
39NR. 3 > 2011

Regnskap

Aktuelt om internasjonale regnskapsstandarder:

Nye høringsutkast om 
finansielle instrumenter
I slutten av januar 2011 ga IASB ut ytterligere to høringsutkast knyttet til finansielle 
instrumenter, Financial instruments: Impairment, som er et tillegg til høringsutkastet 
Financial Instruments: Amortised Cost and Impairment utgitt i november 2009 og 
Offsetting Financial Assets and Financial Liabilities. 
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Artikkelen er forfattet av:

Formålet med denne spalten er å gi 
løpende oppdatering på aktuelle og 
sentrale IFRS-saker. Dette vil kunne 
være nye standarder og tolkninger, 
men også høringsutkast, diskusjons-
notater og relevante uttalelser gitt av 
regulerende myndigheter, som for 
eksempel Finansdepartementet, 
Finanstilsynet og andre standard-
settere enn IASB/IFRIC, som for 
eksempel Norsk RegnskapsStiftelse 
(NRS).

Nye forslag til nedskrivningsregler
I det opprinnelige høringsutkastet fra 
november 2009 foreslo IASB at man går 
over fra dagens modell, hvor nedskrivning 
først finner sted når det foreligger en taps-
hendelse, til en forventet tap-modell hvor 
man ved første gangs innregning beregner 
eiendelens forventede kredittap. Forslaget 
innebar at forventningene om kredittap 
skulle inkluderes i beregningen av eiende-
lens effektive rente, slik at tapet ble inn-
regnet over eiendelens levetid gjennom en 
redusert renteinntekt. Ved en eventuell 
endring i forventning om tap, skulle end-
ringen i estimatet for tap over eiendelens 
forventede levetid resultatføres i sin helhet.

Det har med rette blitt hevdet at det opp-
rinnelige forslaget fra IASB er operasjonelt 
vanskelig å håndtere, og dette gjelder spe-
sielt for såkalte åpne porteføljer1. IASB har 
derfor justert det opprinnelige forslaget og 
gitt ut et tillegg til høringsutkastet. Tilleg-
get justerer regelverket for åpne porteføljer 
og IASB tror disse justeringene vil gjøre 
det lettere å håndtere en forventet tap-
modell ved åpne porteføljer. Spørsmålet 
om nedskrivning av gjeldsinstrumenter og 
finansielle eiendeler som ikke er en del av 
en åpen portefølje eller vurderes på indivi-
duell basis, har IASB fortsatt ikke tatt 
stilling til.

Høringsutkastet innebærer at det fortsatt 
skal anvendes en forventet tap-modell, 
hvor alle tilgjengelige data, både selskaps-
spesifikke og eksterne, benyttes i estime-
ringen av forventet tap over eiendelens 
levetid. Dette innebærer bruk av historiske 
data, samt informasjon om dagens økono-
miske situasjon og forventninger om frem-
tiden. Forventninger om fremtiden skal 
underbygges av informasjon som er kon-
sistent med både tilgjengelige markedsdata 
(for eksempel forwardkurver og markeds-
konsensus for faktorer som for eksempel  
vekstforutsetninger og forventet arbeidsle-
dighet) og de data selskapet selv benytter 
for håndtering av risiko. Tillegget til 
høringsutkastet er således en utvidelse og 
forenkling av veiledningen i forhold til 
estimering av kredittap.

Høringsutkastet inneholder ingen forslag 
til spesifikk metode for estimering av det 
kredittapet som forventes over eiendelenes 
levetid. I praksis vil selskapene derfor 
måtte utvikle modeller for estimering av 

1 Åpne porteføljer er grupper av finansielle eiendeler med 
samme type karakteristika, hvor nye eiendeler løpende 
blir inkludert og gamle fjernet uten separat regnskaps-
messig håndtering med tanke på tapsestimater.

kredittap basert på spesifikke inputfakto-
rer. Et eksempel på dette kan være at en 
benytter forventninger om fremtiden på 
kortere perioder og historiske, gjennom-
snittlige tapsandeler på perioder som ligger 
lenger frem i fremtiden. Som følge av at 
ulike selskaper vil kunne komme til å 
benytte ulike prognoser for når tapene 
inntreffer, samt størrelsen på disse, vil 
forslaget fra IASB kunne medføre vesent-
lige forskjeller i tapsestimatene, selv for 
tilnærmet identiske porteføljer av finansi-
elle eiendeler.

Forslaget innebærer at selskapene skal 
benytte ulike fremgangsmåter for estime-
ring av tapsavsetningen, avhengig av om 
de finansielle eiendelene er inkludert i en 
såkalt «good book» eller «bad book». For 
finansielle eiendeler som inngår i en «good 
book»-portefølje, skal en i tillegg til å 
beregne forventet tap over eiendelens leve-
tid, også beregne tap som vil oppstå i over-
skuelig fremtid (forseeable future).

Forventet tap over eiendelens levetid kan 
enten periodiseres lineært eller basert på en 
annuitetsmodell. Ved bruk av en lineær 
tilnærming kan selskapene velge mellom å 
benytte diskonterte eller udiskonterte for-
ventninger til tap. Ved fastsettelse av dis-
konterte forventninger om tap, er IASB 
klar på at det konseptuelt riktige er å 
benytte den effektive renten, som beskre-
vet i høringsutkastet, som diskonterings-
rente. Denne renten tar høyde for forven-
tet kredittap og er høyere enn en risikofri 
rente, men samtidig lavere enn den effek-
tive renten beregnet etter dagens IAS 39 
(som ikke tar høyde for forventet kredit-
tap). IASB erkjenner at fastsettelse av den 
effektive renten i henhold til høringsutkas-
tet vil være vanskelig og foreslår derfor å 
tillate bruk av en hvilken som helst fornuf-
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tig diskonteringsrente som ligger mellom 
den risikofrie renten og den effektive ren-
ten beregnet etter dagens IAS 39.

Som nevnt over, skal en i tillegg til bereg-
ning av forventet kredittap over de finansi-
elle eiendelenes levetid også ta hensyn til 
tap som forventes å oppstå innenfor over-
skuelig fremtid. Overskuelig fremtid er en 
periode som ikke er kortere enn tolv 
måneder, og det estimerte kredittapet i 
denne perioden vil fungere som et gulv for 
tapsavsetningen av eiendelene som ligger i 
«good book». Dette innebærer for eksem-
pel at dersom et selskap innen overskuelig 
fremtid forventer å tape 10 millioner kro-
ner på en utlånsportefølje som har fem års 
løpetid, vil det minimum måtte avsettes 
for 10 millioner kroner. Dette vil ventelig 
medføre at ulike selskapers tapsavsetninger 
på ellers like porteføljer vil bli forskjellige, 
på grunn av ulik tolkning av begrepet 
«forseeable future».

Eiendeler som selskapet ikke lenger for-
venter å motta regelmessige innbetalinger 
fra («good book»), vil bli overført til porte-
føljen «bad book». Dette skjer når usikker-
heten knyttet til individuelle eiendeler 
eller en gruppe av eiendeler blir så stor at 
fokus for selskapets håndtering av kre-
dittrisiko endrer seg fra en forventning om 
å motta regelmessige innbetalinger til gjen-
vinning av hele eller deler av den finansi-
elle eiendelen. Ved en slik overføring vil 
hele det forventede kredittapet bli resultat-
ført umiddelbart.

Oppsummert kan nedskrivningsreglene 
illustreres på følgende måte:

I tillegget til høringsutkastet har IASB 
foreslått at renteinntekter beregnes basert 
på den effektive renten slik den fremkom-
mer etter dagens IAS 39. Kostnader knyt-
tet til kredittap vil bli presentert separat. 
Det foreslås også en rekke nye krav til 
noteopplysninger for å gjøre brukerne av 
regnskapet i stand til å evaluere selskapets 
styring av kredittrisiko, med blant annet 

detaljerte opplysninger om tapsavsetnin-
gene for både «good book» og «bad book».

Konsekvenser
Hvis forslaget blir vedtatt slik det forelig-
ger nå, forventes det at nivået på avsetnin-
ger for kredittap vil øke. Dette som følge 
av at høringsforslaget krever regnskapsfø-
ring av tapsavsetninger i «good book» selv 
om kredittap fortsatt ikke foreligger (not 
incurred), samt kravet om minimumsav-
setning (gulvet) for forventet tap i over-
skuelig fremtid. Som et resultat av høyere 
tapsavsetninger kan selskapenes gjeldsgrad 
og nøkkeltall bli dårligere, selv om kon-
tantstrømmer og aktivitet for øvrig ikke 
endres.

En endring i forventet tap vil etter forsla-
get gi en mindre umiddelbar påvirkning 
på resultatet enn etter opprinnelig forslag. 
Dette som følge av at kun en andel av 
estimatendringen vil resultatføres umid-
delbart, jf. formelen beskrevet over for 
beregning av periodens tapsavsetning i 
«good book». I det opprinnelige hørings-
utkastet ble det foreslått at estimatendrin-
ger skulle resultatføres i sin helhet.

Som nevnt over er det også relativt stor 
risiko for at ulike selskaper vil operere med 
vesentlig ulik tapsavsetning, selv i porteføl-
jer hvor sammensetningen av eiendeler er 
tilnærmet identisk. Dette som følge av at 
selskapene har ulike strategier for håndte-
ring av kredittrisiko. For eksempel vil dette 
gjøre seg gjeldende ved overføring av eien-
deler fra «good book» til «bad book» og 
hvilken periode selskapene anser som over-
skuelig fremtid.

Vi er av den oppfatning at den grunnleg-
gende modellen for regnskapsføring av 
kredittap i høringsutkastet konseptuelt er 
en bedre metode for estimering av tap enn 
nåværende modell. Det er imidlertid ikke 
til å stikke under en stol at den foreslåtte 
modellen, selv med de endringer som er 
foreslått i dette tillegget, vil medføre 
vesentlige operasjonelle utfordringer. IASB 

bør utføre omfattende testing av modellen 
for å finne ut om den er praktiserbar og 
om det er mulig å estimere forventede 
tapsavsetninger med tilstrekkelig grad av 
pålitelighet til at det gir et riktig bilde av 
selskapenes eksponering mot kredittrisiko.

Nye regler for nettoføring
Høringsutkastet som ble publisert 28. 
januar 2011, er i stor grad sammenfallende 
med nåværende regler for nettoføring i 
IAS 32 Finansielle instrumenter – presenta-
sjon. De viktigste endringene som er fore-
slått er at ordet «currently» fjernes fra set-
ningen «currently has a legally enforceable 
right to set off the recognised amounts» 
(IAS 32.42) og tilføyelsen av at retten til 
motregning må være ubetinget.

Endringene innebærer at motregning må 
være juridisk gjennomførbar i alle tilfeller, 
også ved en eventuell konkurs hos mot-
part. Dette kan få betydning for tilfeller 
hvor en har en motregningsrett ved fort-
satt drift, men der motregningsretten opp-
hører ved en eventuell konkurs som følge 
av konkurslovgivning eller lignende.

Dersom høringsutkastet blir vedtatt i sin 
nåværende form, vil selskapene således bli 
nødt til å vurdere for eksempel kon-
kurslovgivningen i de enkelte jurisdiksjo-
nene de opererer i før en eventuell nettofø-
ring av finansielle instrumenter kan gjen-
nomføres.

Vektet gjennomsnittsalder på porteføljen

Vektet gjennomsnitlig levetid på porteføljen

Andel av forventet tap i 
good book x=

Good book

Tapsavsetning

Det høyeste av:
– Andel av forventet tap

– Forventet tap i overskuelig 
fremtid

Bad book

Tapsavsetning

Forventet tap over eiendelens 
levetid

Eiendeler eller grupper av 
eiendeler overføres basert på 

endret kredittrisikofokus

eiendelens levetid
Forventet tap over

BAD BOOK: Eiendeler som selskapet ikke 
lenger forventer å motta regelmessige 
innbetalinger fra, overføres til porteføljen 
«bad book».


