogen der måske

er mere vigtige end andre eller?

Simon Buch-Andersen

(SBA-10)

Ja, er der en vægtning i det?

Simon Hagbart Madsen

(SHM-10)

Ja, for os er det primære at prædiktere den fremtidige indtjening så for os er

det meget de stabile poster, og de normaliserede niveauer for de øvrige poster.

Så hvis vi skal tage nogle af de stabile poster, så er det sådan noget som basis-

indtjeningen der betragtes som nogenlunde stabil, og derudover har nogle

kursreguleringer og ofte også noget beholdningsresultat der er noget mere
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ustabilt og så også nedskrivningsposten der er ustabil. Der har vi typisk et nor-

maliseret niveau, som vi mener det konvergerer til  over tid, og så kan der jo

være nogle store udsving som f. eks. første kvartal der har haft nogle høje kurs-

reguleringer osv. men det som vi tildeler størst vægt i værdiansættelsen er de

mere stabile poster, fordi det er den indtjening som vi burde kunne regne med

på sigt, og så regner vi nogle mere normaliserede niveauer for de øvrige poster.

Simon Buch-Andersen

(SBA-11)

Hvordan forholder du dig til de nye noteoplysninger om stadieopdelte nedskriv-

ninger, og hvordan påvirker dette dine aktieanalyser?

Simon Hagbart Madsen

(SHM-11)

Altså, jeg synes jo de giver et fint indblik i udviklingen i kvaliteten i en banks

kreditportefølje, altså vi følger meget udviklingen i stadier over tid, hvordan vi

på sådan spottendenser og kommende nedskrivningsbehov. Jeg synes så, for at

vende tilbage til hvad vi snakkede om tidligere, ift. tidshistorikken den er på

nuværende, den er lidt lille, og på tværs af banker er det fortsat ikke fuldt sam-

menligneligt, måske f. eks. grundet af forskellige karakteristika og lånebøger.

Der er jo f.  eks. nogle banker derude der bogfører meget af deres realkredit

eller alt deres realkreditudlån på Totalkredits balance, og det gør at der er nogle

nyanceforskelle man selvfølgelig skal holde øje med, og jeg synes at al, også ift.

hvor konservativ er man i sin hensættelsespolitik, så jeg synes at alt andet lige

er det måske mere interessant at følge tendensen over tid, og der må jeg sige

at der synes jeg at der mangler jeg måske som analytiker noget visibilitet ift. vi

har ikke nogen ekstremer på nuværende tidspunkt at sammenligne med, men

man kan sige at vi har jo et niveau, og så prøver vi at følge det fra kvartal til

kvartal.

Simon Buch-Andersen

(SBA-12)

I supplement til det, i hvilken detaljeringsgrad, går du ned i de her noteoplys-

ninger og vægter det, hvis vi ser på stadievandringerne eksempelvis.

Simon Hagbart Madsen

(SHM-12)

Ja, der har vi det på et, altså ift. aktierne, altså nu skal det siges at jeg er også

en intern analytiker så det er klart at vi kigger også på det lidt mere dybdegå-

ende andre steder i banken, men hvad angår min aktieanalyse, der kigger jeg

på det på et overordnet niveau. Så vi kigger ikke kun på de banker vi dækker, vi

kigger faktisk på alle nordiske banker mere eller mindre, så der har vi sådan på

et rimelig overordnet niveau på tværs af stadierne og på tværs af banker for

ligesom at kunne spotte en udvikling, så det vil jeg sige at det, ja.
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Simon Buch-Andersen

(SBA-13)

Fint

Simon Hagbart Madsen

(SHM-13)

Så ved jeg ikke ift. det her med hvordan det påvirker mine aktieanalyser, hvis

jeg skal prøve at sige sådan indvirkningen af overgangen, den har jo indtil videre

været forholdsvis begrænset, fordi indvirkningen i bankerne generelt har været

forholdsvis begrænset, altså med undtagelse for første kvartal i 2018, hvor der

har været nogle justeringer over egenkapitalen typisk, så har det jo været for-

holdsvis begrænset effekt jo faktisk, har jeg set indtil videre i de banker jeg har

dækket, sådan ift. kommunikationen fra bankerne har det meget været ”man

har tidligere haft en konservativ tilgang og nu har vi på nuværende tidspunkt

en stærk kreditkvalitet” og det har affødt en rimelig blød overgang i hvert fald

ift. resultatopgørelsen.

Og så er der jo den her overgangsordning ift. kapitaldelen, som nogle af ban-

kerne i hvert fald har valgt at udnytte, som giver en gradvis effekt på den front.

Så ved jeg ikke, det var måske det meste ift. dine spørgsmål, og så noget af det

som vi måske lige skulle have snakket om det var sådan lidt overordnet, hvad

er projektets tilgang og indhold? Jeg kunne forstå det var med fokus på mindre

banker.

Simon Buch-Andersen

(SBA-14)

Ja, du har jo fået tilsendt min problemformulering. Min problemformulering

går på; Hvordan påvirkes mindre danske pengeinstitutter af de nye nedskriv-

ningsregler efter IFRS 9, og hvilke konsekvenser har det for regnskabsbrugerne?

Der  har  jeg  udvalgt  3  regnskabsbrugere,  en revisor,  en aktieanalytiker  og Fi-

nanstilsynet. Det her var så spørgsmålene til dig, spørgsmålene til revisor er så

lidt længere og Finanstilsynet dertil også meget længere.

Tanken med at have en aktieanalytiker ind over er at de jo har et andet fokus

end tilsynet har

Simon Hagbart Madsen

(SHM-14)

Ja, det tror jeg er helt rigtigt. Vi har jo meget fokus på den potentielle indtje-

ning, og der må jeg indrømme at jeg synes ikke at konsekvenserne, og der må

jeg indrømme at jeg synes ikke konsekvenserne har været, det var ret stort

tema optil, og måske i første kvartal 2018 og så er det gået i sig selv da det har

vist sig at nedskrivningsniveauerne i bankerne det er blevet håndteret på, altså

overgangen har været meget blød, og vi har ikke rigtig set nogle større struktu-

relle skift.
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Simon Buch-Andersen

(SBA-15)

Er der noget du tænker jeg skulle have større fokus på ift. den problemformu-

lering, ift. de her syv spørgsmål jeg har stilet dig.

Simon Hagbart Madsen

(SHM-15)

Det var et godt spørgsmål. Altså, jeg kigger jo på det udelukkende med aktie-

analytiker-øjne, og jeg undrer mig i hvert fald tit over at afkastkravet for inve-

storerne er upåvirket. Jeg synes jo især for mindre banker, der er det ret be-

mærkelsesværdigt, at det er jo et af de største issues for mindre banker, at de

har netop store udsving på nedskrivningsposten, og at hvis vi får en lidt mere

stabil udvikling på den post, så bør det også afspejles af et lavere afkastkrav fra

aktionærerne, men jeg tror bare i praksis der er det så resistent det afkastkrav,

at den ændring tror jeg ikke man ser, og jeg ved ikke ift. regulering om det er

noget man har lagt vægt på, men det ved du jo selvfølgelig markant bedre end

jeg gør, men mit indtryk er ikke at der er lagt stort vægt på hvordan mindre og

større banker er blevet ramt, så på den måde synes jeg det er en meget relevant

vinkel.

Det kan godt være at der er lagt vægt på det, hvad er din oplevelse der?

Simon Buch-Andersen

(SBA-16)

Det tror jeg at jeg bliver meget klogere på når jeg er ved at være færdig med

opgaven.

Simon Hagbart Madsen

(SHM-16)

Det kan jeg godt forstå.

Simon Buch-Andersen

(SBA-17)

Det var godt input, tak for det. Det var super.

Simon Hagbart Madsen

(SHM-17)

Ja, og hvis du har noget op følgende må du endelig skrive en mail og sige til.

13.6 Bilag 6: Pengeinstitutters størrelsesgruppering 2019204

Gruppe 1 - Arb. kapital over 75 mia. kr.

3000 Danske Bank A/S

7858 Jyske Bank A/S

8079 Sydbank A/S

8117 Nykredit Bank A/S

204 (Finanstilsynet, 2018)
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9380 Spar Nord Bank A/S

Gruppe 2 - Arb. kapital over 12 mia. kr.

5301 Aktieselskabet Arbejdernes Landsbank

7670 Ringkjøbing Landbobank. Aktieselskab

1149 Saxo Bank A/S

9335 Sparekassen Kronjylland

522 Sparekassen Sjælland-Fyn A/S

7730 Vestjysk Bank A/S

9070 Sparekassen Vendsyssel

400 Lån & Spar Bank A/S

9217 Jutlander Bank A/S

9686 Den Jyske Sparekasse A/S

7681 Alm. Brand Bank A/S

Gruppe 3 - Arb. kapital over 750 mio. kr.

755 Middelfart Sparekasse

5999 Danske Andelskassers Bank A/S

9090 Sparekassen Thy

7320 Djurslands Bank A/S

844 Fynske Bank A/S

9740 Frøs Sparekasse

6771 Lægernes Bank A/S

7780 Skjern Bank A/S

6471 Grønlandsbanken, Aktieselskab

7890 Salling Bank A/S

6860 Nordfyns Bank, Aktieselskabet

13460 Merkur Andelskasse

6520 Lollands Bank A/S

7930 Kreditbanken A/S

6140 Møns Bank A/S

6880 Totalbanken A/S

1671 Basisbank A/S
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9682 Sparekassen for Nr. Nebel og Omegn

9044 Dronninglund Sparekasse

9797 Broager Sparekasse

6620 Coop Bank A/S

9137 Ekspres Bank A/S

9388 Sparekassen Djursland

7570 PenSam Bank A/S

9827 Sparekassen Bredebro

537 Dragsholm Sparekasse

7500 Hvidbjerg Bank. Aktieselskab

847 Rise Flemløse Sparekasse

9283 Langå Sparekasse

13080 Frørup Andelskasse

9312 Sparekassen Balling

9354 Rønde Sparekasse

9860 Folkesparekassen

9133 Frøslev-Mollerup Sparekasse

Gruppe 4 - Arb. kapital under 750 mio. kr.

13290 Andelskassen Fælleskassen

9684 Fanø Sparekasse

9124 Sønderhå-Hørsted Sparekasse

9695 Saxo Privatbank A/S

9135 Klim Sparekasse

9634 Borbjerg Sparekasse

1693 PFA Bank A/S

13070 Faster Andelskasse

13100 Københavns Andelskasse under kontrol

579 Sparekassen Den lille Bikube

5125 Leasing Fyn Bank A/S

13350 Østervrå Andelskasse

28001 Maj Bank A/S

9629 Stadil Sparekasse
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13220 Andelskassen OIKOS

Gruppe 5 - Filialer af udenlandske institutter i Danmark

546 Siemens Financial Services Danmark, filial af Siemens Financial Services AB, Sverige

582 IKANO Bank, filial af IKANO Bank AB (publ), Sverige

880 Handelsbanken, filial af Svenska Handelsbanken AB (publ),Sverige

884 Handelsbanken Kredit, filial af Stadshypotek AB, Sverige

2222 Nordea Danmark, filial af Nordea Bank Abp, Finland

5127 SEB Kort Bank, Danmark, filial af SEB Kort Bank AB, Sverige

5128 Diners Club Danmark, filial af Diners Club Nordic AB, Sverige

5287 Santander Consumer Bank, filial af Santander Consumer Bank AS, Norge

5290 DNB Bank ASA, filial af DNB Bank ASA, Norge

5294 FOREX Bank, filial af FOREX Bank AB, Sverige

5295

Skandinaviska Enskilda Banken, Danmark, filial af Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),Sve-

rige

5299 Scania Finans. filial af Scania Finans AB. Sverige

6004 Swedbank, filial af Swedbank AB (publ), Sverige

6012

J.P. Morgan Europe (UK), Copenhagen Branch, filial af J.P. Morgan Europe Limited, Storbritan-

nien

6014 De Lage Landen Finans Danmark filial af De Lage Landen Finans AB, Sverige

7958 Nordnet Bank, filial af Nordnet Bank AB, Sverige

8222 BIL Danmark, filial af Banque Internationale à Luxembourg S.A., Luxembourg

9043 Telia Finance Danmark, filial af Telia Finance AB, Sverige

29000 Carnegie Investment Bank, filial af Carnegie Investment Bank AB (publ), Sverige

29001 UBS Europe, filial af UBS Europe SE, Tyskland

29002 Eurocard Danmark, filial af Eurocard AB, Sverige

29003 Resurs Bank, filial af Resurs Bank Aktiebolag, Sverige

29005 Citibank Europe plc, Denmark Branch, filial af Citibank Europe plc, Irland

29006 BNP Paribas S.A. Denmark, filial af BNP Paribas S.A. Frankrig

29007 EnterCard Danmark, filial af EnterCard Group AB, Sverige

29009 J.P. Morgan Bank Luxembourg, Copenhagen Br, filial af J.P. Morgan Bank Luxembourg

29010 J.P. Morgan AG - Copenhagen Branch, filial af J.P. Morgan AG, Tyskland
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Gruppe 6 - Færøerne

6460 P/F BankNordik

9181 P/F  Betri Banki

9865 Nordoya Sparikassi

9870 Suduroyar Sparikassi P/F

13.7 Bilag 7: Indre værdi og børskurser for danske børsnoterede pengeinstitutter pr. 31. de-
cember 2018

 Pengeinstitut

Egenkapital i alt

(eksklusiv hybrid

kernekapital)

Antal aktier

(t.stk.) Indre værdi Kursværdi K/I

Danske Bank A/S205 149.213 895.954 166,54 128,90 0,77

Jyske Bank A/S206 31.786 84.282 377,14 235,20 0,62

Sydbank A/S207 10.922 67.671 161,40 155,10 0,96

Spar Nord Bank A/S208 8.380 37.565 223,08 52,30 0,23

Ringkjøbing Landbobank. Aktie-

selskab209                     7.189          29.906      240,39      340,00 1,41

Sparekassen Sjælland-Fyn A/S210 2.697 15.988 168,69 80,40 0,48

Vestjysk Bank A/S211 2.359 895.982 2,63 1,96 0,75

Lån & Spar Bank A/S212 1.781 3.472 512,96 454,00 0,89

Jutlander Bank A/S213 2.912 8.597 338,72 179,00 0,53

Den Jyske Sparekasse A/S214 1.514 9.929 152,48 70,00 0,46

Danske Andelskassers Bank

A/S215                     1.164       143.974           8,08           5,82

0,72

205 (Danske Bank A/S, 2019), (Euroinvestor, 2019)
206 (Jyske Bank A/S, 2019), (Euroinvestor, 2019)
207 (Sydbank A/S, 2019), (Euroinvestor, 2019)
208 (Spar Nord Bank A/S, 2019), (Euroinvestor, 2019)
209 (Ringkjøbing Landbobank Aktieselskab, 2019), (Euroinvestor, 2019)
210 (Sparekassen Sjælland-Fyn A/S, 2019), (Euroinvestor, 2019)
211 (Vestjysk Bank A/S, 2019), (Euroinvestor, 2019)
212 (Lån & Spar Bank A/S, 2019), (Euroinvestor, 2019)
213 (Jutlander Bank A/S, 2019), (Euroinvestor, 2019)
214 (Den Jyske Sparekasse A/S, 2019), (Euroinvestor, 2019)
215 (Danske Andelskassers Bank A/S, 2019), (Euroinvestor, 2019)
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 Pengeinstitut

Egenkapital i alt

(eksklusiv hybrid

kernekapital)

Antal aktier

(t.stk.) Indre værdi Kursværdi K/I

Djurslands Bank A/S216 1.044 2.675 390,28 253,00 0,65

Fynske Bank A/S217 1.042 7.581 137,45 80,50 0,59

Skjern Bank A/S218 867 9.640 89,94 61,00 0,68

Grønlandsbanken, Aktiesel-

skab219                        999         1.800        555,00      546,00

0,98

Salling Bank A/S220 452 1.310 345,04 214,00 0,62

Nordfyns Bank, Aktieselska-

bet221                        406               330     1.230,30      765,00

0,62

Lollands Bank A/S222 510 1.080 472,22 317,00 0,67

Kreditbanken A/S223 570 168 3.392,86 2.480,00 0,73

Møns Bank A/S224 439 2.000 219,50 117,00 0,53

Totalbanken A/S225 354 2.800 126,43 103,00 0,81

Hvidbjerg Bank. Aktieselskab226 122 1.680 72,62 54,00 0,74

216 (Djurslands Bank A/S, 2019), (Euroinvestor, 2019)
217 (Fynske Bank A/S, 2019), (Euroinvestor, 2019)
218 (Skjern Bank A/S, 2019), (Euroinvestor, 2019)
219 (Grønlandsbanken Aktieselskab, 2019), (Euroinvestor, 2019)
220 (Salling Bank A/S, 2019), (Euroinvestor, 2019)
221 (Nordfyns Bank Aktieselskabet, 2019), (Euroinvestor, 2019)
222 (Lollands Bank A/S, 2019), (Euroinvestor, 2019)
223 (Kreditbanken A/S, 2019), (Euroinvestor, 2019)
224 (Møns Bank A/S, 2019), (Euroinvestor, 2019)
225 (Totalbanken A/S, 2019), (Euroinvestor, 2019)
226 (Hvidbjerg Bank Aktieselskab, 2019), (Euroinvestor, 2019)
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13.8 Bilag 8: Praksis efter implementeringen (2018 regnskaber)

Pengeinstitutter, for-

delt på Finanstilsy-

nets gruppeindeling

Noteoplys-

ninger er ud-

arbejdet i

overenss-

stemmelse

med Deloit-

tes model-

årsrapport

§ 108 oplys-

ning har

ikke nogen

overførsler

af nedskriv-

ninger mel-

lem stadier

§ 88b oplys-

ning er ikke

indeholdt i

regnskabet

§ 108 oplys-

ning udviser

ingen primo

regulering

af individu-

elle / stadie

3 nedskriv-

ninger i for-

bindelse

med over-

gangen

§ 108 op-

lysning

har over-

førsler af

nedkskriv-

ninger

mellem

stadier

med en

netto

driftsef-

fekt

§ 88b op-

lysning

udviser

mislig-

holdte /

kreditfor-

ringede

ekspone-

ringer der

ikke er i

stadie 3

Gruppe 1 - Arb. kapi-

tal over 75 mia. kr.

Danske Bank A/S227 X

Jyske Bank A/S228 X

Sydbank A/S229 X

Nykredit Bank A/S230 X

Spar Nord Bank A/S231 X

Gruppe 2 - Arb. kapi-

tal over 12 mia. kr.

Aktieselskabet Arbej-

dernes Landsbank232
X

Ringkjøbing Landbo-

bank. Aktieselskab233
X

227 (Danske Bank A/S, 2019)
228 (Jyske Bank A/S, 2019)
229 (Sydbank A/S, 2019)
230 (Nykredit Bank A/S, 2019)
231 (Spar Nord Bank A/S, 2019)
232 (Aktieselskabet Arbejdernes Landsbank, 2019)
233 (Ringkjøbing Landbobank Aktieselskab, 2019)
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Pengeinstitutter, for-

delt på Finanstilsy-

nets gruppeindeling

Noteoplys-

ninger er ud-

arbejdet i

overenss-

stemmelse

med Deloit-

tes model-

årsrapport

§ 108 oplys-

ning har

ikke nogen

overførsler

af nedskriv-

ninger mel-

lem stadier

§ 88b oplys-

ning er ikke

indeholdt i

regnskabet

§ 108 oplys-

ning udviser

ingen primo

regulering

af individu-

elle / stadie

3 nedskriv-

ninger i for-

bindelse

med over-

gangen

§ 108 op-

lysning

har over-

førsler af

nedkskriv-

ninger

mellem

stadier

med en

netto

driftsef-

fekt

§ 88b op-

lysning

udviser

mislig-

holdte /

kreditfor-

ringede

ekspone-

ringer der

ikke er i

stadie 3

Sparekassen Kronjyl-

land234
X

Sparekassen Sjælland-

Fyn A/S235
X X

Vestjysk Bank A/S236 X

Sparekassen Vendsys-

sel237
X

Lån & Spar Bank A/S238 X X

Jutlander Bank A/S239 X

Den Jyske Sparekasse

A/S240
X

Alm. Brand Bank

A/S241
X

Gruppe 3 - Arb. kapi-

tal over 750 mio. kr.

234 (Sparekassen Kronjylland, 2019)
235 (Sparekassen Sjælland-Fyn A/S, 2019)
236 (Vestjysk Bank A/S, 2019)
237 (Sparekassen Vendsyssel, 2019)
238 (Lån & Spar Bank A/S, 2019)
239 (Jutlander Bank A/S, 2019)
240 (Den Jyske Sparekasse A/S, 2019)
241 (Alm. Brand Bank A/S, 2019)
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Pengeinstitutter, for-

delt på Finanstilsy-

nets gruppeindeling

Noteoplys-

ninger er ud-

arbejdet i

overenss-

stemmelse

med Deloit-

tes model-

årsrapport

§ 108 oplys-

ning har

ikke nogen

overførsler

af nedskriv-

ninger mel-

lem stadier

§ 88b oplys-

ning er ikke

indeholdt i

regnskabet

§ 108 oplys-

ning udviser

ingen primo

regulering

af individu-

elle / stadie

3 nedskriv-

ninger i for-

bindelse

med over-

gangen

§ 108 op-

lysning

har over-

førsler af

nedkskriv-

ninger

mellem

stadier

med en

netto

driftsef-

fekt

§ 88b op-

lysning

udviser

mislig-

holdte /

kreditfor-

ringede

ekspone-

ringer der

ikke er i

stadie 3

Middelfart Spare-

kasse242
X

Danske Andelskassers

Bank A/S243
X

Sparekassen Thy244 X

Djurslands Bank A/S245 X

Fynske Bank A/S246 X

Frøs Sparekasse247 X

Lægernes Bank A/S248 X X

Skjern Bank A/S249 X

Grønlandsbanken, Ak-

tieselskab250
X

Salling Bank A/S251 X

242 (Middelfart Sparekasse, 2019)
243 (Danske Andelskassers Bank A/S, 2019)
244 (Sparekassen Thy, 2019)
245 (Djurslands Bank A/S, 2019)
246 (Fynske Bank A/S, 2019)
247 (Frøs Sparekasse, 2019)
248 (Lægernes Bank A/S, 2019)
249 (Skjern Bank A/S, 2019)
250 (Grønlandsbanken Aktieselskab, 2019)
251 (Salling Bank A/S, 2019)
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Pengeinstitutter, for-

delt på Finanstilsy-

nets gruppeindeling

Noteoplys-

ninger er ud-

arbejdet i

overenss-

stemmelse

med Deloit-

tes model-

årsrapport

§ 108 oplys-

ning har

ikke nogen

overførsler

af nedskriv-

ninger mel-

lem stadier

§ 88b oplys-

ning er ikke

indeholdt i

regnskabet

§ 108 oplys-

ning udviser

ingen primo

regulering

af individu-

elle / stadie

3 nedskriv-

ninger i for-

bindelse

med over-

gangen

§ 108 op-

lysning

har over-

førsler af

nedkskriv-

ninger

mellem

stadier

med en

netto

driftsef-

fekt

§ 88b op-

lysning

udviser

mislig-

holdte /

kreditfor-

ringede

ekspone-

ringer der

ikke er i

stadie 3

Nordfyns Bank, Aktie-

selskabet252
X

Merkur Andelskasse253 X

Lollands Bank A/S254 X

Kreditbanken A/S255 X X

Møns Bank A/S256 X

Totalbanken A/S257 X

Basisbank A/S258 X

Sparekassen for Nr.

Nebel og Omegn259
X

Dronninglund Spare-

kasse260
X

Broager Sparekasse261 X X

252 (Nordfyns Bank Aktieselskabet, 2019)
253 (Merkur Andelskasse, 2019)
254 (Lollands Bank A/S, 2019)
255 (Kreditbanken A/S, 2019)
256 (Møns Bank A/S, 2019)
257 (Totalbanken A/S, 2019)
258 (Basisbank A/S, 2019)
259 (Sparekassen for Nr. Nebel og Omegn, 2019)
260 (Dronninglund Sparekasse, 2019)
261 (Broager Sparekasse, 2019)
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Pengeinstitutter, for-

delt på Finanstilsy-

nets gruppeindeling

Noteoplys-

ninger er ud-

arbejdet i

overenss-

stemmelse

med Deloit-

tes model-

årsrapport

§ 108 oplys-

ning har

ikke nogen

overførsler

af nedskriv-

ninger mel-

lem stadier

§ 88b oplys-

ning er ikke

indeholdt i

regnskabet

§ 108 oplys-

ning udviser

ingen primo

regulering

af individu-

elle / stadie

3 nedskriv-

ninger i for-

bindelse

med over-

gangen

§ 108 op-

lysning

har over-

førsler af

nedkskriv-

ninger

mellem

stadier

med en

netto

driftsef-

fekt

§ 88b op-

lysning

udviser

mislig-

holdte /

kreditfor-

ringede

ekspone-

ringer der

ikke er i

stadie 3

Sparekassen Djurs-

land262
X

PenSam Bank A/S263 X X

Sparekassen Brede-

bro264
X

Dragsholm Spare-

kasse265
X

Hvidbjerg Bank. Aktie-

selskab266
X

Rise Flemløse Spare-

kasse267
X

Langå Sparekasse268 X

Frørup Andelskasse269 X

Sparekassen Balling270 X

262 (Sparekassen Djursland, 2019)
263 (PenSam Bank A/S, 2019)
264 (Sparekassen Bredebro, 2019)
265 (Dragsholm Sparekasse, 2019)
266 (Hvidbjerg Bank Aktieselskab, 2019)
267 (Rise Flemløse Sparekasse, 2019)
268 (Langå Sparekasse, 2019)
269 (Frørup Andelskasse, 2019)
270 (Sparekassen Balling, 2019)
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Pengeinstitutter, for-

delt på Finanstilsy-

nets gruppeindeling

Noteoplys-

ninger er ud-

arbejdet i

overenss-

stemmelse

med Deloit-

tes model-

årsrapport

§ 108 oplys-

ning har

ikke nogen

overførsler

af nedskriv-

ninger mel-

lem stadier

§ 88b oplys-

ning er ikke

indeholdt i

regnskabet

§ 108 oplys-

ning udviser

ingen primo

regulering

af individu-

elle / stadie

3 nedskriv-

ninger i for-

bindelse

med over-

gangen

§ 108 op-

lysning

har over-

førsler af

nedkskriv-

ninger

mellem

stadier

med en

netto

driftsef-

fekt

§ 88b op-

lysning

udviser

mislig-

holdte /

kreditfor-

ringede

ekspone-

ringer der

ikke er i

stadie 3

Rønde Sparekasse271 X

Folkesparekassen272 X

Frøslev-Mollerup Spa-

rekasse273
X

Gruppe 4 - Arb. kapi-

tal under 750 mio. kr.

Andelskassen Fælles-

kassen274
X

Fanø Sparekasse275 X

Sønderhå-Hørsted

Sparekasse276
X

Klim Sparekasse277 X

Borbjerg Sparekasse278 X

Faster Andelskasse279 X

271 (Rønde Sparekasse, 2019)
272 (Folkesparekassen, 2019)
273 (Frøslev-Mollerup Sparekasse, 2019)
274 (Andelskassen Fælleskassen, 2019)
275 (Fanø Sparekasse, 2019)
276 (Sønderhå-Hørsted Sparekasse, 2019)
277 (Klim Sparekasse, 2019)
278 (Borbjerg Sparekasse, 2019)
279 (Faster Andelskasse, 2019)
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Pengeinstitutter, for-

delt på Finanstilsy-

nets gruppeindeling

Noteoplys-

ninger er ud-

arbejdet i

overenss-

stemmelse

med Deloit-

tes model-

årsrapport

§ 108 oplys-

ning har

ikke nogen

overførsler

af nedskriv-

ninger mel-

lem stadier

§ 88b oplys-

ning er ikke

indeholdt i

regnskabet

§ 108 oplys-

ning udviser

ingen primo

regulering

af individu-

elle / stadie

3 nedskriv-

ninger i for-

bindelse

med over-

gangen

§ 108 op-

lysning

har over-

førsler af

nedkskriv-

ninger

mellem

stadier

med en

netto

driftsef-

fekt

§ 88b op-

lysning

udviser

mislig-

holdte /

kreditfor-

ringede

ekspone-

ringer der

ikke er i

stadie 3

Leasing Fyn Bank

A/S280
X

Østervrå Andels-

kasse281
X

Stadil Sparekasse282 X

13.9 Bilag 9: Antaget betalingsforløb med træk og afdrag på kreditfaciliteter anvendt i ek-
sempelberegningerne

Boliglån

Måned Termin Træk Afdrag Restgæld

jan-18 0 150.000 - 150.000

feb-18 1 - - 2.500 147.500

mar-18 2 - - 2.500 145.000

apr-18 3 - - 2.500 142.500

maj-18 4 - - 2.500 140.000

jun-18 5 - - 2.500 137.500

jul-18 6 - - 2.500 135.000

aug-18 7 - - 2.500 132.500

280 (Leasing Fyn Bank A/S, 2019)
281 (Østervrå Andelskasse, 2019)
282 (Stadil Sparekasse, 2019)
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Boliglån

Måned Termin Træk Afdrag Restgæld

sep-18 8 - - 2.500 130.000

okt-18 9 - - 2.500 127.500

nov-18 10 - - 2.500 125.000

dec-18 11 - - 2.500 122.500

jan-19 12 - - 2.500 120.000

feb-19 13 - - 2.500 117.500

mar-19 14 - - 2.500 115.000

apr-19 15 - - 2.500 112.500

maj-19 16 - - 2.500 110.000

jun-19 17 - - 2.500 107.500

jul-19 18 - - 2.500 105.000

aug-19 19 - - 2.500 102.500

sep-19 20 - - 2.500 100.000

okt-19 21 - - 2.500 97.500

nov-19 22 - - 2.500 95.000

dec-19 23 - - 2.500 92.500

jan-20 24 - - 2.500 90.000

feb-20 25 - - 2.500 87.500

mar-20 26 - - 2.500 85.000

apr-20 27 - - 2.500 82.500

maj-20 28 - - 2.500 80.000

jun-20 29 - - 2.500 77.500

jul-20 30 - - 2.500 75.000

aug-20 31 - - 2.500 72.500

sep-20 32 - - 2.500 70.000

okt-20 33 - - 2.500 67.500

nov-20 34 - - 2.500 65.000

dec-20 35 - - 2.500 62.500

jan-21 36 - - 2.500 60.000

feb-21 37 - - 2.500 57.500
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Boliglån

Måned Termin Træk Afdrag Restgæld

mar-21 38 - - 2.500 55.000

apr-21 39 - - 2.500 52.500

maj-21 40 - - 2.500 50.000

jun-21 41 - - 2.500 47.500

jul-21 42 - - 2.500 45.000

aug-21 43 - - 2.500 42.500

sep-21 44 - - 2.500 40.000

okt-21 45 - - 2.500 37.500

nov-21 46 - - 2.500 35.000

dec-21 47 - - 2.500 32.500

jan-22 48 - - 2.500 30.000

feb-22 49 - - 2.500 27.500

mar-22 50 - - 2.500 25.000

apr-22 51 - - 2.500 22.500

maj-22 52 - - 2.500 20.000

jun-22 53 - - 2.500 17.500

jul-22 54 - - 2.500 15.000

aug-22 55 - - 2.500 12.500

sep-22 56 - - 2.500 10.000

okt-22 57 - - 2.500 7.500

nov-22 58 - - 2.500 5.000

dec-22 59 - - 2.500 2.500

jan-23 60 - - 2.500 -

Kassekredit

Måned Træk Afdrag Restgæld

jan-18 - - -

feb-18 - - -

mar-18 50.000 - 50.000

apr-18 - - 50.000
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Kassekredit

Måned Træk Afdrag Restgæld

maj-18 - - 50.000

jun-18 - - 50.000

jul-18 2.500 - 52.500

aug-18 2.500 - 55.000

sep-18 2.500 - 57.500

okt-18 2.500 - 60.000

nov-18 - - 60.000

dec-18 - - 60.000

jan-19 - - 60.000 -


