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Excecutive Summary 
 

This thesis paper aim to describe the relative new standard IFRS 9 regulating financial instruments 

and which circumstances caused the adjustment of creating the new standard on the basis of the 

former, IAS 39 – but not perform a detailed comparative analysis.  

 

The topic of the thesis was motivated by an increased importance of value-added financial statements 

and how companies should be able to present as valuable financial statements as possible. The grown 

interest has spawned lots of initiatives, that have resulted in the production of the above mentioned 

new standard. In 2014 IFRS 9 was implemented by the International Accounting Standards Board. 

The main goal was to decrease the many rules on the recognition and measurement of financial 

instruments and simplify the accounting process. IFRS 9 is divided into three faces:  

1. Recognition and measurement fo financial instruments 

2. Impairment of financial instruments 

3. Hedge accounting 

This thesis, more specifically, examines the main differences in the accounting standards between 

IFRS 9 & IAS 39 and evaluate how they contribute regarding creating value-added financial 

statements for the users here for. Further more this thesis will provide a guidance on to account for 

hedging instruments in accordance with IFRS 9 and The Danish Financial Statement Act. The 

analysis uses a theoretical framework that combines legitimacy theory and practical use. 

 

The results have shown that the Danish Financial Statement Act provides a very limited information 

regarding the entity’s hedging activities contrary to the information The International Financial 

Reporting Standards provides and that the requirements of classification and measurement from IAS 

39 to IFRS 9 have simplified the areas of understanding, applying and interpreting the requirements 

in IFRS 9. Futhermore this thesis conclude that the changes in accordance with financial assets 

increases the amount of usefull information provided for the user of financial statements. Proposal of 

changes to the regulations in the Dansih Financial Statements Act has been made throughout a cost-

benefit analys aiming to provide a more usefull information of hedging activities in financial 

statements of the different sizes of reporting entities.  
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Kapitel 1 - Introduktion 

1.1 Indledning  

Opgaven tager afsæt i den af The International Accounting Standards Board (IASB) udsendte i juli 

2014 International Financial Reporting Standards (IFRS) 9, som erstatter The International 

Accounting Board (IAS) 39. IAS 39 regulerede de regnskabsmæssige forhold relateret til finansielle 

instrumenter. IFRS 9 har været gældende for regnskabsår, som startede d. 1. januar 2018.  

 

Hensigten med IFRS 9 i modsætning til IAS 39:  

 Nedskrivninger indregnes nu på baggrund af forventede tab i fremtiden ud fra historiske 

forhold. I modsætning til IAS 39, hvor tab først skulle indregnes, når værdiforringelsen på 

aktiverne var konstateret.  

 

 Formålet var ydermere at skabe en større sammenhæng mellem sikringsinstrumenterne i 

årsrapporterne og virksomhedernes risikostyringspolitkker. Dette har ikke været muligt 

førhen i IAS 39 på grund af de mange regler herfor.  

 

Reglerne i IAS 39 var genstand for kritik, da reglerne viste sig at være komplekse og 

uigennemskuelige for menige regnskabsafsendere, regnskabsbrugere og øvrige interessenter, samt 

revisorer.  

 

Afhandlingen vil indledningsvist overordnet undersøge de ændringer, der har været fra 

ikrafttrædelsen af IFRS 9 fra IAS 39. Dette vil skabe en overordnet forståelse for, hvilken kontekst 

disse standarder skal ses i. Opgavens fokus er ydermere at undersøge, hvorledes virksomheder skal 

handle med fokus på hedge accounting. Herefter vil opgaven i forlængelse heraf definere finansielle 

aktiver og forpligtelser, samt beskrive hvordan de regnskabsmæssigt behandles (indregning og 

måling, klassifikation og note- og oplysningskrav). Den regnskabsmæssige behandling er analyseret 

med udgangspunkt i en fiktiv casevirksomhed.  

 

Afslutningsvist vil opgaven opsummere, hvilke fordele og ulemper der er for den regnskabsmæssige 

behandling af sikringsinstrumenter jf. IFRS og Årsregnskabsloven (ÅRL), samt en diskussion af 

informationsværdien for de to regnskabslovgivninger. Diskussionen ender ud i forbedringsforslag for 

at højne informationsværdien til regnskabsbrugere.   
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1.2 Problemformulering 

Formålet med denne afhandling er at undersøge, hvilke ændringer der har været i forbindelse med 

overgangen fra IAS 39 til IFRS 9 og analysere den regnskabsmæssige behandling af afledte 

finansielle instrumenter med fokus på sikringsinstrumenter efter IFRS 9 og ÅRL.  

 

Afhandlingen tager afsat i nedenstående problemstilling: 

 

Redegør for, hvilke overordnede ændringer der har været til standarden i forbindelse med overgangen 

fra IAS 39 → IFRS 9.  

 

Med udgangspunkt i en fiktiv casevirksomhed analysere den regnskabsmæssige behandling af afledte 

finansielle instrumenter med særlig fokus på sikringsinstrumenter (hedge accounting) efter IFRS 9 

og ÅRL. Foranlediget af analysen foretages en vurdering og diskussion af den afledte 

informationsværdi heraf, hvorefter der udledes forslag til lovgivningen for fremadrettet at styrke 

informationsværdien. 

 

For at kunne besvare ovenstående problemformulering er nedenstående undersøgelsesspørgsmål 

defineret:  

 

1. Hvilken rolle spiller den regnskabsmæssige begrebsramme i forbindelse med udstedelsen af 

regnskabsstandarder?  

2. Hvorfor var der behov for en erstatning af IAS 39? 

3. Hvorledes defineres finansielle aktiver i hhv. IFRS og ÅRL? 

4. Hvordan er den regnskabsmæssige behandling af sikringsinstrumenter (hedge accounting) 

efter IFRS 9, og hvilke dokumentationskrav kræves?  

5. Hvordan er den regnskabsmæssige behandling af sikringsinstrumenter (hedge accounting) 

efter ÅRL? 

6. Hvilken lovgivning skaber den bedste informationsværdi for interessenter, og er der 

svagheder i lovgivningen, der kan/bør forbedres?  
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1.3 Afgrænsning og undersøgelsesspørgsmål 

IFRS 9 omhandler den regnskabsmæssige behandling af finansielle aktiver og forpligtelser, som 

opdeles i følgende faser:  

 

 Klassifikation og måling  

 Nedskrivning 

 Hedge accounting  

 

I denne opgave fokuseres der på sikringsinstrumenter (hedge accounting) og den regnskabsmæssige 

behandling heraf, hvorfor afhandlingen afgrænses hertil.  

 

Eftersom afhandlingen analyserer den regnskabsmæssige behandling af sikringsinstrumenter (hedge 

accounting), som i og med også inkluderer klassifikations-, præstations- og oplysningskrav, vil det 

falde naturligt at inddrage IFRS-standarderne IFRS 71, IFRS 132 og IAS 323, hvori dele af 

bestemmelserne er undersøgt med henblik på at besvare problemformuleringen.  

 

1.4 Opgavestruktur og metode 

I nærværende afsnit er der redegjort for de metodiske overvejelser, som danner grundlag for 

udarbejdelse af denne afhandling. 

 

                                                 
1 IFRS 7 – Finansielle instrumenter 
2 IFRS 13 - Dagsværdimåling 
3 IAS 32 – Præsentation af finansielle instrumenter 
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1.5 Afhandlingens opbygning 

4 

Figur 1 - Afhandlingens opbygning 

 

                                                 
4 Med et specificeret søgningskriterie af større virksomheder er casevirksomhederne nøje udvalgt, da det indledningsvist 

ikke forventes, at mindre virksomheder benytter sig af sikringsinstrumenter. De analyserede virksomheders regnskaber 

er udvalgt fra www.cvr.dk.  

•Redegør for den regnskabsmæssige begrebsramme, 
derudover vil kapitlet undersøge, hvilke 
overordnede ændringer der har været til standarden 
i forbindelse med overgangen fra IAS 39 → IFRS 
9. 

Kapitel 2

Begrebsrammen

•Analyserer den regnskabsmæssige behandling af 
afledte finansielle instrumenter ud fra IFRS 9. Her 
vil der indledningsvist blive analyseret på teorien i 
IFRS 9, som efterfølgende anvendes på en fiktiv 
casevirksomhed.

Kapitel 3

Regnskabsmæssig 
behandling efter IFRS

•Redegør og analyserer indledningsvist for den 
regnskabsmæssige behandling af afledte finansielle 
instrumenter efter ÅRL.

Kapitel 4

Regnskabsmæssig 
behandling efter ÅRL

•Indledningsvist er der ud fra analyserne i kapitel 2, 
3 og 4 i nærværende kapitel opsummeret de 
væsentligste forskelle mellem IFRS 9 og ÅRL. 
Herefter er informationsværdien af oplysninger i 
årsrapporten efter IFRS og ÅRL diskuteret og 
vurderet med indragelse af uddrag fra en 
årsrapport efter ÅRL.

Kapitel 5

Diskusion af 
informationsværdien

•I dette kapitel er der på baggrund af vurderingen 
og diskussionen i kapitel 5 udarbejdet forslag til, 
hvorledes regnskabslovgivningen kan optimere 
informationsværdien og gennemsigtigheden, 
således regnskabsbrugere bedst muligt kan aflæse 
regnskabet og bedst muligt drage nytte heraf i 
forhold til for eksempel at aflæse, i hvor høj grad 
en virksomhed er eksponeret for valutarisici. 

Kapitel 6

Foreslag til forbedring af 
lovgivningen

•I nærværende kapitel vil opgavens konklusion 
foreligge, som vil konkludere på opgavens 
problemformulering. 

Kapitel 7

Konklusion

http://www.cvr.dk/
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1.6 Dataindsamling  

Karakteren af afhandlingen og problemformuleringen er primært af teoretisk karakter, hvor 

anvendelsen i praksis tager udgangspunkt i en fiktiv casevirksomhed, som er benyttet på baggrund af 

de udarbejdede analyser til udarbejdelse af forslag af enkelte elementer i årsrapporten for 

casevirksomheden.  

 

Dataindsamlingen tager afsæt i regnskabsstandarderne, som regulerer afhandlingens område 

vedrørende afledte finansielle instrumenter (IFRS 7, IFRS 9 og IAS 32 mv.), samt ÅRL. Disse vil 

være opgavens fremtrædende datakilder.  

 

Som udvidende datakilde til standarderne tager afhandlingen udgangspunkt i publikationer udarbejdet 

af større anerkendte revisionshuse; Deloitte, Ernst & Young, PwC og KPMG. Disse publikationer 

indeholder fortolkning og vejledning til standarderne. Det har været et fokuspunkt i afhandlingen ved 

disse publikationer, at virksomhederne til dels vil have en egeninteresse heri, hvorfor dette er forsøgt 

imødegået ved at sammenligne publikationerne på tværs, samt ved kritisk stillingstagen til indholdet.  

 

Ydermere er IASB’s officelle hjemmeside benyttet www.ifrs.org. Pålideligheden herfor vurderes høj, 

da IASB udgiver standarderne i blandt andet IFRS. 

 

1.7 Målgruppe 

Afhandlingens målgruppe er interessenter, som ønsker at opnå en større forståelse for, hvordan afledte 

finansielle instrumenter med opmærksomhed på sikringsinstrumenter regnskabsmæssigt skal 

behandles efter henholdsvis IFRS og ÅRL og forskellene herimellem.  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ifrs.org/
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Kapitel 2 – Begrebsrammen 

Formålet med dette kapitel er at redegøre for den regnskabsmæssige begrebsramme, samt herudover 

at undersøge, hvilke overordnede ændringer der har været til standarden i forbindelse med 

overgangen fra IAS 39 → IFRS.  

 

2.1 Introduktion af begrebsrammen 

Regnskabsstandarder er løbende udarbejdet af regnskabslovgivere med henblik på at forbedre 

virksomheders rapporteringer ved øget gennemsigtighed og dermed optimere informationsværdien 

for regnskabsbrugere (herefter brugerne).  

 

The Financial Accounting Standard Boards udviklede i perioden 1978-85 begrebsrammens generelle 

struktur i forbindelse med et omfattende forskningsprojekt. Begrebsrammen har dannet grundlag for 

IASB’s begrebsramme i 1989 og ÅRL’s begrebsramme i 20015. Begrebsrammen giver generelle 

retningslinjer for, hvordan den finansielle rapportering bør udformes i en sådan grad, at brugerne 

opnår størst mulig beslutningsnytte heraf. Begrebsrammen er sammensat af følgende fem niveauer 

med udgangspunkt i brugernes informationsbehov i niveau 16:  

 

Beregbsrammen 

Niveau 1 Brugernes informationsbehov 

Niveau 2 Kvalitative egenskaber 

Niveau 3 Definition af elementer 

Niveau 4 Indregning og måling 

Niveau 5 Klassifikation og præsentation, samt grundlæggende 

forudsætninger 

 

Figur 2 - Begrebsrammen 

 

 

 

 

                                                 
5 Finansiel rapportering – teori og regulering 4. udgave, Jens O. Elling s. 196 
6 Bilag 1 
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2.2 Begrebsrammens fem niveauer  

I dette afsnit uddybes begrebsrammens fem niveauer. 

 

2.2.1 Niveau 1 – Brugernes informationsbehov 

Der henvises indledningsvist til bilag 1 for teoriens model af begrebsrammens fem niveauer. Dette 

niveau omhandler regnskabsbrugernes informationsbehov. Ved regnskabsbrugere menes der her 

primære (investorerne) og sekundære interessentgrupper. Regnskabsbrugernes informationsbehov 

kan være heterogene og har derved forskellige formål ved selve læsningen af finansiel information. 

Jo mere differentieret grupperingerne er hos regnskabsbrugerne, des sværere vil udstedelsen af 

standarderne være, således standarderne opfylder alle regnskabsbrugeres behov. IASB har ved 

dogmatisk bevisførelse forudsat en betydelig fællesmængde, hvad angår brugernes finansielle 

informationsbehov. Der argumenteres for, at investorernes informationsbehov er så omfattende, at 

såfremt deres informationsbehov dækkes, er de øvrige interessenters behov for finansiel information 

også dækket7. Der henvises til bilag 2 for visualisering heraf i form af Venn-diagrammer8.  

 

2.2.2 Niveau 2 – Kvalitative egenskaber  

Der henvises indledningsvist til bilag 3 for teoriens model af fundamentale og forstærkende 

egenskaber (kvalitative egenskaber). Dette niveau omhandler fundamentale og forstærkede 

egenskaber, som den finansielle information bør besidde for at skabe størst mulig nytteværdi for de 

primære regnskabsbrugere9. Dette niveau skal ses i sammenhæng med niveau 1 om at skabe den størst 

mulige nytteværdi hos regnskabsbrugere, og det opdeles i to dele:  

 

 Fundamentale egenskaber 

 Forstærkende egenskaber 

 

Fundamentale egenskaber 

For at den finansielle information skaber størst mulig nytteværdi hos de primære brugere, kræver det, 

at den finansielle information besidder de grundlæggende kvalitative egenskaber i form af relevans 

og validitet, da finansiel data uden validitet ingen nytteværdi har. ÅRL indeholder i lighed med 

                                                 
7 Finansiel rapportering – teori og regulering 4. udgave, Jens O. Elling s. 200 
8 Bilag 2 
9 Finansiel rapportering – teori og regulering 4. udgave, Jens O. Elling s. 204 
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ovenstående de grundlæggende kvalitetskrav til årsrapporten vedrørende det retvisende billede jf. 

ÅRL §11 og jf. ÅRL §12, stk. 3., fremgår det, at: 

 

”Årsrapporten skal udarbejdes således, at den oplyser om forhold, der normalt er relevante for 

regnskabsbrugerne, jf. stk. 2. Oplysningerne skal desuden være pålidelige i forhold til, hvad 

regnskabsbrugerne normalt forventer” 

 

Forstærkende egenskaber 

Som nævnt tidligere bør de fundamentale egenskaber ses i sammenhæng med de forstærkende 

kvalitative egenskaber, som indeholder sammenlignelighed, verificerbarhed, aktualitet og 

forståelighed10. De forstærkende egenskaber har igen til formål at skabe den størst mulige nytteværdi 

for brugerne. I lighed med afsnittet om fundamentale egenskaber indeholder ÅRL på samme vis flere 

af ovenstående punkter:  

 

 Sammenlignelighed - ÅRL §13, stk. 1, nr. 9  

 Forståelighed - ÅRL §13, stk. 1, nr. 1.  

 Neutralitet - ÅRL §13, stk. 1. nr. 5  

 

Sammenlignelighed er med til at skabe større beslutningsnytte for brugerne, hvis for eksempel den 

finansielle data ikke var sammenlignelig, ville virksomheder ikke have mulighed for 

virksomhedssammenligning, og dermed ikke kunne sammenligne finansielle data over flere år.  

ÅRL indeholder i lighed med ovenstående krav til årsrapporten vedrørende sammenlignelighed jf. 

§13 nr. 9: 

”Primobalancen for regnskabsåret skal svare til ultimobalancen for det foregående regnskabsår”  

og jf. §13 stk. 2.:  

”Regnskabsår, opstilling og klassifikation, konsolideringsmetode, indregningsmetode og 

målegrundlag, samt den anvendte monetære enhed må ikke ændres fra år til år”.  

 

Forståelighed er kravet, som indebærer, at kvaliteten af den finansielle data er af en sådan kvalitet, at 

det er muligt for brugerne, som har kendskab til finansiel rapportering at forstå indholdet. Denne 

                                                 
10 Finansiel rapportering – teori og regulering 4. udgave, Jens O. Elling s. 207 
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egenskab er essentiel for, at informationen vil være brugbar. ÅRL indeholder i lighed med 

ovenstående krav til årsrapporten vedrørende forståelighed jf. ÅRL §13 stk. 1, nr. 1: 

”Den skal udarbejdes på en klar og overskuelig måde”. 

 

Neutralitet er kravet, som indebærer, at de finansielle data ikke må være præget af ledelsen i en given 

retning for eventuelt at fremme økonomiske interesser. Denne egenskab er essentiel for, at 

information vil være retvisende for regnskabsbrugeres fremtidige økonomiske beslutninger. ÅRL 

indeholder i lighed med ovenstående, krav til årsrapporten vedrørende neutralitet jf. ÅRL §13 stk. 1, 

nr. 5:  

”Indregning og måling skal ske på et forsigtigt grundlag, herunder skal regnskabsmæssige skøn være 

underbyggede og neutrale. Enhver værdiregulering skal indregnes, uanset om regnskabsåret udviser 

over- eller underskud”. 

 

2.2.3 Niveau 3 – Definition af elementer  

Dette niveau omhandler elementerne, som årsregnskabet er sammensat af, og hvorledes posterne skal 

placeres under disse elementer, som for eksempel aktiver og passiver om end det er IFRS eller ÅRL. 

Definitionerne i begrebsrammen vedrører blot balancen, da resultatopgørelsen er afledt heraf.  

 

2.2.4 Niveau 4 – Indregning og måling  

Dette niveau omhandler kriterierne for indregning af de begivenheder, som posteres i balancen og 

resultatopgørelsen, og som opfylder omtalte definitionskriterier. Følgende kriterier skal være 

opfyldt11:  

 

 Det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde eller fragå virksomheden.  

 Posten skal kunne måles validt til kostpris eller værdi. 

 

Såfremt begivenheden opfylder definitionen og indregningskriterierne, kan begivenheden måles til 

en given værdi på baggrund af en måleattribut.  

 

                                                 
11 Finansiel rapportering – teori og regulering 4. udgave, Jens O. Elling s. 215 



 

 

Side 11 af 59 

 

2.2.5 Niveau 5 – Klassifikation  

Efter de fire foregående niveauer er gennemgået, omhandler niveau 5, hvorledes informationerne 

klassificeres og præsenteres i årsregnskabet i ledelsesberetning12 og eller i supplerende beretninger, 

således de dækker regnskabsbrugernes informationsbehov.  

 

2.3 Ændringer fra IAS 39 til IFRS 9  

Historisk set er finansielle instrumenter blevet reguleret jf. IAS 39, som blev implementeret i 2001. 

Der har været kritik af standarden med henblik på selve kompleksiteten og det, at standarden 

fokuserer på formelle krav snarere end at styrke informationsværdien i forhold til  indregningerne 

herunder. De mest essentielle ændringer fra IAS 39 til IFRS 9 ændrer grundlæggende ved den 

regnskabsmæssige behandling af finansielle instrumenter på følgende områder13:  

 

 Klassifikation og måling af finansielle aktiver 

 Nedskrivning af finansielle aktiver 

 Regnskabsmæssig afdækning (Hedge accounting) 

 

2.4 Klassifikation og måling af finansielle aktiver 

Med det formål at måle et finansielt aktiv efter førsteindregning, klassificerer IAS 39:45 finansielle 

aktiver i følgende fire kategorier på baggrund af paragraf 9, som nedenfor er oversat til dansk:  

 

a) Finansielle aktiver, der måles til dagsværdi gennem fortjeneste eller tab.  

b) Finansielle aktiver holdt til forfald.  

c) Udlån og tilgodehavender 

d) Finansielle aktiver til rådighed for salg.  

 

  

                                                 
12 Ledelsesberetning er ikke et krav i IFRS. Det er dog et krav jf. ÅRL §17.  

 Det er dog påkrævet i IFRS-bekendtgørelsen jf. §3, at minimumsbestemmelserne i virksomhedens regnskabsklasse skal 

følges: ”Ved anvendelsen af de bestemmelser, som virksomheden skal følge i årsregnskabsloven, skal virksomheden i 

det mindste følge bestemmelserne for den regnskabsklasse, som virksomheden er omfattet af i henhold til 

årsregnskabslovens". Det betyder, at ledelsesberetning er et krav for danske virksomheder, som aflægger regnskab efter 

IFRS jf. IFRS bekendtgørelsen §1.  
13 PwC - Regnskabshåndbogen 2019 s. 32.   
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I henhold til kritikken af IAS 39 er IFRS 9’s fokus rettet mod klassificering af de finansielle aktiver, 

hvormed der jf. IFRS 9:4.1 bør medtages følgende i vurderingen om selve klassificeringen: 

 

 Business model test  

 Cach flow characteristics test 

 

Finansielle aktiver klassificeres jf. IFRS 9 som14:  

 Finansielle aktiver, der måles til amortiseret kostpris15. 

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

(FVTOCI) – fordringer.  

 Finansielle aktiver, der måles til dagsværdi med værdiregulering via resultatet (FVTPL).  

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

– egenkapitalinstrumenter- 

 

Med strukturering og standardisering af klassifikationerne har dette medført en bedre 

informationsværdi og en bedre afspejling af de finansielle instrumenter.  

 

2.5 Nedskrivning af finansielle aktiver  

I IAS 39 har det været praksis i nedskrivningsmodellen at indregne konstaterede tab eller 

værdiforringelse i form af nedskrivning. I IAS 39:59 beskrives ”Loss events” blandt andet som 

nedenfor: 

 

“(a) Significat financial difficulty of the issuer og obligor”16 

 

“(d) It becoming probable that the borrower will enter bankrupcty or other financial 

reorganisation”17 

 

                                                 
14 Deloitte IFRS Introduktion til de internationale regnskabsstandarder 2018 s. 99 
15 Amortiseret kostpris opgøres jf. Erhvervsstyrelsen.dk (Anvendt regnskabspraksis) som oprindelig kostpris med 

fradrag af eventuelle afdrag, samt tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostpris og 

nominelt beløb. 
16 IAS 39: 59 (a) 
17 IAS 39: 59 (d)  
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I modsætning hertil indregnes der jf. IFRS 9 også forventede tab og ikke blot de indtrufne tab. Ved 

første indregning af aktivet skal der indregnes et forventet tab, som på hver balancedag skal 

revurderes18.  

 

Det kan udledes af ovenstående, at ISAB har haft fokus på at nytænke standarden for nedskrivninger 

af finansielle aktiver og ønsket at styrke informationsværdien i form af, at der nu også med IFRS 9 

tages højde for forventelige tab på finansielle aktiver. Tabsrisiko og historik er ikke længere 

fyldestgørende informationer, hvorfor det nu også er påkrævet at inddrage fremtidige 

omstændigheder.  

 

2.6 Regnskabsmæssig sikring 

Den regnskabsmæssige sikring i IAS 39 har været udsat for en del kritik grundet dens kompleksitet 

og uigennemskuelige regler for menige regnskabsafsendere, regnskabsbrugere og øvrige 

interessenter, samt revisorer, hvilket medfører uoverensstemmelser i den regnskabsmæssige sikring, 

som har medført implementeringen af IFRS 9. Hedge accounting modellen i IFRS 9 supporterer 

informationsværdien for et selskabs sikringsaktiviteter med risk management strategier, som skaber 

og øger informationsværdien omkring disse strategier for selskaber, der er eksponeret over for 

finansielle risici19.  

 

Typerne af regnskabsmæssig sikring er identiske imellem IFRS 9 og IAS 39 og opdeles begge i 

nedenstående tre typer20:  

 

 Sikring af dagsværdi 

 Sikring af pengestrømme, inklusiv forventede fremtidige transaktioner 

 Sikring af nettoinvestering i en udenlandsk enhed 

 

 

 

 

                                                 
18 Deloitte IFRS Introduktion til de internationale regnskabsstandarder 2018 s. 102 
19https://www.ifrs.org/-/media/feature/resources-for/investors/investor-perspectives/investor-perspective-jun-2014.pdf 
20 Deloitte IFRS Introduktion til de internationale regnskabsstandarder 2018 s. 110-111 
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Bemærkelsesværdige ændringer til IFRS 9 er21: 

 

 Mulighed for sikring af flere poster 

o Mulighederne for porteføljesikring udvides, i og med grupper af transaktioner kan 

behandles som sikrede poster, for så vidt angår valutakurseksponeringen. 

 

 Bestemmelser om sikringseffektivitet 

o Kravet om et interval på 80-125% jf. IAS 39:88 for effektiviteten i regnskabsmæssig 

sikring er ikke indeholdt i IFRS 9. Derimod øges virksomhedernes fleksibilitet ved 

dokumentation af økonomiske sammenhænge i IFRS 9, da kravet nu lyder, at der skal 

være økonomisk sammenhæng mellem sikringsinstrumentet, og det sikrede.  

 

 Flere oplysningskrav  

o I IFRS 9 er oplysningskravene øgede, for så vidt angår virksomhedens 

sikringsaktiviteter, pengestrømme og risikostyring.   

 

2.7 Delkonklusion 

Begrebsrammen og dens fem niveauer danner grundlag for vejledning til lovgivere og 

standardsættere. Det fremgår for eksempel ved ændringen fra IAS 39 til IFRS 9, som ligeledes tog 

udgangspunkt i begrebsrammens niveauer, hvor der var et behov for større gennemskuelighed i 

forhold til virksomhedens risikostyring, samt at alle forhold,  nuværende, historiske og fremtidige 

medtages i vurderingen af finansielle aktiver. 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                 
21https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/dk/Documents/audit/2013-12-03-IFRS-9-opdateret-med-

bestemmelser-om-sikring.pdf 
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Kapitel 3 – Regnskabsmæssig behandling af valutaterminskontrakter 

 

Formålet med dette kapitel er at analysere den regnskabsmæssige behandling af afledte finansielle 

instrumenter ud fra IFRS og ÅRL. Indledningsvist vil den fiktive casevirksomhed blive beskrevet, da 

denne benyttes for illustration af den regnskabsmæssige behandling jf. IFRS.  

 

Herefter vil definitionen af finansielle aktiver iht. ÅRL og IFRS defineres i kapitlet.  

 

Casevirksomhed 

Akad Denmark A/S fremstiller og køber højkvalitetsproteiner til foderblanding til husdyr. De færdige 

produkter bliver primært solgt til tre større selskaber i USA, hvor der kun handles i amerikanske 

dollars (USD). Selskabet opererer med en underleverandør, som er lokaliseret i Schweiz, hvor 

handelsvalutaen er schweiziske franc (CHF). Akad Denmark A/S’s valuta er danske kroner (DKK), 

hvorfor selskabet er kraftigt udsat for kursudviklingen i henholdsvis USD og CHF.  Markedet, som 

selskabet opererer på, er i høj grad konkurrencepræget, hvilket er en medvirkende faktor til den lave 

bruttoavance, hvilket også har påvirkning for årets profit, da volumen derfor spiller en stor rolle.  

 

Efter selskabets seneste generalforsamling er der indtrådt et nyt bestyrelsesmedlem i bestyrelsen, som 

har fremsat et forslag om, at man fremover sikrer sig bedre mod kursudviklingen ved at indgå 

valutaterminskontrakter, således at selskabets resultat er mindre påvirkeligt af valutakursudsving i de 

handlende valutaer.  

 

Forslaget blev efterfølgende vedtaget, hvorfor selskabet har udarbejdet en risikostyringspolitik. Dette 

gør selskabet i stand til at indgå valutaterminskontrakter. Valutaterminskontrakter kan defineres som:  

”En terminskontrakt er en bindende kontrakt mellem dig og banken, der sikrer, at du kan købe eller 

sælge et aktiv på en given fremtidig dato til en på forhånd aftalt pris”.22  

 

  

                                                 
22https://www.jyskebank.dk/wps/wcm/connect/jfo/80e956a2-3901-405b-be4a-

3150c5882052/Terminer%2C+valuta.pdf?MOD=AJPERES&CVID=mAGiKfA 
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På foranledning af ovenstående beslutning i bestyrelsen har selskabet indgået 

valutaterminskontrakter, og det antages, at casevirksomheden Akad Denmark A/S ønsker at anvende 

reglerne om regnskabsmæssig sikring, hvilket har medført nedenstående posteringer for selskabets 

bogføring: 

 

Postering Beskrivelse 

Nr. 1 

 

Den 1. december 2019 har Akad Denmark A/S lagt en købsordre hos deres 

schweiziske leverandør. Herefter fandt levering og fakturering sted den 10. 

januar 2020. Fakturabeløbet andrager 500.000 CHF ved kurs 6 med en 

betalingsfrist på 14 dage.   

Nr. 2 

 

Den 1. december 2019 har Akad Denmark A/S indgået en 

valutaterminskontrakt med deres pengeinstitut om salg af fakturabeløbet jf. 

postering 1 til kurs 7 med effektuering på betalingstidspunktet 

(betalingsfristen) for at sikre sig mod valutaudsving. 

Nr. 3 

 

Den 20. december 2019 har Akad Denmark A/S indgået et salg til en stor 

kunde i USA og fremsendt faktura herfor. Fakturabeløbet andrager 100.000 

USD ved kurs 6 med en betalingsfrist på 14 dage.  

Nr. 4 

 

Den 20. december 2019 har Akad Denmark A/S indgået en 

valutaterminskontrakt med deres pengeinstitut om køb af fakturabeløbet jf. 

postering 3 til kurs 6 USD med effektuering på betalingstidspunktet 

(betalingsfristen) for at sikre sig mod valutaudsving. 

Nr. 5 

 

Den 27. december 2019 har Akad Denmark A/S indgået endnu en 

valutaterminskontrakt, da de forventer et salg på 50.000 USD den 1. april 

2020. Aftalen er indgået med en kurs på 7 med effektuering denne dato. 

 

 

Akad Denmark A/S aflægger årsregnskab efter IFRS, og regnskabet følger kalenderåret, hvor de er 

ved at skulle aflægge årsrapport for 2019, men i bestyrelsen er der opstået følgende overvejelser 

herfor:  

 

1. Hvad ville konsekvenserne være, hvis årsrapporten for 2019 blev aflagt efter ÅRL og ikke 

IFRS? 
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2. Selskabet søger råd og vejledning for deres transaktioner vedrørende 

valutaterminskontrakterne som nævnt ovenfor og den regnskabsmæssige behandling herfor i 

henhold til IFRS 9 og ÅRL.  

 

Kurserne ved årsafslutning er følgende: 

Valuta Kurs pr. 31.12.2019 

USD 8 

CHF 5 

 

3.1 Definition efter IFRS  

Ovennævnte casevirksomhed ønsker en redegørelse for posteringerne, der angiver, om virksomheden 

skal afgive eller modtage likvider på baggrund af valutakursens udvikling. Det er derfor nødvendigt 

at definere, om ovenstående aftale opfylder selve definitionen af et aktiv, en forpligtelse, egenkapital, 

indtægt eller omkostning. Nedenfor fremgår definitionerne jf. IFRS, som oversat til dansk er: 

 

Aktiver: ”Et aktiv er en nuværende aktuel økonomisk ressource, som er under virksomhedens kontrol 

som følge af tidligere begivenheder. En økonomisk ressource er en ret (genstand), der har potentiale 

til at generere fremtidige økonomiske fordele.” 

 

Forpligtelse: ”En forpligtelse er en nuværende pligt/forpligtelse til at afgive økonomiske ressourcer 

som følge af tidligere begivenheder.” 

 

Egenkapital: ”Egenkapitalen er en residual værdi bestående af aktiverne fratrukket alle forpligtelser 

(nettoaktiver.)” 

 

Indtægter: ”Indtægter er stigning i aktiver eller fald i forpligtelser, som resulterer i en stigning i 

egenkapitalen ud over dem, som er relateret til indskud fra kapitalejerne.” 

 

Omkostninger: ”Omkostninger er fald i aktiver eller stigning i forpligtelser, som resulterer i et fald i 

egenkapitalen ud over dem, som er relateret til indskud fra kapitalejerne.” 
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IFRS definitioner af et aktiv, en forpligtelse, egenkapital, indtægt eller omkostning ligger tæt på det 

formueorienterede paradigme23, da indtægterne og omkostningerne er et residual af værdiændringen 

i nettoaktiver, hvorfor balancen derved fremgår før resultatopgørelsen.  

 

Finansielle aktiver defineres i IAS 32:11 som:  

 Likvider  

 Egenkapitalinstrumenter  

 En kontraktlig ret til: 

o At modtage likvider eller et andet finansielt aktiv fra en anden enhed.  

o Udveksle finansielle aktiver eller forpligtelser med en anden enhed, som er potentielt 

lukrativ.  

 Kontrakt, der skal eller kan afvikles gennem selskabets egenkapitalinstrumenter, og som er:  

o Et ikke afledt finansielt instrument, hvorpå selskabet er eller kan blive forpligtet til at 

modtage et antal af selskabets egne egenkapitalinstrumenter, som er variable eller  

o Et afledt finansielt instrument, som skal eller kan afvikles på en måde, som ikke er 

veksling mellem et aftalt beløb i likvider eller finansielle aktiver.  

 

Finansielle aktiver kan opdeles i primære og afledte finansielle instrumenter, og der er herved forskel 

herpå i selve definitionen, som er beskrevet nærmere i IFRS 9.2.1. 

IFRS 9 udelukker en del finansielle instrumenter, da disse reguleres i andre IFRS standarder. 

Nedenfor er oplistet en del af de udelukkede:  

 

 Egenkapitalinstrumenter24  

 Rettigheder og forpligtelser vedrørende leasingaftaler25 

 Kapitalandele i tilknyttede og associerede virksomheder26  

 

Forskellen mellem primære og afledte finansielle instrumenter vedrører for eksempel likvide 

beholdninger, tilgodehavender fra salg, værdipapirer, lån med videre, hvilket vil sige 

kontrakter/aftaler, som kan afvikles i likvider eller andre finansielle instrumenter, jf. IFRS 9:2:4. 

                                                 
23 Finansiel rapportering – teori og regulering 4. udgave, Jens O. Elling s. 142 
24 IAS 32 
25 IFRS 16 
26 IAS 27 / IAS 28 
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Afledte finansielle instrumenter er derimod defineret i IFRS 9, appendix A, BA.1, der typisk har en 

aftalt teoretisk værdi, som beror på et underliggende fast element, men hvis værdi kan variere som 

følge af fremtidige begivenheder, det vil sige den underliggende værdi.  

 

3.2 Definition efter ÅRL 

I ÅRL, bilag 1, C defineres nedenstående elementer i årsrapporten, som følger:  

 

Aktiver: ”Ressourcer, som er under virksomhedens kontrol som et resultat af tidligere begivenheder, 

og hvorfra fremtidige økonomiske fordele forventes at tilflyde virksomheden.”  

 

Forpligtelser: ”Eksisterende pligter for virksomheden opstået som resultat af tidligere begivenheder, 

og hvis indfrielsen forventes at medføre afståelse af fremtidige økonomiske fordele.”  

 

Indtægter: ”Stigninger i økonomiske fordele i regnskabsperioden i form af tilgang eller værdistigning 

af aktiver eller fald i forpligtelser, som medfører stigninger i egenkapitalen. I indtægter indgår dog 

ikke indskud fra ejere.”  

 

Ovenstående definitioner jf. ÅRL minder i højere grad om IASB’s definitioner i begrebsrammen, 

som ligeledes er i overensstemmelse med det formueorienterede paradigme.  

Selve definitionen af forpligtelser og finansielle aktiver følger ÅRL §37 og ÅRL bilag 1, C. I loven 

beskrives, hvorledes både forpligtelser og finansielle aktiver kan være hhv. omsætningsaktiver27 og 

anlægsaktiver28.  

 

Finansielle aktiver:29  

”Aktiver i form af 

1. likvider,  

2. aftalt ret til at modtage likvider eller andre finansielle aktiver fra tredjemand 

3. aftalt ret til at udveksle finansielle aktiver eller forpligtelser med tredjemand på vilkår, der 

kan være gunstige, eller 

4. ret over egenkapitalen i en anden virksomhed.” 

                                                 
27 Omsætningsaktiver er aktiver, der ikke er anlægsaktiver jf. ÅRL Bilag 1, C, nr. 3.  
28 Anlægsaktiver er aktiver der er bestemt til vedvarende eje eller brug for virksomehden jf. ÅRL Bilag 1, C, nr. 2.  
29 ÅRL  Bilag 1, C, nr. 6 
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Finansielle forpligtelser:30 

”Forpligtelser i form af  

1. aftalt pligt til at afgive likvider eller andre finansielle aktiver til tredjemand eller  

2. aftalt pligt til at udveksle finansielle aktiver eller forpligtelser med tredjemand på vilkår, der 

kan være ugunstige.” 

 

I ÅRL § 37 er finansielle aktiver og forpligtelser opdelt i følgende kategorier:  

 

1. udlån og tilgodehavende, der hidrører fra virksomhedens egen aktiviteter, i det omfang de 

ikke indgår i en handelsbeholdning,  

2. øvrige finansielle aktiver, der ikke er afledte finansielle instrumenter, og som beholdes til 

udløb, samt  

3. finansielle forpligtelser, bortset fra dem, der er nævnt i stk. 1, 1. pkt.  

 

I ÅRL reguleres primære og afledte finansielle instrumenter jf. § 37. I praksis tages der udgangspunkt 

i bestemmelserne efter IFRS med de beskrevne regler i IAS 39. 

 

Primære finansielle instrumenter udgør ofte en væsentlig andel af en virksomheds årsregnskab, og de  

knytter sig typisk til virksomhedens hovedaktivitet i form af for eksempel tilgodehavender fra salg af 

varer og tjenesteydelser, samt leverandørforpligtelser.31 

 

3.3 Indregning og måling efter IFRS 

3.3.1 Indregningskriterier 

Valutaterminskontrakter i overensstemmelse med IFRS kan defineres som afledte finansielle 

instrumenter, som reguleres i IFRS 9. Det kræves jf. IFRS 9, at virksomheden indtræder i en aftale 

vedrørende det finansielle instrument, før det finansielle aktiv eller forpligtelse må indregnes.  

 

3.3.2 Første indregning og måling 

Jf. IFRS 9:5.1.1 skal finansielle aktiver og forpligtelser på nær tilgodehavende fra salg og 

tjenesteydelser indregnes til dagsværdi. Dagsværdi defineres jf. IFRS 13 som: 

                                                 
30 ÅRL  Bilag 1, C, nr. 7 
31 PwC, Regnskabshåndbogen 2020, s. 213 
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”Den pris, der ville blive opnået ved et salg af et aktiv eller betalt for at overdrage en forpligtelse i 

en normal transaktion mellem markedsdeltagere på målingstidspunktet”32. 

Aftaletidspunktet vil være tidspunktet for første indregning af terminskontrakten. Indledningsvist vil 

første indregning være nul, grundet værdien af kontrakten opgøres på balancedagen.  

 

3.3.3 Efterfølgende indregning og måling efter hovedkategorier i IFRS 9 

Indregningen er afledt af, hvilken kategori den finansielle forpligtelse eller aktiv defineres som, og 

klassifikationen har betydning for den efterfølgende måling af aktiverne og indregning af ændringer 

i aktivernes værdi. Finansielle aktiver kan henføres til en af følgende kategorier33: 

 

 Finansielle aktiver, der måles til amortiseret kostpris34 

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

Value Through Profot og Loss)  

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

(FVTOCI = Fair Value Through Other Comprehenvise Income).  

 

Ved vurderingen af, hvilken kategori den finansielle forpligtelse eller det finansielle aktiver befinder 

sig i, gøres dette i henhold til IFRS 9:4.1.1.  

 

 Virksomhedens forretningsmodel for håndtering af det finansielle aktiv 

 Karakteristika omkring de kontraktlige pengestrømme vedrørende aktivet 

 

Ovenstående faktorer skal derfor overvejes ved indregning af de finansielle aktiver. For 

virksomhedernes forretningsmodel er det vigtigt, at der er tale om hele virksomhedens 

forretningsmodel og ikke kun det enkelte aktiv. Det er derfor vigtigt, at virksomheden udarbejder en 

overordnet strategi for deres benyttelse af den samlede portefølje af aktiver. Derfor er det ikke kun 

formålet med det ene finansielle instrument, som er afgørende.  

 

                                                 
32 Deloitte IFRS – Introduktion til de internationale regnskabsstandarder 2013, s. 111 
33 Deloitte IFRS – Introduktion til de internationale regnskabsstandarder 2013, s. 285 
34 Amortiseret kostpris er defineret i Appendix A, IFRS 9, som værende det beløb, der er indregnet til første indregning 

fratrukket de tilbagebetalinger (plus eller minus) ved hjælp af den effektive rentes metode, reguleret for det eventuelle 

tab.  
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I relation til de kontraktmæssige pengestrømme er det vigtigt, at det blot er pengestrømme, kontrakten 

vedrører. Pengestrømmene, som følge af valutaterminskontrakter, er afhængige af kursudviklingen 

for den givne valuta, der er indgået aftale om. Netop derfor vedrører pengestrømmene ikke 

pengestrømme, som blot er baseret på betalinger af hovedstol og renter.  

Valutaterminskontrakter er på baggrund af ovenstående vurderet til at falde under kategorien af 

finansielle aktiver, som skal måles til dagsværdi med værdiregulering via resultatet. Det er vurderet, 

at der ikke er tale om et finansielt aktiv, som skal måles til amortiseret kostpris, da det er kriteriet for 

forretningsmodellen og pengestrømmenes karakteristika jf. IFRS 9:4.1.2. Herudover er det vurderet, 

at der ikke er tale om et finansielt aktiv, som skal måles til dagsværdi med værdiregulering via øvrig 

totalindkomst, da forudsætningen omkring karakteristika for de kontraktlige pengestrømme ikke 

findes opfyldt.  

 

3.3.4 Indregning og måling efter reglerne om regnskabsmæssig sikring i IFRS 9 

Regnskabsmæssig sikring omhandler, at en en virksomhed ønsker at sikre sig mod deres eksponerede 

risici ved brug af sikringsinstrumenter.  Virksomheder bør have nedskrevet deres risikostyring og 

følge denne gennem deres hedge accounting. Såfremt sikringsinstrumenterne skal fungere effektivt, 

bør sikringsinstrumenterne for eksempel ikke kun dække 80 %, da de så ikke vil kunne afdække hele 

deres renterisiko. Selve indregningen i resultatopgørelsen eller over egenkapitalen vil ske afhængig 

af risikoen, der sikres imod pengestrøm eller dagsværdi.  

 

I standarden IFRS 9 under hedge accounting relaterer valutaterminskontrakter sig til bestemmelsen 

IFRS 9:5.2.3. Hedge accounting er en metode, der kan anvendes for at sikre virksomheden mod 

risikoen, den er eksponeret overfor35 for eksempel valutakursudvikling. Om en virksomhed ønsker at 

benytte sig af reglerne for regnskabsmæssig sikring, eller om de ønsker at benytte reglerne for afledte 

finansielle intrumenter, afgøres alene af virksomheden36.  

 

  

                                                 
35 Deloitte IGAAP 2018 – Volume C, Financial Instruments – IAS 39 and related Standrds 
36 IFRS 9: 6.1.2   
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Kriterierne for indregning af kontrakter for hedge accounting er beskrevet i det følgende:  

 Af hensyn til regnskabsmæssig sikring, er det kun kontrakter med eksterne parter uden for 

rapporteringsenheden (dvs. ekstern for den gruppe eller individuelle enhed, der er ved at blive 

rapporteret om), som kan betegnes som sikringsinstrumenter37. 

 Sikringsforholdet består kun af kvalificerede sikringsinstrumenter og kvalificerede hedging 

elementer38.   

 Sikringsforholdet opfylder alle sikringseffektivitetskravene beskrevet i IFRS 9:6.4.1 (c)39. 

 

På baggrund af ovenstående kriterier vurderes det, at alle indregningskriterier for casevirksomheden 

Akad Denmark A/S er opfyldt. Valutaterminskontrakterne er indgået med ekstern part, og overholder 

dermed definition af sikringsforholdet jf. IFRS 9:6.3.1, og det antages, at Akad Denmark A/S lever 

op til alle sikringseffektivitetskravene i form af dokumentationen.  

 

Firm commitments: 

Akad Denmark A/S har som nævnt i postering 3 indgået en valutaterminskontrakt med deres 

pengeinstitut om køb af USD på et givent tidspunkt i fremtiden til en aftalt kurs for at sikre sig imod 

eksponeringen over for USD, og derfor mindske risikoen ved fremtidige køb og salg. Dette kaldes 

også for Firm commitments jf. appendix A i IFRS 9, hvilket postering 3 vurderes at opfylde 

definitionen for.  

 

Sikring af ikke indregnede faste aftaler (Firm commitments) skal klassificeres som dagsværdi. Sikring 

af valutakursrisiko af ikke indregnede faste aftaler kan dog også klassificeres som sikring af 

pengestrømme jf. IFRS 9:6.5.4.  

 

Dokumentationskrav:  

Det er en betingelse ved anvendelse af de regnskabsmæssige betingelser for sikring, at nedenstående 

dokumentationskrav er opfyldt ved tidspunktet for indgåelse af sikringsforholdet jf. IFRS 9:6.4.1.  

  

                                                 
37 IFRS 9: 6.2.3 
38 IFRS 9: 6.4.1 (a) 
39 IFRS 9: 6.3.1 (b) 
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Dokumentationskravene er visualiseret i nedenstående figur:  

 

 

Figur 2 – IFRS 9: 6.4.1 (b)’s dokumentationskrav for Firm commitments40.  

 

I det efterfølgende er dokumentationskravene beskrevet yderligere.  

 

Dokumentation af risikostyringsstrategi 

Selskabet skal dokumentere sin risikostyringsstrategi, hvilket kan gøres i form af udarbejdelse af 

politikker herfor, som beskriver, hvordan virksomheden vil afdække sine risici ved benyttelse af 

risikostyring.  

 

                                                 
40 Figur 2 – ved egen tilvirkning med inspiration fra IFRS 9: 6.1 (b) 
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I henhold til Akad Denmark A/S tidligere beskrevne forespørgsel forelægges selskabets nedenstående 

forenklede eksempel på, hvorledes deres risikostyringspolitik kunne opbygges, og dermed opfylde 

kravene i henhold til de internationale standarder.       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dokumentation for identifikation af sikringsinstrumenter og det sikrede 

Det sikrede og det/de valgte sikringsinstrumenter for afdækning af risikoen skal identificeres og 

beskrives.  

 

 

Akad Denmark A/S 

 

Politikkens titel/emne Politik for risikostyring 

Ansvarlig funktion: Compliance officer 

Forretningsgang etableret den: 1. januar 2018 

Ansvarlig for opdatering af 

forretningsgangen: 

Compliance officer 

Sidste opdatering den: 1. januar 2018 

Versionens nr. 1 

 

Risici, der er truffet beslutning om, at Selskabet påtager sig. 

Nærværende politik for risikostyring har til formål at dokumentere strategisk tilvalg og fravalg 

af risici i relation til Selskabet. Selskabets risikostyring sker med udgangspunkt i Selskabets 

årlige risikovurdering, hvor relevante risikofaktorer er identificeret og vurderet med henblik på, 

at fastslå risikoen for selskabet og de risici, som selskabet er eksponeret overfor. 

 

Selskabets bestyrelse har truffet beslutning om, at ledelsen kan indgå aftaler med tredjemand i 

overensstemmelse med bestemmelserne om regnskabsmæssig sikring i de internationale 

regnskabsstandarder IFRS, hvor der med beskaffenhed af tredjemands juridiske struktur sikres, 

at Selskabet ikke handler i strid med Selskabets overordnede forretningsgang. 

 

For det andet er det besluttet, at Selskabets direktions tilvejebringer den nyttige dokumentation 

iht. kravene herom i IFRS 9: 6.4.1 (b). 

 

Risici, der er truffet beslutning om, at Selskabet ikke påtager sig. 

Selskabets bestyrelse har truffet beslutning om, at Selskabet ikke indgår kundeforhold med 

kundeemner, hvor ledelsen og/eller de(n) reelle ejer(e) ifølge Selskabets vurdering ikke anses 

for retskafne. 
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Dokumentation af arten af risikoen 

Der skal foreligge en dokumentation af arten af risikoen, hvilket betyder, at selskabet skal 

dokumentere årsagen for de eksponerede risici, selskabet er udsat for.  

 

Dokumentation for sikringseffektiviteten 

For dokumentaion af sikringseffektiviteten fremsætter IFRS 9 følgende krav41:  

 

 Det kan dokumenteres, at der er en økonomisk sammenhæng mellem det sikrede og 

sikringsinstrumentet.  

 I dominerende grad må indvirkningen af kreditrisikoen ikke påvirke de økonomiske 

sammenhænge.  

 Forholdet mellem den sikrede mængde og mængden ifølge sikringsinstrumentet 

(sikringsraten) skal baseres på den mængde, som virksomheden faktisk sikrer. Der kan være 

tilfælde, hvor dette forhold ikke er 1:1.  

 

Jf. IAS 39 var det et krav at udarbejde en korrelationsberegning42 af forholdet mellem det sikrede og 

sikringsinstrumentet, hvor intervallet var fastsat til skulle være imellem 80-125%43. Dette er ikke 

længere et krav jf. IFRS 9, hvor hedge account modellen er mere principbaseret end IAS 39, og 

sikringsforholdet skal nu i stedet imødegå sikringseffektivitetskravene i stedet44. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
41 Deloitte IFRS – Introduktion til de internationale regnskabsstandarder 2018, s. 110 
42 Korrelation defineres jf. au.dk som ”En korrelation eller sammenhæng, mellem to variabler betyder, at en ændring 

på en variabel kan forudsige en ændring på en anden variabel.” 
43 IAS 39: AG105 (b) 
44 https://www.iasplus.com/en/publications/global/ifrs-in-focus/2016/ifrs-9 

https://www.iasplus.com/en/publications/global/ifrs-in-focus/2016/ifrs-9
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3.4 Klassifikation og præsentations- og notekrav efter IFRS 

3.4.1 Oplysningskrav jf. IFRS 7 

IFRS 7’s formål er, at standarderne skal bevirke, at oplysningerne om finansielle instrumenter er 

fyldestgørende med hensyn til informationen af45: 

 

 Påvirkningen af finansielle instrumenter på virksomhedens finansielle præstation og stilling 

 Naturen og omfanget af risici, der opstår som følge af finansielle instrumenter, samt hvorledes 

virksomheden afdækker disse risici 

 

For virksomheder, der har finansielle instrumenter, gælder kravene i IFRS og de dertilhørende risici46. 

Jf. IFRS 7’s oplysningskrav er disse afhængige af typen af det finansielle instrument, art og type.  

 

3.4.2 Generelle oplysningskrav for finansielle aktiver 

Oplysningskravene vedr. finansielle instrumenter findes primært i IFRS 7.  

I IFRS 7:9 kræves det, at virksomheden afgiver en del oplysninger om de forskellige klassificeringer 

af finansielle instrumenter. Virksomheden har til ansvar ud fra oplysningskravene at fastlægge, 

hvorledes opdelingen på ”klasser” skal foretages, idet standarden som minimum kræver, at 

nedenstående oplyses47. 

 

 Separere de finansielle instrumenter, som måles til amortiseret kostpris fra dem, som måles 

til dagsværdi 

 Behandle de finansielle instrumenter, som ikke falder ind under IFRS 7 – eksempelvis 

kapitalandele i associerede virksomheder – separate klasser.  

 

Ydermere opererer IFRS 7 med betegnelsen ”kategorier” som nævnt tidligere. Disse tilsvarer IFRS 

9’s målemæssige kategorier. Det kræves dermed i IFRS 7, at der enten i selve balancen eller noterne 

gives oplysninger om den regnskabsmæssige værdi for kategorierne.  

  

                                                 
45 IFRS 7:1 – oversat til dansk 
46 Deloitte IGAAP 2018 – Volume C, Financial Instruments – IAS 39 and related Standards 
47 PwC, Regnskabshåndbogen 2020 s. 255 
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De generelle oplysningskrav for finansielle aktiver under kategorien FVTPL er beskrevet nedenfor:  

 ”Den makismale kreditrisiko for udlånet eller tilgodehavendet/gruppe af udlån og 

tilgodehavender pr. balancedagen. 

 Det beløb, hvormed et afledt finansielt eller tilsvarende instrument (kreditderivat48) nedsætter 

den maksimale kreditrisiko 

 Den beløbsmæssige størrelse af ændringen i dagsværdien for alle tilknyttede kreditderivater 

eller lignende instrumenter i løbet af regnskabsåret og akkumuleret siden lånets eller 

tilgodehavendets indgåelse.”49  

 

Ovenstående krav skal derudover suppleres med nedenstående jf. IFRS 7:11:  

 Metodebeskrivelse for oveholdelse af oplysningskravene ovenfor 

 Hvis ovenstående krav ikke omhandler ændringen i dagsværdien for finansielle aktiver 

(eksponeret for kreditrisiko) og ikke viser den reelle ændring i dagsværdien, kræves det, at 

virksomheden redegør, hvorfor de er kommet frem til denne konklusion.  

 

Der skal oplyses om anvendt regnskabspraksis i overenstemmelse med IAS 1.117 og IFRS 7:B5. Her 

fremkommer kravene for anvendt regnskabspraksis. Nedenstående er påkrævet: 

 Arten af det finansielle aktiv og/eller forpligtelse  

 Beskrivelse af første indregning  

 Beskrivelse af, hvordan indregningskriterierne er opfyldt  

 Hvordan køb og/eller salg af finansielle aktiver er behandlet i henhold til handels- eller 

betalingstidspunktet. 

 Hvordan gevinst og eller tab for kategorien af det/de finansielle instrumenter er behandlet.  

 

 

  

                                                 
48 Kreditderivat defineres jf. nationalbanken.dk som ”Instrumenter til styring af kreditrisikoen, banker har traditionelt 

anvendt garantier til dette formål.” 
49 PwC – Regnskabshåndbogen 2020 s. 257 
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3.5 Særlige oplysningskrav vedrørende regnskabsmæssig sikring 

Regnskabsmæssig sikring vurderes at være af væsentlig betydning for regnskabsbrugere, hvorfor der 

jf. IFRS 7 er omfattende krav vedrørende virksomhedens sikringsaktiviteter, som skal angives i 

årsrapporten50.  

 

 Risikostyringsstragien skal gøre regnskabsbrugere i stand til at vurdere, hvordan de enkelte 

risici opstår, og hvordan risikoen styres, samt omfanget af eksponeringen. Informationen skal 

blandt andet indeholde følgende:  

 

o ”anvendte sikringsinstrumenter. 

o metode for fastlæggelse af økonomisk sammenhæng mellem den sikrede risiko og 

sikringsinstrumentet. 

o Fastlæggelse af sikringsrate og kilder til sikringsineffektivitet.”51 

 

 For beløb, tidspunkt og usikkerhed vedrørende fremtidige pengestrømme skal virksomheden 

blandt andet oplyse følgende: 

 

o Tidspunktet for nominelle beløb vedrørende sikringsinstrumentet 

o Gennemsnitlige priser for sikringsinstrumentet  

 

 For effekt af sikring på selskabets balance og resultater skal der blandt andet oplyses følgende: 

 

o Sikringsinstrumenter52 

 Sikringsinstrumenterne skal opdeles i typer vedrørende bogført værdi, linjen i 

balance (hvor sikringsinstrumentet indgår), ændring i dagsværdi anvendt til 

opgørelse af periodens sikringsineffektivitet og nominelle beløb. 

 

 

 

                                                 
50 IFRS 7: 21 A, 7: 21 B, 7: 22 A, 7: 22 B, 7: 22 C. 
51 Deloitte IFRS Introduktion til de internationale regnskabsstandarder 2018 s. 83 
52 Deloitte IFRS Introduktion til de internationale regnskabsstandarder 2018 s. 84 
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o Dagsværdisikring53  

 Oplysninger om den sikrede post skal opdeles i typerne vedrørende bogført 

værdi af sikret post (opdelt på aktiver og forpligtelser), akkummuleret beløb 

indregnet i bogført værdi for sikringsforholdet, linje i balance (hvor den 

sikrede post er indregnet), ændring i dagsværdi anvendt til opgørelse af 

sikringsineffektivitet i perioden og akummulerede dagsværdiregulering for 

poster, som ikke længere reguleres for sikringsgevinster og tab ifølge IFRS 9.  

 Sikringsineffektivitet 

 Linje i totalindkomstopgørelsen, hvori sikringsineffektiviteten er indregnet.  

 

o Pengestrømssikring54 

 Oplysninger vedrørende den sikrede post, ændring i dagsværdi anvendt til 

opgørelse af sikringsineffektivitet, beløb i sikringsreserven og 

valutaomregningsreserven i egenkapitalen.  

 Beløb indregnet i totalindkomstopgørelsen for perioden, sikringsgevinster og 

tab indregnet i øvrig totalindkomst, sikringsineffektivitet indregnet i resultatet 

og hvilken linje det er indregnet i.  

 

 

3.6 Oplysningskrav vedrørende risici relateret til finansielle instrumenter 

Hovedformålet med IFRS 7 kan opdeledes i to punkter, hvor det første sætter regnskabsbrugere i 

stand til at vurdere de finansielle instrumenters betydning for regnskabet. Det andet punkt sætter 

regnskabsbrugere i stand til at vurdere arten og omfanget af de risici, som virksomheden er eksponeret 

for ved brug af finansielle instrumenter.  

Jf. IFRS 7: 32 og noteoplysninger i forhold til risikoeksponering er der både kvalitative og 

kvantitative informationer, som kan opdeles i risikoklassifikationerne: 

 

 Kreditrisikoen  

 Likviditetsrisikoen 

 Markedsrisikoen  

 

                                                 
53 Deloitte IFRS Introduktion til de internationale regnskabsstandarder 2018 s. 84 
54 Deloitte IFRS Introduktion til de internationale regnskabsstandarder 2018 s. 84 
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Ved kvalitative informationer jf. IFRS 7:33 skal der oplyses om:  

 Risikoeksponeringen og dennes opståelse 

 Mål, politikker, processer og metode for måling af af risiciene. 

 Såfremt der har været ændringer de foregående år i ovenstående to punkter, skal der oplyses 

herom.  

 

Ved kvantitative karakteristiska jf. IFR 7:34 skal der oplyses om:  

 Risiko på balancedagen, baseret på intern benyttet rapporteringsdata 

 

 

Der er påkrævet følgende særlige oplysninger vedrørende de respektive kategorier af risici55:  

 

 
 

 

3.7 Oplysninger om dagsværdi 

Jf. IFRS 7 skal dagsværdien for finansielle aktiver og forpligtelser opgives, således at dagsværdien 

kan sammenlignes med de regnskabsmæssige værdier, dog ikke hvis der er tale om kortfristede 

tilgodehavender og gæld, hvor det kan antages, at dagsværdien med rimelighed stort set er lig den 

bogførte værdi56. Derudover skal de de anvendte metoder for opgørelsen af dagsværdien beskrives57.  

 

Finansielle instrumenter, der måles til dagsværdi med værdiregulering via resulatet eller øvrig 

totoalindkomst, skal dog oplyses i henhold til dagsværdihierarkiet58. Dagsværdihierarkiet er ikke 

yderligere beskrevet, da det er vurderet ikke at have nogen væsentlig effekt for afhandlingen.  

 

                                                 
55 PwC – Regnskabshåndbogen 2020 s. 265 
56 PwC – Regnskabshåndbogen 2020 s. 262 
57 PwC – Regnskabshåndbogen 2020 s. 262 
58 PwC – Regnskabshåndbogen 2020 s. 263 
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3.8 Årsrapport for selskabet Akad Denmark A/S efter IFRS 

Rådgivning om bogføring af Akad Denmark A/S’s fremlagte posteringer:  

På baggrund af Akad Denmark A/S’s fremlagte posteringer for året, forelægges selskabet i det 

efterfølgende eksempler på, hvordan disse transaktioner bør bogføres. Det skal indledningsvist 

nævnes, at valutakurserne for USD er 8 og CHF 5 per 31.12.2019. Valuta er i afhandlingens 

beregninger opgjort pr. 100 danske kroner.  

 

1. postering:  

Den 1. december 2019 har Akad Denmark A/S lagt en købsordre hos deres schweiziske 

leverandør. Herefter fandt levering og fakturering sted den 10. januar 2020. Fakturabeløbet 

andrager 500.000 CHF ved kurs 6 med en betalingsfrist på 14 dage.   

 

Svar:  

Der skal ikke ske indregning af første postering, da selskabet ikke har modtaget faktura herfor, 

og levering ikke har fundet sted.   

 

2. postering: 

Den 1. december 2019 har Akad Denmark A/S indgået en valutaterminskontrakt med deres 

pengeinstitut om salg af fakturabeløbet jf. postering 1 til kurs 7 med effektuering på 

betalingstidspunktet (betalingsfristen) for at sikre sig mod valutaudsving. 

 

Svar:  

Ved dato for indgåelse af aftalen, skal Akad Denmark A/S ikke indregne kontrakten, da værdien 

på kontrakten på dette tidspunkt har en værdi af DKK 0. Dog skal Akad Denmark A/S ved 

balancedagen foretage efterfølgende indregning af valutaterminskontrakterne, som indregnes til 

dagsværdi. Beregningen fremgår af nedenstående, hvor det ses, at værdien er positiv: 

  

Art 

Nominelt 

beløb Kurs 

Omregnet til 

DKK 

Terminskontrakt 500.000 7 3.500.000 

Balancedagen 500.000 5 2.500.000 

Værdi     1.000.000 
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Akad Denmark A/S kan vælge, om de vil indregne værdien af valutaterminskontrakten som 

sikring af dagsværdi eller sikring af fremtidige pengestrømme. I nærværende eksempel er 

indregningen foretaget som sikring af dagsværdi med en firm commitment. Kravene for at kunne 

definere aftalen som en firm commitments vurderes opfyldt. Posteringen har nr. 2 jf. T-skitsen 

nedenfor.  

 

3. postering:  

Den 20. december 2019 har Akad Denmark A/S indgået et salg til en stor kunde i USA og 

fremsendt faktura herfor. Fakturabeløbet andrager 100.000 USD ved kurs 6 med en betalingsfrist 

på 14 dage. 

 

Svar:  

Akad Denmark A/S skal på normal vis indregne omsætningen heraf (det er antaget, at 

indregningskriterne er opfyldt) Posteringen har identifikationsnummeret 3 jf. T-skitsen nedenfor.   

 

4. postering: 

Den 20. december 2019 har Akad Denmark A/S indgået en valutaterminskontrakt med deres 

pengeinstitut om køb af fakturabeløbet jf. postering 3 til kurs 6 USD med effektuering på 

betalingstidspunktet (betalingsfristen) for at sikre sig mod valutaudsving. 

 

Svar:  

Akad Denmark A/S har indregnet et tilgodehavende på DKK 600.000 til denne kunde og har 

besluttet, at de vil sikre sig imod kursrisikoen, og der er dermed tale om sikring af dagsværdien 

af et allerede indregnet aktiv. Da kontrakten ved aftaletidspunktet ikke har noget værdi, skal der 

heller ikke ske indregning ved aftaletidspunktet.   

 

Ved efterfølgende indregning er Akad Denmark A/S’s valutaterminskontrakter af negativ værdi, 

og denne værdi skal indregnes til dagsværdi og opgøres til DKK 200.000: 

 

Art 

Nominelt 

beløb Kurs 

Omregnet til 

DKK 

Terminskontrakt 100.000 6 600.000 

Balancedagen 100.000 8 800.000 

Værdi     -200.000 
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Værdireguleringen bogføres som genvinst/tab i resultatopgørelsen under finansielle poster. 

Posteringen har identifikationsnummer (4) jf. T-skitsen nedenfor.  

 

5. postering: 

Den 27. december 2019 har Akad Denmark A/S indgået endnu en valutaterminskontrakt, da de 

forventer et salg på 50.000 USD den 1. april 2020. Aftalen er indgået med en kurs på 7 med 

effektuering denne dato. 

 

Svar: 

Her omhandlter posteringen et forcast om et forventet salg, der er dog ikke indgået en bindende 

aftale, hvor aftalen ikke opfylder definitionen for at være firm commitment. Aftalen betragtes på 

baggrund her af, som sikring af fremtidige pengestrømme.  

 

For denne aftale skal Akad Denmark A/S heller ikke ved aftaletidspunktet indregne noget, da 

kontrakten ikke har nogen værdi.  

 

Ved efterfølgende indregning er Akad Denmark A/S’s valutaterminskontrakter af negativ værdi, 

og denne værdi skal indregnes til dagsværdi og opgøres til DKK  50.000: 

 

Art 

Nominelt 

beløb Kurs 

Omregnet til 

DKK 

Terminskontrakt 50.000 7 350.000 

Balancedagen 50.000 8 400.000 

Værdi     -50.000 

 

  

Posteringen har identifikationsnummer (5) jf. T-skitsen nedenfor.  

 

Der henvises til T-skitsen på næste side, hvor de fem nævnte posteringer er opsummeret. 
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Det er i afhandlingen vurderet på baggrund af IAS 32, at valutakontrakter og værdien heraf ikke kan 

modregnes på gæld og andre tilgodehavender, da Akad Denmark A/S ikke har juridisk ret herfor, da 

de enkelte aftaler er indgået enkeltvis. Ydermere har Akad Denmark A/S ikke til hensigt at 

nettoafregne eller realisere aktiverne og forpligtelserne på samme tidspunkt, da hver sikring forfalder 

på forskellige tidspunkter59. 

 

I det efterfølgende har afhandlingen opstillet eksempler af udvalgte områder i årsrapporten, som også 

relaterer sig til de udvalgte opstillede noter. Der gøres opmærksom på, at det efterfølgende ikke er en 

udtømmende liste af regnskabet, men de beskrevne elementer (uden sammenligningstal) vurderes at 

være væsentlige for regnskabsbrugere med hensyn til valutaterminskontrakter på baggrund af 

ovenstående posteringer.  

 

 

                                                 
59 Deloitte IFRS Introduktion til de internationale regnskabsstandarder 2018 s. 266 
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Anvendt regnskabspraksis  

På baggrund af casevirksomheden og informationerne herom er der nedenfor udarbejdet et eksempel 

for beskrivelsen i anvendt regnskabspraksis.  

 

 
 

Noteoplysninger 

På baggrund af casevirksomhedens valutaterminskontrakter, skal Akad Denmark A/S som tidligere 

nævnt afgive en række notekrav herfor. I det efterfølgende er der udarbejdet forslag herfor.  
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3.9 Delkonklusion: 

Det kan konkluderes, at IFRS og ÅRL er forkellige i deres formulering af definitionen på finansielle 

aktiver, men indholdet vurderes at være ens.  

 

Firm commitment, som er en bindende aftale om en fremtidig begivenhed jf. IFRS 9, er et instrument 

til sikring af dagsværdi og fremtidige pengestrømme.  

 

Ydermere kan det konluderes, at regnskabsmæssig sikring definerer tre former for sikring.  

 

1. Sikring af dagsværdi 

2. Sikring af fremtidige pengestrømme  

3. Sikring af nettoinvestering i en udenlandsk enhed 
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Kapitel 4 – Indregning og måling efter ÅRL 

Formålet med dette kapitel er at analysere den regnskabsmæssige behandling af afledte finansielle 

instrumenter efter ÅRL.  

 

4.1 Indregningskriterier  

De generelle bestemmelser for indregning og måling af aktiver og forpligtelser fremgår af ÅRL 

kapitel 7. Indregningskriterierne fremgår af § 33:  

”Et aktiv skal indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil 

tilflyde virksomheden, og aktivets værdi kan måles pålideligt…”.  

 

4.2 Første indregning og måling 

ÅRL § 36 beskriver, hvorledes aktiver og forpligtelser på tidspunktet for første indregning måles:  

”Aktiver og forpligtelser skal på tidspunktet for første indregning måles til kostpris. Efter første 

indregning skal aktiver måles til kostpris og forpligtelser til nettorealisationsværdi, medmindre andet 

følger af denne lov”. 

 

4.3 Efterfølgende indregning og måling 

Jf. ÅRL § 37 skal virksomheden efter første indregning løbende regulere finansielle aktiver, samt de 

finansielle aktiver. I ÅRL § 37 deles aktiver og forpligtelser op i følgende:  

 

 Finansielle forpligtelser, der indgår i en handelsbeholdning 

 Afledte finansielle instrumenter 

 Udlån og tilgodehavender, der hidrører virksomhedens egen aktiviteter i det omfang, de ikke 

indgår i en handelsbeholdning.  

 Øvrige finansielle aktiver, der ikke er afledte finansielle instrumenter, og som beholdes til 

udløb.  

 

Det kan på baggrund af ÅRL § 37 stk. 1 udledes, at valutaterminskontrakter skal indregnes til 

dagsværdi60. Denne lov er lig lovgivningen i IFRS i afsnit 7.4.2.  

                                                 
60 Dagsværdi er defineret i ÅRL bilag 1, D, nr. 2 som: ”Dagsværdien er det beløb, hvormed et aktiv kan udveksles, eller 

en forpligtelse kan udlignes ved transaktioner mellem af hinanden uafhængige parter”. 
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Regnskabsmæssig sikring er ydermere omtalt i ÅRL § 49, stk. 2, nr. 3, da denne lov henviser til 

sikring af fremtidige pengestrømme, som i henhold til ÅRL i overensstemmelse med IFRS, ikke må 

foretage indregning af værdireguleringer i resultatopgørelsen.  

Ydermere er regnskabsmæssig sikring omtalt i ÅRL § 50, som sikringen af dagværdien af indregnede 

aktiver og forpligtelser, hvis værdi er effektivt sikret af andre aktiver og forpligtelser, kan uanset 

forbuddet mod modregning i § 13, stk. 1, nr. 8 modregnes med indtægter og omkostninger, der 

hidrører fra sikringsdispositionerne.  

 

Som beskrevet ovenfor er det tydeligt, at reguleringen ikke beskriver selve reguleringen af den 

regnskabsmæssige behandling af regnskabsmæssig sikring i et stort omfang. Det fremgår af 

kommentarerne til ÅRL af bestemmelserne i loven tager udgangspunkt i IAS 39, som tilsvarer IFRS 

9. 

 

4.4 Klassifikation og præsentations- og notekrav efter ÅRL 

Selve oplysningskravene for regnskabsmæssig sikring kan opdeles i ledelsesberetningen, anvendt 

regnskabspraksis og noter til årsregnskabet, hvilket er beskrevet herunder.  

 

4.5 Oplysningskrav i ledelsesberetning 

IFRS indeholder ikke krav om ledelsesberetning, men IFRS bekendtgørelsen kræver 

ledelsesberetningen efter årsregnskabsloven for IFRS aflæggere.  

Det er jf. ÅRL § 2 et krav, at årsrapporter suppleres med en ledelsesberetning for erhvervsdrivende 

beskrevet i ÅRL § 3. Kravene til ledelsesberetningen er beskrevet i ÅRL § 76a, og den skal  indeholde 

følgende:  

 

1. beskrive virksomhedens væsentligste aktiviteter og  

2. redegøre for eventuelle væsentlige ændringer i virksomhedens aktiviteter og økonomiske 

forhold.  
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4.6 Oplysningskrav i anvendt regnskabspraksis 

Oplysningskravene for anvendt regnskabspraksis er beskrevet i ÅRL § 53.   

 

Følgende skal oplyses i anvendt regnskabspraksis  

 Indregningsmetoderne 

 Målegrundlag 

 Metoder efter § 50 for sikring af værdien af aktiver og forpligtelser, som virksomheden 

forventer at modtage henholdsvis at påtage sig.  

 

4.7 Oplysningskrav i noter 

Jf. ÅRL er der to bemærkelsesværdige krav vedrørende indregning af afledte finansielle instrumenter: 

 Ifølge ÅRL § 50 stk. 2, skal bruttoværdien af de modregnede beløb oplyses i noterne, hvis der 

er sket modregning med dagsværdisikring jf. ÅRL § 50.  

 

 Ifølge ÅRL § 37 stk. 1, skal selskabet oplyse om afledte finansielle instrumenter, som løbende 

reguleres til dagsværdi.  

 

4.8 Delkonklusion 

Det kan konkluderes, at notekravet for finansielle instrumenter jf. ÅRL er væsentligt mindre end i 

IFRS. En anden væsentligt forskel er, at indregning af firm commitment ikke tillades jf. ÅRL, hvilket 

er tilfældet i IFRS.  
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Kapitel 5 – Diskussion af den regnskabsmæssige behandling af 

valutaterminskontrakter efter IFRS / ÅRL 

Formålet med dette kapitel er indledningsvist, at der ud fra analyserne i kapitel 2, 3 og 4 opsummeres 

de væsentligste forskelle mellem IFRS 9 og ÅRL i nærværende kapitel.  

Herefter er informationsværdien af oplysninger i årsrapporten efter IFRS og ÅRL diskuteret og 

vurderet med inddragelse af uddrag af årsrapporten fra Danish Crown A/S.  

 

Som analyseret i kapitel 2, 3 og 4 fremgår det, at IFRS besidder de største notekrav for afledte 

finansielle instrumenter. Det kan her diskuteres, i hvilket omfang det større notekrav jf. IFRS i 

modsætning til ÅRL skaber større gennemsigtighed i årsrapporten. På foranledning heraf analyserer 

afhandlingen årsrapporten for 2018/2019 for Danish Crown A/S’s note herfor i nedenstående:  

 

Danish Crown A/S – Årsrapport 2018/2019 

Selskabets hovedaktiviteter består af drift af grise- og kreaturslagterier i Danmark, samt salg af 

kødprodukter i Danmark og udlandet. Selskabet aflægger årsregnskab i danske kroner, hvilket også 

er selskabets funktionelle valuta. I regnskabsåret har selskabet en nettoomsætning på DKK 22.078 

mio. og en balancesum på DKK 20.314 mio. I note 1 på side 16 ses det, at selskabets nettoomsætning 

er fordelt på flere geografiske markeder.  Det fremgår på side 8 i ledelsesberetningen under særlige 

ricisi, at selskabet er særligt udsat for valutarisici, da det er en global eksportvirksomhed. 

Ydermere er selskabets væsentligste valutaer nævnt heri.  I note 20 på side 29 fremkommer selskabets 

opgørelse af finansielle instrumenter61, hvor det ligeledes fremgår, at ”Som led i sikring af indregnede 

og ikke indregnede transaktioner anvender Danish Crown A/S sikringsinstrumenter såsom 

valutaterminskontrakter… Sikring af indregnede transaktioner omfatter i det væsentlige 

tilgodehavender og gældsforpligtelser”. I anvendt regnskabspraksis på side 32-33 er den 

regnskabstekniske behandling herfor beskrevet for de afledte finansielle instrumenter.  

 

Det kan ud fra ovenstående konstateres, at virksomheden benytter sig af valutaterminskontrakter. Dog 

vurderes det, at informationsværdien i årsrapporten ikke gør regnskabsbrugere i stand til at forstå, 

hvor kraftigt virksomheden er påvirket af valutarisici. Denne objektive vurdering er ligeledes i tråd 

med ÅRL’s begrænsede notekrav herfor.  

 

                                                 
61 Der henvises til bilag 6 for Danish Crown’s note 20 i årsrapporten 2018/2019 herfor.  
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5.1 Delkonklusion 

Det kan konkluderes, at valutaterminskontrakter efter IFRS og ÅRL set ved den regnskabsmæssige 

behandling har markante forskelle i form af firm commitments. IFRS giver valgmulighed for 

indregning som sikring af dagsværdi og sikring af fremtidig pengestrømme, hvilket ikke gør sig 

gældende efter ÅRL. Det er på baggrund af analysen af Danish Crown A/S’s årsrapport, at 

informationsværdien for regnskabsbrugere ville have været større ved aflæggelse af regnskabet efter 

IFRS, hvorved gennemsigtigheden ved brug af IFRS også afføder et bedre beslutningsgrundlag for 

regnskabsbrugere.   

 

 

Kapitel 6 - Forslag til forbedring af lovgivningen 

Formålet med dette kapitel er på baggrund af afhandlingens analyser at komme med forslag til den 

regnskabsmæssige lovgivning for afledte finansielle instrumenter, og hvorvidt det er muligt at 

optimere informationsværdien og gennemsigtigheden i årsrapporten.  

 

Et forslag til forbedring af gennemsigtigheden og samtidig et bidrag til at sikre, at regnskabsbrugerne 

er velinformerede, kunne være at hæve notekravene i ÅRL, så de modsvarer standarderne i IFRS.  

Det vurderes dog tillige, at der i ændringen af loven bør tages højde for den specifikke 

regnskabsklasse.  

Det foreslås, at der for selskaber, som aflægger regnskab efter regnskabsklasse C, bør indføres en 

bestemmelse, der angiver, at selskaber skal angive om sikring af dagsværdi, samt fremtidige 

pengestrømme. Derudover foreslås det, at selskaber i denne regnskabsklasse bør oplyse i regnskabet 

om selskabets risikostyringspolitik i tråd med beskrivelsen i IFRS, som oplyser om, hvorledes deres 

politik tilsvarer deres eksponerede risici.  

 

Det foreslås, at der for selskaber, som aflægger efter regnskabsklasse B, bør indføres en bestemmelse, 

der tvinger selskaber til at oplyse om selskabets risikostyringspolitik i ledelsesberetningen.   

 

Dernæst kunne ÅRL give samme mulighed som IFRS for valgmulighed i form af indregning som 

sikring af dagsværdi og som sikring af fremtidige pengestrømme.  
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Kapitel 7 – Konklusion 

Formålet med dette kapitel er at besvare de introducerede spørgsmål i kapitel 1 – indledning, samt 

afslutningsvis beskrive selvkritik af afhandlingen.  

 

7.1 Konklusion 

Afhandlingens overordnede undersøgelsesmål var at undersøge de væsentligste årsager/ændringer til,  

at IFRS 9 erstattede IAS 39. For at besvare ovenstående blev der indledningsvist opstillet seks 

underspørgsmål, hvis formål var at formulere et endeligt svar på hovedspørgsmålet. 

 

Som gennemgået indledningsvist i afhandlingen skyldtes det et pres fra flere regnskabsinteressenter 

i kølvandet på finanskrisen, at IAS 39 blev erstattet af IFRS 9. Standarden IAS 39’s regler og 

dokumentationskrav var komplicerede for regnskabsaflæggere, og informationsværdien var ikke 

brugbar i forhold til indregningerne herunder. På den baggrund var der i branchen efterspurgt en 

standard, som tog højde for virksomhedernes egen risikostyring, som kunne henføres til årsregnskabet 

og styrke informationsværdien i årsrapporterne for interessenter.  

 

Ud fra analysen af valutaterminskontrakters regnskabsmæssige behandling efter ÅRL og IFRS 9, 

viste der sig at være forskelligheder lovgivningerne imellem. Konklusionen er derfor opdelt i de fem 

nedenstående kategorier:  

 

Definition af elementer:  

Det konkluderes, at definitionen af elementerne imellem ÅRL og IFRS 9 er ens uden væsentlige 

forskelle herimellem.  

 

Første indregning og måling:  

Det konkluderes, at der er en bemærkelsesværdig forskel imellem ÅRL og IFRS 9.  

 

Afledte finansielle instrumenter indregnes jf. ÅRL til kostpris og jf. IFRS til dagsværdi.  

Denne forskel vil dog ikke skabe en forskel i regnskabet, da valutaterminskontrakter ved indgåelse 

indregnes til nul i begge scenarier.  
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Efterfølgende indregning og måling:  

Det konkluderes, at den mest bemærkelsesværdige forskel imellem ÅRL og IFRS er, hvordan 

indregningen af værdireguleringen for valutaterminskontrakter sker.  

 

ÅRL accepterer, at værdireguleringen skal ske som fremtidige pengestrømme, hvorimod IFRS 

accepterer, at indregningen af værdireguleringen herfor (firm commitments) enten kan ske som 

sikring af dagsværdi eller fremtidige pengestrømme.   

 

Anvendt regnskabspraksis:  

Det konkluderes, at IFRS’s beskrivelse af anvendt regnskabspraksis er mere dybdegående end i ÅRL, 

hvorimod indholdet dog vurderes at være af samme karakter.  

 

Notekrav:  

Det konkluderes i tråd med anvendt regnskabspraksis, at IFRS opgørelse af notekravene for 

indregning af valutaterminskontrakter er mere dybdegående end i ÅRL, hvor også betingelserne 

herfor er væsentlig højere. Grundet analysen i afhandlingen er det ydermere vurderet, at ÅRL’s 

informationsværdi er yderst begrænset, hvad angår valutaterminskontrakter, hvorimod IFRS notekrav 

vurderes at være af høj informationsværdi. 

 

Forslag til at styrke informationsværdien fremadrettet:  

Der har i forbindelse med afhandlingens udarbejdelse været fokus på, hvorledes informationsværdien 

i regnskaberne kan højnes uden at blive for omkostningstunge / besværlige for virksomhederne. På 

foranledning heraf er der udarbejdet oplæg til forbedring af ÅRL, som vurderes at ville højne 

informationsværdien og gennemsigtigheden i danske selskabers regnskaber, hvis hovedpunkter er:  

 

 Konsistens af indregning af firm commitments mellem IFRS og ÅRL 

 Mere fyldtesgørende noter i ÅRL 

 Oplysning af selskabers risikostyringspolitik for selskaber i regnskabsklasse C 

 Beskrivelse af risikostyringspolitik i ledelsesberetningen for selskaber i regnskabsklasse B 

 

 

 

 

  



 

 

Side 48 af 59 

 

Oversigt over forkortelser 

Nedenstående forkortelser anvendes i afhandlingen:  

 ÅRL (Årsregnskabsloven)  

 IFRS (International Financial Reporting Standards)  

 IASB (International Accounting Standards Board)  

 IAS (International Accounting Board)  

 FASB (Financial Accounting Standard Boards)  

 DKK/KR (Danske Kroner) 

 USD (Amerikanske Dollars) 

 CHF (Schweizer franc) 
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Regnskabsstandarder: 

 IFRS: 

o IFRS 7 – Finansielle instrumenter 

o IFRS 9 – Finansielle instrumenter 

o IFRS 13 - Dagsværdimåling 

 

 IAS: 

o IAS 32 – Finansielle instrumenter, præsentation 

o IAS 39 – Finansielle instrumenter, indregning og måling 

 

Årsrapporter: 

 Danish Crown A/S (Årsrapport 2018/2019) 
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Bilag 1 – Begrebsrammens 5 niveauer 
 

 
 

Kilde:  

Finansiel rapportering – teori og regulering 4. udgave, Jens O. Elling s. 197 figur 5.1 – 

Begrebsrammens fem niveauer.  
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Bilag 2 – Regnskabsbrugernes heterogene informationsbehov 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kilde: 

Finansiel rapportering – teori og regulering 4. udgave, Jens O. Elling s. 199 figur 5.2 –  

Regnskabsbrugernes heterogene informationsbehov  
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Bilag 3 – Fundamentale og forstærkende egenskaber (Kvalitative egenskaber) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kilde: 

Finansiel rapportering – teori og regulering 4. udgave, Jens O. Elling s. 204 figur 5.3 – 

Fundamentale og forstærkende egenskaber, som den finansielle information bør besidde for at 

skabe størst nytteværdi for de primære brugere.  
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Bilag 4 – Klassificering af finansielle aktiver 
 

 

Kilde:  

PwC – Regnskabshåndbog 2020, s. 228 
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Bilag 5 - Samlet oversigt over lovens krav til ledelsesberetningen 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Kilde: 

EY, Indsigt i Årsregnskabsloven 2019/2020 s. 134-135 
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Bilag 6 – Note 20. Finansielle instrumenter (Danish Crown, Årsrapport 2018/2019) 
 

 


