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Inledning
IFRS 9 Finansiella instrument ersätter IAS 
39 Finansiella instrument: Redovisning och 
värdering. Den nya standarden skiljer sig 
väsentligt mot nuvarande standard IAS 
39.

Standarden innehåller nya principer för 
klassificering och värdering av finansiella 
tillgångar. Avgörande för hur värdering 
ska ske baseras dels på företagets syfte 
med att inneha tillgången (”business 
model” ), dels det finansiella instrumentets 
kontraktsenliga kassaflöden (”contractual 
cash flows” ).

Ändrade principer för reserveringar 
och nedskrivningar av kreditförluster 
införs som innebär att den tidigare 
modellen som baserades på inträffade 
förluster (”incurred loss model” ) ersätts 
av en modell som tar sin utgångspunkt 
i förväntade kreditförluster (”expected 
credit loss” ). Nedskrivningsreglerna under 
IFRS 9 bygger på en tre-stegsmodell där 
redovisningen ska spegla förändringar i 
kreditrisken.

Nya och utökade regler för 
säkringsredovisning syftar till högre 
flexibilitet för vilka transaktioner som 
säkringsredovisning kan tillämpas på. 
Standarden ger utökade möjligheter att 
säkra riskkomponenter i icke-finansiella 
poster samt att fler typer av instrument 
kan ingå i en säkringsrelation. Vidare är 
det tidigare kvantitativa kravet på 80 – 
125 % effektivitet borttaget.

IFRS 9 ska tillämpas på räkenskapsår som 
påbörjas den 1 januari 2018 eller senare. 
Standarden antogs av EU i november 
2016.

I detta nyhetsbrev presenterar vi 
huvuddragen i den nya standarden med 
fokus på de områden som skiljer sig från 
IAS 39.

Mer information finns på: 
www.iasplus.com 
www.deloitte.com



4

Klassificering och värdering
Värdering vid första 
redovisningstillfället
Enligt IFRS 9 värderas alla 
finansiella instrument vid det första 
redovisningstillfället till verkligt värde. 
För en finansiell tillgång eller en 
finansiell tillgång som inte värderas 
till verkligt värde via resultatet 
ingår även transaktionskostnader 
i anskaffningsvärdet. Detta 
överensstämmer med IAS 39.

Finansiella tillgångar: Efterföljande 
värdering
IFRS 9 innebär stora förändringar vad 
gäller klassificering och värdering av 
finansiella tillgångar. Efter det första 
redovisningstillfället värderas alla 
tillgångar som omfattas av IFRS 9 till:

• upplupet anskaffningsvärde,

• verkligt värde via övrigt totalresultat, 
eller

• verkligt värde via resultaträkningen.

Vilken värderingskategori som en tillgång 
omfattas av styrs dels av företagets 
affärsmodell, dels vilka kontraktsenliga 
kassaflöden företaget kommer att erhålla 
från den finansiella tillgången. Vi redogör 
för detta i separat avsnitt nedan. 

Värderingskategorin verkligt värde via 
övrigt totalresultat är tvingande för vissa 
skuldinstrument (såvida inte företaget 
valt att tillämpa ”fair value option” och 
istället värderar till verkligt värde via 
resultaträkningen, se separat avsnitt 
nedan). För egetkapitalinstrument finns 
det istället en valmöjlighet att redovisa 
till verkligt värde via övrigt totalresultat. 
Kraven på omklassificering av vinster eller 
förluster som tidigare redovisats i övrigt 
totalresultat skiljer sig emellertid åt för 
skuld- respektive egetkapitalinstrument. 

För skuldinstrument som värderas 
till verkligt värde via övrigt totalresultat 
redovisas ränteintäkter (beräknade enligt 
effektivräntemetoden), valutakursvinster 
eller -förluster samt nedskrivningar och 
återföringar direkt i resultaträkningen. 
Vinster eller förluster avseende verkligt 
värde redovisas i övrigt totalresultat 
fram till att den finansiella tillgången har 

tagits bort från rapporten över finansiell 
ställning. Per den tidpunkten ska den 
ackumulerade vinsten eller förlusten som 
tidigare redovisats i övrigt totalresultat 
omklassificeras till resultaträkningen. 

Detta skiljer sig från redovisningen av 
investeringar i egetkapitalinstrument 
som värderas till verkligt värde via övrigt 
totalresultat, där enbart utdelningsintäkter 
redovisas i resultaträkningen. Alla andra 
vinster och förluster redovisas i övrigt 
totalresultat utan omklassificering till 
resultaträkningen när den finansiella 
tillgången har tagits bort från rapporten 
över finansiell ställning.

Skuldinstrument 
Ett skuldinstrument som uppfyller 
följande två villkor ska värderas till 
upplupet anskaffningsvärde, såvida inte 
företaget valt att tillämpa det så kallade 
”fair value option” och istället värderar 
till verkligt värde via resultaträkningen (se 
separat avsnitt nedan).

• Villkor för affärsmodell: Den 
finansiella tillgången innehas i en 
affärsmodell vars syfte är att inneha 
finansiella tillgångar för att erhålla deras 
kontraktsenliga kassaflöden (snarare 
än för att sälja tillgångarna innan de 
förfaller i syfte att realisera förändringar 
i verkligt värde).

• Villkor för kassaflöden: Avtalsvillkoren 
för den finansiella tillgången kommer 
vid specifika datum ge upphov till 
kontraktsenliga kassaflöden som enbart 
utgör betalningar av kapitalbelopp 
och ränta på det utestående 
kapitalbeloppet.

Ett skuldinstrument som uppfyller 
villkoren för kontraktsenliga kassaflöden 
och som innehas i en affärsmodell vars 
syfte är att inneha finansiella tillgångar 
både för att erhålla kontraktsenliga 
kassaflöden såväl som att sälja dessa 
finansiella tillgångar, ska värderas till 
verkligt värde via övrigt totalresultat. 
Undantaget är skuldinstrument som 
företaget valt att redovisa verkligt värde 
via resultaträkningen (”fair value option” )

Alla andra skuldinstrument värderas till 
verkligt värde via resultaträkningen.

Iakttagelse
Värderingskategorin verkligt värde via 
övrigt totalresultat för skuldinstrument 
är inte densamma som kategorin 
finansiella tillgångar som kan säljas enligt 
IAS 39. 

Enligt IAS 39 baseras nedskrivningar 
(och återföringar därav) på verkligt 
värde, medan nedskrivningar enligt 
IFRS 9 baseras på förväntade 
kreditförluster enligt en modell som 
är enhetlig för samtliga finansiella 
tillgångar oavsett om de värderas till 
verkligt värde via övrigt totalresultat 
eller till upplupet anskaffningsvärde (se 
nedan).

Därutöver, kriterierna som avgör om 
en finansiell tillgång ska redovisas 
till verkligt värde via övrigt totalresultat 
bygger på företagets affärsmodell, 
vilket inte är fallet för finansiella 
tillgångar som kan säljas. Exempelvis, 
värderingskategori finansiella tillgångar 
som kan säljas kan enligt IAS 39 väljas 
för vissa instrument, men under IFRS 
9 är kategorin verkligt värde via övrigt 
totalresultat inte ett frivilligt val för 
skuldinstrument.

Villkor för avtalade kassaflöden
Endast skuldinstrument kan uppfylla 
kriterierna för kontraktsenliga 
kassaflöden enligt IFRS 9. För att 
bedöma om villkoret är uppfyllt 
behöver bedömning göras huruvida de 
kontraktsenliga kassaflödena enbart 
består av betalningar av kapitalbelopp 
och ränta på utestående kapitalbelopp, 
dvs. det motsvarar kassaflöden som 
skulle erhållits under ett grundläggande 
låneavtal (”basic lending agreement” ). 
I ett grundläggande låneavtal är 
vanligen ersättningen för tidsvärdet 
av kapital och kreditrisk de mest 
betydande komponenterna av räntan. 
Derivatinstrument och investeringar i 
egetkapitalinstrument uppfyller därmed 
inte kriterierna. 

I ett avtal kan dock ränta också innefatta 
ersättning för andra grundläggande 
utlåningsrisker (likviditetsrisk) och 
kostnader (t.ex. administrativa kostnader) 
som är förknippade med att inneha 
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Villkor för affärsmodell 
Grunden för att fastställa vilken 
värderingskategori den finansiella 
tillgången tillhör utgörs av bedömning av 
affärsmodellen för hantering av finansiella 
tillgångar. Ett företags affärsmodell 
fastställs på en nivå som avspeglar 
hur grupper av finansiella tillgångar 
tillsammans hanteras för att uppnå ett 
visst syfte. Företagets affärsmodell är inte 
beroende av företagsledningens avsikter 
med enskilda instrument utan fastställs 
baserat på en mer aggregerad nivå. Ett 
företag kan ha mer än en affärsmodell för 
sina finansiella tillgångar.

IFRS 9 lämnar en del vägledning för 
fastställandet om en affärsmodell handlar 
om att hantera tillgångar för att erhålla 
kontraktsenliga kassaflöden eller att både 
erhålla kontraktsenliga kassaflöden och 
att sälja finansiella tillgångar. I det fall 
försäljning (i andra fall än försäljning 
till följd av försämrad kreditkvalitet) 
av finansiella tillgångar sker oftare 
än ”mycket sällan” och är av mer än 
obetydligt värde (antingen enskilt eller 
sammantaget) behöver företaget bedöma 
om försäljningarna är förenliga med 
syftet att enbart erhålla kontraktsenliga 
kassaflöden. 

Notera att försäljning av finansiella 
tillgångar kan vara förenligt med syftet 
att erhålla kontraktsenliga kassaflöden 
om försäljning sker nära tidpunkten för 
förfall och behållningen från försäljningen 
motsvarar ungefär återstående 
kontraktsenliga kassaflöden.

Iakttagelse 
Företag behöver identifiera sina 
affärsmodeller för samtliga finansiella 
tillgångar. För vissa företag, t.ex. icke-
finansiella företag, kan bedömningen 
vara relativt enkel, om deras 
finansiella tillgångar är begränsade 
till kundfordringar och bankinlåning 
som uppenbart innehas för att erhålla 
kontraktsenliga kassaflöden. Typen 
av finansiella tillgångar som däremot 
innehas av exempelvis banker, 
treasury-relaterad verksamhet och 
försäkringsbolag, behöver genomföra 
en mer omfattande analys. I denna 
analys behöver företaget även beakta 
de motiv som skulle kunna ligga bakom 
avyttringar av finansiella tillgångar.

Företag kommer också att behöva 
göra nya bedömningar av sina 
affärsmodeller vid varje rapportperiod 
för att avgöra om affärsmodellen har 
förändrats sedan föregående period. 
En ökad omsättning av finansiella 
tillgångar som innehas enligt en 
affärsmodell som tidigare uppfyllde 
kriterierna för redovisning till upplupet 
anskaffningsvärde eller verkligt värde 
via övrigt totalresultat kan utgöra bevis 
att affärsmodellen har förändrats och 
kan därför kräva omklassificering av 
en grupp av finansiella tillgångar till en 
annan värderingskategori.

 
Alternativ möjlighet att värdera till 
verkligt värde via resultaträkningen 
(”fair value option”) 
IFRS 9 innehåller ett alternativ som 
innebär en möjlighet att vid första 
redovisningstillfället välja att redovisa 
en finansiell tillgång till verkligt värde via 
resultatet. Detta under förutsättning 
att det eliminerar eller i betydande 
utsträckning reducerar ”bristande 
överensstämmelse i redovisningen”, som 
annars skulle uppkomma vid värdering av 
tillgångar eller skulder eller redovisning av 
vinsterna och förlusterna avseende dem 
på olika grunder.

Egetkapitalinstrument 
Samtliga investeringar i 
egetkapitalinstrument som omfattas 
av IFRS 9 värderas till verkligt värde i 
rapporten över finansiell ställning och 
värdeförändringar redovisas direkt i 
resultatet. Undantag finns i form av 
ett oåterkalleligt alternativ att istället 
redovisa värdeförändringar i övrigt 
totalresultat. Det är enbart vid det första 
redovisningstillfället det går att redovisa 
ett egetkapitalinstrument till verkligt värde 
via övrigt totalresultat. Detta innebär att 
alla värdeförändringar redovisas i övrigt 
totalresultat, förutom utdelningsintäkter 
som redovisas i resultaträkningen.

Iakttagelse 
Under IAS 39 kan investeringar i 
egetkapitalinstrument och derivat 
(oavsett om de är tillgångar eller 
skulder) som är kopplade till och måste 
regleras genom leverans av onoterade 
egetkapitalinstrument, som inte har 
ett noterat marknadspris på en aktiv 
marknad och vilkas verkliga värde 
inte kan beräknas på ett tillförlitligt 
sätt, värderas till anskaffningsvärde. 
Anskaffningsvärde kan användas 
enbart om det finns ett betydande 
intervall med möjliga uppskattningar 
av verkligt värde och sannolikheterna 
för de olika uppskattningarna inte kan 
bedömas på ett rimligt sätt. 

Motsvarande alternativ finns inte i 
IFRS 9. Standarden innehåller dock 
vägledning om när anskaffningsvärde 
kan vara den bästa uppskattningen 
av verkligt värde såväl som 
när anskaffningsvärdet inte är 
representativt för verkligt värde.

den finansiella tillgången under en viss 
tidsperiod. Därutöver kan ränta innefatta 
en vinstmarginal som är förenlig med ett 
grundläggande låneavtal.
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Sammanfattning av klassificering och 
värdering av finansiella tillgångar 
Figuren nedan illustrerar tillämpningen av 
klassificerings- och värderingsmodellen 
för finansiella tillgångar.

Är de kontraktsenliga 
kassaflödena enbart 
betalningar av kapital 

och ränta på utestående 
kapitalbelopp?

Är den finansiella 
tillgången en investering i 
ett egetkapitalinstrument 

(som inte innehas för 
handel), identifierad i 

kategorin verkligt värde 
via övrigt totalresultat 

vid det första 
redovisningstillfället?

Verkligt värde via övrigt 
totalresultat. 

Utdelning redovisas i 
resultaträkningen och 

övriga vinster eller 
förluster redovisas i 
övrigt totalresultat. 

Vid borttagande från 
rapporten över finansiell 

ställning sker ingen 
omklassificering mellan 
övrigt totalresultat och 

resultaträkningen.

Innehas den finansiella 
tillgången i en 

affärsmodell vars syfte 
är att inneha finansiella 

tillgångar för att 
erhålla kontraktsenliga 

kassaflöden?

Innehas den finansiella 
tillgången i en 

affärsmodell vars mål 
uppnås genom att både 
erhålla kontraktsenliga 
kassaflöden och sälja 
finansiella tillgångar?

Har företaget frivilligt 
valt att redovisa den 
finansiella tillgången 
till verkligt värde via 
resultaträkningen 

enligt den s.k. ”fair value 
option”?

Har företaget frivilligt 
valt att redovisa den 
finansiella tillgången 
till verkligt värde via 
resultaträkningen 

enligt den s.k. ”fair value 
option”?

Upplupet 
anskaffningsvärde

Verkligt värde via 
resultaträkningen

Verkligt värde via 
resultaträkningen

Verkligt värde via övrigt 
totalresultat.

Ränteintäkter, 
valutavinster och 

-förluster redovisas i 
resultaträkningen. Övriga 

vinster och förluster 
redovisas i övrigt 

totalresultat. Vid bort-
tagande från rapporten 
över finansiell ställning 

sker en omklassificering 
av belopp redovisade 
i övrigt totalresultat till 

resultaträkningen.

Iakttagelse 
När ett egetkapitalinstrument enligt 
IFRS 9 redovisas till verkligt värde 
via övrigt totalresultat redovisas 
utdelningsintäkter i resultaträkningen. 
Övriga värdeförändringar 
redovisas i övrigt totalresultat 
och ingen omklassificering 
sker till resultaträkningen när 
tillgången tas bort från rapporten 

över finansiell ställning. Detta 
skiljer sig från redovisningen av 
egetkapitalinstrument som tillhör 
värderingskategorin finansiella 
tillgångar som kan säljas enligt IAS 39, 
där vinster och förluster som redovisas 
i övrigt totalresultat omklassificeras 
till resultaträkningen när tillgången 
tas bort från rapporten från finansiell 
ställning eller när nedskrivning sker. 

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej



7

Finansiella skulder: Efterföljande 
värdering 
Värderingen av finansiella skulder är i 
huvudsak oförändrade jämfört med IAS 
39. Det finns dock två viktiga skillnader 
som avser:

• presentationen av effekterna av 
förändringar i verkligt värde som är 
hänförlig till företagets kreditrisk när 
”fair value option” tillämpas, och 

• undantaget som finns i IAS 39 vad 
gäller möjligheten att värdera derivat till 
anskaffningsvärde i de fall derivatet ska 
regleras genom leverans av onoterade 
egetkapitalinstrument och värdet på 
derivatet inte kan bedömas på ett 
rimligt sätt.

Alternativ möjlighet att värdera till 
verkligt värde via resultaträkningen 
(”fair value option”) 
IFRS 9 innehåller ett alternativ att vid 
första redovisningstillfället välja att 
redovisa en finansiell skuld till verkligt 
värde via resultatet (”fair value option”). 
Reglerna stämmer överens med dem i 
IAS 39.

Derivat 
Alla derivat som omfattas av IFRS 
9, inklusive de som är kopplade till 
onoterade egetkapitalinstrument, ska 
värderas till verkligt värde. Förändringar 
i verkligt värde redovisas i resultatet. 
Undantaget är de fall där företaget har 
valt att tillämpa säkringsredovisning där 
vissa vinter eller förluster på derivatet kan 
komma att redovisas i övrigt totalresultat.

Inbäddade derivat 
Ett inbäddat derivat är en del av ett 
sammansatt finansiellt instrument som 
också omfattar ett värdkontrakt som 
inte är ett derivat, vilket innebär att vissa 
av det sammansatta instrumentets 
kassaflöden varierar på ett sätt som liknar 
kassaflödena för fristående derivat.

Konceptet med inbäddade derivat som 
finns i IAS 39 har följt med till IFRS 9 
men gäller bara värdkontrakt som är 
finansiella skulder och värdkontrakt som 
inte omfattas av standarden, exempelvis 
leasingavtal, inköpsavtal och tjänsteavtal. 

Detta innebär att inbäddade derivat som 

enligt IAS 39 skulle ha redovisats separat 
till verkligt värde via resultaträkningen 
(eftersom de inte var nära förknippade 
till ett värdkontrakt som var en finansiell 
tillgång) inte längre ska separeras. I 
stället bedöms de kontraktsenliga 
kassaflödena för den finansiella tillgången 
i sin helhet, och värderas till verkligt värde 
via resultatet om den inte uppfyller de 
kriterier som finns för kontraktsenliga 
kassaflöden.

Den vägledning om inbäddade derivat 
som finns i IAS 39 har tagits med i IFRS 
9 som hjälp för att identifiera när ett 
inbäddat derivat är nära förknippat med 
ett värdkontrakt som är en finansiell 
skuld eller ett värdkontrakt som inte 
omfattas av standarden (t.ex. leasingavtal, 
försäkringsavtal, avtal om köp eller 
försäljning av icke-finansiella poster).

Omklassificering 
För finansiella tillgångar ska 
omklassificering ske mellan 
värderingskategorierna verkligt värde 
via resultaträkningen, verkligt värde 
via övrigt totalresultat och upplupet 
anskaffningsvärde endast om syftet med 
företagets affärsmodell för sina finansiella 
tillgångar ändras, vilket innebär att 
bedömningen enligt tidigare affärsmodell 
inte längre gäller. 

IFRS 9 tillåter inte omklassificering:

• när företaget valt ”fair value option” för 
en finansiell tillgång,

• för egetkapitalinstrument som värderas 
till verkligt värde via resultatet eller verkligt 
värde via övrigt totalresultat, eller 

• för finansiella skulder.

Om ett företag omklassificerar en 
finansiell tillgång ska omklassificeringen 
tillämpas framåtriktat. Tidigare 
redovisade vinster, förluster (däribland 
nedskrivningar eller återföringar därav) 
eller ränta räknas inte om retroaktivt.

Nedskrivningar 
IFRS 9 inför en ny modell för 
nedskrivningar som bygger på 
förväntade kreditförluster (i stället 
för inträffade förluster enligt IAS 39). 
Nedskrivningsmodellen har även ett 
större tillämpningsområde än IAS 39.

Inriktning och omfattning 
IFRS 9 innebär en och samma 
nedskrivningsmodell för samtliga 
tillgångar som omfattas av dessa regler:

• finansiella tillgångar som värderas till 
upplupet anskaffningsvärde,

• finansiella tillgångar som måste 
värderas till verkligt värde via övrigt 
totalresultat,

• låneåtaganden när det finns en 
befintlig förpliktelse att utöka krediten 
(förutom när dessa värderas till verkligt 
värde via resultatet),

• finansiella garantiavtal på vilka IFRS 9 
tillämpas (förutom dem som värderas 
till verkligt värde via resultatet),

• leasingfordringar som omfattas av IAS 
17 Leasingavtal (eller i tillämpliga fall 
IFRS 16 Leases), och

• kontraktstillgångar som omfattas av 
IFRS 15 Revenue from Contracts with 
Customers.

Iakttagelse 
IFRS 9 innebär samma 
värderingsgrund för nedskrivningar 
för samtliga tillgångar som omfattas 
av nedskrivningsreglerna. Detta skiljer 
sig från IAS 39 där nedskrivningar 
beräknades på olika sätt för tillgångar 
som värderades till upplupet 
anskaffningsvärde och tillgångar som 
värderades till verkligt värde enligt 
värderingskategorin finansiella tillgångar 
som kan säljas. Dessutom gäller enligt 
IFRS 9 samma värderingsmetod 
för vissa låneåtaganden och 
finansiella garantiavtal. Tidigare 
värderades dessa enligt IAS 37 
Avsättningar, eventualförpliktelser och 
eventualtillgångar.
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Nedskrivningsmodellen 
Nedskrivningsmodellen i IFRS 9 
innebär en tre-stegsmodell som tar sin 
utgångspunkt i förändringar i kreditrisken 
hos de finansiella tillgångarna. 

Steg 1 innebär att företag ska redovisa 
en reserv som motsvarar förväntade 
kreditförluster inom de kommande tolv 
månaderna (kreditförluster till följd av 
betalningsinställelse (”default” ) som är 
sannolika inom tolv månader).

Steg 2 innebär att om kreditrisken 
på det finansiella instrumentet har 
ökat väsentligt sedan det första 
redovisningstillfället redovisas en reserv 
motsvarande förväntade kreditförluster 
under hela löptiden (förväntade 
kreditförluster till följd av samtliga 
möjliga betalningsinställelser under 
tillgångens löptid). Detta gäller även för 
kontraktstillgångar eller kundfordringar 
som enligt IFRS 15 inte innehåller en 
betydande finansieringskomponent.

Steg 3 innebär att en förlusthändelse har 
skett och nedskrivning ska värderas på 
samma sätt som i steg 2, dvs. ett belopp 
som motsvarar förväntade kreditförluster 
under hela löptiden. Skillnaden mellan 
steg 2 och steg 3 har att göra med hur 
ränteintäkterna beräknas. Se vidare 
avsnitt ”Presentation av ränteintäkter” 
nedan.

Standarden innehåller förenklingsregler 
för kundfordringar och kontraktstillgångar 
(även de som har en betydande 
finansieringskomponent) samt 
leasingfordringar. Förenklingsregeln 
innebär att istället för att göra en 
bedömning om kreditrisken har ökat 
sedan det första redovisningstillfället kan 
företag direkt redovisa en reserv som 
motsvarar förväntade kreditförluster 
under hela löptiden, dvs. direkt tillämpa 
steg 2.

Iakttagelse 
Begreppet ”förväntade kreditförluster 
inom de kommande tolv månaderna” 
ska inte tolkas som att en reserv 
ska redovisas som motsvarar de 
kassaflödesbortfall som kommer ske 
inom de kommande tolv månaderna.
Standarden anger att förväntade 
kreditförluster inom de kommande tolv 
månaderna utgör en del av förväntade 
kreditförlusterna under hela löptiden, och 
motsvarar de kassaflödesbortfall som 
kommer att ske under tillgångens hela 
löptid om betalningsinställelse sker 
inom de kommande tolv månaderna 
(eller en kortare period om den 
förväntade löptiden är under tolv 
månader), viktat med sannolikheten för 
att betalningsinställelse inträffar. 

Väsentlig ökning av kreditrisken 
En väsentlig ökning av kreditrisken 
definieras som en väsentlig ökning av 
sannolikheten för en betalningsinställelse 
sedan första redovisningstillfället. Enligt 
standarden kan ett företag använda olika 
metoder för att bedöma om kreditrisken 
har ökat väsentligt (förutsatt att metoden 
är förenlig med kraven i IFRS 9). En metod 
kan vara förenlig med kraven även om 
indatan inte innehåller en uttrycklig 
sannolikhet för betalningsinställelse 
(”probability of default”). I den vägledning 
till tillämpning som finns i standarden 
finns en lista över indikationer som kan 
vara till hjälp vid bedömningen.

Även om bedömningen av reservens 
storlek som grundprincip ska göras 
utifrån varje enskild tillgång finns 
det inte alltid tillgängliga indikationer 
på instrumentnivå. I dessa fall görs 
bedömningen baserat lämpliga grupper 
eller delar av en portfölj av tillgångar. 
Standarden anger att såvida inte annat 
kan påvisas gäller att kreditrisken har ökat 
väsentligt när tillgången är förfallen med 
mer än 30 dagar.

Om det skett en väsentlig ökning 
i kreditrisken sedan första 
redovisningstillfället, och risken 
sedan minskat under en efterföljande 
rapportperiod (dvs. kreditrisken har 

per rapportdagen inte ökat väsentligt 
sedan första redovisningstillfället) ska 
reserven återigen baseras på förväntade 
kreditförluster inom de kommande tolv 
månaderna.

Om ett företag vid rapportperiodens 
slut har fastställt att ett finansiellt 
instrument har en ”låg” kreditrisk, tillåter 
IFRS 9 en praktisk förenkling som innebär 
att ett företag i detta fall kan anta att 
kreditrisken inte har ökat väsentligt. Enligt 
standarden är kreditrisken ”låg” om det 
finns en låg risk för betalningsinställelse, 
låntagaren har god förmåga att 
uppfylla sina förpliktelser avseende 
kontraktsenliga kassaflöden på kortare 
sikt och att ogynnsamma förändringar 
i ekonomiska och affärsmässiga 
förutsättningar på lång sikt kan, men inte 
behöver, minska låntagarens förmåga 
att uppfylla sina förpliktelser avseende 
kontraktsenliga kassaflöden. Standarden 
föreslår att en god kreditvärdering 
(”investment grade” ) kan vara en indikation 
på låg kreditrisk.

Finansiella tillgångar med 
nedskrivningsbehov 
Enligt IFRS 9 har en finansiell tillgång 
nedskrivningsbehov när en eller flera 
händelser har inträffat som har en negativ 
inverkan på den finansiella tillgångens 
förväntade framtida kassaflöden. Det 
innefattar observerbara uppgifter som 
tillgångens innehavare har tagit del av 
rörande:

• betydande finansiella svårigheter hos 
emittenten eller låntagaren,

• ett avtalsbrott, som uteblivna eller 
förfallna betalningar,

• att långivaren, av ekonomiska 
eller avtalsrelaterade skäl som 
sammanhänger med låntagarens 
ekonomiska svårigheter, beviljar 
en eftergift, som annars inte hade 
övervägts,

• det är sannolikt att låntagaren kommer 
att gå i konkurs eller genomgå annan 
finansiell rekonstruktion,

• att det inte längre finns någon aktiv 
marknad för tillgången i fråga på grund 
av finansiella svårigheter, eller
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Uppskattning av förväntade 
kreditförluster 
Värderingen av förväntade kreditförluster 
ska avspegla ett objektivt och 
sannolikhetsvägt belopp som fastställs 
genom att utvärdera ett intervall av 
möjliga utfall samt med beaktande av 
tidsvärdet av kapital. Dessutom ska 
företaget väga in rimlig och verifierbar 
information om tidigare händelser, 
aktuella förutsättningar och rimliga 
och verifierbara prognoser för framtida 
ekonomiska förutsättningar.

Standarden definierar förväntade 
kreditförluster som det vägda 
genomsnittet av kreditförluster 
där viktningarna är de respektive 
sannolikheterna för betalningsinställelse. Alla 
möjliga scenarier måste inte övervägas 
men som ett minimum måste risken eller 
sannolikheten för att en kreditförlust 
inträffar beaktas, även om sannolikheten 
för en kreditförlust är låg.

När företag uppskattar förväntade 
kreditförluster kan praktiska lösningar 
användas (t.ex. så kan förväntade 
kreditförluster på kundfordringar 
beräknas genom användning av en 
matris där en fast procentsats för reserv 
används beroende på antalet dagar en 
fordran är utestående).

I syfte att avspegla tidsvärdet av kapital 
ska förväntade förluster diskonteras till 
rapportdagen med hjälp av tillgångens 
effektivränta (eller en approximation av 
denna) som den fastställdes vid det första 
redovisningstillfället. 

Iakttagelse 
Dessa indikationer överensstämmer 
med de identifierbara objektiva 
omständigheter som tyder på att en 
tillgång behöver skrivas ned enligt IAS 
39.

Iakttagelse 
IFRS 9 är tydlig med att även 
för en enskild finansiell tillgång 
måste värderingen av förväntade 
kreditförluster innehålla vägda 
sannolikheter för kreditförluster även 
om dessa är osannolika, och det 
mest sannolika utfallet är att samtliga 
kontraktsenliga kassaflöden kommer 
att erhållas. Detta innebär i praktiken 
att företag hindras från att uppskatta 
förväntade kreditförluster enbart 
utifrån det mest sannolika utfallet.

Presentation av ränteintäkter 
Ränteintäkter redovisas alltid som 
en separat post men beräknas olika 
beroende på tillgångens status när det 
gäller nedskrivning.

För en finansiell tillgång som värderas 
enligt steg 1 eller steg 2, dvs. inget 
nedskrivningsbehov har inträffat sedan 
första redovisningstillfället, beräknas 
ränteintäkter enligt ”bruttometoden”. 
Det innebär att effektivräntemetoden 
används på redovisat värdet brutto 
(dvs. dess redovisade värde exklusive 
reservering).

För en finansiell tillgång där ett 
nedskrivningsbehov inträffat (steg 
3) beräknas ränteintäkter enligt en 
”nettometod” där effektivräntemetoden 
används på upplupet anskaffningsvärde 
netto (dvs. inklusive reservering). 

Om en finansiell tillgångs ränteintäkt 
beräknats enligt ”nettometoden”, 
men det finns objektiva belägg för 
att kreditrisken har förbättrats, att 
förbättringen kan kopplas till en händelse 
efter tidpunkten då ”nettometoden” 
började tillämpas, och det inte längre 
finns ett nedskrivningsbehov, beräknas 
ränteintäkterna återigen enligt 
”bruttometoden”.

Särskilda regler finns för 
finansiella tillgångar som redan 
vid anskaffningstillfället hade ett 
nedskrivningsbehov.

Iakttagelse 
Nedskrivningsbehov är den avgörande 
faktorn vad gäller när ränteintäkter från 
en finansiell tillgång beräknas enligt 
”bruttometoden” eller ”nettometoden”. 
Detta skiljer sig från de kriterier som 
används för att fastställa huruvida 
ett företag ska beräkna förväntade 
kreditförluster inom de kommande tolv 
månaderna eller beräkna förväntade 
kreditförluster under hela löptiden. I 
detta fall är det huruvida en väsentlig 
ökning skett av kreditrisken som är den 
avgörande faktorn.

• köp eller uppkomst av en finansiell 
tillgång som redan är nedskriven.

När det inte länge finns någon rimlig 
förväntan om att återvinna tillgången, 
minskas det redovisade bruttovärdet 
genom en nedskrivning där hela eller 
delar av tillgången tas bort från rapporten 
över finansiell ställning.
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Nedskrivningsmodellen sammanfattas nedan:

Säkringsredovisning
Det är frivilligt att tillämpa 
säkringsredovisning enligt IFRS 
9. Om vissa kriterier är uppfyllda 
kan säkringsredovisning ge ett 
företag möjlighet att avspegla sin 
riskhanteringsverksamhet i de finansiella 
rapporterna genom att matcha vinster 
eller förluster på säkringsinstrument (t.ex. 
derivat) mot vinster eller förluster på de 
riskexponeringar som de säkrar (t.ex. 
försäljning i utländsk valuta).

Modellen för säkringsredovisning i IFRS 
9 är inte avsedd att gälla för öppna 
dynamiska portföljer. För en säkring av 
verkligt värde avseende en ränterisk i en 
portfölj med finansiella tillgångar eller 
finansiella skulder kan ett företag som 
börjar tillämpa IFRS 9 använda kraven för 
säkringsredovisning i IAS 39 i kombination 
med de allmänna kraven för redovisning 
av makrosäkringar i IFRS 9.

Dessutom kan ett företag när det börjar 
tillämpa IFRS 9 som redovisningsprincip 
välja att fortsätta tillämpa samtliga 

av kraven på säkringsredovisning 
i IAS 39 i stället för kraven i kapitel 
6 i IFRS 9. Nedan sammanfattas 
säkringsredovisningsprinciperna i kapitel 
6 i IFRS 9 och hur de förhåller sig till IAS 
39.

Kriterier som uppfyller villkoren för 
säkringsredovisning 
Ett säkringsförhållande uppfyller villkoren 
för säkringsredovisning endast om 
samtliga av följande kriterier är uppfyllda:

• säkringsförhållandet består enbart av 
berättigade säkringsinstrument och 
berättigade säkringsposter som kan 
användas,

• när säkringsförhållandet ingås finns 
det en formell identifiering och 
dokumentation av förhållandet samt 
företagets mål för riskhantering och 
riskhanteringsstrategi avseende 
säkringen, och

• säkringsförhållandet uppfyller samtliga 
krav på effektivitet.

Säkringsinstrument
Den huvudsakliga skillnaden mellan IFRS 
9 och IAS 39 är att finansiella instrument 
som inte är derivat och som värderas 
till verkligt värde via resultatet kan 
utgöra berättigade säkringsinstrument. 
Ändringar har även skett avseende hur 
säkringsinstrument redovisas, särskilt vad 
gäller redovisningen av optioner, terminer 
och valutabasisspread.

Optionskontrakt 
Företag som använder 
säkringsredovisning av optionskontrakt 
under IAS 39 redovisar normalt 
förändringen i verkligt värde för optionens 
tidsvärdekomponent i resultaträkningen. 
Men utifrån ett företags riskhantering så 
ses tidsvärdet för en option (motsvarar 
normalt erlagd premie vid ingående av 
optionen) som kostnaden för säkringen, 
dvs. en kostnad för att skydda företaget 
mot ogynnsamma fluktuationer i priset. 
IFRS 9 ska på ett bättre sätt spegla 
företagets riskhantering, vilket har 
beaktats vid utformningen av reglerna. 

Väsentlig ökning av 
kreditrisk?

Objektiva belägg 
för nedskrivning?

Första  
redovisnings- 
tillfället

Reserv

Använd effektiv 
ränta på

Steg 1

Förväntade 
kreditförluster inom 
de kommande tolv 

månaderna

Redovisat värde brutto

Steg 2

Förväntade 
kreditförluster under 

hela löptiden

Redovisat värde brutto Redovisat värde netto

Steg 3

Förväntade 
kreditförluster under 

hela löptiden

Förändring i kreditrisk sedan första redovisningstillfället
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Enligt IFRS 9 kan redovisningen av 
tidsvärde ses som en tvåstegsprocess.

Det första steget är att under säkringens 
löptid redovisa förändringen i verkligt 
värde för tidsvärdeskomponenten i 
optionskontraktet i övrigt totalresultat (i 
den mån den avser den säkrade posten).

Det andra steget är att omklassificera de 
belopp som ackumulerats i eget kapital 
till resultaträkningen. De grundläggande 
principerna för omklassificeringen 
beror på hur den säkrade posten är 
kategoriserad, vilket kommer att vara 
antingen som:

• en transaktionsrelaterad säkrad post 
(t.ex. en säkring av en prognostiserad 
transaktion), eller

• en periodrelaterad säkrad post (t.ex. 
en säkring av en befintlig post, t.ex. 
varulager, under en tidsperiod).

När det gäller transaktionsrelaterade 
säkrade poster redovisas de 
ackumulerade förändringarna i verkligt 
värde som redovisats i övrigt totalresultat 
i resultatet vid samma tidpunkt som 
den säkrade posten. Om den säkrade 
posten först ger upphov till redovisning 
av en icke-finansiell tillgång/skuld ingår 
beloppet (som redovisats i eget kapital), 
som del i anskaffningsvärdet den 
säkrade posten. Beloppet redovisas i 
resultaträkningen vid samma tidpunkt 
som den säkrade posten påverkar 
resultatet enligt redovisningsprinciperna 
för den säkrade posten.

När det gäller periodrelaterade säkrade 
poster sker omklassificeringen av belopp 
som ackumulerats i eget kapital på 
ett annat sätt. I stället för att matcha 
optionskostnaden mot en särskild 
transaktion, omklassificeras beloppet 
som avser det ursprungliga tidsvärdet för 
optionen mot resultatet på ett rationellt 
sätt (t.ex. linjärt) under den tid som 
säkringsförhållandet löper.

Terminskontrakt och valutabasisspread 
Enligt IAS 39 gäller att om enbart 
avistakomponenten i ett terminskontrakt 
identifieras i en säkring, redovisas 
terminspunkterna i resultatet till verkligt 
värde, vilket ger upphov till volatilitet 

i resultaträkningen. I IFRS 9 finns en 
alternativ redovisning av terminspunkter 
vilken till skillnad från redovisningen av 
ett optionskontrakts tidsvärde är en 
valmöjlighet och inte ett krav. Om detta 
alternativ används, liknar principerna de 
som finns för en options tidsvärde vid 
säkring av en periodrelaterad säkrad post 
enligt beskrivningen ovan. Det vill säga att 
det verkliga värdet för terminspunkterna 
redovisas i övrigt totalresultat och 
klassificeras om via resultatet över den 
säkrade perioden på ett rationellt sätt.

Enligt IFRS 9 kan ett företag också 
undanta valutabasisspread från ett 
identifierat säkringsinstrument och 
applicera samma redovisningsprincip 
som beskrivs ovan för terminspunkter.

Säkrade poster 
IFRS 9 innebär betydande ändringar 
för de typer av poster som uppfyller 
kriterierna för säkringsredovisning och 
hur företag kan identifiera dessa säkrade 
poster.

Säkring av riskkomponenter 
Enligt IAS 39 kan ett företag säkra 
delar av eller samtliga kassaflöden från 
en finansiell post till följd av samtliga 
inneboende risker i den säkrade posten 
eller välja att säkra delar av eller samtliga 
kassaflöden från enbart vissa risker. 
Denna metod kallas ”hedging portions” 
och är bara tillåten om risken för den 
finansiella posten kan identifieras och 
säkringseffektiviteten kan bedömas 
och beräknas på ett tillförlitligt sätt. För 
säkring av icke-finansiella poster kan den 
säkrade posten enbart identifieras som 
säkrad post för valutakursrisken eller i sin 
helhet för alla risker. 

IFRS 9 utökar möjliga riskkomponenter 
till att innefatta även icke-finansiella 
poster under förutsättning att 
komponenten är separat identifierbar 
och kan beräknas på ett tillförlitligt 
sätt. Följden är att företag kan använda 
säkringsredovisning för riskkomponenter 
i icke-finansiella poster som inte 
skulle vara tillåten enligt IAS 39 (t.ex. 
råoljekomponenten i flygbränsle). Det 
är värt att påpeka att en riskkomponent 
kan vara separat identifierbar även om 
den inte är specificerad i avtal, men om 

riskkomponenten inte är specificerad i 
avtal kan det vara svårare att dela upp 
marknadspriset i identifierbara och 
beräkningsbara komponenter. I synnerhet 
blir det svårt för företag att analysera hur 
marknadsaktörer prissätter vissa icke-
finansiella poster för att fastställa om det 
går att separera en riskkomponent så att 
den kan identifieras och beräknas på ett 
tillförlitligt sätt.
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Säkra riskkomponenter

Aggregerade exponeringar 
IFRS 9 tillåter att en aggregerad 
exponering som innefattar ett derivat 
utgör en säkrad post. Det utgör en 
förändring jämfört med IAS 39 som 
uttryckligen förbjuder att ett derivat 
identifieras som en säkrad post (såvida 

det inte är en utfärdad option identifierad 
som en kvittning av en köpt option).

Detta kan uppnås genom att identifiera 
en exponering och ett derivat som den 
säkrade posten i ett säkringsförhållande 
enligt beskrivningen nedan.

I detta exempel kan derivat 2 identifieras 
som ett säkringsinstrument av den 
sammanslagna exponeringen som 
innefattar Exponeringen plus derivat 1.

Risk- 
komponent

Risk- 
komponent

Risk- 
komponent

Risk- 
komponent

Risk- 
komponent

Risk- 
komponent

Identifierad 
risk

Identifierad 
risk

Säkrings- 
instrument

Säkrings-
instrument

Enligt IAS 39 Enligt IFRS 9

Icke-finansiell 
säkrad post

Icke-finansiell 
säkrad post

Säkringsförhållande 1 
(Kassaflödessäkring)

Säkringsförhållande 2 
(Kassaflödessäkring)

Prognostiserad försäljning 
av råvaror i utländsk valuta

Fastprisexponering i 
utländsk valuta

Terminskontrakt - fast pris 
på råvara i utländsk valuta

Valutaterminskontrakt

Exponering

Aggregerad 
exponering 
(syntetisk 
position)

Derivat 1

Derivat 2
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Kassaflödessäkringar av nettopositioner för valutarisk

Redovisning av säkringsrelationer 
som uppfyller villkoren för 
säkringsredovisning 
De tre typerna av säkringsrelationer som 
finns i IAS 39 (säkring av verkligt värde, 
kassaflödessäkring och säkring av en 
nettoinvestering i en utlandsverksamhet) 
är oförändrade i IFRS 9. Redovisningen 
av varje typ av säkringsförhållande 
är också samma som i IAS 39, med 
undantag för att ett företag måste 
tillämpa ”basis adjustment” (justering av 
anskaffningsvärde) när en prognostiserad 
transaktion i en kassaflödessäkring 
leder till redovisning av en icke-finansiell 
post. Enligt IAS 39 kan företag välja om 
de vill tillämpa ”basis adjustment”. Som 
påpekas ovan är även redovisningen av 
tidsvärdet för en option som identifieras 
som ett säkringsinstrument och 
terminspunkterna och valutabasisspread 
för säkringsinstrument annorlunda.

Säkringens effektivitet 
Kriterierna som ska uppfyllas i modellen 
för säkringsredovisning i IFRS 9 skiljer sig i 
betydande utsträckning från dem i IAS 39. 
För att säkringsinstrumentet ska uppfylla 
villkoren för säkringsredovisning enligt IAS 
39 måste det vara mycket effektivt i fråga 

om att motverka förändringar i verkligt 
värde eller kassaflöden som är hänförliga 
till den säkrade risken både prospektivt 
och retrospektivt. För att vara mycket 
effektiv måste de faktiska resultaten av 
säkringen ligga mellan 80 till 125 procent. 
Företag måste löpande pröva den 
kvantitativa effektiviteten för att visa att 
säkringsförhållandet uppfyller kriterierna 
för säkringsredovisning.

Modellen för säkringsredovisning i IFRS 
9 är mer principbaserad. För att uppfylla 
villkoren för säkringsredovisning måste 
säkringsförhållandet uppfylla kriterierna 
för en säkrings effektivitet i början av 
varje säkrad period, vilket kräver att:

• det finns ett ekonomiskt förhållande 
mellan den säkrade posten och 
säkringsinstrumentet,

• effekten av kreditrisk dominerar inte 
de värdeförändringar som är följden av 
detta ekonomiska förhållande, och

• säkringskvoten för säkringsförhållandet 
är densamma som faktiskt används i 
den ekonomiska säkringen.

Rebalansering och upphöra med 
säkringsredovisning 
Om ett säkringsförhållande inte längre 
uppfyller kravet på effektivitet avseende 
säkringskvoten men riskhanteringsmålet 
för det identifierade säkringsförhållandet 
är oförändrat, måste ett företag justera 
säkringskvoten i säkringsförhållandet 
(dvs. rebalansera säkringen) så att den 
uppfyller kriterierna för säkring igen.

Ett företag upphör med 
säkringsredovisning framåtriktat endast 
när hela eller del av säkringsförhållandet 
inte längre uppfyller villkoren för 
säkringsredovisning (efter eventuell 
rebalansering). Säkringsinstrumentet 
som förfaller, säljs, avvecklas eller 
löses in omfattas av detta. Att upphöra 
med säkringsredovisning kan antingen 
påverka ett säkringsförhållande i sin 
helhet eller enbart del av det (i vilket fall 
säkringsredovisningen fortsätter under 
återstoden av säkringsförhållandet). Till 
skillnad från IAS 39 är det inte tillåtet 
att upphöra med säkringsredovisning 
om kriterierna för att göra detta inte är 
uppfyllda, dvs. möjligheten att frivilligt 
avsluta säkringsrelationen är borttagen.

Enligt IAS 39 Enligt IFRS 9

Inflöden  
100

Inflöden  
100

Utflöden 
 –30

Utflöden  
–30

Säkringsinstrument 1  
100

Säkringsinstrument 2  
–30

Säkringsinstrument 1  
70

Enligt IFRS 9 kan grupper av poster 
(t.ex. en grupp av tillgångar) och 
en nettoposition (t.ex. ett netto av 
tillgångar och skulder eller ett netto 
av prognostiserade försäljningar och 
inköp) säkras kollektivt som grupp, 
förutsatt att gruppen består av 
enskilt möjliga säkrade poster och att 

riskerna för dessa poster kan hanteras 
tillsammans. För en kassaflödessäkring 
av en grupp av poster, där variationerna 
i kassaflödena inte väntas vara ungefär 
proportionerliga mot den totala 
variationen i kassaflödena för gruppen, 
är det endast tillåtet med säkring av 
valutarisken. För sådana säkringar 

ska identifieringen av nettopositionen 
specificera den rapportperiod 
under vilken de prognostiserade 
transaktionerna väntas påverka 
resultaträkningen, samt deras karaktär 
och omfattning.
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Upplysningar
IFRS 9 påverkar även IFRS 7 Finansiella 
instrument: Upplysningar och inför ett antal 
nya krav på upplysningar om klassificering 
och värdering, nedskrivningar och 
säkringsredovisning.

Upplysningar avseende klassificering 
och värdering innehåller ett krav på 
att beskriva vinster och förluster till 
följd av borttagande från rapporten 
över finansiell ställning av finansiella 
tillgångar som värderas till upplupet 
anskaffningsvärde. Syftet med dessa 
upplysningar är att belysa i vilken grad 
och varför tillgångar som värderas till 
upplupet anskaffningsvärde tas bort 
från rapporten över finansiell ställning 
före förfall. Det har sin bakgrund i att 
syftet med affärsmodellen är att inneha 
tillgångarna för att erhålla kassaflöden 
(inte i kombination med att sälja 
dessa). I IAS 1 införs krav på en post i 

resultaträkningen för vinster och förluster 
till följd av borttagande från rapporten 
över finansiell ställning av finansiella 
tillgångar som värderas till upplupet 
anskaffningsvärde.

Upplysningarna om kreditrisk 
kräver information om rutinerna 
för kreditriskhantering och 
kreditriskexponering. Dessutom krävs 
omfattande kvalitativ och kvantitativ 
information om belopp som är följden 
av de förväntade kreditförlusterna och 
av förändringar i dem. Detta innefattar 
utförliga beskrivningar av reservering 
av kreditförluster uppdelade på klasser. 
Upplysningarna är avsedda att hjälpa 
användarna att förstå tillämpningen och 
effekten av nedskrivningsmodellen i 
IFRS 9 vilket även innefattar information 
om de bedömningar som har gjorts vid 
användningen av modellen.

Upplysningarna om säkringsredovisning 
är också omfattande och gäller även 
de företag som vid övergången till IFRS 
9 väljer att fortsätta använda reglerna 
för säkringsredovisning i IAS 39. 
Upplysningarna omfattar information 
om ett företags riskhanteringsstrategi 
och dess effekt på framtida kassaflöden. 
Dessutom krävs utförliga upplysningar 
om vilken effekt säkringsredovisning har 
haft på de finansiella rapporterna.

Säkringsinstrumentet tas bort från 
rapporten över finansiell ställning*

Är kriterierna för 
säkring fortfarande 

uppfyllda?

Är skälet till detta 
säkringskvoten?

Har målet för 
riskhanteringen 

förändrats?

Fortsätt med 
säkringsredovisning Rebalansera säkringskvoten Upphör med 

säkringsredovisning

*dvs. säkringsinstrumentet förfaller, 
säljs, avvecklas eller löses in

Ja

Ja Ja

Nej

Nej

Nej
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Övergångsbestämmelser
IFRS 9 träder i kraft för räkenskapsår som 
börjar den 1 januari 2018 eller senare.

IFRS 9 ska tillämpas retroaktivt enligt 
IAS 8 Redovisningsprinciper, ändringar i 
uppskattningar och bedömningar samt fel 
med vissa undantag varav vissa beskrivs 
nedan.

• Effektivräntemetoden 
Om det inte är praktiskt genomförbart 
(enligt definition i IAS 8) för ett företag 
att tillämpa effektivräntemetoden 
retroaktivt kan det verkliga värdet 
användas. Vid första tillämpningen 
utgör den finansiella tillgången eller 
finansiella skuldens verkliga värde 
det nya redovisade bruttovärdet för 
den finansiella tillgången eller det nya 
upplupna anskaffningsvärdet för den 
finansiella skulden per datumet när IFRS 
9 tillämpas första gången.

• Nedskrivningar 
Kraven för nedskrivningar tillämpas 
retroaktivt, förutom vissa särskilda 
undantag. Vid första tillämpningen 
av IFRS 9 ska ett företag använda 
rimlig och verifierbar information som 
finns tillgänglig utan oskälig kostnad 
eller ansträngning för att fastställa 
kreditrisken per det datum som det 
finansiella instrumentet redovisades 
första gången (eller för låneåtaganden 
och finansiella garantiavtal det 
datum som företaget blev part i det 
oåterkalleliga åtagandet) och jämföra 
det med kreditrisken per tidpunkten då 
IFRS 9 tillämpas första gången.

Om det per tidpunkten då IFRS 9 
tillämpas första gången skulle krävas 
oskälig kostnad eller ansträngning 
för att fastställa om det har skett 
en väsentlig ökning av kreditrisken 
sedan det första redovisningstillfället, 
ska ett företag redovisa en reserv 
för kreditförluster till ett belopp 
motsvarande förväntade kreditförluster 
under hela löptiden. Detta ska 
redovisas per varje rapportdatum 
fram till att det finansiella instrumentet 
har tagits bort från rapporten över 
finansiell ställning. Dock gäller att om 
det finansiella instrumentet har låg 
kreditrisk vid rapportperiodens slut kan 

företaget anta att kreditrisken inte har 
ökat i någon betydande utsträckning 
sedan det första redovisningstillfället.

• Säkringsredovisning 
När IFRS 9 tillämpas första 
gången kan ett företag besluta 
att fortsätta att använda reglerna 
för säkringsredovisning i IAS 39 
i stället för kraven i IFRS 9. Detta 
beslut gäller samtliga av företagets 
säkringsförhållanden. 

Kraven för säkringsredovisning i IFRS 
9 tillämpas normalt framåtriktat. 
För att tillämpa säkringsredovisning 
från den tidpunkt då IFRS 9 tillämpas 
första gången måste alla villkor för 
säkringsredovisning vara uppfyllda 
vid denna tidpunkt. Redovisningen av 
optioners tidsvärde ska dock tillämpas 
retroaktivt om det enligt IAS 39 enbart 
var värdeförändringen hänförligt till 
optionens realvärde som identifierades 
som ett säkringsinstrument. Detta 
gäller endast säkringsförhållanden 
som förelåg per början av den 
tidigaste jämförelseperioden 
eller identifierades därefter. På 
samma sätt kan redovisningen av 
terminsdelen av ett terminskontrakt 
tillämpas retroaktivt om det enligt 
IAS 39 enbart var värdeförändringen 
avseende avistakomponenten i ett 
terminskontrakt som identifierades som 
ett säkringsinstrument. Om retroaktiv 
tillämpning väljs ska den användas för 
alla säkringsförhållanden som uppfyller 
dessa villkor. Även redovisningen 
av valutabasisspread kan tillämpas 
retroaktivt för de säkringsförhållanden 
som förelåg per början av den tidigaste 
rapportperioden eller identifierades 
därefter, vilket kan väljas från säkring till 
säkring.

För att underlätta för de som upprättar 
finansiella rapporter behöver företaget 
inte räkna om tidigare perioder när 
IFRS 9 tillämpas första gången. Dock 
ska omfattande upplysningar lämnas 
om finansiella tillgångar och skulder vid 
tidpunkten för första tillämpningen.

Om ett företag som tidigare tillämpade 
IAS 39 väljer att räkna om tidigare års 
jämförelsetal ska IAS 39 tillämpas

under jämförelseperioden på poster som 
redan har tagits bort från rapporten över 
finansiell ställning vid tidpunkten då IFRS 
9 tillämpas första gången. Följden är att 
en kombination av IAS 39 och IFRS 9 kan 
behöva tillämpas för jämförelseperioden.
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