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HØRING OM ÆNDRING AF REGNSKABSBEKENDTGØRELSEN 
Finanstilsynet har sendt udkast til bekendtgørelse om ændring af be 
kendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæg 
lerselskaber m.fl. ("regnskabsbekendtgørelsen") samt tilhørende vejled 
ninger i høring. Ændringerne har til formål at tilpasse reglerne for danske 
kreditinstitutters regnskabsaflæggelse efter danske regnskabsregler til 
den nye internationale regnskabsstandard, IFRS 9, som får virkning i EU 
fra 1. januar 2018. 

Et væsentligt formål med den nye standard er at justere modellen for 
regnskabsmæssig indregning af kredittab, som under finanskrisen viste 
sig at indebære, at institutternes nedskrivninger var "too little, too late". 
Med den justerede model skal der nu nedskrives til forventede kredittab i 
stedet for indtrufne tab, og det skal ske på baggrund af en løbende vur 
dering af, om der i forhold til første indregning er sket en væsentlig stig 
ning i kreditrisikoen for det enkelte udlån. 

Den nye nedskrivningsmodel indarbejdes i de danske regler i form af et 
nyt bilag 10 til regnskabsbekendtgørelsen og en vejledning hertil. I lig 
hed med den nuværende danske tilgang udmøntes den internationale 
standard i en række regler og retningslinjer, hvorved rammerne for de 
ledelsesmæssige skøn ved nedskrivninger er indsnævret. 

Nationalbanken bemærker, at den nye nedskrivningsmodel forudsætter 
nogle komplekse ændringer i regnskabspraksis. Det må ventes at tage 
noget tid, før der er udviklet en fast international praksis på området. På 
den baggrund, og da retningslinjerne i det gældende bilag 10 må anses 
for at have bidraget til en høj grad af troværdighed i de danske kreditin 
stitutters regnskabsaflæggelse, støtter Nationalbanken, at den nuværen 
de tilgang videreføres i det nye bilag 10. Det vil understøtte, at institut 
terne fortsat anlægger en passende grad af forsigtighed ved udøvelsen 
af regnskabsmæssige skøn. 
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Nationalbanken finder det samtidig vigtigt, at man fra dansk side følger 
udviklingen af ny international praksis efter IFRS 9 og de internationale 
retningslinjer tæt, og at der gennemføres benchmarking og evaluering af 

de danske regler i forhold til praksis i andre EU-lande. Nationalbanken 
foreslår, at der i bekendtgørelsen indsættes en bestemmelse herom, fx at 
der om to år gennemføres en sådan evaluering af de danske regler. Det 
vil give grundlag for en vurdering af, om det vil være gavnligt at ændre 
det danske regelsæt med henblik på at sikre fuld overensstemmelse med 
den internationale praksis og dermed øge sammenligneligheden af regn 
skaber på tværs af landegrænser. 

En vel underbygget justering af reglerne på den baggrund, hvormed 
bankledelsen i de danske institutter får samme rammer for det regn 
skabsmæssige skøn som andre europæiske institutter, vil kunne bidrage 
til en forenkling af den finansielle regulering og styrke grundlaget for 
konkurrence på tværs af landegrænser. Sådanne tilpasninger finder Nati 
onalbanken også generelt sunde. Dog er det vigtigt at understrege, at 
præmissen er, at de centrale elementer i en robust regulering af den fi 
nansielle sektor først skal bringes på plads. Foruden kapitalkrav og krav 
til stabil finansiering er det afgørende, at alle kreditinstitutter kan afvikles 
- uden store negative konsekvenser for økonomien og den finansielle 
stabilitet. 

Med venlig hilsen 


