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Finansrådet har den 21. marts 2016 modtaget udkast til bekendtgørelse om
finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl.

1256 København K

(regnskabsbekendtgørelsen) i høring.
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Ændringerne omhandler blandt andet en ophævelse af den såkaldte 6-månedersregel for værdiansættelse af ejendomme mv. i forbindelse med vur-
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dering af objektiv indikation for værdiforringelse (OIV) og nedskrivningsbehov på udlån. En ophævelse, der har baggrund i anbefalinger i en rapport
fra oktober 2015 fra landdistriktsudvalget under Erhvervs- og Vækstministeriet.
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Finansrådet takker for muligheden for at kunne deltage i høringen og har
følgende bemærkninger.
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Generelle bemærkninger
Finansrådet er positivt indstillet over for forslaget om at ophæve den særlige danske 6-månedersregel i regnskabsbekendtgørelsen, idet det samtidig
antages, at reglen tilsvarende udgår af Finanstilsynets nedskrivningsvejledning til regnskabsbekendtgørelsen.
Endvidere antages det, at 6-måndersreglen udgår af de regler, der skal anvendes i forbindelse med selve långivningen, herunder i de nye værdiansættelsesbekendtgørelser for realkreditinstitutterne, som Finansrådet har modtaget i en særskilt høring og derfor kommenterer særskilt på.
6-månedersreglen har i nogle tilfælde givet anledning til misforståelser om,
hvorvidt der skulle og kunne anlægges et markedsværdiprincip, eller om der
skulle foretages justeringer til de fastsatte dagsværdier. Ved indsættelse af
en anden markedsføringsperiode vil sådanne misforståelser fortsat kunne
opstå. Finansrådet finder det derfor fornuftigt, at der ikke foreslås indarbejdet en ny tekst, der søger at fastlægge markedsføringsperioden.
Med den foreslåede ophævelse af 6-måndersreglen bliver det tydeliggjort,
at markedsværdiprincippet og dermed aktuelle dagsværdier skal lægges til
grund. Der er dermed uændret grundlag for at have tillid til den foretagne
måling af udlånsporteføljerne. Endvidere vil definitionen af dagsværdi i be-
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kendtgørelsen herefter være identisk med definitionen i de internationale
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regnskabsstandarder (IFRS).
Finansrådet kan på den baggrund tilslutte sig, at 6-månedersreglen ophæves.
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Finansrådet giver nedenfor specifikke bemærkninger til de øvrige ændringer
til bekendtgørelsen. Der refereres til nummereringen i Finanstilsynets høringsbrev.

Specifikke bemærkninger
Ad 1 - Periodiserede renter
Finansrådet værdsætter, at der indarbejdes mulighed for at anvende den
praksis, som er foreskrevet i FINREP.
Ad 2 – Samfundsansvar
Finansrådet forstår, at de foreslåede bestemmelser svarer til de tilsvarende
bestemmelser i årsregnskabsloven for børsnoterede ikke-finansielle virksomheder. Finansrådet har på den baggrund ikke bemærkninger.
Ad 3 – Betalinger til myndigheder i forbindelse med råstofudvinding
mv.
Finansrådet kan tilslutte sig Finanstilsynets vurdering af, at det ikke er
sandsynligt, at kreditinstitutter har aktiviteter inden for disse områder og
forstår, at bestemmelsen alene er inkluderet for at opfylde lovtekniske krav.
Ad 4 – Ophævelse af 6-månedersreglen
Der henvises til de generelle bemærkninger ovenfor.
Ad 5 – Efterfølgende måling af omvurderede aktiver og forpligtelser
Finansrådet forstår, at der ved Finansiel Stabilitets overtagelse af et nødlidende institut i henhold til lov om restrukturering og afvikling af visse finansielle virksomheder skal foretages en omvurdering af instituttets aktiver og
forpligtelser efter særlige værdiansættelsesprincipper.
Finansrådet noterer sig endvidere, at det foreslås, at de omvurderede værdier af instituttets aktiver og forpligtelser skal betragtes som nye anskaffelsesværdier (deemed cost) i forhold til den efterfølgende måling.
Finansrådet antager, at denne ”deemed cost praksis” alene vedrører regnskabsaflæggelsen i de institutter, der er blevet overtaget af Finansiel Stabilitet. Erhverver et andet institut en udlånsportefølje fra et institut, der er under Finansiel Stabilitets kontrol og dermed omfattet af kravet om omvurdering af aktiver og forpligtelser, må denne udlånsportefølje således skulle
indregnes og måles i det erhvervende instituts regnskab i henhold til de
normale regnskabsregler – dvs. initial indregning til dagsværdi, som kan
afvige fra værdierne opgjort efter reglerne i § 6 i lov om restrukturering og
afvikling af visse finansielle virksomheder, og efterfølgende måling til amortiseret kostpris.
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Ad 6 – Forlængelse af frist for halvårsrapporter
Finansrådet værdsætter, at fristforlængelsen fra 2 til 3 måneder kommer til
at gælde allerede for delårsrapporter for 1. halvår 2016, som det var tiltænkt med lovændringen.
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Afslutning
Finansrådet står gerne til rådighed, hvis ovennævnte bemærkninger giver
anledning til spørgsmål.

Med venlig hilsen

Martin Thygesen
Direkte +45 3370 1024
mat@finansraadet.dk
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