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Rentesikring - klassifi-
kation af dagsværdi-
reguleringer på rente-
swaps i årsregnskabet i 
undervisningsinstitutio-
ner  
 
Af Carsten Nielsen 
 

En del undervisningsinstitutioner har de senere år indgået renteswapaftaler med et 

penge-/realkreditinstitut i forbindelse med bygningsfinansiering, herunder bl.a. 

mange af de institutioner, som har overtaget deres bygninger i forbindelse med 

overgangen til selveje. Vi vil i denne artikel kort behandle den regnskabsmæssige 

behandling af renteswaps. Endvidere vil vi afslutningsvist omtale, hvorledes dags-

værdireguleringerne på renteswaps skal klassificeres i årsregnskabet. 

Baggrund for indgåelse af renteswaps 
Baggrunden for indgåelse af renteswaps har typisk været et ønske om at skaffe 

billigere finansiering end normale fastforrentede realkreditlån, men på den anden 

side undgå risikoen ved de variabelt forrentede realkreditlån (F1, F3, F5 mv.). Det-

te har kunnet lade sig gøre, da markedssituationen har været sådan, at man har 

kunnet opnå en fast ydelse, der ligger under ydelsen på et fastforrentet konverter-

bart realkreditlån med samme løbetid. Ulempen er imidlertid, at institutionen 

giver afkald på den konverteringsret der er knyttet til et klassisk fastforrentet real-

kreditlån. Dette øger kursrisikoen betragteligt ved rentefald og kan føre til en stør-

re binding og afhængighed til det penge-/realkreditinstitut, som man optager sit 

lån hos og indgår en renteswapaftale med. 

Renten har været faldende gennem de senere år, hvilket har medført, at værdien af 

de indgåede renteswapaftaler er blevet negative med – i nogle tilfælde – meget 

store beløb. Dette har reduceret nogle institutionernes egenkapital og soliditets-

grad væsentligt. 

Hvad er en renteswap 
En renteswap er en finansiel aftale mellem to parter om at bytte rentebetalinger i 

en afgrænset periode, fx 5, 10, 20 eller 30 år. Ved optagelse af et variabelt forrentet 

lån, der ønskes omlagt til fast rente, modtages variable rentebetalinger og der beta-

les faste beløb. 
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Når aftalen om renteswappen er indgået, vil ændringer i renteniveauet medføre 

ændringer i swapaftalens værdi. I udgangspunktet er værdien som nævnt nul, men 

efterfølgende renteændringer vil gøre værdien af den faste swaprente enten positiv 

eller negative.  Et rentefald vil medføre at swapværdien bliver negativ, mens en 

rentestigning vil medføre, at swapværdien bliver positiv.  

Man skal være opmærksom på, at en renteswapaftale har en væsentlig større kurs-

følsomhed ved renteændringer end et klassisk fastforrentet realkreditlån. Det skyl-

des, at et traditionelt konverterbart realkreditlån altid kan indfries til kurs 100. En 

swap skal derimod altid indfries til den aktuelle dagsværdi. Et almindeligt fastfor-

rentet realkreditlån kan således konverteres, hvis renten udvikler sig på en måde, 

hvor det er mere fordelagtigt at optage en anden type lån. Dermed opnås en væ-

sentlig lavere kursrisiko på lånet ved et rentefald end kombinationen af et variabelt 

forrentet lån og en tilknyttet renteswap.  

Regnskabsmæssigt skal finansielle instrumenter som renteswaps værdiansættes til 

kostpris på aftaletidspunktet, svarende til nul. Efterfølgende indregnes renteswap-

pen til dagsværdien på balancedagen. Årets regulering af dagsværdien på en rente-

swap indgået til omlægning af et variabelt forrentet lån til fast rente føres direkte 

på egenkapitalen og påvirker derfor ikke resultatopgørelsen. Dagsværdien er op-

gjort af modparten i aftalen (penge-/realkreditinstituttet) og vil typisk fremgå af 

årsoversigter eller lignende. 

Mange institutioner har hidtil modposteret en negativ dagsværdi på renteswaps 

under anden gæld eller eventuelt som særskilt post i de kortfristede gældsforplig-

telser, mens en eventuel positiv værdi har været modposteret under andre tilgode-

havender under omsætningsaktiver. Realiteten er imidlertid, at renteswapper vil 

bliver afviklet hen over den samlede løbetid.  Spørgsmålet er derfor, om det vil 

være mere korrekt at opdele renteswapperne på den del, der forventes betalt in-

denfor 1 år og den del som forventes betalt efter mere end 1 år som en del af de 

langfristede gældsforpligtelser som et tillæg til prioritetsgælden eller eventuelt som 

en særskilt post under de langfristede gældsforpligtelser.  

Det er vores opfattelse, at hvis institutionerne forventer at "beholde renteswappen 

til udløb", og de naturligvis kan dokumentere, at der er tale om sikring, så skal en 

renteswap med negativ dagsværdi som udgangspunkt indregnes i balancen i til-

knytning til prioritetsgælden, da den må anses for en integreret del af belåningen 

af institutionens ejendom, og det dermed giver et mere retvisende billede, herun-

der af arbejdskapitalen/likviditetsgraden. En renteswap med positiv dagsværdi 

indregnes som udgangspunkt som et finansielt anlægsaktiv. 

Der opstår så den særlige udfordring, at der skal foretages en opsplitning af den 

negative dagsværdi på henholdsvis en kort- og langfristet del med mindre det be-

løbsmæssigt må anses for uvæsentligt. Det kan imidlertid være vanskeligt at esti-

mere den kortfristede del præcist. Typisk vil afregning for den kommende termin 

blive fastsat samtidig med betaling af nuværende termin. Omregning af denne 

kommende afregning til helårsbasis kan være et rimeligt skøn over betalingen det 

kommende år.  

 


