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Link til FSR-nyheder: Renteswapaftaler under årsregnskabsloven samt Revision af renteswapaftaler i årsrapporter. 

 

Skal virksomheden anvende den af banken oplyste kapitalværdi eller indarbejde en justering for egen kreditrisiko 

i årsregnskabet? Følgende gælder for regnskabsklasse B-D. Regnskabsklasse A er undtaget. 

 

• Renteswapaftalens værdi som oplyst af banken er ikke nødvendigvis udtryk for den dagsværdi, 

virksomheden skal opgøre og indregne i årsregnskabet. Det skyldes blandt andet, at der typisk ikke er 

taget hensyn til risikoen for, at virksomheden ikke kan opfylde sine betalingsbetingelser i løbet af hele 

renteswapaftalens løbetid – også kaldet ”egen kreditrisiko”. Renteswapaftaler i årsregnskaber skal måles 

til dagsværdi, jf. årsregnskabsloven § 37. 

• Hvis der ikke er stillet sikkerhed for renteswapaftalen, vil kravet om at korrigere værdien med 

virksomhedens egen kreditrisiko kunne have væsentlig indvirkning – særligt, hvis virksomheden har en 

ringe kreditværdighed. Har virksomheden derimod stillet dækkende sikkerhed, fx via en særskilt 

deponeringskonto eller lignende, vil kreditrisikoen alt andet lige være begrænset. 

 

Beslutningstræet giver en forenklet fremstilling af overvejelserne om behovet for justering for virksomhedens egen kreditrisiko ved 

opgørelse af renteswappens dagsværdi. Brugen af beslutningstræet er alene vejledende og fritager ikke for ansvar. Ved tvivl om behovet 

for justering for egen kreditrisiko anbefales konkret rådgivning. 

 

Det er Folketinget og myndighederne, som fastlægger og fortolker lovgivningen om, hvordan årsrapporten skal udarbejdes. Det er 

virksomhedens ledelse, som er ansvarlig for at udarbejde årsrapporten iht. lovgivningen. FSR – danske revisorer kan udarbejde 

vejledninger om lovgivningen, men det er ikke FSR – danske revisorer, som bestemmer lovgivningen om, hvordan årsrapporten skal 

udarbejdes. 

 
*) Værdien af sikkerheden skal være baseret på en aktuel skønnet markedsværdi. 

**) Er renteswapaftalen en del af et aftalekompleks med mulighed for netting, skal det vurderes, om restbeløbet er væsentligt efter 

modregning. 

3) Er værdien af renteswappen negativ (en forpligtelse) i 

virksomhedens årsregnskab? 

5) Er det udækkede beløb, som blev opgjort i spørgsmål 4, 

væsentligt set i forhold til virksomhedens økonomiske 

situation? ** 

1) Aflægges årsregnskabet efter årsregnskabslovens 

regnskabsklasse B-D? 

JA 

JA 

JA 

JA 

Dagsværdi opgøres inkl. justering for egen kreditrisiko. 

NEJ 

NEJ 

NEJ 

NEJ 

Basisværdien oplyst af 

pengeinstituttet kan i 

visse tilfælde anvendes 

i årsregnskabet, hvis 

basisværdien anses for 

at være et udtryk for 

dagsværdien. 

2) Er værdien af renteswappen (før justering for egen 

kreditrisiko) væsentlig for regnskabet? 

JA 

NEJ 

4) Overstiger værdien af renteswappen (før justering for egen 

kreditrisiko) værdien af den sikkerhed for renteswapaftalen, 

der er stillet over for pengeinstituttet? * 

Basisværdien oplyst af 

pengeinstituttet kan 

anvendes i 

årsregnskabet. 

https://www.fsr.dk/renteswapaftaler-under-aarsregnskabsloven
https://www.fsr.dk/fsr-notat-om-revision-af-renteswapaftaler-i-aarsrapporter

