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1.  Indledning 

1.1  Problemfelt 

1.1.1  Problembaggrund 

Vi har i den seneste årrække oplevet alt fra global finanskrise til store opsving på kapitalmarkederne, og ved 

afslutningen på denne undersøgelse (maj 2020) befinder den moderne verden sig netop nu i en hidtil uset 

krisesituation i form af pandemien udsprunget af virussen Covid-19. Alt dette medfører en naturlig volatilitet 

på kapitalmarkederne, og den historisk lave markedsrente bruges af myndigheder som et aktivt middel til at 

stimulere kapitalmarkederne. 

Markedets volatilitet og markedsrentens udsving skaber et naturligt behov hos virksomhederne for at 

undersøge og revurdere sine finansieringsmuligheder, hvoraf selskaber med regnskabsaflæggelse efter de 

internationale standarder IFRS (International Financial Reporting Standards) udarbejdet af IASB 

(International Accounting Standards Board) må forholde sig til standarden for låneomlæggelser som 

beskrevet i IFRS 9 for finansielle instrumenter. Denne blev udgivet i 2014 med ikrafttræden for regnskabsåret 

begyndende 1. januar 20181. 

Som beskrevet af IASB selv er formålet med regnskabsstandarderne IFRS at tilføre gennemsigtighed, 

troværdighed og effektivitet til verdens finansielle markeder2, om end det fortsat er den enkeltes ansvar at 

fortolke standarderne. Formålet om at skabe gennemsigtighed, troværdighed og effektivitet på markeder, 

hvor beslutninger for milliarder af kroner hver dag træffes under indflydelse af de internationale standarder 

IFRS, stiller derfor meget høje krav til kvaliteten i udarbejdelsen af disse. Alligevel er det ikke altid tilfældet, 

at standarderne i tilstrækkelig høj grad skaber en ensartet fortolkningsramme og herved tjener det ønskede 

formål, hvoraf rettelser, fortolkninger og hjælpematerialer løbende må udarbejdes. Siden udgivelsen af 

låneomlæggelser jf. IFRS 9 har der fra mange sider ligget et pres på IASB for at forbedre standardens 

formuleringer. Dette pres er ikke blevet mindre i takt med IBOR-reformen, som betyder nedlæggelsen af 

flere væsentlige referencerenter benyttet som basisrenter i låneaftaler estimeret til mere end 300 billioner 

dollars3, hvoraf rigtig mange virksomheder verden over står foran at skulle gennemføre en omlæggelse af et 

eksisterende lån og regnskabsmæssigt håndtere dette jf. IFRS 9. Dette har pres har medført, at der hos IASB 

                                                            
1 Kilde: IASB, 'IFRS 9 Financial Instruments', 2014, Chapter 7.1, A403 
2 Kilde: IASB, 'How do IFRS Standards contribute to financial stability?', 2017, side 3 
3 Kilde: IASB, 'IBOR reform and the effects on financial reporting', 2018, side 2 
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dags dato afventes en endelig gennemførelse af en forbedring til standarden i maj 20204, mens der fortsat 

arbejdes på at færdiggøre det interne projekt "IBOR Reform and its Effects on Financial Reporting"5. Dette 

projekt har til hensigt at vurdere standarden IFRS 9 set i lyset af IBOR-reformen og om nødvendigt udbedre 

denne. Effekten af IBOR-reformen på kapitalmarkederne vurderes generelt at være enorm, og for mange 

virksomheder vil en god forberedelse hertil inkludere at oparbejde en dybdegående forståelse for reformen 

og dens effekt på regnskabet. 

Det ønskes derfor med denne opgave at undersøge effekten af den forestående IBOR-reform for de 

virksomheder, som aflægger regnskab efter IFRS og holder lån under indflydelse af reformen. Det vurderes 

at være særdeles aktuelt, da et meget stort antal virksomheder vil opleve betydelige udfordringer, såfremt 

de ikke forbereder sig tilstrækkeligt på den nuværende omstilling. Formålet vil være at udarbejde en konkret 

handlingsplan med en praktisk tilgang til virksomhederne, som i lyset af IBOR-reformen skal behandle en 

låneomlæggelse jf. IFRS 9. 

 

1.1.2  Problemstilling 

Som følge af IBOR-reformen må referencerenter såsom LIBOR (London Interbank Offered Rate) indlejret i 

låneaftaler for svimlende summer verden over udskiftes senest ved udgangen af 2021. Grundet nye og 

strikse EU-krav til opgørelsen af referencerenter, må der fremover anvendes nye alternativer til brug i 

låneaftalerne6. 

Ved en undersøgelse af overgangen til disse alternative referencerenter efterlades dog ikke et indtryk af en 

nem og ligetil proces for hverken lånetagere eller lånegivere. Der er mange overvejelser, som skal gøres, og 

for virksomhederne under påvirkning heraf, vil en solid forberedelse kunne have afgørende betydning, når 

eksempelvis LIBOR ophører ved udgangen af 2021.  

En del af de virksomheder, som har indgået låneaftaler med brug af IBOR, aflægger samtidig regnskab efter 

IFRS, hvoraf den regnskabsmæssige håndtering af en låneomlæggelse må foregå i overensstemmelse med 

IFRS 9. Her skelnes der ved omlæggelse af lån mellem substantielle og ikke-substantielle omlæggelser, og 

                                                            
4 Kilde: IASB, 'Exposure Draft – Annual Improvements to IFRS Standards 2018-2020', 2019, side 15 
5 Kilde: IASB, Website: https://www.ifrs.org/projects/work-plan/ibor-reform-and-its-effects-on-financial-reporting-
phase-2/#current-stage  
6 Kilde: PwC, 'EU Benchmark Regulation and IBOR Reform', 2019, side 2 

https://www.ifrs.org/projects/work-plan/ibor-reform-and-its-effects-on-financial-reporting-phase-2/#current-stage
https://www.ifrs.org/projects/work-plan/ibor-reform-and-its-effects-on-financial-reporting-phase-2/#current-stage
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vurderingen heraf har essentiel betydning for, hvorledes omlæggelsen behandles i regnskabet. En 

uhensigtsmæssig tolkning kan i praksis resultere i et regnskab behæftet med væsentlig fejlinformation. 

Formuleringerne omhandlende låneomlæggelser i IFRS 9 er dog i flere år blevet kritiseret offentligt for at 

mangle konkret guidance til korrekt implementering og heraf efterlade for store spørgsmål til fortolkning. 

Dette kan på kort sigt vise sig at være et stort problem, da uhørt mange virksomheder verden over netop nu 

står over for en låneomlæggelse jf. IFRS 9. Konsekvenserne af en manglende forberedelse fra 

virksomhederne samt en utilstrækkeligt udarbejdet regnskabsstandard kan derfor blive kritiske for et stort 

antal interessenter verden over, hvis ikke der omgående tages stilling til de udfordringer, som vil opstå i 

praksis. Det forestående IASB-projekt omhandlende IBOR-reformen, "IBOR Reform and its Effects on 

Financial Reporting" er netop et vigtigt initiativ hertil, men det er fortsat en risiko, at virksomhederne ikke får 

forberedt sig tilstrækkeligt til den regnskabsmæssige håndtering af reformen.  

Problemstillingen er derfor, at virksomheder under indflydelse af reformen bør gøre en aktiv og rettidig 

indsats for at forberede sig tilstrækkeligt til håndteringen af denne. En utilstrækkelig forberedelse op til 

IBOR-reformen fra virksomheder med aflæggelse efter IFRS og låneaftaler under indflydelse heraf vil kunne 

betyde, at der vil produceres væsentlig fejlinformation i de pågældende regnskaber. Dette vil kunne 

resultere i en svækket tillid på kapitalmarkederne og tabte investeringer for både regnskabsaflæggere og 

regnskabsbrugere.  

 

1.1.3 Problemformulering 

Hvilken handlingsplan kan udarbejdes til de låntagende virksomheder, som grundet IBOR-reformen må 

foretage låneomlæggelse jf. IFRS 9? 

 

1.1.4  Undersøgelsesspørgsmål 

Problemformuleringen ovenfor ønskes besvaret gennem følgende undersøgelsesspørgsmål: 

1: Hvad er IBOR-reformen, og hvornår har denne relevans for virksomheder og IFRS 9? 

2: Hvordan foretages den regnskabsmæssige behandling af en låneomlæggelse jf. IFRS 9 som 
beskrevet i dag? 
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3: Hvilke typiske udfordringer vil som følge af IBOR-reformen opstå under den regnskabsmæssige 
behandling heraf? 

4: Hvilke initiativer er af IASB igangsat for at imødekomme udfordringer i praksis ved 
låneomlæggelser jf. IFRS 9 forårsaget af IBOR-reformen?  

5: Hvordan vil en låneomlæggelse som følge af IBOR-reformen blive behandlet jf. IFRS 9? 

6: Hvad kan virksomhederne gøre for at få afdækket tvivlsspørgsmål i tide? 

 

1.1.5  Problemafgrænsning 

Dette afgangsprojekt tager udgangspunkt i en regnskabsmæssig håndtering af omlæggelsen af en finansiel 

forpligtelse ved regnskabsaflæggelse efter de internationale regnskabsstandarder IFRS. Der behandles derfor 

ikke problemstillinger omhandlende ændring af regnskabspraksis eller aflæggelse efter andre standarder. 

Der vil i undersøgelsen tages udgangspunkt i en regnskabspraksis for indregning af gældsforpligtelser målt til 

amortiseret kostpris som beskrevet og defineret i IFRS 9 Appendix A 'Definition of terms' (se nærmere 

beskrivelse under IFRS 9-gennemgangen). Der behandles derfor ikke finansielle forpligtelser opgjort til 

dagsværdi etc. og ej heller finansielle forpligtelser med indlejrede sikringsinstrumenter (hedge accounting) 

eller undtagelser til måling jf. IFRS 9 punkt 4.2.1 og 5.1.1 (gennemgås nærmere under 'Indsigt i IFRS 9').   

Undersøgelsen ønskes samtidig afgrænset til at omhandle den regnskabsmæssige behandling af 

omlæggelser af finansielle forpligtelser efter IFRS 9 og altså ikke en undersøgelse af, hvorvidt en 

gennemførelse af en låneomlæggelse vil være favorabel eller ikke. Dette gøres igen af hensyn til 

undersøgelsens problemfelt, som ikke vurderes at kunne besvares tilstrækkeligt ved inkludering af denne 

problemstilling. 

Der foretages også en afgrænsning fra at vurdere og analysere, hvorvidt metoden foreskrevet i IFRS 9 

bestående af tilbagediskontering af det nye låns pengestrømme ved brug af den effektive rentesats på det 

oprindelige låns pengestrømme som diskonteringssats er en hensigtsmæssig metode til at vurdere forskellen 

i nutidsværdi som følge af omlæggelsen. Dette gøres, da det vurderes evident, at denne metode vil skabe et 

retvisende billede af konsekvensen af låneomlæggelsen i nutidsværdi for den regnskabsaflæggende enhed. 

Det er også gældende, at undersøgelsen ikke behandler, hvorvidt indregningen af en gevinst eller et tab i 

resultatopgørelsen som følge af en ikke-substantiel omlæggelse vil skabe bedre information for 

regnskabsbrugerne. 
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Ligeledes behandles ikke problemstillingen omhandlende valg af den korrekte alternative referencerente ved 

en omlæggelse af denne grundet IBOR-reformen. Det vurderes, at dette vil være for subjektivt at behandle, 

og at en generel handlingsplan tjener bedre i en undersøgelse som denne. Undersøgelsen vil derfor i stedet 

fokusere på at bringe en fyldestgørende forklaring af, hvad IBOR-reformen har af betydning for de 

virksomheder, som aflægger efter IFRS og måtte stå foran en låneomlæggelse.  

 

1.2  Fremgangsmåde 

1.2.1  Metode 

Det er undersøgelsen fokus at tage udgangspunkt i den praktiske problemstilling omhandlende en 

låneomlæggelse grundet IBOR-reformen, som herefter skal behandles regnskabsmæssigt jf. IFRS 9. Formålet 

er at bidrage til et bedre beslutningsgrundlag for løsningen af problemet hos de mange virksomheder, som 

måtte berøres heraf. 

Der er benyttet en induktiv tilgang til at behandle problemfeltet, da hypoteser og teorier opbygges bedst i 

takt med undersøgelsen af problemfeltet, som i øvrigt rummer mange nye aspekter i form af den 

igangværende reform, hvoraf endelige konsekvenser endnu ikke vides. Grundet problemfeltets omfang 

anses metoden derfor at foretrække.  

Datagrundlaget er indsamlet og behandlet efter kvalitativ udvælgelse med udgangspunktet, at korrekt 

regnskabsmæssig behandling bør foretages under indflydelse af nøje udvalgte kilder for at overholde 

lovgivning samt god etik og moral. Da der ligeledes er gode mængder materiale udarbejdet af troværdige 

kilder med dyb indsigt i emnerne, er et sekundært datagrundlag anset for tilfredsstillende. Dette skal også 

ses i lyset af, at netop udarbejdelsen af regnskabsstandarder har til formål at sikre ensartet anvendelse, 

hvoraf subjektive holdninger indsamlet ved eksempelvis interview er tillagt lavere værdi i en undersøgelse 

som denne. 

Det har været det grundlæggende formål at bidrage aktivt til at forberede virksomheder under indflydelse af 

IBOR-reformen og IFRS til de forestående låneomlæggelser ved udarbejdelse af en række eksempler, som 

også kan finde anvendelse i praksis. Projektet skiller sig samtidig ud fra mængden, da der ikke menes at finde 

tilsvarende grundige problembehandlinger af netop IFRS 9 og IBOR-reformen koblet sammen, hvilket også 

understøttes af, at reformens er ganske ny, og at de endelige tilføjelser til IFRS 9 endnu ikke er vedtaget. Af 
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denne årsag er der lagt mindre vægt på at diskutere enkelttilfælde af låneomlæggelser, men i stedet 

fokusere på at maksimere den generelle nytteværdi hos målgruppen ved at illustrere og forklare med direkte 

reference til de faktiske formuleringer i standarden. Baseret på personlig erhvervsmæssig erfaring som 

praktiserende revisor i et af de største internationale revisionshuse har behandlingen af låneomlæggelser jf. 

IFRS 9 tidligere efterladt indtrykket af, at en undersøgelse som denne med et praktisk fokus ville kunne skabe 

betydelig nytteværdi – især i lyset af IBOR-reformen.   

Tilgangen til undersøgelsen har betydet, at mængden af diskussion af regnskabsstandarder, fortolkninger og 

lignende har været begrænset. Årsagen er, at en gennemgribende diskussion heraf ikke vurderes at kunne 

bidrage effektivt til den problemstilling, som mange virksomheder på den korte bane står over for som følge 

af reformen, og at den valgte metode i højere grad vil bidrage til dette.  

Undersøgelsen er forløbet planmæssigt, og dataindsamlingen har været tilfredsstillende til besvarelsen af 

problemfeltet. 

 

1.2.2  Kildekritik 

Til undersøgelsen er anvendt kilder primært bestående af IASB-medarbejdere, medlemmer af IFRS 

Interpretations Committee, ledende personer ansat i verdens største og mest anerkendte revisions- og 

rådgivningshuse samt nøglepersoner i andre virksomheder, som naturligt måtte berøre problemfeltet. Af 

nyhedsmedier er ligeledes udelukkende anvendt medier, som internationalt er anerkendt for at levere 

troværdige nyheder.  

Troværdigheden i undersøgelsens anvendte kilder vurderes at være høj og uden betydelig risiko for 

fejlinformation leveret fra disse.  
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1.2.3  Projektdesign 
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2  IBOR-reformen 

2.1  Introduktion til IBOR-reformen 

IBOR-reformen blev igangsat af EU Benchmark Regulation (EU BMR), som med effekt fra 1. januar 2018 

introducerede nye regler til overholdelse for administratorer af referencerenter. Herfra var administratorer 

pålagt at følge en lang række regulativer til sikring af måling og opgørelse af referencerenter for at kunne 

agere i overensstemmelse med EU. Vedtaget blev det også, at referencerenter kun lovligt kunne benyttes i 

nye låneaftaler fra 1. januar 2020, såfremt de overholdte de nye regler hertil – dog med vedtaget udskydelse 

til udgangen af 2021 for særligt kritiske referencerenter7. 

IBOR står for Interbank Offered Rates, som er dagligt opdaterede renteniveauer baseret på den rente, 

såkaldte "prime banks" (verdens største banker) låner penge til eller fra andre "prime banks" for uden 

yderligere sikkerhed8. Renterne betragtes derfor vidt og bredt som det bedst tilgængelig bud på en 

opdateret og næsten risikofri rente. 

Når der indgås og udarbejdes låneaftaler rundt om i verden, har referencerenter en kæmpe betydning, da de 

meget ofte anvendes som såkaldt basisrente eller referencerente i disse aftaler. Dette er en måde for både 

lånegiver og lånetager at sikre, at rentetilskrivningerne i lånets løbetid repræsenteres ved det generelle 

renteniveau i markedet. Meget sædvanligt foregår det derfor, at en låneaftale kan udarbejdes med 

rentetilskrivninger af eksempelvis "LIBOR 3M + 5%". Dette er et eksempel på, hvordan renteniveauet i en 

låneaftale ofte udgøres af en basisrente (i dette tilfælde en tre måneders LIBOR) samt en rentemarginal (i 

dette tilfælde 5%). Således indeholder låneaftalen altså et variabelt og et fast element, da lånegiver herved 

sikrer altid at modtage 5% oven på basisrenten opgjort ved den rente, hvorpå "prime banks" for pågældende 

periode har meddelt at ville foretage udlån over tre måneder uden sikkerhed.  

 

                                                            
7 Kilde: PwC, 'EU Benchmark Regulation and IBOR Reform', 2019, side 2 
8 Kilde: Finanstilsynet, 'Udfasningen af IBORs og andre skønsbaserede referencerenter i Danmark og udlandet', 2019, 
side 4 
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2.2  Behovet for alternative referencerenter 

Opgørelsen af IBOR er dog vidt og bredt blevet kritiseret gennemgående, og især da LIBOR (London 

Interbank Offered Rate – referencerenter opgjort på Londons pengemarkeder) i 2012 undergik en stor 

skandale, da det kom frem, at der var forsøgt manipuleret med renten. Sagen endte med en kæmpe bøde på 

290 millioner Pund til den store britiske bank Barclays9, og tilliden til systemet blev svækket voldsomt. Det 

typiske ved disse IBOR er nemlig, at bankerne selv har mulighed for at indrapportere deres bedste estimat 

på, hvordan renteniveauet for interne udlån til andre banker bør fastsættes. Samtidig har finanskrisen 

resulteret i, at Interbank-markedet for udlån i dag ser en del anderledes ud, end det tidligere gjorde. I dag 

benytter bankerne sig nemlig primært af ind- og udlån internt mellem hinanden på det såkaldte overnight-

marked10. Her låner banker penge til hinanden med kun en dags varighed baseret på deres analyser af 

behovet for likviditet. Det betyder derfor også, at opgørelsen af IBOR ifølge mange ikke baseres tilstrækkeligt 

på faktiske transaktioner, og at de derfor ikke tjener det ønskede formål.  

Reformen betyder dog imidlertid, at finansmarkederne netop nu har enormt travlt med at overveje 

omstillingen som følge af reformen. Verdens måske mest indflydelsesrige Interbank-renter, LIBOR, vil nemlig 

blive nedlagt ved udgangen af 2021, hvor EU-reglerne for særligt kritiske referencerenter træder endeligt i 

kraft. Ifølge velkendte nyhedskilder verden over er låneaftaler i størrelsen 300 billioner dollars under direkte 

indflydelse af LIBOR11 – men hvad skal ske, når disse låneaftaler skal omlægges? Dette spørgsmål kan umuligt 

besvares kort, og betydningen af IBOR-reformen kan variere meget fra virksomhed til virksomhed, hvor dog 

især virksomheder med aktiviteter på kapitalmarkederne med store ind- og udlån vil blive påvirket.  

Det betyder overordnet, at der senest ved udgangen af 2021 skal være fundet en alternativ referencerente i 

de mange låneaftaler, som er under indflydelse af IBOR, og at virksomheder med part i disse aftaler med 

fordel bør igangsætte en handlingsplan for omstillingen hertil. Virksomheder bør forholde sig til den 

regnskabsmæssige behandling af omstillingen, og for mange vil denne skulle udføres i overensstemmelse 

med de internatonale regnskabsstandarder IFRS (International Financial Reporting Standards) udarbejdet af 

IASB (International Accounting Standards Board). Det vil for disse virksomheder være formuleringerne i IFRS 

9 for finansielle instrumenter, som er væsentlige at fokusere på. En grundig gennemgang af IFRS 9 

omhandlende låneomlæggelser vil derfor bringes i næste afsnit af undersøgelsen. 

                                                            
9 Kilde: The Guardian (Jill Treanor, City Editor), 'Barclays fined £290m as bid to manipulate interest rates is exposed', 
2012 
10 Kilde: Julius Rey (Executive Director, IHS Markit), https://www.youtube.com/watch?v=Yc7Ilxd2V58, 2019  
11 Kilde: IASB, 'IBOR reform and the effects on financial reporting', 2018, side 2 

https://www.youtube.com/watch?v=Yc7Ilxd2V58
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3  Indsigt i IFRS 9 

3.1  Forståelse for låneomlæggelser jf. IFRS 9 

Den grundlæggende forståelse for den nuværende standard for låneomlæggelser i IFRS 9 er essentiel at have 

for at kunne afdække projektets problemfelt – nemlig at udarbejde en handlingsplan til de lånetagende 

virksomheder, som aflægger regnskab efter IFRS og er under indflydelse af IBOR-reformen. Gennemgangen 

af den nuværende standard vil fokuseres omkring de vigtige begreber, som skal forstås for at kunne foretage 

en regnskabsmæssig behandling af en låneomlæggelse jf. IFRS 9, samt byde på eksempler på disse med 

tilhørende illustrationer og forklaringer. 

Indledningsvis er det vigtigt at forstå, at vi jf. IFRS 9 ikke har en egentlig betegnelse for en låneomlæggelse, 

men at den generelle definition herpå betegner dette som en ændring af vilkårene eller betingelserne for et 

eksisterende lån12. Ved låneomlæggelser har vi jf. IFRS 9 to mulige udfald, som dikterer metoden til 

indregning i regnskabet;  

 

1 Det første udfald vil betyde, at den indregnede forpligtelse på det oprindelige lån skal bortfalde, og at 

det omlagte lån skal indregnes som et nyt lån – også benævnt en låneomlæggelse af substantiel karakter.  

 

2 Det andet udfald vil betyde, at det omlagte lån betragtes som en omlæggelse af den eksisterende 

forpligtelse, hvoraf gevinsten eller tabet som følge af omlæggelsen skal udregnes i overensstemmelse 

med IFRS 9 og føres i resultatopgørelsen på tidspunktet for omlæggelsen – også benævnt en 

låneomlæggelse af ikke-substantiel karakter. IFRS 9 giver ikke valgfrihed mellem de to metoder13.  

 

3.1.1  Betingelser for bortfald af eksisterende finansiel forpligtelse 

Betingelserne, for at en eksisterende finansiel forpligtelse skal bortfalde i regnskabet, starter i IFRS 9 ved 

punkt 3.3.1, som foreskriver: 

                                                            
12 Kilde: IASB, Staff paper 14A, 'IBOR Reform and its Effects on Financial Reporting – Phase 2', 2019, side 8 
13 Kilde: EY, 'Accounting for debt restructuring under the new IFRS 9', 2018, side 2 
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"An entity shall remove a financial liability (or a part of a financial liability) from its statement of financial 

position when, and only when, it is extinguished—ie when the obligation specified in the contract is 

discharged or cancelled or expires14." 

Og fortsættes af punkt 3.3.2: 

"An exchange between an existing borrower and lender of debt instruments with substantially different terms 

shall be accounted for as an extinguishment of the original financial liability and the recognition of a new 

financial liability. Similarly, a substantial modification of the terms of an existing financial liability or a part of 

it (whether or not attributable to the financial difficulty of the debtor) shall be accounted for as an 

extinguishment of the original financial liability and the recognition of a new financial liability15."  

Det nævnes altså i punkt 3.3.1, at enheden skal fjerne hele eller dele af en finansiel forpligtelse fra dets 

regnskab, når – og kun når – forpligtelsen ophører eksemplificeret ved, at den kontraktlige forpligtelse 

bortfalder, udløber eller annulleres. Hernæst fremgår det af punkt 3.3.2, at en udveksling af 

gældsinstrumenter med substantielt ændrede vilkår mellem en eksisterende långiver og låntager skal 

betragtes som et ophør af den oprindelige forpligtelse og en indregning af en ny forpligtelse. Ligeledes skal 

en substantiel modifikation af vilkårene for hele eller dele af en eksisterende finansiel forpligtelse (uagtet at 

dette måtte tilskrives skyldnerens økonomiske vanskeligheder) resultere i en fjernelse af den oprindelige 

forpligtelse og efterfølgende indregning af den modificerede forpligtelse som en ny finansiel forpligtelse i 

regnskabet. 

Endvidere bringes i bilagsmaterialet til IFRS 9 Appendix B 'Application guidance' punkt B3.3.1 en nærmere 

redegørelse for, hvornår en finansiel forpligtelse bortfalder: 

"A financial liability (or part of it) is extinguished when the debtor either:  

(a) discharges the liability (or part of it) by paying the creditor, normally with cash, other financial assets, 

goods or services; or 

(b) is legally released from primary responsibility for the liability (or part of it) either by process of law or by 

the creditor. (If the debtor has given a guarantee this condition may still be met.)16" 

                                                            
14 Kilde: IASB, 'IFRS 9 Financial Instruments', 2014-nu, punkt 3.3.1, side 374 
15 Kilde: IASB, 'IFRS 9 Financial Instruments', 2014-nu, punkt 3.3.2, side 374 
16 Kilde: IASB, 'IFRS 9 Financial Instruments', 2014-nu, punkt B3.3.1, side 433 
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Altså må det tolkes, at den finansielle forpligtelse må betragtes som bortfaldet, såfremt:  

(a) hele (eller dele af) forpligtelsen frigives ved betaling fra debitor til kreditor typisk med likvide midler, 

andre finansielle aktiver, varer eller tjenesteydelser, eller 

(b) debitor frigøres juridisk fra det primære ansvar for hele (eller dele af) forpligtelsen enten ved 

lovgivningsproces eller af kreditor. (Hvis skyldneren har afgiver en garanti, kan denne betingelse stadig være 

opfyldt). 

Jf. ovenstående anses det ved en låneomlæggelse helt centralt at gøre sig følgende overvejelser om, hvorvidt 

betingelserne for bortfald af den finansielle forpligtelse er opfyldt: 

1 Er der ved omlæggelsen reelt tale om, at debitor frigøres af de kontraktlige forpligtelser 

tilhørende den oprindelige finansielle forpligtelse enten grundet udløb, annullering eller som 

følge af betaling? 

 

2 Er her tale om en omlæggelse, hvor vilkår og betingelser ændres væsentligt set i forhold til den 

oprindelige aftale? 

Svares der ja til minimum ét af ovenstående punkter, vurderes betingelserne for bortfald af den eksisterende 

finansielle forpligtelse og etablering af ny forpligtelse (substantiel omlæggelse) at være opfyldt. 

 

3.1.2  Betingelser for modificering af eksisterende finansiel forpligtelse 

Det kan vise sig meget væsentligt for resultatet i det enkelte selskabs regnskab, om en låneomlæggelse 

behandles som en substantiel kontra ikke-substantiel af slagsen. Men hvornår er omlæggelsen af et lån så 

substantiel eller ikke? Det kan ud fra den nuværende standard ikke nævnes kort og præcist, og 

undersøgelsen vil derfor i senere afsnit behandle problemstillingen nærmere i praksis og set i lyset af IBOR-

reformen. Den grundlæggende forståelse herfor kan dog tage afsæt i, at der bør kunne svares nej til de to 

spørgsmål i afsnit '2.1.1 Betingelser for bortfald af eksisterende finansiel forpligtelse', da den omlagte 

forpligtelse ellers alt andet lige opfylder betingelserne for bortfald i regnskabet. 

I IFRS 9 Appendix B 'Application guidance' punkt B3.3.6 fremgår dog: 
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"For the purpose of paragraph 3.3.2, the terms are substantially different if the discounted present value of 

the cash flows under the new terms, including any fees paid net of any fees received and discounted using the 

original effective interest rate, is at least 10 per cent different from the discounted present value of the 

remaining cash flows of the original financial liability. If an exchange of debt instruments or modification of 

terms is accounted for as an extinguishment, any costs or fees incurred are recognised as part of the gain or 

loss on the extinguishment. If the exchange or modification is not accounted for as an extinguishment, any 

costs or fees incurred adjust the carrying amount of the liability and are amortised over the remaining term of 

the modified liability17." 

Altså specificeres det her med henvisning til punk 3.3.2 (omhandlende bortfald af eksisterende finansiel 

forpligtelse ved omlæggelse bestående af substantielt ændrede vilkår – se afsnit '3.1.1 Betingelser for 

bortfald af eksisterende finansiel forpligtelse') at:  

Vilkårene må betragtes som substantielt ændrede, såfremt nutidsværdien af det omlagte låns 

pengestrømme inklusive ethvert gebyr betalt eller modtaget og tilbagediskonteret ved brug af den 

oprindelige effektive rentesats er minimum 10% anderledes end nutidsværdien af den oprindelige finansielle 

forpligtelses resterende pengestrømme. Såfremt en udveksling af gældsinstrumenter eller modificering af 

vilkår behandles som en bortfaldet forpligtelse, skal enhver afholdt omkostning eller gebyrer medregnes i 

gevinsten eller tabet ved forpligtelsens bortfald. Hvis udvekslingen eller modificeringen ikke behandles som 

bortfald, skal enhver afholdt omkostning eller gebyrer indregnes i forpligtelsens bogførte værdi og 

amortiseres over den omlagte forpligtelses resterende løbetid. 

Vores opmærksomhed må altså henledes på, at IFRS 9 ganske konkret vil betragte en omlæggelse som 

substantiel, såfremt effekten af omlæggelsen vil skabe en ændring på minimum 10% (også kaldet "10%-

testen") i nutidsværdien set i forhold til nutidsværdien af det oprindelige låns resterende pengestrømme. 

Det tolkes dog ikke, at denne ændring alene kan benyttes til at vurdere, hvorvidt her er tale en substantiel 

ændring, og dette understøttes gennemgående i offentligt tilgængeligt materiale udarbejdet blandt verdens 

største revisions- og rådgivningshuse samt af mødereferater fra IASB. Her skelnes generelt mellem 

substantielle ændringer af kvantitativ og kvalitativ karakter, hvor "10%-testen" betragtes som den 

kvantitative test. 

Som beskrevet af EY i en artikel udarbejdet til behandling af låneomlæggelser jf. IFRS 9 skrives forud for 

deres nævnelse af "10%-testen", at en kvalitativ test indledningsvis bør udføres: 

                                                            
17 Kilde: IASB, 'IFRS 9 Financial Instruments', 2014-nu, punkt B3.3.6, side 434 
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"Qualitative test: A significant change in the terms and conditions that is so fundamental that immediate de-

recognition is required with no additional quantitative analysis (e.g., new debt having a different currency to 

the old debt, equity instrument embedded in the new debt, etc.).18"  

Der gives altså eksempler på, hvorledes substantielle ændringer af kvalitativ karakter jf. deres fortolkning 

også vil medføre, at den eksisterende forpligtelse bør bortfalde og en ny etableres ved omlæggelsen uagtet 

resultatet af den kvantitative test, "10%-testen". Eksemplerne herfor er skift af valuta samt indlejring af 

egenkapitalinstrumenter i den nye gæld og afsluttes med "etc." gældende for, at eksemplerne ikke er 

udtømmende. 

Jf. ovenstående anses det ved en låneomlæggelse helt centralt at gøre sig følgende overvejelser om, hvorvidt 

betingelserne for regnskabsmæssig modificering af den eksisterende finansielle forpligtelse er opfyldt: 

1 Er der ved omlæggelsen sket kvalitative ændringer i vilkår eller betingelser, som må betragtes af 

substantiel karakter (såsom ændring af valuta, indlejring af egenkapitalinstrumenter i gælden 

etc.)? 

 

2 Har omlæggelsen været af substantiel, kvantitativ karakter betydende, at resultatet af "10%-

testen" viser en ændring i værdien af det omlagte låns pengestrømme kontra det oprindelige 

låns resterende pengestrømme på minimum 10% ved en tilbagediskontering af disse med det 

oprindelige låns effektive rentesats som diskonteringssats? 

Kan der svares nej til begge ovenstående spørgsmål, vurderes betingelserne for modificering af den 

eksisterende finansielle forpligtelse alt andet lige at være opfyldt – altså en omlæggelse af ikke-substantiel 

karakter. Det må dog benævnes, at flere væsentlige fortolkningsspørgsmål i praksis vil udspringe af 

formuleringerne i IFRS 9, og disse vil blive belyst senere i undersøgelsen. 

 

3.1.3  Første indregning af en finansiel forpligtelse 

Der vil nu bringes et eksempel på hjemtagelsen af et lån, hvor både virksomheden og lånet er fiktivt opstillet 

til brug for illustration af korrekt indregning af finansielle forpligtelser jf. IFRS 9. Efterfølgende bringes 

                                                            
18 Kilde: EY, 'Accounting for debt restructuring under the new IFRS 9', 2018, side 1 
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eksempler på den regnskabsmæssige behandling ved henholdsvis substantielle og ikke-substantielle 

omlæggelser.  

Vores fiktive virksomhed, ABC Maskinhus A/S, har 1. januar 2018 hjemtaget et lån på 10.000.000 kr. til kurs 

100 med etableringsomkostninger af 300.000 kr. betalt til lånegiver, en årlig rente på 7% fast i lånets løbetid 

med årlig rentetilskrivning. Lånet er stående, og tilbagebetaling sker 1. januar 2025. Aftalen kan indskrives i 

en tabel således: 

Oprindeligt lån   
Hovedstol: 10.000.000 
Kurs: 100 
Etableringsomk. (3%): 300.000 
Nettoprovenu: 9.700.000 
Årlig rente (fast): 7% 
Rentetilskrivning: Årlig 
Lånetype: Stående 
Start: 1. januar 2018 
Slut: 1. januar 2025 

 

ABC Maskinhus A/S aflægger regnskab efter IFRS, og de skal nu indregne forpligtelsen i overensstemmelse 

hermed. Økonomiafdelingen starter ved punkt '3.1.1 Initial recognition' i IFRS 9: 

"An entity shall recognise a financial asset or a financial liability in its statement of financial position when, 

and only when, the entity becomes party to the contractual provisions of the instrument (see paragraphs 

B3.1.1 and B3.1.2). When an entity first recognises a financial asset, it shall classify it in accordance with 

paragraphs 4.1.1–4.1.5 and measure it in accordance with paragraphs 5.1.1–5.1.3. When an entity first 

recognises a financial liability, it shall classify it in accordance with paragraphs 4.2.1 and 4.2.2 and measure it 

in accordance with paragraph 5.1.1.19"  

Da låneaftalen er underskrevet og indgået bindende, vurderes betingelserne for indregning af forpligtelsen 

at være opfyldt, og med udgangspunkt i ovennævnte skal ABC Maskinhus A/S klassificere forpligtelsen jf. 

punkt 4.2.1 og 4.2.2 samt måle forpligtelsen jf. punkt 5.1.1. 

                                                            
19 Kilde: IASB, 'IFRS 9 Financial Instruments', 2014-nu, punkt 3.1.1, side 367 
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Af punkt 4.2.120 under 'Classification of financial liabilities' fremgår det, at selskaber skal opgøre samtlige 

finansielle forpligtelser i regnskabet til amortiseret kostpris dog med en række undtagelser i punkterne 4.2.1 

(a)-(e), som ikke vurderes at finde anvendelse ved det hjemtagne lån.  

Af punkt 4.2.221 fremgår det, at selskaber under særlige omstændigheder kan måle finansielle forpligtelser til 

dagsværdi med regulering i resultatopgørelsen, hvilket heller ikke vurderes at finde sted. 

Af punkt 5.1.122 'Initial measurement' fremgår, at den finansielle forpligtelse ved første indregning skal 

opgøres til dagsværdi fratrukket transaktionsomkostninger, som direkte kan allokeres til etableringen af 

forpligtelsen. Med henvisning til Appendix A i IFRS 9 'Definition of terms'23 bør etableringsomkostningerne af 

300.000 kr. altså indgå i forpligtelsens bogførte værdi ved første indregning.  

ABC Maskinhus A/S vælger jf. ovenstående at indregne den finansielle forpligtelse til amortiseret kostpris, 

hvilket i Appendix A i IFRS 9 'Definition of terms' specificeres som følger: 

"The amount at which the financial asset or financial liability is measured at initial recognition minus the 

principal repayments, plus or minus the cumulative amortisation using the effective interest method of any 

difference between that initial amount and the maturity amount and, for financial assets, adjusted for any 

loss allowance."24 

Det fremgår altså her, at den amortiserede kostpris af en gældsforpligtelse udgøres af bogførte værdi ved 

første indregning jf. punkt 5.1.1 minus afdrag og plus/minus den akkumulerede amortisering ved brug af den 

effektive rentemetode for enhver forskel mellem det oprindelige beløb og forfaldsbeløbet. 

ABC Maskinhus A/S ønsker nu at beregne forpligtelsens bogførte værdi ved første indregning: 

Amortiseret kostpris ved hjemtagelse   

( a ) Hovedstol: 10.000.000 

( b ) Kursgevinst / Kurstab: 0 

( c ) Omkostninger omlæggelse: -300.000 

   
( d = a + b + c ) Amortiseret kostpris ved hjemtagelse: 9.700.000 

                                                            
20 Kilde: IASB, 'IFRS 9 Financial Instruments', 2014-nu, punkt 4.2.1, side 377 
21 Kilde: IASB, 'IFRS 9 Financial Instruments', 2014-nu, punkt 4.2.2, side 377 
22 Kilde: IASB, 'IFRS 9 Financial Instruments', 2014-nu, punkt 5.1.1, side 380 
23 Kilde: IASB, 'IFRS 9 Financial Instruments', 2014-nu, Appendix A, side 416 
24 Kilde: IASB, 'IFRS 9 Financial Instruments', 2014-nu, Appendix A, side 412 



Patrick Adelsparre CBS, HD(R) Afgangsprojekt Maj 2020 

20 
 

  

Det beregnes altså i overensstemmelse med IFRS 9, at den amortiserede kostpris ved første indregning 

udgør 9.700.000 kr.  

 

3.1.4  Efterfølgende måling af en finansiel forpligtelse 

Det ønskes nu at opstille amortiseringstabellen gennem lånets løbetid, hvilket jf. definitionen på amortiseret 

kostpris også stiller krav til, at ABC Maskinhus A/S kender til den effektive rentemode. Denne defineres i 

Appendix A 'Definition of terms': 

"The method that is used in the calculation of the amortised cost of a financial asset or a financial liability and 

in the allocation and recognition of the interest revenue or interest expense in profit or loss over the relevant 

period.25" 

Og ligeledes defineres den effektive rentesats: 

"The rate that exactly discounts estimated future cash payments or receipts through the expected life of the 

financial asset or financial liability to the gross carrying amount of a financial asset or to the amortised cost 

of a financial liability. When calculating the effective interest rate, an entity shall estimate the expected cash 

flows by considering all the contractual terms of the financial instrument (for example, prepayment, 

extension, call and similar options) but shall not consider the expected credit losses. The calculation includes 

all fees and points paid or received between parties to the contract that are an integral part of the effective 

interest rate (see paragraphs B5.4.1–B5.4.3), transaction costs, and all other premiums or discounts.26"  

Altså skal ABC Maskinhus A/S benytte den effektive rentemetode til at allokere og beregne de finansielle 

omkostninger, som udspringer af den finansielle forpligtelse i dennes løbetid. Heraf må den effektive 

rentesats beregnes jf. ovenstående, hvorved en pengestrømstabel må opstilles for lånet indeholdende også 

de transaktionsomkostninger, som direkte kan tilskrives hjemtagelsen af lånet. Pengestrømstabellen 

opstilles, og da renteniveauet er fast af 7%, kan pengestrømmen opstilles sikkert i hele lånets løbetid: 

 

                                                            
25 Kilde: IASB, 'IFRS 9 Financial Instruments', 2014-nu, Appendix A, side 414 
26 Kilde: IASB, 'IFRS 9 Financial Instruments', 2014-nu, Appendix A, side 414 
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Dato Pengestrøm  
01-01-2018 9.700.000 Hovedstol minus etableringsomkostninger 
01-01-2019 -700.000 Årlig rente 7% 
01-01-2020 -700.000 Årlig rente 7% 
01-01-2021 -700.000 Årlig rente 7% 
01-01-2022 -700.000 Årlig rente 7% 
01-01-2023 -700.000 Årlig rente 7% 
01-01-2024 -700.000 Årlig rente 7% 
01-01-2025 -10.700.000 Tilbagebetaling og årlig rente 7% 

 

Herefter er ABC Maskinhus A/S nu i stand til at beregne den effektive rentesats ved brug af XIRR-formlen i 

Excel, som beregner den interne rentesats på en serie af daterede pengestrømme. Resultatet lyder: 

EIR = 7,56% 

Den effektive rentesats af 7,56% repræsenteres fint af den årlige, faste rentesats af 7% samt 

etableringsomkostningerne af 300.000 kr., og virksomheden kan nu opstille amortiseringstabellen for lånet: 

 

År 
Amortiseret kost 

primo 
Finansielle omkostninger 

@EIR Pengestrøm ultimo 
Amortiseret kost 

ultimo 

 ( a ) ( b = a * 7,56% ) ( c ) ( d = a - b - c ) 

2018 -9.700.000 733.514 -700.000 -9.733.514 

2019 -9.733.514 736.048 -700.000 -9.769.561 

2020 -9.769.561 738.774 -700.000 -9.808.335 

2021 -9.808.335 741.706 -700.000 -9.850.041 

2022 -9.850.041 744.860 -700.000 -9.894.901 

2023 -9.894.901 748.252 -700.000 -9.943.153 

2024 -9.943.153 756.847 -10.700.000 0 

  5.200.000   

 

Det ses her, hvordan amortiseret kostpris 1. januar 2018 i kolonnen 'Amortiseret kost primo' er = 9.700.000 

kr. svarende til lånets nettoprovenu (10.000.000 hovedstol fratrukket 300.000 i etableringsomkostninger). 

Herefter bliver den effektive rentesats af 7,56% i kolonnen 'Finansielle omkostninger @EIR' anvendt til 

korrekt at allokere finansielle omkostninger bestående af renteudgifter af årligt 700.000 kr. (7% af 

10.000.000 kr.) samt den løbende amortisering af etableringsomkostningerne af 300.000 kr. I kolonnen 
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'Pengestrøm ultimo' vises årets likviditetspåvirkning, og 'Amortiseret kost ultimo' viser ved formlen (d = a - b 

- c), at bogføringen stemmer – se dette eksempel gældende for år 2018: 

 

Likvider  Gæld  Finansielle omk.  Dato Kontrol 

9.700.000     -9.700.000      1. januar 2018 0,00 

  -700.000    -33.514  733.514    31. december 2018 0,00 

 9.000.000   -9.733.514   733.514    

 

Det vises ved brug af T-skitser, at vores bogføring for året 2018 går i 0 (se 'Kontrol'), og at bogføringen 

stemmer til amortiseringstabellen ovenfor. Ved åbningen 1. januar er likvider debiteret med nettoprovenuet 

af 9.700.000 kr., mens gælden er krediteret med samme. Likviderne vil ved udgangen af året 31. december 

krediteres med rentetilskrivning af 700.000 kr. (10.000.000 * 7%), mens gælden krediteres med 33.514 

svarende til årets amortiserede etableringsomkostninger (9.700.000 * 7,56% - 700.000) ved anvendelse af 

den effektive rentemetode, hvorefter finansielle omkostninger debiteres med 733.514 kr. bestående af 

renter og amortiserede etableringsomkostninger. 

Som sikkerhed for udregningen af de finansielle omkostninger efter den effektive rentemetode opstiller ABC 

Maskinhus A/S en specifikation af de totale finansielle omkostninger i lånets løbetid:  

Finansielle omkostninger i alt   

( a ) Etableringsomkostninger (10.000.000 * 3%): 300.000 

( b ) Renter 2018-2025 (10.000.000 * 7% * 7): 4.900.000 

   
( c = a + b ) Finansielle omkostninger i alt: 5.200.000 

 

De 5.200.000 kr. stemmer til amortiseringstabellen, og virksomheden har nu sikkerhed for korrekt 

anvendelse af den effektive rentemetode. 
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3.1.5  Regnskabsmæssig behandling af en substantiel låneomlæggelse 

ABC Maskinhus A/S erfarer op til årsskiftet 2020, at renten er fortsat faldende, hvilket de forventer vil 

fortsætte over lånets resterende løbetid. De kontakter derfor banken med henblik på en omlæggelse, hvor 

lånet ønskes forrentet med en variabel rente, hvilket banken kommer med et tilbud på. Banken tilbyder for 

et omlægningsgebyr på 500.000 kr. at låne ABC Maskinhus A/S de oprindelige 10.000.000 kr. plus de 500.000 

kr. i omkostninger til en variabel rente af 3,21% ved omlæggelsen, kvartalsmæssig rentetilskrivning og med 

samme løbetid som det oprindelige lån. 

Det oprindelige lån versus det omlagte lån: 

Oprindeligt lån    Omlagt lån   
Hovedstol: 10.000.000  Hovedstol: 10.500.000 
Kurs: 100  Kurs: 100 
Etableringsomk. (3%): 300.000  Omlægningsomk.: 500.000 
Nettoprovenu: 9.700.000  Nettoprovenu: 0 
Årlig rente (fast): 7%  Årlig rente (variabel): 3,21% 
Rentetilskrivning: Årlig  Rentetilskrivning: Kvartal 
Lånetype: Stående  Lånetype: Stående 
Start: 1. januar 2018  Start: 1. januar 2020 
Slut: 1. januar 2025  Slut: 1. januar 2025 

 

ABC Maskinhus A/S skal nu vurdere, hvorvidt omlæggelsen må betegnes som substantiel, og de vælger i 

overensstemmelse med førnævnte artikel udgivet af EY27 at fokusere på ændringen af kvalitative parametre 

først. Der er ved omlæggelsen identificeret følgende ændringer: 

 

1 Renten ændres fra fast til variabel 

 

2 Omlægningsgebyret af 500.000 kr. 

 

3 Rentetilskrivning ændres fra årlig til kvartalsvis 

                                                            
27 Kilde: EY, 'Accounting for debt restructuring under the new IFRS 9', 2018, side 1 
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Opmærksomheden henledes til IFRS 9 punkt 3.3.228 som citeret i afsnit '3.1.1 Betingelser for bortfald af 

eksisterende finansiel forpligtelse', og ABC Maskinhus A/S gør sig nøje overvejelser omkring, hvorvidt 

ovennævnte ændringer ved omlæggelsen bør betyde, at denne skal betragtes som et nyt lån i regnskabet – 

altså som en substantiel modificering. Ved omlægningsgebyret svarende til 5% af den oprindelige hovedstol 

vurderer virksomheden, at beløbet ikke bør betegnes som en substantiel kvalitativ ændring, og at denne 

beløbets væsentlighed nærmere bør testes kvantitativt. Ændringen i rentetilskrivningen fra årlig til kvartalsvis 

betragtes heller ikke som en substantiel kvalitativ ændring, da dette blot vil medføre et uvæsentligt fremryk 

af dele af rentebetalingerne og –tilskrivningerne. Dog ser virksomheden en risiko ved, at lånets rente ændres 

fra en fast til en variabel rente, da det nu betyder, at det omlagte låns fremtidige pengestrømme må baseres 

på estimater, hvorimod det oprindelig låns pengestrømme var sikre. Såfremt det oprindelige lån ligeledes var 

variabelt forrentet, ville dette dog ikke være selvstændigt resultere i en substantiel omlæggelse mellem de to 

lån, da effekten af renteudsving her ville være tilsvarende for begge lån.  

Med udgangspunkt i ovenstående besluttes det hos ABC Maskinhus A/S, at omlæggelsen bør behandles som 

et nyt lån jf. IFRS 9 punkt 3.3.229, hvoraf det oprindelige lån bortfalder, og det omlagte lån indregnes på ny i 

regnskabet 1. januar 2020. 

Der skal nu beregnes en regnskabsmæssig effekt af den substantielle omlæggelse, og virksomheden ser 

følgende ved punkt 3.3.3 i IFRS 9: 

"The difference between the carrying amount of a financial liability (or part of a financial liability) 

extinguished or transferred to another party and the consideration paid, including any non‑cash assets 

transferred or liabilities assumed, shall be recognised in profit or loss.30" 

Altså skal forskellen mellem den bogførte værdi på det oprindelige lån ved omlæggelsestidspunktet og 

betalingen foretaget for at forpligtelsen fragår føres i resultatopgørelsen. Virksomheden retter derfor blikket 

mod amortiseringstabellen: 

 

 

                                                            
28 Kilde: IASB, 'IFRS 9 Financial Instruments', 2014-nu, punkt 3.3.2, side 374 
29 Kilde: IASB, 'IFRS 9 Financial Instruments', 2014-nu, punkt 3.3.2, side 374 
30 Kilde: IASB, 'IFRS 9 Financial Instruments', 2014-nu, punkt 3.3.3, side 375 
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År 
Amortiseret kost 

primo 
Finansielle omkostninger 

@EIR Pengestrøm ultimo 
Amortiseret kost 

ultimo 

 ( a ) ( b = a * 7,56% ) ( c ) ( d = a - b - c ) 

2018 -9.700.000 733.514 -700.000 -9.733.514 

2019 -9.733.514 736.048 -700.000 -9.769.561 

2020 -9.769.561 738.774 -700.000 -9.808.335 

2021 -9.808.335 741.706 -700.000 -9.850.041 

2022 -9.850.041 744.860 -700.000 -9.894.901 

2023 -9.894.901 748.252 -700.000 -9.943.153 

2024 -9.943.153 756.847 -10.700.000 0 

  5.200.000   

 

Det fremgår ved gule markeringer, at den amortiserede kostpris på det oprindelige lån ved omlæggelsen 

udgør 9.769.561 kr., og jf. punkt 3.3.331 i IFRS 9 skal ABC Maskinhus A/S nu opgøre prisen på at forpligtelsen 

bortfalder. Da det oprindelige lån reelt aldrig indfries, men blot betragtes således ved den regnskabsmæssige 

behandling, må virksomheden opgøre det til forskellen mellem den amortiserede kostpris og hovedstolen: 

 

Resultateffekt af omlæggelse   
( a ) Amortiseret kostpris ved omlæggelse: 9.769.561 
( b ) Hovedstol: 10.000.000 

   
( c = a - b ) Resultateffekt af omlæggelse: -230.439 

 

Den substantielle omlæggelse resulterer altså i en negativ resultatpåvirkning før skat på 

omlæggelsestidspunktet af -230.439 kr., hvilket svarer til den ikke-amortiserede del af 

etableringsomkostningerne af 300.00 kr. ved hjemtagelse af det oprindelige lån. 

ABC Maskinhus A/S opstiller nu en opdateret amortiseringstabel, som illustrerer effekten ved den 

substantielle omlæggelse, og det vises, hvorledes 'Pengestrøm ultimo' tager udgangspunkt i en indfrielse af 

den eksisterende forpligtelse, samt at den negative resultateffekt af -230.439 kr. føres i resultatet ved 

'Finansielle omkostninger @EIR', hvorefter 'Amortiseret kost primo' i år 2020 rammer 0 kr.: 

 

                                                            
31 Kilde: IASB, 'IFRS 9 Financial Instruments', 2014-nu, punkt 3.3.3, side 375 
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År 
Amortiseret kost 

primo 
Finansielle omkostninger 

@EIR Pengestrøm ultimo 
Amortiseret kost 

ultimo 

 ( a ) ( b = a * 7,56% ) ( c ) ( d = a - b - c ) 

2018 -9.700.000 733.514 -700.000 -9.733.514 

2019 -9.733.514 966.486 -10.700.000 0 

2020 0 - - - 

2021 - - - - 

2022 - - - - 

2023 - - - - 

2024 - - - - 

  1.700.000   

 

De finansielle omkostninger relateret til det oprindelige lån efterregnes og specificeres nu af virksomheden 

både på totalniveau for perioden og for omlæggelsestidspunktet for at sikre, at alt er ført korrekt ind: 

 

Finansielle omkostninger ved omlæggelse   
( a ) Renter oprindeligt lån (10.000.000 * 7%): 700.000 
( b ) Amortisering af etableringsomk. 2019 ( a * EIR - 7% * 10.000.000): 36.048 
( c ) Rest. etableringsomkostninger (10.000.000 - 9.769.561): 230.439 

   
( d = a + b + c ) Finansielle omkostninger ved omlæggelse: 966.486 

   
   

Finansielle omkostninger i alt   
( a ) Etableringsomkostninger oprindeligt lån (10.000.000 * 3%): 300.000 
( b ) Renter oprindeligt lån 2018-2019 (2 * 10.000.000 * 7%): 1.400.000 

   
( c = a + b ) Finansielle omkostninger i alt: 1.700.000 

 

Det bekræftes herved, at den negative resultateffekt før skat ved omlæggelsen af -230.439 kr. stemmer til 

specifikationen af totale finansielle omkostninger ved omlæggelsen, samt at de totale finansielle 

omkostninger for hele perioden inkluderer både to årlige rentetilskrivninger af 7% samt 

etableringsomkostningerne. 

ABC Maskinhus A/S ønsker dog at udarbejde en amortiseringstabel, som samler både det oprindelige lån og 

det omlagte lån, så denne kan illustrere det faktiske forløb uden fiktiv tilbagebetaling af det oprindelige lån. 
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Virksomheden må derfor opstille en pengestrømstabel for det omlagte lån, beregne den effektive rentesats 

og først herefter konsolidere de to amortiseringstabeller. 

Opstilling af pengestrømtabellen for det substantielt omlagte lån må som følge af det regnskabsmæssige 

udgangspunkt med fiktiv tilbagebetaling af det oprindelige lån ligeledes inkludere en modtagelse af et 

teoretisk beregnet nettoprovenu – altså den amortiserede kostpris ved første indregning, hvis lånet ikke var 

hjemtaget som led i en omlæggelse. Herudover er formålet med pengestrømstabellen, at ABC Maskinhus 

A/S skal beregne den effektive rentesats til brug for opstilling af amortiseringstabellen for det omlagte lån. 

Da lånet dog er variabelt forrentet, foretages et estimat på fremtidige pengestrømme jf. IFRS 9 Appendix A 

'Definition of terms' for den effektive rentesats: 

"When calculating the effective interest rate, an entity shall estimate the expected cash flows by considering 

all the contractual terms of the financial instrument…32" 

ABC Maskinhus A/S vælger at tage udgangspunkt i, at det nuværende variable renteniveau af 3,21% vil 

fortsætte igennem lånets løbetid (bemærk; Der er ikke indsat ekstra rækker i tabellen til illustration af 

ændring fra årlig til kvartalsvis rentetilskrivning – dette forbedrer overskueligheden i eksemplet, og effekten 

heraf vil være en yderst uvæsentlig ændring i den effektive rentesats): 

 

Omlagt lån    Dato Pengestrøm 
Hovedstol: 10.500.000  01-01-2018 - 

Kurs: 100  01-01-2019 - 

Omlægningsomk. (5%): 500.000  01-01-2020 10.000.000 

Nettoprovenu: 10.000.000  01-01-2021 -337.050 

Årlig rente (variabel): 3,21%  01-01-2022 -337.050 

Rentetilskrivning: Kvartal  01-01-2023 -337.050 

Lånetype: Stående  01-01-2024 -337.050 

Start: 1. januar 2020  01-01-2025 -10.837.050 

Slut: 1. januar 2025    

 

Det vises her med gule markeringer, at det teoretiske netteprovenu af 10.000.000 kr. ((hovedstol * kurs%) - 

omlægningsomk.) skaber en positiv likviditetsvirkning ved omlæggelsestidspunktet 1. januar 2020. Det ses 

                                                            
32 Kilde: IASB, 'IFRS 9 Financial Instruments', 2014-nu, Appendix A, side 414 
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også af pengestrømstabellen, at den årlige renteomkostning estimeres til 337.050 kr. (10.500.000 * 3,21%) i 

lånets løbetid. 

Da pengestrømstabellen er opstillet, kan den effektive rentesats for det omlagte lån nu beregnes – igen ved 

brug af XIRR-formlen i Excel: 

EIR = 4,28% 

Hvorefter ABC Maskinhus A/S nu kan opstille amortiseringstabellen for det nye lån: 

År 
Amortiseret kost 

primo 
Finansielle omkostninger 

@EIR Pengestrøm ultimo 
Amortiseret kost 

ultimo 

 ( a ) ( b = a * 4,28% ) ( c ) ( d = a - b - c ) 

2018 - - - - 

2019 - - - - 

2020 -10.000.000 428.353 -337.050 -10.091.303 

2021 -10.091.303 432.264 -337.050 -10.186.517 

2022 -10.186.517 436.343 -337.050 -10.285.810 

2023 -10.285.810 440.596 -337.050 -10.389.356 

2024 -10.389.356 447.694 -10.837.050 0 

  2.185.250   

 

Som sikkerhed for de finansielle omkostningers nøjagtighed specificeres og afstemmes de finansielle 

omkostninger: 

Finansielle omkostninger efter omlæggelse   
( a ) Omkostninger omlæggelse: 500.000 

( b ) Renter omlagt lån år 2020-2025 (5 * 10.500.000 * 3,21%): 1.685.250 

   
( c = a + b ) Finansielle omkostninger efter omlæggelse: 2.185.250 

 

De efterregnede totale omkostninger for det omlagte lån stemmer således til amortiseringstabellen, og 

virksomheden kan nu konsolidere amortiseringstabellerne for det oprindelige lån og det omlagte lån: 
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År 
Amortiseret kost 

primo 
Finansielle omkostninger 

@EIR Pengestrøm ultimo 
Amortiseret kost 

ultimo 

 ( a ) ( b = a * EIR ) ( c ) ( d = a - b - c ) 

2018 -9.700.000 733.514 -700.000 -9.733.514 

2019 -9.733.514 966.486 -700.000 -10.000.000 

2020 -10.000.000 428.353 -337.050 -10.091.303 

2021 -10.091.303 432.264 -337.050 -10.186.517 

2022 -10.186.517 436.343 -337.050 -10.285.810 

2023 -10.285.810 440.596 -337.050 -10.389.356 

2024 -10.389.356 447.694 -10.837.050 0 

  3.885.250   

 

Konsolideringen af amortiseringstabellerne er nu foretaget, og afstemningen af de finansielle omkostninger 

ved den effektive rentemetode vises nedenfor: 

 

Finansielle omkostninger i alt   
( a ) Etableringsomkostninger oprindeligt lån (10.000.000 * 3%): 300.000 
( b ) Renter oprindeligt lån 2018-2019 (2 * 10.000.000 * 7%): 1.400.000 
( c ) Omkostninger til omlæggelse: 500.000 
( d ) Renter omlagt lån 2020-2025 (5 * 10.500.000 * 3,21%): 1.685.250 

   
( e = a + b + c - d ) Finansielle omkostninger i alt: 3.885.250 

 

De finansielle omkostninger stemmer, og illustrationen af den regnskabsmæssige behandling af en 

substantiel låneomlæggelse er gennemført.  

 

3.1.6  Regnskabsmæssig behandling af ikke-substantiel låneomlæggelse 

Vi vender nu tilbage til udgangspunktet med det oprindelige lån hjemtaget 1. januar 2018 af ABC Maskinhus 

A/S og vil nu i stedet overveje et alternativt omlæggelsestilbud modtaget fra banken. Både virksomheden og 

banken er enige om, at det vil være en fordel for ABC Maskinhus A/S at forbedre sin soliditetsgrad og 

overvejer derfor nu at omlægge lånets afdragsprofil mod til gengæld at få en lavere rente. 
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Muligheden ser således ud: 

Oprindeligt lån    Omlagt lån   
Hovedstol: 10.000.000  Hovedstol: 8.500.000 
Kurs: 100  Kurs: 100 
Etableringsomk. (3%): 300.000  Omlæggelsesomk. - 
Nettoprovenu: 9.700.000  Nettoprovenu: -1.500.000 
Årlig rente (fast): 7%  Årlig rente (fast): 4,8% 
Rentetilskrivning: Årlig  Rentetilskrivning: Årlig 
Lånetype: Stående  Lånetype: Stående 
Start: 1. januar 2018  Start: 1. januar 2020 
Slut: 1. januar 2025  Slut: 1. januar 2025 

 

Selskabet tilbydes altså mod at nedbringe gælden fra 10.000.000 til 8.500.000 kr. på omlæggelsestidspunktet 

1. januar 2020 at få sænket den faste rente fra 7% til 4,8% i hele lånets resterende løbetid. Vilkårene er 

herudover uændrede, og ABC Maskinhus A/S vurderer heraf, at de kvalitative parametre ved omlæggelsen 

ikke er substantielt ændrede, og at låneomlæggelsen derfor kvalificerer sig til den kvantitative test, førend 

den korrekte regnskabsmæssige behandling kan afgøres. 

Jf. IFRS 9 Appendix B 'Application guidance' punkt B3.3.633 som beskrevet under afsnit '3.1.2 Betingelser for 

modificering af eksisterende finansiel forpligtelse' må det nu afprøves, om omlæggelsen på de kvantitative 

parametre må betegnes som substantiel eller ikke-substantiel. Dette gøres ved udførelse af "10%-testen": 

Vilkårene må betragtes som substantielt ændrede, såfremt nutidsværdien af det omlagte låns 

pengestrømme inklusive ethvert gebyr betalt eller modtaget og tilbagediskonteret ved brug af den 

oprindelige effektive rentesats er minimum 10% anderledes end nutidsværdien af den oprindelige finansielle 

forpligtelses resterende pengestrømme. 

For at kunne udføre "10%-testen" må vi derfor gennemføre disse trin: 

 

1 Opstille pengestrømstabeller for oprindeligt lån samt omlagt lån. 

 

2 Udregne den effektive rentesats ud fra det oprindelige låns pengestrømme. 

                                                            
33 Kilde: IASB, 'IFRS 9 Financial Instruments', 2014-nu, punkt B3.3.6, side 434 
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3 Tilbagediskontere den resterende pengestrøm på det oprindelige lån ved brug af oprindelige effektive 

rentesats som diskonteringsfaktor og gøre ligeledes på pengestrømmen for det omlagte lån. 

 

4 Beregne den procentvise ændring mellem de to tilbagediskonterede pengestrømme ved trin tre og herved 

afgøre, hvorvidt ændringen er substantiel eller ikke. 

  

  

 

1 Opstille pengestrømstabeller for oprindeligt lån samt omlagt lån. 

Oprindeligt lån  Omlagt lån 
Dato Pengestrøm  Dato Pengestrøm 

01-01-2020 0  01-01-2020 -1.500.000 

01-01-2021 -700.000  01-01-2021 -408.000 

01-01-2022 -700.000  01-01-2022 -408.000 

01-01-2023 -700.000  01-01-2023 -408.000 

01-01-2024 -700.000  01-01-2024 -408.000 

01-01-2025 -10.700.000  01-01-2025 -8.908.000 

 

Omlæggelsestidspunktet er 1. januar 2020, hvor det fremgår af det omlagte låns pengestrømme, at der efter 

nedbringelse af gælden med 1.500.000 kr. vil opnås en lavere renteomkostning svarende til 408.000 kr. eller 

4,8% af 8.500.000 kr..  

 

2 Udregne den effektive rentesats ud fra det oprindelige låns pengestrømme: 

Med henvisning til opstillingen af amortiseringstabellen for det oprindelige lån gives at: 

EIR = 7,56% 
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3 Tilbagediskontere den resterende pengestrøm på det oprindelige lån ved brug af oprindelige effektive 

rentesats som diskonteringsfaktor og gøre ligeledes på pengestrømmen for det omlagte lån: 

Oprindeligt lån  Omlagt lån 
Dato Pengestrøm  Dato Pengestrøm 

01-01-2020 0  01-01-2020 -1.500.000 

01-01-2021 -700.000  01-01-2021 -408.000 

01-01-2022 -700.000  01-01-2022 -408.000 

01-01-2023 -700.000  01-01-2023 -408.000 

01-01-2024 -700.000  01-01-2024 -408.000 

01-01-2025 -10.700.000  01-01-2025 -8.908.000 

     
NPV @ oprindelig EIR (7,56%)  NPV @ oprindelig EIR (7,56%) 
-9.769.561,53   -9.048.967,96  

 

ABC Maskinhus A/S tilbagediskonterer hermed begge pengestrømme med den oprindelige effektive rente af 

7,56% som diskonteringssats ved brug af XNPV-formlen i Excel, som giver den tilbagediskonterede værdi for 

en pengestrøm med givne datoer. 

Resultatet lyder, at den tilbagediskonterede værdi af det oprindelige låns resterende pengestrømme = 

9.769.562 kr. (stemmer også til lånets bogførte værdi i amortiseringstabellen 1. januar 2020), mens 

tilsvarende for det omlagte låns pengestrømme = 9.048.968 kr. 

 

4 Beregne den procentvise ændring mellem de to tilbagediskonterede pengestrømme ved trin tre og herved 

afgøre, hvorvidt ændringen er substantiel eller ikke: 

Resultat af 10%-test   
( a ) NPV oprindelig lån: 9.769.561,53 
( b ) NPV omlagt lån: 9.048.967,96 

   
( c = a - b ) Forskel: 720.593,57 

( d = c / a * 100 ) Forskel %: 7,38% 

   
( d +/- 10% ) Godkendt [Ja/Nej]: Ja 

 

Da ændringen udgør 7,38% og er lavere end 10%, kan omlæggelsen konkluderes at være af ikke-substantiel 

karakter. 
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Vi ved nu, at låneomlæggelsen af ABC Maskinhus A/S vurderes at være ikke-substantiel på både kvalitative 

og kvantitative parametre, hvoraf den regnskabsmæssige behandling skal udføres herefter. Såfremt de 

7,38% i ændring dog havde været +/- 10% eller over, ville omlæggelsen skulle behandles som en bortfaldet 

forpligtelse og en etablering af en ny nøjagtigt som illustreret i tidligere afsnit '3.1.5 Regnskabsmæssig 

behandling af en substantiel låneomlæggelse'. Det er nu derfor kun nødvendigt at illustrere den 

regnskabsmæssige effekt af en ikke-substantiel omlæggelse for at have eksemplificeret begge udfald. 

Vi Indleder med at behandle vores profit ved omlæggelsen, som udgøres af forskellen mellem den 

tilbagediskonterede værdi af det oprindelige låns resterende pengestrømme og vores omlagte låns 

pengestrømme (se tabel i punkt 4 ovenfor): 

Gevinst ved omlæggelse = 720.593,57 kr. 

ABC Maskinhus A/S gør som beskrevet i afsnit '3.1.2 Betingelser for modificering af eksisterende finansiel 

forpligtelse' og anvender metoden beskrevet i IFRS 9 punkt 5.4.3 'Modification of contractual cash flows': 

"When the contractual cash flows of a financial asset are renegotiated or otherwise modified and the 

renegotiation or modification does not result in the derecognition of that financial asset in accordance with 

this Standard, an entity shall recalculate the gross carrying amount of the financial asset and shall recognise 

a modification gain or loss in profit or loss. The gross carrying amount of the financial asset shall be 

recalculated as the present value of the renegotiated or modified contractual cash flows that are discounted 

at the financial asset’s original effective interest rate (or credit-adjusted effective interest rate for purchased 

or originated credit-impaired financial assets) or, when applicable, the revised effective interest rate 

calculated in accordance with paragraph 6.5.10. Any costs or fees incurred adjust the carrying amount of the 

modified financial asset and are amortised over the remaining term of the modified financial asset.34" 

Det bør ved ovenstående bemærkes, at der i formuleringerne udelukkende nævnes finansielle aktiver og ikke 

forpligtelser, men at det af IASB og IFRS Interpretations Commitee er blevet bekræftet, at samme 

regnskabsmæssige håndtering bør foretages for modificerede finansielle forpligtelser, som ikke bortfalder35. 

Altså må det tolkes, at den finansielle forpligtelses bogførte værdi skal justeres ved omlæggelsen med den 

beregnede gevinst af 720.593,57 kr. samt eventuelle omkostninger eller gebyrer afholdt, hvilket i dette 

                                                            
34 Kilde: IASB, 'IFRS 9 Financial Instruments', 2014-nu, punkt 5.4.3, side 382 
35 Kilde: IFRS Interpretations Committee, 'Modifications and exchanges of financial liabilities', 2017, side 3 
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tilfælde vil sige ingen. Da gælden dog nedbringes ved omlæggelsen med 1.500.000 kr., skal dette naturligvis 

reflekteres i den bogførte værdi herefter.  

ABC Maskinhus A/S starter med at vende tilbage til det oprindelige låns amortiseringstabel for at identificere 

den amortiserede kostpris på omlæggelsestidspunktet, 1. januar 2020 (gule markeringer): 

 

År 
Amortiseret kost 

primo 
Finansielle omkostninger 

@EIR Pengestrøm ultimo 
Amortiseret kost 

ultimo 

 ( a ) ( b = a * 7,56% ) ( c ) ( d = a - b - c ) 

2018 -9.700.000 733.514 -700.000 -9.733.514 

2019 -9.733.514 736.048 -700.000 -9.769.561 

2020 -9.769.561 738.774 -700.000 -9.808.335 

2021 -9.808.335 741.706 -700.000 -9.850.041 

2022 -9.850.041 744.860 -700.000 -9.894.901 

2023 -9.894.901 748.252 -700.000 -9.943.153 

2024 -9.943.153 756.847 -10.700.000 0 

  5.200.000   

 

Herefter kan virksomheden nu jf. IFRS 9 punkt 5.4.336 opgøre det omlagte låns amortiserede kostpris på 

omlæggelsestidspunktet: 

 

Bogført værdi efter omlæggelse   
( a ) Amortiseret kost før omlæggelse: 9.769.561,46 

( b ) Nettoprovenu omlæggelse: -1.500.000,00 

( c ) Omkostninger omlæggelse: 0 

( d ) Gevinst omlæggelse: -720.593,57 

   
( e = a + b + c + d ) Bogført værdi efter omlæggelse: 7.548.967,89 

 

Der justeres for ovennævnte nedbringelse af gælden af 1.500.000 kr. samt gevinsten ved omlæggelsen af 

720.593,57 kr., hvorefter den forpligtelsens amortiserede kostpris efter omlæggelsen 1. januar 2020 udgør 

                                                            
36 Kilde: IASB, 'IFRS 9 Financial Instruments', 2014-nu, punkt 5.4.3, side 382 
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7.548.967,89 kr. Da den oprindelige effektive rentesats allerede er beregnet (7,56%), kan den opdaterede 

amortiseringstabel nu opstilles: 

 

År 
Amortiseret kost 

primo 
Finansielle 

omkostninger @EIR Pengestrøm ultimo 
Amortiseret kost 

ultimo 

 ( a ) ( b = a * 7,56% ) ( c ) ( d = a - b - c ) 

2018 -9.700.000 733.514 -700.000 -9.733.514 

2019 -9.733.514 15.454 -2.200.000 -7.548.968 

2020 -7.548.968 570.853 -408.000 -7.711.821 

2021 -7.711.821 583.168 -408.000 -7.886.988 

2022 -7.886.988 596.414 -408.000 -8.075.402 

2023 -8.075.402 610.662 -408.000 -8.278.063 

2024 -8.278.063 629.937 -8.908.000 0 

  3.740.000   

 

Det bemærkes af ABC Maskinhus A/S, at den effektive rentesats af 7,56% beregnet på det oprindelige låns 

pengestrømme ikke ændres ved det omlagte låns pengestrømme, da den oprindelige effektive rentesats ved 

anvendelse af den justerede amortiserede kostpris (7.548.968 kr.) i periode 0 også er = 7,56%. Dette skyldes, 

at den opdaterede amortiserede kostpris er korrigeret med netop forskellen i pengestrømmenes værdi 

tilbagediskonteret ved det oprindelige låns effektive rente på 7,56% - altså de 720.594 kr., som ligeledes er 

taget som indtægt på tidspunktet for omlæggelsen:  

 

Dato Pengestrøm 

01-01-2020 7.548.968 

01-01-2021 -408.000 

01-01-2022 -408.000 

01-01-2023 -408.000 

01-01-2024 -408.000 

01-01-2025 -8.908.000 

  
EIR  
7,56%  
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Til illustration af bogføringen ved omlæggelsen har ABC Maskinhus A/S opstillet T-skemaer herfor. Alle 

posteringer, som gennemføres op til og ved selve omlæggelsen illustreres: 

 

Likvider  Gæld  Finansielle poster  Dato Kontrol 

 -700.000   -36.048  736.048    1. januar 2020 0,00 

 -1.500.000  1.500.000        1. januar 2020 (Oml.) 0,00 

     720.594 0  0 -720.594  1. januar 2020 (Oml.) 0,00 

 -2.200.000   2.184.546   15.454    

 

Det fremgår af første række med datobeskrivelsen '1. januar 2020', at likvider krediteres med den årlige 

rentetilskrivning af 7%, hvorefter resultatopgørelsen debiteres med 736.048 kr. jf. den effektive 

rentemetode (7,56% * 9.733.514 kr.), hvoraf gælden krediteres med den del, som kan tilføres amortisering 

af etableringsomkostninger (736.048 – 700.000 = 36.048 kr.). Ved række to og tre ses datobeskrivelsen '1. 

januar 2020 (Oml.), hvilket betyder, at posteringerne relateres direkte til justeringerne forårsaget ved 

omlæggelsen af lånet. Her krediteres likviderne med 1.500.000 kr., og gælden nedbringes med tilsvarende, 

da vi ved omlæggelsen afdrager dette. Herefter føres den beregnede gevinst ved omlæggelsen af 720.594 kr. 

ind ved at krediteres i resultatopgørelsen under finansielle poster og ligeledes debiteres ved gælden. Af 

summen under hvert T-skema ses det endeligt, at disse stemmer til amortiseringstabellen. 

ABC Maskinhus A/S har også specificeret de finansielle omkostninger ved både omlæggelsestidspunktet og 

for den fulde periode: 

 

Finansielle omkostninger ved omlæggelse   
( a ) Amortiserede omkostninger oprindeligt lån (9.733.514 * 7,56%): 736.048 
( b ) Gevinst ved omlæggelse: -720.594 

   
( c = a + b ) Finansielle omkostninger ved omlæggelse: 15.454 

   
   
Finansielle omkostninger i alt   

( a ) Etableringsomkostninger oprindeligt lån (10.000.000 * 3%): 300.000 
( b ) Renteomkostninger oprindeligt lån (2 * 700.000): 1.400.000 
( c ) Omkostninger omlæggelse: 0 
( d ) Renteomkostninger omlagt lån (5 * 408.000): 2.040.000 

   
( e = a + b + c + d ) Finansielle omkostninger i alt: 3.740.000 



Patrick Adelsparre CBS, HD(R) Afgangsprojekt Maj 2020 

37 
 

 

Det fremgår af specifikationerne, at ABC Maskinhus A/S har behandlet den ikke-substantielle omlæggelse 

korrekt, da begge afstemmes til den opdaterede amortiseringstabel. 

Det er hermed illustreret, hvorledes den ikke-substantielle omlæggelse behandles i regnskabet jf. IFRS 9. 

 

4  IBOR-reformen og IFRS 9 

4.1  Overgangen fra IBOR til nye alternativer 

Da den grundlæggende teoretiske gennemgang af låneomlæggelser jf. IFRS 9 er gennemført, er det 

væsentligt at rette fokus mod de ændringer i låneaftaler, som må forventes at opstå som følge af netop 

IBOR-reformen. Med den oparbejdede forståelse for regnskabsstandarden er det nu muligt at koble 

ændringerne forårsaget af IBOR-reformen sammen med IFRS 9.  

Det vides nu, at en modificering af en eksisterende finansiel forpligtelse kan betegnes enten substantiel eller 

ikke-substantiel, og at en modificering generelt forstås som en ændring eller tilpasning til de vilkår og termer, 

som blev indgået ved forpligtelsens oprindelse. Det menes derfor rimeligt at konstatere, at en ændring af 

den kontraktlige referencerente forårsaget af IBOR-reformen vil resultere i en modificering – men hvad vil 

denne omlæggelse kræve, og hvordan behandles den regnskabsmæssigt korrekt jf. IFRS 9? Det vil nu blive 

undersøgt, og først bør en dybere forståelse for ændringerne forårsaget af IBOR-reformen opnås.  

Med reference til undersøgelsens tidligere afsnit 'Introduktion til IBOR-reformen' er det beskrevet, hvordan 

referencerenter indlejret i låneaftaler for flere hundrede billioner dollars vil undergå en omlæggelse 

forårsaget af reformen. Det er derfor en yderst aktuel udfordring at forholde sig til, hvordan disse 

omlæggelser vil foregå i praksis – men det endegyldige svar på dette lader endnu vente på sig. 

Ved en undersøgelse af emnet er det tydeligt, at referencerenterne LIBOR tildeles suverænt mest 

opmærksomhed i omstillingen, hvilket naturligt skyldes den store repræsentation af disse renter i 

eksisterende låneaftaler. LIBOR råder over renteniveauer opgjort i fem forskellige valutaer (Pund, US dollar, 

Yen, Franck og Euro) og i syv forskellige løbetider varierende mellem en dags varighed og maksimalt et år37. 

                                                            
37 Kilde: Investopedia (Julia Kagan, Editor), https://www.investopedia.com/contributors/53409/, 2020  

https://www.investopedia.com/contributors/53409/
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Imidlertid blev der i forlængelse af IBOR-reformen igangsat initiativer for at identificere alternative 

referencerenter. USA etablerede i 2017 ARRC (Alternative Reference Rates Commitee), som for lån i US 

dollar vedtog at benytte SOFR (Secured Overnight Financing Rate) som referencerente i stedet. Ligeledes er 

det forventet, at efterfølgerne til IBOR ved lån opgjort i Euro og Pund bliver henholdsvis ESTR (Euro Short-

term Rate) og SONIA (Sterling Overnight Index Average). Kendetegnende ved disse er, at her som beskrevet i 

indledningen om IBOR-reformen er tale om renter baseret på ultrakorte lån natten over, men hvor 

opgørelsen foretages ud fra faktiske transaktioner38.  

 

4.2  Udfordringer i praksis 

Baggrunden for hele reformen findes i de strikse regelsæt indført af EU Benchmark Regulation, som ud fra 

kritikken i det offentlige billede giver god mening. I en artikel skrevet af Amiyatosh Purnanandam, Professor 

of Finance hos Michigan Ross, og bragt i Forbes Magazine 16. december 2019, fremgår hans vurdering af 

behovet for ændringen således: 

"LIBOR indicates the rate at which large banks are “willing” to borrow from each other in the wholesale 

funding market in a specific currency for a given maturity. The rate is estimated daily based on quotes 

received from a panel of 15-20 banks for each currency; banks do not have to transact at their quoted price 

necessarily. Thus, LIBOR is a rate where banks do not have to put their money where their mouth is! This 

divergence creates incentive conflicts: banks can strategically provide misleading quotes to benefit 

themselves.39" 

Altså en kritisk tilgang til måden, hvorpå LIBOR opgøres, da bankerne ifølge Amiyatosh Purnanandam har for 

let adgang til at manipulere med de renteniveauer, som opgøres – især som følge af at der ikke stilles krav til 

transaktionsbaserede indrapporteringer. Konsekvensen af disse problemer tager man nu med reformen – 

men hvordan vurderer han så de foreløbige alternativer hertil?: 

"What should be the correct adjustment after LIBOR’s demise? The transition from LIBOR to SOFR must take 

into account the fact that LIBOR contains a credit risk premium for banks, which is absent from SOFR. 

Similarly, contracts based on longer maturity LIBOR benchmark, say a 3-month or 6-month LIBOR, must 

                                                            
38 Kilde: PwC, 'EU Benchmark Regulation and IBOR Reform', 2019, side 2 
39 Kilde: Forbes (Amiyatosh Purnanandam, Professor of Finance at Michigan Ross), 'Libor's Demise And A $200 Trillion 
Question', 2019 
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account for the fact that SOFR is only an overnight rate. Hence, a term premium must be added to SOFR 

before it replaces LIBOR in such contracts. These are not easy tasks. Credit risk premium and term premium 

change over time, and even in the best of times, there is disagreement on the best ways to estimate them. 

Absent a precise method to do so, contracts tied to LIBOR must be renegotiated between various contracting 

parties before transitioning to SOFR or any other benchmark rate. The impact of this uncertainty will be felt 

across the economy unless, of course, we take actions before it is too late.40" 

 

Han beskriver altså, hvordan en overgang fra LIBOR til det valgte alternativ for lån i US dollar, SOFR (Secured 

Overnight Financing Rate), vil byde på en række problemer i praksis. Nærmere betegnet nævner han 

følgende: 

 

(a) LIBOR baseres på en kreditrisiko givet for lån fra banker til banker, hvorimod dette ikke er tilfældet 

for SOFR. 

 

(b) Låneaftaler med benyttelse af LIBOR tre og seks måneder vil ved ændringen skulle tage højde for, at 

de alternative referencerenter er opgjort på "overnight"-basis – omstillingen vil derfor kræve, at de 

ultrakorte alternative referencerenter tillægges et yderligere spread som følge af den øgede risiko 

ved længere udlån.  

 

(c) Omstillingen vil kræve, at der gennemføres forhandlinger imellem aftalernes involverede parter, da 

der som følge af punkt (a) og (b) ikke identificeres en mulighed for en direkte overgang fra IBOR til 

alternativerne på de nuværende vilkår. Disse forhandlinger kan blive svære, da der ikke altid er 

enighed om eller fastlagt praksis for, hvorledes den øgede risiko opgøres i et tillæg til renten. 

 

Endvidere forklarer Julien Rey, Executive Director samt Global Lead for the LIBOR Transition hos IHS Markit, i 

en video41, at målingen af de nye referencerenter naturligt vil kræve betydeligt mere, da de hele tiden 

bevæger sig. Netop derfor kan det også vise sig svært for låntagende virksomheder at opstille en forventning 

                                                            
40 Kilde: Forbes (Amiyatosh Purnanandam, Professor of Finance at Michigan Ross), 'Libor's Demise And A $200 Trillion 
Question', 2019 
41 Kilde: https://www.youtube.com/watch?v=Yc7Ilxd2V58  

https://www.youtube.com/watch?v=Yc7Ilxd2V58
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til deres fremtidige renteomkostninger, hvilket tidligere var muligt i op til 12 måneder frem ved anvendelse 

af IBOR. 

Når dette kædes sammen med forståelsen for låneomlæggelser jf. IFRS 9 og de gennemgåede eksempler, 

vurderes det i denne undersøgelse at være essentielt for virksomhederne at indhente svar på følgende 

spørgsmål relateret til den regnskabsmæssige behandling: 

 

1 Vil et skift af referencerente i en låneaftale betragtes som en substantiel ændring i IFRS 9? 

 

2 Hvordan behandles de væsentlige forskelle i beregningsgrundlaget mellem IBOR og de 

præsenterede alternativer (SOFR, ESTR, SOINA etc.)? 

 

3 Hvordan vil en ændring af referencerenten i en låneaftale betragtes i samspil med andre 

ændringer til vilkår, som måtte forhandles i samme ombæring? 

 

4 Hvordan bør afholdte omkostninger direkte relateret til modificeringen behandles? 

 

Dette vil nu undersøges i næste afsnit, hvor svaret vil søges i særdeleshed hos IASB (udarbejder IFRS) og IFRS 

Interpretations Committee (fortolkningskomité til IFRS samarbejdende med IASB), som naturligt indtager 

meget vigtige roller i besvarelsen af de væsentlige spørgsmål, som udspringer af reformen. 
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5  Igangværende initiativer hos IASB 

5.1  "IBOR Reform and its Effects on Financial Reporting" 

Den nuværende standard for låneomlæggelser er siden udgivelsen i 2014 blevet diskuteret omfattende 

verden rundt, og med effekterne af den igangværende IBOR-reformen er fokus på standarden kun blevet 

større. Det er dog naturligvis ikke gået IASB og IFRS Interpretations Committee forbi, at omlæggelser af 

låneaftaler for svimlende summer står foran os. De igangsatte nemlig i 2018 et projekt kaldet "IBOR Reform 

and its Effects on Financial Reporting" inddelt i to faser42: 

Fase 1; Fasen med fokus på effekten af omlæggelserne i perioden forud for selve omlæggelsen 

Fase 2; Fasen med fokus på behandlingen af selve omlæggelsen på omlæggelsestidspunktet 

Fase 1 blev igangsat i juni 2018 og sluttede i september 2019 med et par foreløbigt vedtagne udvidelser til 

den nuværende standard43, hvorefter fase 2 blev igangsat i direkte forlængelse heraf. Efter gennemgang af 

fase 1 og de foreløbigt vedtagne udvidelser er det dog med udgangspunkt i undersøgelsens hovedformål 

besluttet, at fase 2 er den relevante at gennemgå i en søgen efter svar på spørgsmålene relateret hertil – 

denne fase fokuserer nemlig i højere grad på behandlingen af låneomlæggelsen jf. IFRS 9 i praksis. 

 

5.1.1  Fase 2 påbegyndes  

I september 2019 påbegyndte fase 2 i en periode med flere møder, hvor IFRS 9 i lyset af IBOR-reformen 

forinden var blevet drøftet med værdipapirregulatorer, centralbanker, revisionsselskaber, brancheforeninger 

og finansielle institutioner. Formålet var at sikre, at standarden var udarbejdet tilstrækkeligt forud for de 

mange låneomlæggelser, IBOR-reformen vil kaste af sig, og i september fremgår af et mødereferat selve 

planen for fase 244: 

                                                            
42 Kilde: IASB, Work plan description, 2018-2020: https://www.ifrs.org/projects/2019/ibor-reform-and-its-effects-on-
financial-reporting-phase-1/#about  
43 Kilde: IASB, Project and stage description of Phase 1, 2018-2020: https://www.ifrs.org/projects/2019/ibor-reform-
and-its-effects-on-financial-reporting-phase-1/  
44 Kilde: IASB, Staff Paper, Agenda ref 14, 'IBOR Reform and its Effects on Financial Reporting', 2019, side 3 

https://www.ifrs.org/projects/2019/ibor-reform-and-its-effects-on-financial-reporting-phase-1/#about
https://www.ifrs.org/projects/2019/ibor-reform-and-its-effects-on-financial-reporting-phase-1/#about
https://www.ifrs.org/projects/2019/ibor-reform-and-its-effects-on-financial-reporting-phase-1/
https://www.ifrs.org/projects/2019/ibor-reform-and-its-effects-on-financial-reporting-phase-1/
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Med udgangspunkt i denne undersøgelses afgrænsning rettes fokus mod første del af fase 2 omhandlende 

"Classification & measurement of financial instruments", hvor IASB i forlængelse af dialog med førnævnte 

parter identificerede følgende punkter til drøftelse45: 

 

 

 

Og på dansk: 

i) Hvad anses for at repræsentere en 'modificering af et finansielt instrument' ved anvendelse af 

IFRS 9? 

                                                            
45 Kilde: IASB, Staff Paper, Agenda ref 14, 'IBOR Reform and its Effects on Financial Reporting', 2019, side 6 
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ii) Hvornår resulterer en modificering i bortfald af det indregnede finansielle instrument? 

 

iii) Hvordan skal ændringer af referencerenten håndteres? 

 

iv) Hvordan skal andre modificeringer håndteres? 

 

v) I hvilken rækkefølge skal modificeringer håndteres? 

 

Dette blev i oktober 2019 drøftet på et IASB-møde, hvor det af et officielt IASB-referat fra fremgår: 

"The purpose of this paper is to discuss the assessment of whether a change in the contractual cash flows or 

terms is a substantial modification of a financial instrument and the accounting requirements for 

modifications that are not substantial (ie do not result in derecognition of a financial instrument when 

applying IFRS 9 Financial Instruments). More specifically, this paper focuses on changes to contractual terms 

that might occur in the context of interest rate benchmark reform (IBOR reform)."46 

Oversat til dansk: 

Formålet med dette papir er at diskutere vurderingen af, om en ændring i de kontraktlige pengestrømme 

eller vilkår er en substantiel modificering af et finansielt instrument og de regnskabsmæssige krav til 

ændringer, der ikke er substantielle (dvs. ikke resulterer i bortfald af et finansielt instrument, når IFRS 9-

finansielle instrumenter anvendes). Mere specifikt fokuserer dette papir på ændringer i kontraktmæssige 

vilkår, der kan forekomme i forbindelse med referencerentereformen (IBOR-reform). 

Og videre: 

"As discussed at the September 2019 Board meeting, the scope of Phase 2 is broader than the previous phase 

as it will encompass different areas of accounting for financial instruments and could also include other areas 

of accounting. However, this does not mean that all those accounting issues will result in amendments to IFRS 

Standards…"47 

                                                            
46 Kilde: IASB, Staff Paper, Agenda ref 14A, 'IBOR Reform and its Effects on Financial Reporting', 2019, side 1 
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På dansk: 

Som drøftet på mødet i september 2019 er omfanget af fase 2 bredere end den foregående fase, da det vil 

omfatte forskellige regnskabsområder for finansielle instrumenter og også kan omfatte andre 

regnskabsområder. Dette betyder dog ikke, at alle disse regnskabsmæssige udfordringer vil resultere i 

ændringer af IFRS-standarder… 

Altså må det konkluderes, at netop denne undersøgelses problemfelt vil adresseres ved mødet i form af 

vurderingen af substantiel kontra ikke-substantiel omlæggelse set i lyset af IBOR-reformen herunder 

behandling af et skift af referencerente i en låneaftale. Interessant er det også, at det senere i papiret 

nævnes, at der hos IASB er enighed med IFRS Interpretations Committee om, at der med fordel kunne 

udarbejdes mere guidance til vurderingen af, hvornår en modificering resulterer i bortfald af eksisterende 

forpligtelse og ikke. Dog at fokus grundet reformens brede omfang må rettes direkte mod effekterne heraf: 

"The staff acknowledge the view expressed by the Interpretations Committee (the Committee) in November 

2015 about the broad scope of a project to provide additional guidance to determine when a modification of 

a financial instrument result in derecognition."48 

Og på dansk: 

Personalet anerkender synspunktet tilkendegivet af Interpretations Committee (komitéen) ved mødet i 

november 2015 om det brede omfang af et projekt til at give yderligere vejledninger til at bestemme, 

hvornår en ændring af et finansielt instrument resulterer i bortfald. 

 

5.1.2  Definitionen på en modificering af et finansielt instrument 

Det nævnes også i papiret, hvordan en modificering ikke findes direkte defineret i IFRS 9, men at det af 

personalet vurderes således: 

"IFRS 9 does not define ‘modifications of financial instruments’. However, as noted in paragraph 10 of this 

paper, paragraph 5.4.3 of IFRS 9 refers to modification or renegotiation of the contractual cash flows of a 

financial asset, while paragraph 3.3.2 of IFRS 9 refers to modification of the terms of an existing financial 

liability. Although these paragraphs of IFRS 9 use slightly different wording, both refer to the fact that the 
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contractual terms or cash flows are amended in a way not originally intended when entering into the 

contract. Therefore, in light of the IBOR reform, the staff recommend that IFRS 9 should be amended to clarify 

that, even in the absence of an amendment to the contractual terms of a financial instrument, a change in 

the basis on which the contractual cash flows are determined that alters what was originally anticipated, 

constitutes a modification of a financial instrument in accordance with IFRS 9."49 

Altså må det udledes, at personalet vurderer, at den eksisterende standard ikke indeholder en egentlig 

definition af en modificering, men at tolkningen af en modificering betegnes som: 

— Når kontraktlige vilkår eller kontraktlige pengestrømme ændres på en måde, som ikke var 

tiltænkt ved aftalens indgåelse. 

Og det vurderes heraf fra personalet, at den nuværende standard set i lyset af IBOR-reformen bør udvides til 

at inkludere en beskrivelse af, at en modificering også vil være gældende selv i fraværet af en kontraktlig 

ændring, såfremt beregningsgrundlaget for de kontraktlige pengestrømme ændres fra det oprindelige 

grundlag. Altså kunne dette eksempelvis være, at rentetilskrivningerne pludselig beregnes på et ændret 

grundlag, men at selve kontrakten altså ikke reflekterer denne ændring. I dette tilfælde, bør det stadig 

betragtes som en modificering af lånet. 

 

5.1.3  Substantiel kontra ikke-substantiel modificering 

Næste punkt omhandlende vurderingen af, hvornår en modificering betegnes som substantiel kontra ikke-

substantiel. Det nævnes her: 

"As noted in paragraph 17 above, in applying the ‘10 per cent test’ a modification is considered substantial 

when the net present value of the cash flows under the new terms differs by at least 10 per cent from the 

present value of the remaining cash flows under the original terms. Thus, if the difference is lower than 10 per 

cent, entities would still look at other factors for the purpose of assessing whether a modification is 

substantial. IFRS 9 does not provide specific guidance about when modifications to the terms of financial 

assets or liabilities might be substantial on a qualitative basis. Based on the feedback received from 

stakeholders in the context of IBOR reform, this is an area where additional guidance would assist in 

determining whether a change in contractual terms is substantial enough, from a qualitative perspective, to 
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require derecognition of financial assets and financial liabilities. In addition, based on input gathered from 

research activities as well as the feedback received from the Accounting Standards Advisory Forum (ASAF) at 

its October 2019 meeting, the issues arising from the modification of financial instruments to be based on an 

alternative benchmark should be addressed as a priority given the timing of IBOR reform and current 

uncertainty around when contracts will start being amended."50 

Det benævnes her, at den tidligere eksemplificerede "10%-test" benyttes til at vurdere, hvorvidt 

modificeringen er substantiel, men at regnskabsaflæggeren i tilfælde af en ændring i pengestrømmenes 

værdier på mindre end 10% fortsat vil vurdere de kvalitative egenskaber ved omlæggelsen også (se også 

undersøgelsens eksempler i afsnit 'Indsigt i IFRS 9'). Det er endvidere konstateret, at IFRS 9 ikke giver specifik 

guidance til, hvorledes disse kvalitative egenskaber vurderes, og at personalet på baggrund af feedback 

modtaget fra interessenter til IBOR-reformen betragter dette som et område, hvor mere guidance burde 

udarbejdes. Endvidere er der modtaget input fra Accounting Standards Advisory Forum (ASAF) og andre 

kilder, som medfører personalets vurdering af, at udfordringerne, som måtte udspringe af en modificering af 

et finansielt instruments referencerente, bør prioriteres som følge af tidspunktet for IBOR-reformen samt 

usikkerheden om, hvornår aftalerne påvirket heraf vil ændres. 

Endvidere nævnes følgende vigtige oplysninger om vurderingen af en modificerings kvalitative faktorer: 

"The staff note that determining whether the terms are substantially different from a qualitative perspective 

will depend on the specific facts and circumstances of each case. This is because modifications to the basis for 

determining a financial instrument’s cash flows can vary significantly across jurisdictions, product types and 

agreements. The staff therefore considered whether it would be possible to provide some examples of 

modifications that would be deemed substantial on a qualitative basis and those that would not. 

For example, modifications that would be considered substantial from a qualitative perspective are those that 

result in a significant value transfer and/or a new underwriting/pricing assessment of the financial 

instrument, including: 

(a) modifications to the currency on which the financial instrument is denominated 

 

(b) a significant extension of the maturity date;  
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(c) modifications to a floating-rate financial instrument so that if becomes a fixed rate financial 

instrument; and  

 

(d) modifications to contractual cash flows that would cause a financial asset that passed the solely 

payments of principle and interest assessment (SPPI) before to fail that assessment because of the 

modifications.  

Examples of modifications that would not result in substantial modifications from a qualitative perspective 

are those that do not result in a significant value transfer or a new pricing/ underwriting assessment, 

including: 

(a) modifications to replace the current interest rate benchmark with an alternative benchmark rate that 

is economically equivalent; and 

(b) modifications to the timing and frequency with which the benchmark rate is reset. 

However, the staff consider it important to emphasise that these examples are not exhaustive and the 

underlying principle remains to assess whether a modification to contractual cash flows or contractual terms 

result in an instrument that is substantially different from the original financial instrument or that in effect is 

an extinguishment of the original financial instrument."51 

 

Altså må det udledes, at det af IASB-personalet vurderes, at de kvalitative egenskaber kan være substantielle 

og ikke-substantielle alt afhængig af det enkelte tilfælde, da aftaletyper og vilkår mv. varierer betydeligt. 

Personalet beskriver derfor i generelle vendinger væsentlige værdioverførsler og/eller ændring af 

prisfastsættelsesmetoder som værende substantielle kvalitative ændringer og oplister herefter et par 

eksempler på dette. Disse eksempler med relevans for omlæggelse af finansielle forpligtelser består af 

ændringer i: 

- Lånets valuta 

- Væsentlig forlængelse af udløbsdato 

- Ændring fra variabel til fast rente 
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Videre gives der i lyset af IBOR-reformen eksempler på kvalitative ændringer, som ikke efter personalets 

vurdering måtte resultere i en substantiel modificering: 

- Ændring af referencerente til en alternativ af slagsen, som økonomisk er ligestillet 

- Ændring af tidspunkt og hyppighed for nulstilling af referencerenten 

Det oplyses dog af IASB-personalet, at det er vigtigt at gøre opmærksom på, at ovennævnte eksempler ikke 

er en udtømmende liste af henholdsvis substantielle og ikke-substantielle kvalitative ændringer, og at de 

eksisterende underliggende principper fortsat er gældende. 

Mødets næste punkt omhandler den regnskabsmæssige behandling af en ændring af referencerenten i 

låneaftalen. Udfordringen er som tidligere beskrevet således, at en ændring heraf kan være svær at 

gennemføre uden også at justere på andre parametre, da de nye referencerenter tager udgangspunkt i 

ultrakorte udlån natten over og populært kaldes "Risk Free Rates (RFR)". Det drøftes her, hvordan man som 

virksomhed jf. deres tolkninger af standarden ville forventes at behandle en ændring heraf: 

"The staff note that, based on the current requirements in IFRS 9, the reform or replacement of an interest 

rate benchmark is not a ‘movement in market rates’, as described in paragraph B5.4.5 of IFRS 9, because the 

replacement would occur as a result of a wide reform of interest rate benchmark. In addition, it would not be 

considered as a periodic re-estimation of cash flows, because ‘periodic’ would imply occurrence at regular 

intervals, which is not the case with the reform. Therefore, an entity would not apply paragraph B5.4.5 of IFRS 

9 to account for the replacement of IBOR with an alternative benchmark interest rate. Instead, an entity 

would be required to apply paragraph 5.4.3 of IFRS 9, which specifically apply to modifications that do not 

result in derecognition."52 

Det vurderes af personalet, at man jf. nuværende formuleringer i IFRS 9 kunne betragte en ændring i 

referencerenten enten jf. punkt 5.4.5 eller 5.4.3. Vurderingen er dog yderst væsentlig, da punkt 5.4.5 

foreskriver, at ændringen af referencerenten måtte betragtes som en ændring i markedsrenter, hvoraf en 

periodisk genberegning og justering til den anvendte effektive rentemetode ville foretages uden, at man på 

omlæggelsestidspunktet ville indregne en gevinst eller et tab i resultatopgørelsen. Punkt 5.4.3 derimod tager 

udgangspunkt i, at virksomheden betragter ændringen som en modificering til aftalens vilkår, som dog ikke 

resulterer i forpligtelsens bortfald. Her vil en genberegning af forpligtelsens amortiserede kostpris finde sted, 
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hvorefter gevinsten eller tabet herfra vil føres i resultatopgørelsen. Begge scenarier er illustreret i tidligere 

afsnit.  

Personalet vurderer, at virksomheder ud fra den nuværende standard burde behandle ændringen af 

referencerenten i overensstemmelse med punkt 5.4.353, hvor bogførte værdi på forpligtelsen må 

genberegnes ved tilbagediskontering af oprindeligt og omlagt låns resterende pengestrømme ved det 

oprindelige låns effektive rente og herefter indregnes som en gevinst eller et tab i resultatet. Dog vurderer 

de, at et skift af referencerente til en økonomisk ligestillet af slagsen alligevel ikke burde resultere i en 

væsentlig ændring i værdien på lånenes resterende pengestrømme, og at denne metode derfor blot kan 

resultere i at pålægge virksomhederne en tung og unødig byrde, som alligevel ikke skaber nyttig information 

for regnskabsbrugerne: 

"The staff is therefore of the view that applying paragraph B5.4.5 of IFRS 9 to modifications related to the 

reform (ie treating the modification as a ‘movement in the market rates of interest’) would provide more 

useful information to users of financial statements as it would better reflect the economics of a floating-rate 

financial instrument transitioning to an alternative benchmark on an economically equivalent basis. Such an 

approach will also significantly reduce the operational burden on preparers as they would account for the 

change as an update to the EIR in the same way as they are currently doing. The staff therefore recommend 

that a practical expedient should be included in IFRS 9 so that entities apply paragraph B5.4.5 of IFRS 9 to 

account for contract modifications related to the reform. The staff acknowledge that it will be important to 

clearly define the modifications that are related to the reform so that the practical expedient is applied only 

to those modifications and that the requirements in IFRS 9 are not side-stepped for other modifications."54 

Altså anbefaler personalet på denne baggrund, at IFRS 9 bør udvides med en redegørelse for, at punkt 5.4.5 

bør anvendes i praksis til behandling af modificeringer opstået som direkte konsekvens af IBOR-reformen. 

Dette vil betyde, at modificeringerne heraf i stedet vil resultere i en genberegning af den effektive interne 

rente anvendt til allokering af finansielle omkostninger i lånets løbetid.  

 

                                                            
53 Kilde: IASB, 'IFRS 9 Financial Instruments', 2014-nu, punkt 5.4.3, side 382 
54 Kilde: IASB, Staff Paper, Agenda ref 14A, 'IBOR Reform and its Effects on Financial Reporting', 2019, side 15 



Patrick Adelsparre CBS, HD(R) Afgangsprojekt Maj 2020 

50 
 

5.1.4  Modificeringer forårsaget af IBOR-reformen 

Det vurderes samtidig, at det bør klarlægges hvilke ændringer, som direkte kan henføres til IBOR-reformen 

og ikke: 

"Modifications related to the reform are those that will result in changes to the interest rate benchmark on 

which a financial instrument’s contractual cash flows are based, on an economically equivalent basis, and 

would include: 

(a) changes to the existing benchmark rate (for example, a change from IBOR to its alternative 

benchmark); 

(b) changes to the fixed spread to reflect the basis difference between an existing benchmark rate and its 

alternative benchmark; 

(c) changes to the calculation methodology of an existing interest rate benchmark (for example, when 

the calculation methodology of a term rate is altered so that it becomes based on an overnight 

benchmark rate); 

(d) changes to the reset period, reset dates, the number of days between two coupon payments and 

payment dates, provided any of these changes affect the SPPI assessment; and 

(e) insertion of a fallback provision adding any of the events in items (a) to (d) above."55 

 

Modificeringer direkte henført til IBOR-reformen betegnes af personalet som værende: 

(a) Ændring af eksisterende referencerente til en alternativ af slagsen (eksempelvis ændring fra en IBOR 

til dennes alternativ) 

 

(b) Ændring i det faste spread i låneaftalen for at udligne forskellen mellem den nye referencerente 

kontra den oprindelige 

 

(c) Ændring af en eksisterende referencerentes beregningsgrundlag (læs; Eksempelvis ved overgangen 

fra en tre måneders IBOR til en "overnight"-rente) 
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(d) Ændring af perioden hvorpå en referencerente nulstilles, antallet af dage mellem to 

rentetilskrivninger etc. 

 

(e) Indarbejdelse af "fallback provisions" under hensyntagen til de forestående ændringer beskrevet i 

punkt (a)-(d) ovenfor (læs; Eksempelvis tilføjelser til kontrakten til sikring af, hvis en referencerente 

stopper med at ophøre etc.) 

 

Altså besvares flere centrale elementer fra de i forrige afsnit oplistede spørgsmål. Det vurderes altså, at en 

ændring af referencerenten bør behandles regnskabsmæssigt jf. punkt 5.4.5 i IFRS 9 som en justering til EIR 

og ikke ved genberegning af forpligtelsens bogførte værdi. Samt at en ændring af referencerenten med 

tilhørende justeringer for de beregningsforskelle og forudsætninger, som måtte identificeres mellem 

oprindelig og ny referencerente, ligeledes kan behandles herved under forudsætning af, at ændringerne vil 

være økonomisk ligestillede med de oprindelige vilkår. Angående renteniveauet på de nye "Risk Free Rates" 

vurderer personalet:  

"The staff acknowledge that, as the alternative benchmarks are nearly risk-free rates, it is likely that a fixed 

spread (that is distinct from the credit spread on the financial instrument) will be added to the alternative 

benchmark rate so that the replacement occurs on an economically equivalent basis. For example, when an 

IBOR-based financial instrument is modified to refer to an alternative benchmark rate, a fixed spread would 

be added to compensate for any difference between the alternative and original benchmark rates and 

prevent any significant transfer of economic value from one party to another. In this context, it would be 

unlikely that the reform or replacement of IBOR with an alternative benchmark (without any other 

modifications to the contractual cash flows or terms) would result in modification that is either qualitatively 

or quantitatively considered a substantial modification."56 

Der anerkendes altså et behov for at foretage justeringer til det faste spread i den eksisterende låneaftale 

som følge af, at man ved IBOR-reformen overgår til næsten risikofri renter baseret på ultrakorte udlån. De 

vurderer derfor, at en justering herfor ikke bør resultere i et bortfald af en eksisterende forpligtelse og 

indregning af en ny, såfremt dette indarbejdes for at skabe lighed mellem oprindeligt og modificeret lån 

(eksempel følger senere i undersøgelsen). 
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5.1.5  Modificeringer ikke forårsaget af IBOR-reformen 

Næste punkt til drøftelse adresserer den naturlige forventning om, at der i takt med forhandlingerne mellem 

lånegiver og lånetager som følge af IBOR-reformen også vil blive forhandlet om andre vilkår, som ikke direkte 

måtte henføres til reformen. Personalet erklærer her med en række af eksempler deres syn på ændringer, 

som de ikke vurderer foretaget som direkte konsekvens af reformen: 

(a) "changes to the financial instrument’s notional amount or maturity date; 

(b) changes to the counterparty credit spread; 

(c) changes to the loan structure (for example, changing a term loan to a revolver loan); 

(d) inclusion of an interest rate cap or floor; 

(e) the addition or removal of a prepayment or conversion option; 

(f) the addition or removal of a leverage feature; 

(g) changes to include an underlying reference rate that is unrelated to the interest rate benchmark, 

such as payments that are indexed to the price of a commodity."57 

 

Eksemplerne er: 

(a) Ændringer til det finansielle instruments nominelle beløb eller udløbsdato 

 

(b) Ændringer i modpartens kredit-spread 

 

(c) Ændringer til lånestrukturen (eksempelvis ændring fra serielån til annuitetslån) 

 

(d) Indarbejdelse af et renteminimum eller –maksimum 

 

(e) Tilføjelse eller fjernelse af gearingsinstrumenter 

 

(f) Ændringer til at inkludere en underliggende reference til renten, som ikke relaterer sig til 

referencerenter, men herimod eksempelvis indekseres ved prisen på en vare. 
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Det benævnes også, at listen ikke må betragtes udtømmende, men blot bør benyttes som guidance. 

Personalet vurderer herefter, at samtlige ændringer uden direkte tilknytning til IBOR-reformen bør 

håndteres selvstændigt på linje med de nuværende formuleringer i IFRS 9. 

 

5.1.6  Rækkefølgen hvorpå modificeringer bør håndteres 

På mødets sidste punkt drøftes, i hvilken rækkefølge ændringer henholdsvis direkte og ikke direkte relateret 

til reformen måtte håndteres. Der er her enighed om, at der først bør indarbejdes ændringerne direkte 

relateret til reformen, da disse kan betyde ændringer til den effektive rentesats, hvoraf en omvendt 

rækkefølge ville betyde, at forpligtelse ikke ville amortisere til 0: 

"…the staff further recommend that IFRS 9 should be amended to clarify that an entity should first apply the 

practical expedient, that is, to account for the modifications related to the reform (ie changes related to the 

interest rate benchmark on which a financial instrument’s contractual cash flows are based) by updating the 

EIR based on the alternative benchmark without adjustments to the carrying amount. Thereafter, an entity 

should apply the current IFRS 9 requirements to determine if any other modifications to that financial 

instrument are substantial and, if those modifications are not substantial, the entity should use the updated 

EIR to recalculate the carrying amount of that financial instrument with any modification gain or loss 

recognised in profit or loss in accordance with paragraph 5.4.3 of IFRS 97. Such an approach would provide 

useful information to users of financial statements about the economic effects of any other modifications to 

financial instruments."58 

Altså må mødet konkluderes at give os svar på en lang række centrale problemstillinger, såfremt 

ændringerne vedtages endeligt. De benævnte anbefalinger fra personalet ligger nu i feedback-fasen, hvor 

IASB med en deadline af 25. maj 2020 åbent modtager kommentarer til disse59. Undersøgelsen her vil dog 

senere bringe eksempler på, hvordan netop disse vedtagelser vil kunne anvendes i praksis ved en IBOR-

relateret låneomlæggelse.  

                                                            
58 Kilde: IASB, Staff Paper, Agenda ref 14A, 'IBOR Reform and its Effects on Financial Reporting', 2019, side 18 
59 Kilde: IASB, Phase 2 current stage, https://www.ifrs.org/projects/work-plan/ibor-reform-and-its-effects-on-financial-
reporting-phase-2/  
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5.2  IASB- og IFRS Interpretation Commitee-mødereferater 

5.2.1  Omkostninger i "10%-testen" 

Inden eksemplerne på anvendelse af de foreslåede tilføjelser til IFRS 9 bør et andet emne dog behandles 

som led i forberedelsen til låneomlæggelser i forbindelse med IBOR-reformen. Det er nemlig tænkeligt, at de 

forestående forhandlinger i en del tilfælde vil resultere i afholdte omkostninger direkte relateret til 

modificeringen af lånet, og netop disse omkostninger har i og omkring IASB og IFRS Interpretations 

Committee ofte været på agendaen de seneste par år.  

En gennemgang af IFRS Interpretations Committee-mødereferater viser nemlig, at der allerede i 2016 kom 

flere henvendelser60 til komitéen og i særdeleshed henvendelser på IFRS 9 punkt B3.3.6 i Appendix B 

'Application guidance', som tilføjer til forståelsen af punkt 3.3.2. I punkt 3.3.261 fremgår det, at substantielt 

modificerede finansielle forpligtelser skal bortfalde, mens nye skal etableres, og i B3.3.6 lyder det: 

"For the purpose of paragraph 3.3.2, the terms are substantially different if the discounted present value of 

the cash flows under the new terms, including any fees paid net of any fees received and discounted using the 

original effective interest rate, is at least 10 per cent different from the discounted present value of the 

remaining cash flows of the original financial liability."62 

Fortolket på dansk: 

Vilkårene må betragtes som substantielt ændrede, såfremt nutidsværdien af det omlagte låns 

pengestrømme inklusive ethvert gebyr betalt eller modtaget og tilbagediskonteret ved brug af den 

oprindelige effektive rentesats er minimum 10% anderledes end nutidsværdien af den oprindelige finansielle 

forpligtelses resterende pengestrømme. 

Henvendelserne på ovenstående punkt omhandlede, at der savnedes en redegørelse for, hvilke 

omkostninger, som burde indgå i pengestrømmene i "10%-testen". Formuleringen "…including any fees paid 

net of any fees received…" har skabt tvivl hos regnskabsaflæggere, da der ved nogle låneomlæggelser 

afholdes væsentlige gebyrer og omkostninger til både långiver og tredjeparter.  

                                                            
60 Kilde: IFRS IC, meeting summary, 2016, side 4, https://cdn.ifrs.org/-/media/feature/news/updates/ifrs-ic/2016/ifric-
update-may-2016.pdf  
61 Kilde: IASB, 'IFRS 9 Financial Instruments', punkt 3.3.2, 2014-nu, side 374 
62 Kilde: IASB, 'IFRS 9 Financial Instruments', punkt B3.3.6, 2014-nu, side 434 

https://cdn.ifrs.org/-/media/feature/news/updates/ifrs-ic/2016/ifric-update-may-2016.pdf
https://cdn.ifrs.org/-/media/feature/news/updates/ifrs-ic/2016/ifric-update-may-2016.pdf
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I maj 2016 blev der som følge af henvendelser drøftet netop dette på et IFRS Interpretations Committee-

møde, hvor det i komitéen blev nævnt, at der ses forskellige tolkninger af standarden i praksis, og at 

omkostninger til tredjeparter kan vise sig væsentlige i en "10%-test". Det besluttes dog, at standarden efter 

deres vurdering tilfredsstillende redegør for, at man kun bør medtage omkostninger og gebyrer betalt 

mellem långiver og låntager, og at omkostninger og gebyrer til tredjeparter holdes ude af testen, og at 

emnet ikke bør gennemgås nærmere63. 

I september 2016 drøftes emnet dog igen, da der endnu en gang er kommet henvendelser, som går på, at 

standardens beskrivelse af omkostningerne, som bør medtages i "10%-testen", er utilstrækkeligt udarbejdet. 

Der er i komitéen fortsat enighed om, at der kun bør inkluderes omkostninger og gebyrer afholdt mellem 

lånegiver og lånetager, men der udtrykkes fra flere sider (Deloitte, Accounting Standards Commitee of 

Germany), at der mærkes et behov for en forbedring af den nuværende standard eller alternativt en 

udgivelse af en IFRS Interpretation. Sidstnævnte vil være en udarbejdelse af et officielt fortolkningsbilag, som 

kan bruges i praksis. I en lydfil64 fremgår det endvidere, at et medlem udtaler, at "vi bør ikke undervurdere 

effekten af at enten udelade eller inkludere omkostninger til tredjeparter", at "folk har læst ordene 

forskelligt", og at "årsregnskaberne ville forbedres" (ved at udbedre standarden). Det besluttes nu i 

komitéen, at der fortsat er enighed om, at kun omkostninger og gebyrer mellem långiver og låntager bør 

medtages i testen, og en afstemning taler for, at det bør anbefales til IASB at gennemføre en tilføjelse eller 

en forbedring til den nuværende standard. Det besluttes dog, at yderligere debat er nødvendig for at træffe 

en endelig beslutning, hvilket vil gøres på et senere møde.65 

Det senere møde foregår i november 2016, hvor IFRS Interpretations Committee vedtager at anbefale IASB 

at inkludere en tilføjelse til formuleringen vedrørende omkostninger inkluderet i "10%-testen" som led i 

deres årlige forbedringsarbejde af eksisterende standarder. Udkastet til forbedringen går fra: 

"…including any fees paid net of any fees received…" 

 

 

                                                            
63 Kilde: IFRS IC, meeting summary, 2016, side 4, https://cdn.ifrs.org/-/media/feature/news/updates/ifrs-ic/2016/ifric-
update-may-2016.pdf 
64 Kilde: IFRS IC, meeting summary, lydfil, 2016, https://www.ifrs.org/-/media/feature/meetings/2016/september/ifrs-
ic/audio/ap9-audio.mp3  
65 Kilde: IFRS IC, meeting summary, side 3, 2016, https://cdn.ifrs.org/-/media/feature/news/updates/ifrs-ic/2016/ifric-
update-september-2016.pdf  

https://cdn.ifrs.org/-/media/feature/news/updates/ifrs-ic/2016/ifric-update-may-2016.pdf
https://cdn.ifrs.org/-/media/feature/news/updates/ifrs-ic/2016/ifric-update-may-2016.pdf
https://www.ifrs.org/-/media/feature/meetings/2016/september/ifrs-ic/audio/ap9-audio.mp3
https://www.ifrs.org/-/media/feature/meetings/2016/september/ifrs-ic/audio/ap9-audio.mp3
https://cdn.ifrs.org/-/media/feature/news/updates/ifrs-ic/2016/ifric-update-september-2016.pdf
https://cdn.ifrs.org/-/media/feature/news/updates/ifrs-ic/2016/ifric-update-september-2016.pdf
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Til: 

"…including any fees paid net of any fees or received between the lender and the borrower or fees paid by the 

lender or the borrower on their behalf…"66 

Udkastet specificerer altså, at der udelukkende medtages omkostninger afholdt mellem långiver og låntager 

og ikke tredjeparter. Forslaget blev på flere IASB-møder i perioden 2017-2018 drøftet, hvor IASB senest i 

marts 2020 meldte ud, at forbedringen forventes endeligt offentliggjort i maj 2020 med formålet om 

implementering fra 1. januar 2022 dog med tilladelse til at gøre dette tidligere. 67 

Derfor må det konkluderes, at omkostninger relateret til låneomlæggelser afholdt til tredjeparter ikke bør 

indgå i "10%-testen", når denne anvendes til at foretage en kvantitativ vurdering af omlæggelsen. Set i lyset 

af IBOR-reformen vil dette have relevans for de virksomheder, som under forhandlinger med lånegiver af 

eksempelvis ændring af referencerente også måtte vælge at foretage andre modificeringer uden direkte 

relation til reformen. I dette tilfælde vil disse andre modificeringer nemlig skulle vurderes selvstændigt 

(antaget at IASB-personalets anbefalinger vedtages endeligt) og ikke blot behandles som en opdatering til 

den effektive rentesats, hvoraf en mulig udførelse af en "10%-test" bør reflektere dette. 

Jf. IFRS 9 fremgår dog af punkt 5.4.368 omhandlende modificering af kontraktlige pengestrømme af 

finansielle aktiver, at ethvert gebyr eller omkostning afholdt relateret til modificeringen modregnes i den 

bogførte værdi og amortiseres over den resterende løbetid. På trods af beskrivelsen omhandlende finansielle 

aktiver, er det af IFRS Interpretations Committee vurderet, at metoden også finder anvendelse ved 

modificering af finansielle forpligtelser69. Det må derfor antages, at omkostninger afholdt til tredjeparter ved 

en låneomlæggelse bør udelades i "10%-testen", men fortsat amortiseres igennem lånets løbetid ved 

anvendelse af den effektive rentemetode. 

 

                                                            
66 Kilde: IFRS IC, Staff Paper, Agenda ref 2, 2016, side 3, https://cdn.ifrs.org/-
/media/feature/meetings/2016/november/ifrs-ic/ifrs-9-and-ias-39/ap2-fees-and-costs.pdf  
67 Kilde: IASB, current stage description, 2020, https://www.ifrs.org/projects/work-plan/fees-in-the-10-per-cent-test-
for-derecognition/  
68 Kilde: IASB, 'IFRS 9 Financial Instruments', 2014-nu, punkt 5.4.3, side 382 
69 Kilde: IFRS Interpretations Committee, 'Modifications and exchanges of financial liabilities', 2017, side 3 

https://cdn.ifrs.org/-/media/feature/meetings/2016/november/ifrs-ic/ifrs-9-and-ias-39/ap2-fees-and-costs.pdf
https://cdn.ifrs.org/-/media/feature/meetings/2016/november/ifrs-ic/ifrs-9-and-ias-39/ap2-fees-and-costs.pdf
https://www.ifrs.org/projects/work-plan/fees-in-the-10-per-cent-test-for-derecognition/
https://www.ifrs.org/projects/work-plan/fees-in-the-10-per-cent-test-for-derecognition/
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6  Låneomlæggelsen i praksis 

6.1  Eksempler på IBOR-låneomlæggelser jf. IFRS 9 

Efter disse gennemgange vender vi nu tilbage til de fire væsentlige spørgsmål, som blev identificeret efter 

teoretisk gennemgang af IFRS 9 samt effekterne af IBOR-reformen: 

1 Vil et skift af referencerente i en låneaftale betragtes som en substantiel ændring i IFRS 9? 

 

2 Hvordan behandles de væsentlige forskelle i beregningsgrundlaget mellem IBOR og de præsenterede 

alternativer (SOFR, ESTR, SOINA etc.)? 

 

3 Hvordan vil en ændring af referencerenten i en låneaftale betragtes i samspil med andre ændringer til 

vilkår, som måtte forhandles i samme ombæring? 

 

4 Hvordan bør afholdte omkostninger direkte relateret til modificeringen behandles? 

  

Disse vil nu blive gennemgået og eksemplificeret ud fra antagelsen om, at IASB-personalets anbefalinger 

vedtaget ved mødet i oktober 2019 stadig står ved magt efter afslutningen på den åbne kommentarperiode 

d. 25. maj 202070. 

 

6.1.1  Ændring af referencerenten 

1 Vil et skift af referencerente i en låneaftale betragtes som en substantiel ændring i IFRS 9? 

Jf. IASB-personalet vil det ikke som følge af IBOR-reformen betragtes selvstændigt som en substantiel 

ændring at ændre en låneaftales referencerente til et økonomisk ligestillet alternativ. Det blev endvidere 

                                                            
70 Kilde: IASB, Phase 2 current stage, https://www.ifrs.org/projects/work-plan/ibor-reform-and-its-effects-on-financial-
reporting-phase-2/ 

https://www.ifrs.org/projects/work-plan/ibor-reform-and-its-effects-on-financial-reporting-phase-2/
https://www.ifrs.org/projects/work-plan/ibor-reform-and-its-effects-on-financial-reporting-phase-2/
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vedtaget, at dette burde behandles ved en simpel opdatering af den effektive rentesats i henhold til punkt 

B5.4.5: 

"For floating-rate financial assets and floating-rate financial liabilities, periodic re-estimation of cash flows to 

reflect the movements in the market rates of interest alters the effective interest rate. If a floating-rate 

financial asset or a floating-rate financial liability is recognised initially at an amount equal to the principal 

receivable or payable on maturity, re-estimating the future interest payments normally has no significant 

effect on the carrying amount of the asset or the liability."71 

Altså bør der for finansielle forpligtelser med variabel rente foretages løbende opdateringer til de 

estimerede pengestrømme i takt med, at renten ændres. Såfremt den bogførte værdi af forpligtelsen 

tilsvarer beløbet, som står til forfald ved udløb, vurderes en genberegning af de estimerede rentebetalinger 

dog ikke at være af væsentlig betydning. Eksempel vises sammen med besvarelsen af spørgsmål 2. 

 

6.1.2  Udligning af referencerenternes forskelle 

2 Hvordan behandles de væsentlige forskelle i beregningsgrundlaget mellem IBOR og de præsenterede 

alternativer (SOFR, ESTR, SOINA etc.)? 

I tråd med besvarelse af spørgsmål 1 anbefalede IASB-personalet på mødet, at også modificeringer til 

eksempelvis lånets spread samt periodevise rentetilskrivning kunne foretages efter principperne i punkt 

B5.4.5, såfremt disse justeringer foretages med henblik på at udligne de forskellene mellem 

beregningsgrundlaget anvendt i den oprindelige og nye referencerente. Nævnt ved mødet blev det også, at 

der haves en forventning om, der eksempelvis vil indarbejdes et fast spread i tillæg til den ændrede 

referencerente som udtryk for, at denne nu repræsenterer en næsten risikofri rente baseret på udlån natten 

over.72 

Lad os tage et eksempel med udgangspunkt i ABC Maskinhus A/S, som holder et lån af 10.000.000 kr. med 

etableringsomkostninger på 300.000 kr. indeholdende en 12 måneders LIBOR-rente, som på tidspunktet for 

omlæggelsen udgår 0,5% samt et fast spread af 5%. Som følge af IBOR-reformen må virksomheden nu 

forhandle en omlæggelse med banken 1. januar 2021, og lånene ser således ud: 

                                                            
71 Kilde: IASB, 'IFRS 9 Financial Instruments', 2014-nu, punkt B5.4.5, side 471 
72 Kilde: IASB, Staff Paper, Agenda ref 14A, 'IBOR Reform and its Effects on Financial Reporting', 2019, side 15 
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Oprindeligt lån    Omlagt lån   
Hovedstol: 10.000.000  Hovedstol: 10.000.000 
Etableringsomk.: 300.000  Omlægningsomk.: 0 
Årlig rente: LIBOR 12M (0,5%) + 5%  Årlig rente: SOFR (0,17%) + 5,7% 
Rentetilskrivning: Årlig  Rentetilskrivning: Årlig 
Lånetype: Stående  Lånetype: Stående 
Start: 1. januar 2020  Start: 1. januar 2021 
Slut: 1. januar 2025  Slut: 1. januar 2025 

 

Ved det omlagte lån tilbydes virksomheden nu et renteniveau bestående af SOFR (Secured Overnight 

Finance Rate), som ved tidspunktet udgør 0,17% samt et fast spread af 5,7%. Der tillægges altså et yderligere 

fast spread af 0,7%-point som kompensation for, at SOFR-renten er lavere og samtidig vil variere løbende 

Bemærk, at der for illustrationen af effekten heraf er nødt til at være en forskel i renten, men at den 

illustrerede forskel ikke er udarbejdet med henblik på at reflektere niveauet i det virkelige marked. 

ABC Maskinhus A/S må derfor fra 1. januar 2020 opdatere de estimerede pengestrømme med henblik på at 

behandle omlæggelsen i overensstemmelse med punkt B5.4.573. Der beregnes derfor først den effektive 

rente på det oprindelige låns pengestrømme, hvorefter den amortiserede kostpris på 

omlæggelsestidspunktet ligeledes skal benyttes til at beregne justeringen til den effektive rente efter 

omlæggelsen: 

 

Dato Pengestrøm 
01-01-2020 9.700.000 
01-01-2021 -550.000 
01-01-2022 -550.000 
01-01-2023 -550.000 
01-01-2024 -550.000 
01-01-2025 -10.550.000 

  
EIR  
6,21%  

 

 

                                                            
73 Kilde: IASB, 'IFRS 9 Financial Instruments', 2014-nu, punkt B5.4.5, side 471 
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År 
Amortiseret kost 

primo 
Finansielle 

omkostninger @EIR Pengestrøm ultimo Amortiseret kost ultimo 

 ( a ) ( b = a * 6,21% ) ( c ) ( d = a - b - c ) 

2020 -9.700.000 602.307 -550.000 -9.752.307 

2021 -9.752.307 605.555 -550.000 -9.807.862 

2022 -9.807.862 609.005 -550.000 -9.866.867 

2023 -9.866.867 612.668 -550.000 -9.929.535 

2024 -9.929.535 620.465 -10.550.000 0 

  3.050.000   

 

Den oprindelige effektive rentesats udgør altså 6,21%, mens den amortiserede kostpris ved 

omlæggelsestidspunktet udgør 9.752.307 kr. 

Den amortiserede kostpris anvendes nu til at opstille den nye pengestrømstabel baseret på det aktuelle 

SOFR-renteniveau ved omlæggelsen for herefter at kunne beregne den opdaterede effektive rentesats til 

brug for den efterfølgende amortisering: 

Dato Pengestrøm 
01-01-2020 - 

01-01-2021 9.752.307 

01-01-2022 -587.000 

01-01-2023 -587.000 

01-01-2024 -587.000 

01-01-2025 -10.587.000 

  
EIR  
6,59%  

 

 

År 
Amortiseret kost 

primo 
Finansielle omkostninger 

@EIR Pengestrøm ultimo Amortiseret kost ultimo 

 ( a ) ( b = a * 6,59% ) ( c ) ( d = a - b - c ) 

2020 -9.700.000 602.307 -550.000 -9.752.307 

2021 -9.752.307 642.708 -587.000 -9.808.015 

2022 -9.808.015 646.379 -587.000 -9.867.394 

2023 -9.867.394 650.292 -587.000 -9.930.686 

2024 -9.930.686 656.314 -10.587.000 0 

  3.198.000   
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Den genberegnede effektive rente af 6,59% anvendes på de gule rækker, og de finansielle omkostninger i alt 

efterregnes og specificeres: 

 

Finansielle omkostninger i alt   
( a ) Etableringsomkostninger oprindeligt lån: 300.000 
( b ) Renteomkostninger oprindeligt lån (1 * 10.000.000 * (0,5% + 5%)): 550.000 
( c ) Omkostninger omlæggelse: 0 
( d ) Renteomkostninger omlagt lån (4 * 10.000.000 * (0,17% + 5,7%)): 2.348.000 

   
( e = a + b + c + d ) Finansielle omkostninger i alt: 3.198.000 

 

De totale finansielle omkostninger stemmer altså til amortiseringstabellen, og der er foretaget en korrekt 

behandling af ændringen i referencerenten jf. punkt B5.4.5.  

 

6.1.3  Modificeringer relateret til IBOR i samspil med andre modificeringer 

3 Hvordan vil en ændring af referencerenten i en låneaftale betragtes i samspil med andre ændringer til 

vilkår, som måtte forhandles i samme ombæring? 

Som vurderet af IASB-personalet på mødet i oktober 2019 vil modificeringer skulle klassificeres som værende 

enten direkte forårsaget af IBOR-reformen eller ikke forårsaget heraf. Når der samtidig med omlæggelsen af 

eksempelvis referencerenten i eksemplet ovenfor foretages andre modificeringer, som ikke er direkte 

forårsaget af IBOR-reformen, må disse altså behandles selvstændigt efter sædvanlig procedure i IFRS 9 og 

først efter genberegningen af den effektive rente er sket som følge af modificeringer direkte forårsaget af 

reformen.74  

Til illustration heraf har ABC Maskinhus A/S ønsket et tilbud på at få forøget lånet ved 

omlæggelsestidspunktet med 1.250.000 kr. i to år frem, da der ønskes indkøbt en ny produktionsmaskine. 

Der afholdes i dette tilfælde omkostninger til tredjeparter af 80.000 kr., og vilkår er herudover uændrede. 

                                                            
74 Kilde: IASB, Staff Paper, Agenda ref 14A, 'IBOR Reform and its Effects on Financial Reporting', 2019, side 18 
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Det vurderes derfor af virksomheden, at modificeringen egner sig til udførelse af den kvantitative test, "10%-

testen". 

Den effektive rente på det oprindelige låns pengestrømme skal derfor benyttes til at vurdere, hvorvidt 

effekten heraf vil være substantiel eller ikke. Dette må nu gøres med pengestrømstabellen, som allerede er 

opdateret jf. udskiftningen af referencerenten: 

Dato Pengestrøm 
01-01-2020 9.700.000 

01-01-2021 -550.000 

01-01-2022 -587.000 

01-01-2023 -587.000 

01-01-2024 -587.000 

01-01-2025 -10.587.000 

  
EIR  
6,50%  

 

Den effektive rentesats på det oprindelige lån udgør således 6,50%, og denne bruges nu som 

diskonteringssats på det oprindelige låns resterende pengestrømme samt det omlagte låns pengestrømme – 

bemærk, at de 80.000 kr. i transaktionsomkostninger afholdt til tredjeparter ikke inkluderes i "10%-testen" jf. 

tidligere forklaring: 

Oprindeligt lån  Omlagt lån 
Dato Pengestrøm  Dato Pengestrøm 

01-01-2020 -  01-01-2020 - 

01-01-2021 0  01-01-2021 1.250.000 

01-01-2022 -587.000  01-01-2022 -660.375 

01-01-2023 -587.000  01-01-2023 -1.910.375 

01-01-2024 -587.000  01-01-2024 -587.000 

01-01-2025 -10.587.000  01-01-2025 -10.587.000 

     
NPV @ oprindelig EIR 6,50%  NPV @ oprindelig EIR 6,50% 
-9.782.388,05   -9.768.026,11  

 

Der tilbagediskonteres fra den gule linje og ned, hvorefter forskellen opgøres: 
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Resultat af 10%-test     
( a ) NPV oprindelig lån: 9.782.388,05 
( b ) NPV omlagt lån: 9.768.026,11 

   
( c = a - b ) Forskel: 14.361,93 

( d = c / a * 100 ) Forskel %: 0,15% 

   
( d +/- 10% ) Godkendt [Ja/Nej]: Ja 

 

Effekten af at låne yderligere 1.250.000 kr. i to år er altså blot 0,15%, hvoraf modificeringen betegnes ikke-

substantiel. Da modificeringen er sket som følge en ændring ikke direkte forårsaget af IBOR-reformen, må 

den lille gevinst ved omlæggelsen af 14.362 kr. indregnes i resultatopgørelsen jf. punkt 5.4.3 i IFRS 975. Dette 

illustreres under spørgsmål 4, hvor også behandlingen af transaktionsomkostningerne af 80.000 kr. afholdt 

til tredjeparter. 

 

6.1.4 Afholdte omkostninger til låneomlæggelsen 

4 Hvordan bør afholdte omkostninger direkte relateret til modificeringen behandles? 

I eksemplet illustreret ovenfor bestod dette af omkostninger afholdt til tredjeparter, hvoraf de ikke indgik i 

"10%-testen". Såfremt omlæggelsen dog havde budt på omkostninger afholdt direkte mellem kontraktens 

parter, burde disse alt andet lige jf. både den eksisterende samt forestående opdatering til punkt B3.3.6 

være modregnet i det pengestrømmen for det omlagte lån forinden tilbagediskonteringen76. 

Den bogførte værdi på forpligtelsen opgøres nu således ved omlæggelsestidspunktet 1. januar 2021: 

Bogført værdi efter omlæggelse   
( a ) Amortiseret kost før omlæggelse: 9.752.307,12 
( b ) Provenu omlæggelse: 1.250.000,00 
( c ) Omkostninger omlæggelse: -80.000,00 
( d ) Gevinst omlæggelse: -14.361,93 

   
( e = a + b + c + d ) Bogført værdi efter omlæggelse: 10.907.945,18 

 

                                                            
75 Kilde: IASB, 'IFRS 9 Financial Instruments', 2014-nu, punkt 5.4.3, side 382 
76 Kilde: IASB, 'IFRS 9 Financial Instruments', 2014-nu, punkt B3.3.6, side 434 
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Med den opdaterede amortiserede kostpris ved omlæggelsen, kan en opdateret pengestrømstabel nu 

opstilles med henblik på at beregne den opdatere effektive rentesats til brug for amortiseringen af både de 

resterende etableringsomkostninger fra det oprindelige lån samt omkostningerne afholdt til tredjeparter ved 

omlæggelsen: 

Omlagt lån 
Dato Pengestrøm 

01-01-2020 - 

01-01-2021 10.907.945 

01-01-2022 -660.375 

01-01-2023 -1.910.375 

01-01-2024 -587.000 

01-01-2025 -10.587.000 

  
EIR  
6,81%  

 

Ny effektiv rentesats beregnes til 6,81%, hvorefter amortiseringstabellen kan opstilles: 

År 
Amortiseret kost 

primo 
Finansielle omkostninger 

@EIR Pengestrøm ultimo 
Amortiseret kost 

ultimo 

 ( a ) ( b = a * 6,81% ) ( c ) ( d = a - b - c ) 

2020 -9.700.000 587.945 620.000 -10.907.945 

2021 -10.907.945 742.683 -660.375 -10.990.253 

2022 -10.990.253 748.287 -1.910.375 -9.828.166 

2023 -9.828.166 669.165 -587.000 -9.910.330 

2024 -9.910.330 676.670 -10.587.000 0 

  3.424.750   

 

Det illustreres her ved de orange markeringer, at gevinsten ved omlæggelsen af 14.362 kr. føres i resultatet 

sammen med amortiseringen af årets finansielle omkostninger foretages med anvendelse af det oprindelige 

låns EIR af 6,21%. Til højre vises provenuet fra omlæggelsen af 1.250.000 kr. fratrukket omkostninger til 

tredjeparter af 80.000 kr. samt årets rentetilskrivning af 550.000 kr. at skabe en positiv likviditetseffekt for 

året af 620.000 kr. 

Nedenfor illustreres vores bogføring af omlæggelsen ved brug af T-skemaer: 
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Likvider  Gæld  Finansielle omk.  Dato Kontrol 

 -550.000   -52.307  602.307    1. januar 2021 0,00 

1.250.000     -1.250.000      1. januar 2021 (Oml.) 0,00 

 -80.000  80.000        1. januar 2021 (Oml.) 0,00 

     14.362      -14.362  1. januar 2021 (Oml.) 0,00 

 620.000   -1.207.945   587.945    

 

På øverste række vises krediteringen af likvider fra årets rentebetaling krediteringen af gælden svarende til 

årets amortiserede etableringsomkostninger, hvor både disse og årets rentebetalinger debiteres i 

resultatopgørelsen. På række to debiteres likvider med forøgelsen af lånets hovedstol, mens gæld krediteres 

med samme. På række tre krediteres likvider med etableringsomkostningerne afholdt til tredjeparter. På 

række fire debiteres gælden med gevinsten ved omlæggelsen, som krediteres i resultatopgørelsen. 

Det illustreres, at bogføringen i T-skemaerne stemmer til amortiseringstabellen, og ABC Maskinhus A/S kan 

afslutningsvis efterregne de totale finansielle omkostninger: 

Finansielle omkostninger i alt   
( a ) Etableringsomkostninger oprindeligt lån: 300.000 
( b ) Renteomkostninger oprindeligt lån (1 * 10.000.000 * (0,5% + 5%)): 550.000 
( c ) Omkostninger omlæggelse: 80.000 

( d ) 
Renteomkostninger omlagt lån  
((4 * 10.000.000 * (0,17% + 5,7%)) + (2 * 1.250.000 * (0,17% + 5,7%)): 

2.494.750 

   
( e = a + b + c + d ) Finansielle omkostninger i alt: 3.424.750 

 

Virksomheden har hermed gennemført og illustreret sin gennemførte omlæggelse fra et oprindeligt lån med 

etableringsomkostninger til et modificeret lån bestående af både IBOR-relaterede modificeringer og andre 

modificeringer samt afholdte transaktionsomkostninger til tredjeparter. De spørgsmål, som blev identificeret 

ved sammenkoblingen af IBOR-reformen og IFRS 9, er hermed med praktiske illustrationer blevet behandlet. 
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7 Opsamling og delkonklusion 

7.1 Opsamling 

Undersøgelsen har nu budt på gennemgange af både IBOR-reformen, IFRS 9 samt reformens betydning for 

den regnskabsmæssige behandling jf. IFRS 9. Det står dog klart, at der for nuværende fortsat må konstateres 

at være væsentlige usikkerheder forbundet med den igangværende omstilling, som reformen fører med sig. 

Låneaftaler kan udformes på mange forskellige måder, forhandlinger mellem lånegiver og lånetager kan 

bære i mange retninger, nye og ukendte regler vil vedtages, og konsekvensen af omstillingen kender ingen til 

endnu. 

Med udgangspunkt i de væsentlige usikkerheder, som de låntagende virksomheder under indflydelse af 

IBOR-reformen og IFRS 9, fortsat må agere under, vil dette punkt i undersøgelsen præsentere en opsamling 

af "key takeaways" i de forskellige dele, som er blevet gennemgået. Da undersøgelsens formål er at 

præsentere en regnskabsorienteret handlingsplan målrettet de berørte virksomheder, er opsamlingen en 

god måde at samle de vigtigste input, som bør indgå i den endelige handlingsplan. Den kommer her. 

 

7.1.1 Opsamling fra '2 IBOR-reformen' 

Værd at huske: 

1 Referencerenter skal skiftes i mange låneaftaler 

2 Udfasning af referencerenter baseret på udlån mellem store banker uden sikkerhedsstillelse 

3 Indkøring af referencerenter fra "overnight"-markedet baseret på ultrakorte udlån typisk natten over 

4 Ændringen skal medføre, at referencerenterne ikke manipuleres og opgøres ud fra faktiske transaktioner 

5 Ved udgangen af 2021 udgår LIBOR 

 

7.1.2 Opsamling fra '3 Indsigt i IFRS 9' 

Værd at huske: 
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1 Definitionen på en modificering er, at der foretages en ændring til aftalen og/eller beregningsgrundlaget, 

hvorpå den oprindelige aftale blev indgået 

2 Indregning til amortiseret kostpris er udgangspunktet for finansielle forpligtelser i IFRS 9 

3 Amortisering af renter og etableringsomkostninger foregår ved brug af den effektive rentemetode 

4 Der skelnes mellem substantielle og ikke-substantielle omlæggelser 

5 Substantielle omlæggelser = oprindeligt lån fragår balancen, og omlagt lån indregnes på ny 

6 Ikke-substantiel omlæggelse = forpligtelse forbliver på balancen, men profit/tab herfra indregnes i 

resultatet ved omlæggelsen 

7 Der skelnes ved omlæggelse mellem kvalitative (valuta, lånetype etc.) og kvantitative ("10%-testen") 

faktorer 

8 Kvalitative faktorer kan betyde substantiel omlæggelse uagtet resultatet af "10%-testen" 

 

7.1.3 Opsamling fra '4 IBOR-reformen og IFRS 9' 

Værd at huske: 

1 En direkte overgang fra IBOR til ny referencerente kan ikke forventes 

2 Renten på de nye referencerenter må forventes at være lavere end en IBOR 

3 Forskellene renterne imellem vil skulle udlignes og kan kræve forhandling mellem lånets parter 

4 Måling af nye referencerenter vil være mere krævende grundet konstant opdatering 

5 Lånets fremtidige pengestrømme i større grad bero på estimater 

 

7.1.4 Opsamling fra '5 Igangværende initiativer hos IASB' 

Værd at huske: 

1 Der er igangsat projektet "IBOR Reform and its Effects on Financial Reporting" 

2 Der arbejdes aktivt på at imødekomme udfordringer ved IBOR-låneomlæggelser jf. IFRS 9 

3 Der er foreløbig vedtaget præciseringer af modificeringer med direkte relation til IBOR 

4 Foreløbigt vedtaget at disse ændringer behandles ved opdatering af effektiv rente og ikke ved indregning 

af tab/gevinst 
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5 Foreløbigt vedtaget at modificeringer relateret til IBOR skal behandles forud for modificeringer uden 

relation til IBOR 

6 Deadline på modtagelse af kommentarer til vedtagelser er 25. maj 2020 

7 Omkostninger medtaget i "10%-testen" bør kun være afholdt mellem låneaftalens parter og ikke 

omkostninger til tredjeparter 

8 Endelig gennemførelse af opdateret beskrivelse til ovennævnte finder sted i maj 2020 

 

7.1.5 Opsamling fra '6 Låneomlæggelsen i praksis' 

Værd at huske: 

1 Opdater de estimerede pengestrømme og genberegn effektive rentesats ved IBOR-modificeringer 

2 Behandl modificeringer ikke relateret til IBOR selvstændigt efter gældende praksis 

3 Benyt mødereferat fra IASB i oktober 2019 som inspiration til vurdering af, om modificeringen relateres 

direkte til IBOR og rækkefølgen, hvor disse bør behandles 

 

7.2 Delkonklusion 

I forlængelse af opsamlingen ovenfor betragtes det, at undersøgelsen har behandlet de væsentlige emner i 

samspillet mellem IBOR-reformen og IFRS 9. Det erkendes dog samtidig, at der grundet igangværende 

initiativer hos både IASB på regnskabssiden og finansielle institutioner på rentesiden fortsat er usikkerhed 

omkring reformens endelige konsekvenser for de låntagende virksomheder. Det er derfor den klare 

vurdering fra undersøgelsens gennemgang, at den dybere forståelse for omstillingen, som reformen måtte 

kræve, samt samspillet mellem reformen og regnskabsstandarden IFRS 9 på dette stadie vil være det 

vigtigste at opnå for virksomhederne under indflydelse heraf.  

Delkonklusionen er, at der i den endelige handlingsplan til låntagende virksomheder, som grundet IBOR-

reformen må foretage låneomlæggelse jf. IFRS 9, bør tages hensyn til de fortsatte usikkerheder forbundet 

med omstillingen. Handlingsplanen bør udformes fleksibelt, hvor virksomhederne gives mulighed for at 

foretage løbende tilpasninger og justeringer i takt med, at flere konkrete udspil følger fra både långivere og 
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fra IASB. Vigtigt er også, at handlingsplanen opfordrer til at tage handling i tide og til aktivt at opsøge 

løsninger på de udfordringer, som reformen måtte give. 

 

8 Handlingsplanen 

Handlingsplanen er udarbejdet ud fra principperne beskrevet i delkonklusionen. Den er opbygget i fem step 

og er naturligvis henvendt til virksomheder, som påvirkes af reformen og aflægger regnskab efter IFRS. 

 8.1 Overblik (step 1) 

Gennemgå virksomhedens låneaftaler, så det vides, hvor reformen vil have effekt og ikke. Der skal opnås en 

forståelse for virksomhedens retsstilling i de indgåede låneaftaler, så dette vides forud for en 

genforhandling. Step 1 bør igangsættes snarest muligt. 

8.2 Vurdering og analysering (step 2) 

Med udgangspunkt i de gennemgåede låneaftaler, bør det analyseres og vurderes, hvor sårbar 

virksomheden er i lyset af reformen, og hvilken forhandlingsstyrke virksomheden vil have over for 

lånegiver(e) i en forhandlingssituation. I denne fase fastholdes fokus på nye regler, udspil mv., som måtte 

offentliggøres fra både kreditinstitutter og IASB, og det vurderes samtidig, om virksomheden bør 

genforhandle flere elementer i de eksisterende lån. Vurderingen bør tage højde for, at modificeringer uden 

relation til IBOR-reformen må forventes at have resultateffekt i regnskabet ved forhandlingen.  

8.3 Prognoser og konsekvensberegninger (step 3) 

Der bør ud fra analyser og vurderinger udarbejdes løbende prognoser og konsekvensberegninger i takt med, 

at der vides mere. Konsekvensberegningerne bør tage højde for, hvorvidt modificeringer må forventes at 

skulle behandles efter princippet for substantielle eller ikke-substantielle omlæggelser. Vurderingen er 

essentiel, da resultateffekten kan være væsentlig. Ud fra prognoser og konsekvensberegninger besluttes nu, 

hvilke modificeringer virksomheden ønsker at gennemføre med sin(e) lånegiver(e). 
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8.4 Forhandling af aftaler (step 4) 

Der forhandles med lånegiver(e) og laves nye aftaler for de relevante lån. Der kan i denne fase også 

inddrages eksterne rådgivere, som kan bistå virksomheden. 

8.5 Indregning i regnskabet (step 5) 

Den regnskabsmæssige behandling jf. IFRS 9 foretages nu som følge af de aftalte vilkår. Indregningen heraf 

bør foregå efter grundig opdatering af efterfølgende beslutninger, som måtte være taget af IASB 

omhandlende IBOR-reformen eller IFRS 9 i det hele taget. Benyt praktiske eksempler til at gennemføre en 

korrekt indregning, og handlingsplanen er nu gennemført. 

 

9 Hovedkonklusion 

Det kan som følge af reformens indflydelse på låneaftaler estimeret til at overgå en samlet værdi på 300 

billioner dollar konkluderes, at mange låntagende virksomheder vil påvirkes af IBOR-reformen, men at dette 

afgjort vil ske i meget forskellig grad. Ikke blot direkte finansielle effekter må forventes fra reformen, men 

også administrative byrder ved lange genforhandlinger af eksisterende aftaler, gennemlæsning af kontrakter, 

opnåelse af forståelse for ændringerne og ikke mindst konsekvensberegning af ændringerne og den løbende 

måling af de nye renter. 

Som beskrevet i handlingsplanen er det derfor vigtigt for de virksomheder, som må omlægge lån jf. IFRS 9 

grundet IBOR-reformen, at disse snarest muligt får skabt et overblik over omfanget og sårbarheden over for 

omstillingen. Låneaftaler er individuelle, virksomhedernes forhandlingsstyrker er ligeså, og fortolkningen af 

substantielle kontra ikke-substantielle modificeringer må også siges at være dette.  

Det vurderes på dette stadie helt afgørende, at virksomhederne under indflydelse af reformen samt IFRS bør 

skabe og fastholde et overblik over deres indgåede aftaler og opdateringer i markedet. Regnskabsmæssigt er 

det dog særdeles positivt at konstatere, at IASB har iværksat et projekt netop målrettet de modificeringer, 

som IBOR-reformen vil forventes at kaste af sig. De af personalet vedtagne anbefalinger til mødet i oktober 

er samtidig meget konkrete og håndgribelige, og det indikerer netop, at man faktisk har lyttet til de 

involverede parter, som man indledningsvist har drøftet sagen med. Forslaget om at behandle 

modificeringer direkte forårsaget af IBOR-reformen ved en simpel opdatering af den effektive rentesats vil 
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uden tvivl kunne nedbringe den administrative byrde for mange af de berørte virksomheder. Ved 

tvivlsspørgsmål til fortolkninger af IFRS 9 vil det samtidig anbefales, at man kontakter IASB og/eller IFRS 

Interpretations Committee. Den åbne modtagelse af kommentarer og spørgsmål gør det faktisk muligt for 

virksomheder at have en stemme i omstillingen, og da modtagelsen af kommentarer til førnævnte 

anbefalinger fortsætter indtil 25. maj, er der stadig mulighed herfor til de hurtige. 

Den store udfordring må dog fortsat siges at være vurderingen af, hvorvidt en kvalitativ modificering til en 

låneaftale må betragtes som substantiel eller ikke. Det er klart, at der mangler guidance til dette, når selv 

IASB-personalet og IFRS Interpretations Committee har tilkendegivet dette. Når de mange forestående 

genforhandlinger i forbindelse med IBOR-reformen så med god sandsynlighed vil betyde, at modificeringer 

ikke direkte forårsaget af IBOR-reformen også vil gennemføres i samme ombæring, kan der opstå 

vanskeligheder for de implicerede. På dette punkt anbefales det virksomhederne, at der om nødvendigt 

tilknyttes særlige kompetencer til vurderingen heraf. 

Endvidere bør det nævnes, at der i praksis kan opstå væsentlige udfordringer ved den løbende måling af de 

nye ultrakorte referencerenter set i forhold til de nuværende. Det er vigtigt, at virksomhederne sætter sig 

grundigt ind i, hvad de i en ny låneaftale skriver under på. Det kan vise sig at være en reel risiko, at lånegiver 

ved en genforhandling vil forsøge at kompensere for ændringen af referencerenten ved at tillægge aftalen et 

yderligere fast spread, som måske i virkeligheden ikke står i rimelig kontrakt til den faktiske forskel mellem 

de to renter. Dette bør undersøges grundigt inden accept. 

Med udgangspunkt i ovenstående vil den afsluttende konklusion være, at virksomhederne under indflydelse 

af reformen og IFRS 9 fortsat har gode muligheder for at gøre sig en god og grundig forberedelse op til 

tidspunktet, hvor den regnskabsmæssige behandling af det modificerede lån vil finde sted. Dette er dog 

under forudsætning af, at der startes i dag og ikke i morgen.   

 

10 Perspektivering 

Dette afgangsprojekt har behandlet problemfeltet og har leveret den ønskede handlingsplan til låntagende 

virksomheder under indflydelse af IBOR-reformen og IFRS. Med udgangspunkt i reformens stadig tidlige 

stadie er der taget højde for, at der må forventes at forekomme ændringer forude, som i forskellig grad vil 

kunne påvirke virksomhederne i forbindelse med omlæggelse af lån og/eller indregning af et omlagt lån i 

regnskabet. Afgangsprojektet har bidraget til en bedre forståelse for, hvad IBOR-reformen er, og hvad denne 
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vil betyde, og med en gennemgang af IFRS 9 bestående af en længere række eksempler på praktisk 

behandling af låneomlæggelser, vurderes afgangsprojektet at kunne skabe betydelig værdi for de 

virksomheder, som problemfeltet er tiltænkt.  

Afgangsprojektet har i højere grad budt på praktiske gennemgange og brugbare illustrationer af 

regnskabsmæssig behandling af låneomlæggelser frem for en egentlig diskussion af, hvorvidt et eksempelvis 

kvalitativt parameter i en låneaftale bør betragtes som substantielt. Dette er gjort ud fra vurderingen af, at 

låneaftaler i den virkelige verden indeholder et stort antal variable, som må vurderes som helhed, og som 

kræver individuel vurdering i det specifikke tilfælde. Det har derfor været det primære formål at bidrage til 

en bedre forståelse for IBOR-reformen, behandlingen af en låneomlæggelse i IFRS 9, samt at skabe en 

handlingsplan, som virksomhederne individuelt vil kunne følge og tilpasse ud fra deres egne behov. 

Det er vurderingen, at afgangsprojektet har leveret en tilfredsstillende behandling af problemfeltet.  
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