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Generelt 

regnskabet for Sydbank-koncernen aflægges efter de interna-

tionale regnskabsstandarder, IFrS, som godkendt af EU. 

regnskabet for moderselskabet Sydbank a/S aflægges efter 

lov om finansiel virksomhed, herunder bekendtgørelse om 

fi nansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglersel-

skaber mfl., der – med undtagelse af måling af kapitalandele i 

tilknyttede og associerede virksomheder til indre værdi – er i 

overensstemmelse med IFrS. 

Årsrapporten aflægges herudover i overensstemmelse med 

yderligere danske oplysningskrav til årsrapporter for børsnote-

rede finansielle selskaber. 

Effekten af ny regnskabsregulering

EU har i oktober 2008 godkendt de af IaSb udsendte ændrin-

ger til IaS 39, hvorved obligationer mv. i særlige tilfælde kan 

reklassificeres ud af handelsporteføljen. En reklassifikation vil 

medføre, at de pågældende obligationer mv. optages til amorti-

seret kost i stedet for til dagsværdi. Sydbank har valgt ikke at 

udnytte muligheden for reklassifikation i 2008.

den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Generelt om indregning og måling

aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidi-

ge økonomiske fordele vil tilflyde koncernen, og aktivets værdi 

kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når de 

er sandsynlige og kan måles pålideligt. 

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til dags-

værdi. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskre-

vet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. 

Ved indregning og måling tages hensyn til gevinster, tab og  

risici, der fremkommer inden årsrapporten aflægges, og som 

be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen. 

Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de ind-

tjenes. omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, 

indregnes i resultatopgørelsen. Værdireguleringer af finansielle 

aktiver, finansielle forpligtelser og afledte finansielle instrumen-

ter indregnes i resultatopgørelsen, bortset fra værdireguleringer 

af instrumenter, der er indgået til valutakurssikring af netto-

investeringer i udenlandske tilknyttede og associerede virk-

somheder. Sidstnævnte værdireguleringer indregnes direkte i 

egenkapitalen. Finansielle instrumenter indregnes på afviklings-

tidspunktet.

Regnskabsmæssige skøn

Ved opgørelsen af den regnskabsmæssige værdi af visse akti-

ver og forpligtelser kræves skøn over, hvorledes fremtidige be -

givenheder påvirker værdien af disse aktiver og forpligtelser på 

balancedagen. Skøn, der er væsentlige for regnskabsaflæggel-

sen, foretages blandt andet ved opgørelse af dagsværdier af 

unoterede finansielle instrumenter samt af nedskrivninger på 

værdiforringede udlån, hvor opgørelsen sker på baggrund af det 

mest sandsynlige udfald af betalingsstrømmene. de an vend te 

skøn er baseret på forudsætninger, som ledelsen vurderer er 

forsvarlige, men som i sagens natur er usikre. de kan således 

vise sig at være ufuldstændige eller unøjagtige som følge af en 

anden udvikling end den forventede – det være sig i den om -

verden, koncernen fungerer i, eller i forhold vedrørende kunder 

eller forretningsrelationer i øvrigt. 

For nedskrivninger på udlån og andre tilgodehavender er der 

væsentlige skøn forbundet med kvantificeringen af risikoen for, 

at alle fremtidige betalinger ikke modtages. Såfremt det kan 

fastslås, at ikke alle fremtidige betalinger vil blive modtaget, er 

fastlæggelsen af størrelsen af de forventede betalinger, herun-

der realisationsværdier af sikkerheder og forventede dividende-

udbetalinger fra boer, også undergivet væsentlige skøn. For 

hensættelser til tab på garantier er det tillige forbundet med 

usikkerhed at fastslå, i hvilket omfang garantien vil blive effektiv 

ved et økonomisk sammenbrud hos garantirekvirenten. 

Sydbank-koncernen har hidtil anvendt bruttometoden ved den 

gruppevise vurdering af udlån og tilgodehavender. Ved udarbej-

delsen af årsrapporten for 2008 har koncernen anvendt netto-

metoden. overgangen fra brutto- til nettometoden er behandlet 
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som en ændring i regnskabsmæssigt skøn. de gruppevise 

nedskrivninger primo 2008 ville have været 88 mio. kr. opgjort 

efter nettometoden, mod de opgjorte gruppevise nedskrivnin-

ger ultimo 2007 på 157 mio. kr. efter bruttometoden. Effekten 

af ændringen har påvirket resultatet for 2008 positivt med 69 

mio. kr. før skat.

Herudover er emergence perioden revurderet, hvilket har med-

virket til at reducere de gruppevise nedskrivninger på udlån.

For dagsværdier af unoterede finansielle instrumenter er der 

væsentlige skøn forbundet med målingen til dagsværdi. 

dagsværdier opgøres på grundlag af markedspriser på likvide 

markeder og anerkendte værdiansættelsesteknikker, som 

omfatter diskonterede pengestrømsmodeller og modeller til 

prisfastsættelse af optioner. Inputvariabler i værdiansættelses-

metoder omfatter bl.a. ikke-noterede rentekurver, valutakurser 

og volatilitetskurver, der angiver flygtigheden af det underlig-

gende, med deraf følgende usikkerhed i de opgjorte dagsvær-

dier. Unoterede aktier værdiansættes til en skønnet dagsværdi 

på baggrund af tilgængelige budget- og regnskabsdata for det 

pågældende selskab eller efter ledelsens bedste skøn.

  

Væsentlige indregnings- og målingsprincipper

Koncernregnskab 

koncernregnskabet omfatter moderselskabet Sydbank a/S 

samt dattervirksomheder, hvori Sydbank a/S har bestemmende 

indflydelse på de økonomiske og driftsmæssige beslutninger.  

I regnskabets koncern- og virksomhedsoversigt fremgår de 

virksomheder, hvis regnskaber konsolideres. 

koncernregnskabet er udarbejdet som et sammendrag af 

moderselskabets og de enkelte dattervirksomheders regnska-

ber opgjort efter koncernens regnskabspraksis, elimineret for 

koncerninterne indtægter og omkostninger, aktiebesiddelser, 

interne mellemværender og udbytter samt realiserede og urea-

liserede fortjenester ved transaktioner mellem de konsoliderede 

virksomheder.

købte virksomheder medtages fra overtagelsestidspunktet. 

på overtagelsestidspunktet indregnes købte virksomheders 

aktiver, herunder identificerbare immaterielle aktiver, samt for-

pligtelser og eventualforpligtelser, til dagsværdi efter overta-

gelsesmetoden. 

Hvor kostprisen inklusive direkte transaktionsomkostninger 

overstiger dagsværdien af nettoaktiverne i den overtagne virk-

somhed, indregnes forskelsbeløbet som goodwill. Goodwill 

indregnes i den overtagne virksomheds funktionelle valuta. 

Hvor dagsværdi af nettoaktiverne overstiger kostpris (badwill), 

indregnes forskelsbeløbet som en indtægt i resultatopgørelsen 

på overtagelsestidspunktet. 

Solgte virksomheder medtages frem til overdragelsestidspunktet.

Omregning af fremmed valuta 

koncernregnskabet præsenteres i danske kroner, der er moder-

selskabets funktionelle valuta. transaktioner i fremmed valuta 

omregnes efter valutakursen på transaktionstidspunktet. 

Mellemværender i fremmed valuta omregnes til balancedagens 

kurs. 

Modregning

koncernen modregner alene aktiver og forpligtelser, når kon-

cernen har en juridisk ret til at modregne de indregnede beløb 

og samtidig har til hensigt at nettoafregne eller realisere aktivet 

og indfri forpligtelsen samtidigt. 

Indtægtskriterier

Indtægter og udgifter periodiseres over de perioder, de vedrø-

rer og medtages i resultatopgørelsen med de beløb, der ved-

rører regnskabsperioden. Gebyrer og provisioner vedrørende 

udlån og tilgodehavender indregnes som en del af den regn-

skabsmæssige værdi af udlån og tilgodehavender og indregnes 

i resultatopgørelsen over lånenes løbetid som en del af den 

effektive rente. provisioner vedrørende garantier indtægtsføres 

over garantiernes løbetid. Indtægter ved at gennemføre en 

given transaktion, herunder fondsgebyrer og betalingsformid-

lingsgebyrer, indtægtsføres, når transaktionen er gennemført. 

Anvendt regnskabspraksis
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Basisindtjening

basisindtjeningen er defineret som nettoindtjening før omkost-

ninger eksklusive beholdningsindtjening. basisindtjeningen er 

opdelt i dels basisindtjening eksklusive handelsindtjening, dels 

handelsindtjening. Handelsindtjeningen hidrører fra handel med 

finansielle instrumenter samt avancer/tab på den tilhørende 

handelsbeholdning. I handelsindtjeningen indgår desuden ind-

tjening vedrørende kapitalforvaltning og rådgivning, herunder 

provisioner og gebyrer fra investeringsforeninger og bankens 

puljer samt depotgebyrer.

Basisresultat før nedskrivninger på udlån mv.

basisresultatet før nedskrivninger på udlån mv. udgøres af den 

samlede basisindtjening efter fradrag af omkostninger, der ved-

rører basisindtjeningen.

Basisresultat

basisresultatet udgøres af den samlede basisindtjening efter 

fradrag af omkostninger samt nedskrivninger på udlån mv., der 

vedrører basisindtjeningen.

Beholdningsresultat

beholdningsresultatet udgør afkastet af den beholdning af 

aktier, obligationer, afledte finansielle instrumenter og kapi-

talandele, der styres af Markets Handel. resultatet er opgjort 

efter udgifter til funding og omkostninger.

Statsgaranti

banken er tilknyttet statsgarantiordningen, der løber til 30. sep-

tember 2010. Garantiprovision indregnes i resultatopgørelsen 

lineært over garantiperioden og præsenteres under ”andre 

driftsudgifter”. bankens forpligtelse til dækning af eventuelle 

tab under ordningen indregnes som en hensat forpligtelse, når 

den er sandsynlig og kan opgøres pålideligt. Sådanne beløb 

indregnes i resultatopgørelsen under ”nedskrivninger på udlån 

mv.”.

Repo-/reverseforretninger

Solgte værdipapirer, hvor der samtidig med salget er indgået 

aftale om tilbagekøb, indregnes i balancen, som om værdipapi-

rerne fortsat var en del af beholdningen. det modtagne veder-

lag opføres som gældsforpligtelse, og forskellen mellem salgs- 

og købskurs indregnes i resultatopgørelsen over løbetiden som 

renter. afkastet af værdipapirerne indregnes i resultatopgørelsen. 

købte værdipapirer, hvor der samtidig med købet er indgået 

aftale om tilbagesalg, indregnes ikke i balancen, og afkastet 

indgår ikke i resultatopgørelsen. det betalte købsvederlag ind-

regnes som tilgodehavende, og forskellen mellem købs- og 

salgskurs indregnes i resultatopgørelsen over løbetiden som 

renter. 

repo-/reverseforretninger indregnes og måles til dagsværdi, 

idet de anses som en integreret del af bankens handelsbehold-

ning og indgår i den løbende risikostyring og avanceopgørelse 

herpå.

Tilgodehavender og udlån

tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker samt 

udlån indregnes ved første indregning til dagsværdi med tillæg 

af transaktionsomkostninger og med fradrag af modtagne 

gebyrer og provisioner, der knytter sig til etableringen.  

tilgodehavender hos kreditinstitutter mv. og udlån, der ikke er 

reverseforretninger, måles efterfølgende til amortiseret kostpris 

med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af tab. tilgode-

havender hos kreditinstitutter og centralbanker til amortiseret 

kostpris vurderes alle individuelt for objektiv indikation for vær-

diforringelse. For væsentlige tilgodehavender og udlån vurde-

res, hvorvidt der foreligger en objektiv indikation for værdifor-

ringelse. 

der foreligger objektiv indikation for værdiforringelse af tilgode-

havender og udlån, hvis en eller flere af følgende begivenheder 

er indtruffet:

•	 Debitor	er	i	betydelige	økonomiske	vanskeligheder.

•	 Debitor	har	begået	kontraktbrud,	eksempelvis	i	form		 	

af manglende overholdelse af betalingspligt for afdrag   

og renter.
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•	 Sydbank-koncernen	yder	debitorlempelser	i	vilkårene,		

som ikke ville være overvejet, hvis det ikke var på grund   

af debitors økonomiske vanskeligheder.

•	 Det	er	sandsynligt,	at	debitor	vil	gå	konkurs	eller	blive	

omfattet af anden økonomisk rekonstruktion.

nedskrivningsbehov opgøres individuelt, når der på individuelt 

niveau er en objektiv indikation for værdiforringelse. 

Individuelt vurderede udlån, der ikke er nedskrevet, samt øvrige 

udlån vurderes herefter på porteføljebasis. Såfremt der for en 

portefølje er objektiv indikation for værdiforringelse, foretages 

nedskrivningstest, hvor de forventede fremtidige betalinger 

estimeres på basis af de historiske tabserfaringer korrigeret for 

aktuelle forhold. nedskrivningen for porteføljen beregnes i en 

ratingbaseret model, hvor udlån grupperes efter kundernes 

rating på balancedagen. der nedskrives efter en nettotilgang. 

nedskrivningsbehovet, udregnet via den ratingbaserede model, 

suppleres med effekten af hændelser, som modellen ikke tager 

hensyn til.

nedskrivninger opgøres som forskellen mellem amortiseret 

kostpris og den tilbagediskonterede værdi af de forventede 

betalingsstrømme, herunder realisationsværdi af eventuel sik-

kerhed. Individuelle nedskrivninger opgøres på baggrund af det 

mest sandsynlige udfald af betalingsstrømmene. En eventuel 

efterfølgende forøgelse af den tilbagediskonterede værdi af de 

forventede betalingsstrømme medfører hel eller delvis tilbage-

førsel af den foretagne nedskrivning. til beregning af tilbage-

diskonteret værdi anvendes for fastforrentede udlån den oprin-

deligt fastsatte effektive rente og for variabelt forrentede udlån 

den aktuelt fastsatte effektive rente. 

Fra det tidspunkt, hvor der foretages en nedskrivning af udlån, 

indtægtsføres renter beregnet af den nedskrevne værdi.

Leasing

Leasingaktiver i forbindelse med finansielle leasingaftaler, hvor 

koncernen er leasinggiver, indregnes under udlån til nettoinve-

steringen i leasingkontrakterne med fradrag af amortisering 

(afdrag), som beregnes efter annuitetsprincippet over leasing-

perioden. Indtægter fra leasingaktiverne indregnes på bag-

grund af den aftalte effektive rente i leasingkontrakterne og 

indgår i resultatopgørelsen under renteindtægter. Fortjeneste 

ved salg af leasingaktiver føres som ”andre driftsindtægter”.

Obligationer og aktier mv.

obligationer og aktier mv. indregnes og måles til dagsværdi. 

For aktier, der ikke indgår i handelsbeholdningen, er dagsværdi-

optionen anvendt, idet aktierne indgår i en portefølje, der styres  

og måles baseret på dagsværdi. For børsnoterede værdipapirer 

anvendes lukkekurs. Ved fastsættelse af dags værdi for unotere-

de aktier og andre kapitalandele tages ud gangspunkt i tilgæn-

gelige oplysninger om handler mv. eller alternativt kapitalværdi-

beregninger baseret på forventede fremtidige pengestrømme. 

Såfremt en pålidelig dagsværdi ikke kan fastlægges, sker 

måling til kostpris med fradrag af eventuelle nedskrivninger. køb 

og salg af værdipapirer indregnes på afregningsdatoen.

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder

kapitalandele i tilknyttede virksomheder måles i moderselskabs-

regnskabet til virksomhedernes regnskabsmæssige indre 

værdi. den forholdsmæssige andel af de enkelte virksomhe-

ders resultat efter skat føres i posten ”resultat af kapitalandele 

i associerede og tilknyttede virksomheder”.

Kapitalandele i associerede virksomheder

associerede virksomheder er virksomheder, der ikke er tilknyt-

tede, men i hvilke koncernen besidder kapitalandele og har en 

betydelig, men ikke bestemmende indflydelse. kapitalandele i 

associerede virksomheder indregnes på erhvervelsestidspunk-

tet til kostpris og værdiansættes herefter til den forholdsmæs-

sige andel af virksomhedernes indre værdi med tillæg af 

erhvervet goodwill og øvrige forskelsbeløb i forbindelse med 

erhvervelsen. den forholdsmæssige andel af de enkelte virk-

somheders resultat efter skat føres i posten ”resultat af kapi-

talandele i associerede og tilknyttede virksomheder”.
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Afledte finansielle instrumenter 

og regnskabsmæssig sikring

afledte finansielle instrumenter indregnes og måles til dags-

værdi. positive markedsværdier indregnes under ”andre  

aktiver”. negative markedsværdier indregnes under ”andre 

passiver”.

kursregulering af afledte finansielle instrumenter, primært  

renteswaps, som er indgået med henblik på at afdække rente-

risikoen på fastforrentede udlån, medfører umiddelbart asym-

metri i regnskabet, idet fastforrentede udlån måles til amortise-

ret kostpris. asymmetrien søges elimineret ved anvendelse af 

macrohedgereglerne i IFrS. den opgjorte ændring i dagsvær-

dien af de udlån, der er effektivt sikret, posteres i balancen 

under ”andre aktiver” eller under ”andre passiver” og indreg-

nes i resultatopgørelsen under posten ”kursreguleringer”.

Puljeaktiviteter

Samtlige puljeaktiver og -indlån indregnes i separate balance-

poster. afkast af puljeaktiver og udlodning til puljedeltagere 

føres under posten ”kursreguleringer”.

Immaterielle aktiver

Immaterielle aktiver vedrører værdien af kunderelationer erhver-

vet i forbindelse med overtagelsen af banktrelleborg. Værdien 

af erhvervede kunderelationer måles til kostpris med fradrag af 

akkumulerede af- og nedskrivninger. Værdien af de erhvervede 

kunderelationer afskrives over den forventede levetid, som er 

15 år.

Investeringsejendomme

Investeringsejendomme er ejendomme, der overvejende besid-

des for at opnå lejeindtægter og/eller kapitalgevinster. 

Investeringsejendomme indregnes ved anskaffelse til kostpris 

og måles efterfølgende til dagsværdi. regulering af dagsværdi 

samt lejeindtægter indregnes i resultatopgørelsen under hen-

holdsvis ”kursreguleringer” og ”andre driftsindtægter”. dags-

værdien af investeringsejendomme opgøres ud fra en systema-

tisk vurdering baseret på ejendommenes forventede afkast. 

der afskrives ikke på disse ejendomme.

Domicilejendomme

domicilejendomme er ejendomme, som koncernen selv benyt-

ter til bankdrift.

domicilejendomme indregnes ved anskaffelse til kostpris og 

måles efterfølgende til omvurderet værdi svarende til dagsvær-

dien på omvurderingsdagen med fradrag af af- og nedskrivnin-

ger. omvurderinger gennemføres med tilstrækkelig regelmæs-

sighed, således at den regnskabsmæssige værdi ikke afviger 

væsentligt fra det, som ville være blevet fastsat ved anvendelse 

af dagsværdien på balancedagen. En nedgang i den regnskabs-

mæssige værdi, der skyldes omvurdering af grunde og bygnin-

ger, udgiftsføres i det omfang beløbet overstiger saldoen på 

opskrivningshenlæggelser under egenkapitalen, der hidrører fra 

en tidligere omvurdering af aktivet. Enhver stigning ved om vur-

dering af grunde og bygninger indregnes i opskrivningshenlæg-

gelserne, bortset fra i det omfang stigningen tilbagefører et fald 

i omvurderingen på det samme aktiv, der tidligere er indregnet 

som en omkostning. domicilejendomme afskrives lineært over 

den forventede brugstid på 50 år, under hensyntagen til den 

forventede scrapværdi ved brugstidens udløb.

Ved den løbende værdiansættelse af grunde og bygninger 

ansættes den enkelte ejendoms værdi på basis af afkastmeto-

den. Grundforudsætningerne, afkast og afkastprocent er vur-

deret af eksterne vurderingsmænd.

For mindre ejendomme udgør den offentlige ejendomsvurde-

ring grundlaget for målingen til dagsværdi.

af- og nedskrivninger indregnes i resultatopgørelsen under  

”af- og nedskrivninger på materielle aktiver”.

Øvrige materielle aktiver

Øvrige materielle aktiver måles til kostpris med fradrag af af- 

og nedskrivninger. afskrivninger foretages lineært over den  

forventede brugstid, typisk 3-5 år. Indretning af lejede lokaler 

afskrives over lejekontraktens løbetid. 
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af- og nedskrivninger indregnes i resultatopgørelsen under  

”af- og nedskrivninger på materielle aktiver”.

Andre aktiver

posten omfatter aktiver, der ikke er placeret under øvrige aktiv-

poster, blandt andet positive markedsværdier af spotforretnin-

ger og afledte finansielle instrumenter samt tilgodehavende 

renter.

Udbytte

Foreslået udbytte indregnes som en forpligtelse på tidspunktet 

for vedtagelse på den ordinære generalforsamling. Udbytte, 

som foreslås udbetalt for året, vises som en særskilt post under 

egenkapitalen indtil vedtagelsen.

Egne aktier

anskaffelses- og afståelsessummer i forbindelse med koncer-

nens køb og salg af Sydbank-aktier indregnes direkte i egen-

kapitalen.

Andre passiver

posten omfatter passiver, der ikke er placeret under øvrige 

passivposter, og omfatter blandt andet negative markedsvær-

dier af spotforretninger og afledte finansielle instrumenter, skyl-

dige renter og hensatte personaleforpligtelser.

Lønninger, lønsumsafgift, bidrag til social sikring og betalt fra-

vær indregnes i det regnskabsår, hvor koncernens ansatte har 

udført den tilknyttede arbejdsydelse. omkostninger vedrørende 

koncernens langfristede personaleydelser periodiseres, så de 

følger arbejdsydelserne udført af de pågældende ansatte. pen-

sionsbidrag indbetales løbende på medarbejdernes pensions-

ordninger og udgiftsføres i resultatopgørelsen – bortset fra to 

kontrakter, hvor den kapitaliserede værdi af det afgivne pen-

sionstilsagn er hensat. 

Hensatte forpligtelser

Hensatte forpligtelser omfatter blandt andet hensættelser til  

tab på garantier, hensættelser på tabsgivende kontrakter og 

retssager mv. Finansielle garantier indregnes første gang til 

dagsværdi, der typisk svarer til den modtagne garantipræmie. 

Efterfølgende måles garantier til den højeste værdi af henholds-

vis den modtagne garantipræmie amortiseret over garanti-

perioden og en eventuel hensættelse til tab.

der indregnes en hensættelse vedrørende en garanti eller tabs-

givende kontrakt, hvis det er sandsynligt, at garantien eller 

kontrakten vil blive effektueret, og hvis forpligtelsens størrelse 

kan opgøres pålideligt. Hensatte forpligtelser baseres på ledel-

sens bedste skøn over forpligtelsernes størrelse. Ved målingen 

af hensatte forpligtelser foretages tilbagediskontering, hvor det 

er væsentligt.  

Finansielle forpligtelser

Indlån, udstedte obligationer, efterstillede kapitalindskud og 

gæld til kreditinstitutter mv. indregnes ved lånoptagelse til det 

modtagne provenu efter fradrag af afholdte transaktionsom-

kostninger. 

Efterfølgende sker måling af indlån, udstedte obligationer, 

efterstillede kapitalindskud og gæld til kreditinstitutter mv., der 

ikke er repoforretninger til amortiseret kostpris ved anvendelse 

af ”den effektive rentes metode”, således at forskellen mellem 

nettoprovenu og nominel værdi indregnes i resultatopgørelsen 

under renteudgifter over låneperioden.

Øvrige forpligtelser måles til nettorealisationsværdi.

Aktiver bestemt for salg

aktiver bestemt for salg omfatter materielle aktiver og afhæn-

delsesgrupper, som besiddes bestemt for salg. aktiver klassifi-

ceres som ”bestemt for salg”, når deres regnskabsmæssige 

værdi primært vil blive genindvundet gennem salg inden for 12 

måneder i henhold til en formel plan frem for gennem fortsat 

anvendelse. aktiver eller afhændelsesgrupper, der er bestemt 

for salg, måles til den laveste værdi af henholdsvis den regn-

skabsmæssige værdi og dagsværdien med fradrag af salgsom-

kostninger. der afskrives og amortiseres ikke på aktiver fra det 

tidspunkt, hvor de klassificeres som ”bestemt for salg”.  
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tab ved værdiforringelse, som opstår ved den første klassifika-

tion som ”bestemt for salg”, og gevinster eller tab ved efterføl-

gende måling til laveste værdi af henholdsvis den regnskabs-

mæssige værdi og dagsværdi med fradrag af salgsomkostnin-

ger indregnes i resultatopgørelsen under de poster, de vedrører. 

Skatter 

der er tvungen sambeskatning af danske koncernselskaber. 

Sydbank-koncernen har ikke tilvalgt international sambeskat-

ning. Sydbank a/S er udpeget som administrationsselskab for 

sambeskatningsenheden. Selskabsskat af sambeskatnings-

indkomsten fordeles fuldt ud ved betaling af sambeskatnings-

bidrag mellem de danske koncernselskaber. Årets skat, der 

omfatter skat af årets skattepligtige indkomst, regulering af 

udskudt skat samt regulering af tidligere års skat, indregnes i 

resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets 

resultat, og direkte i egenkapitalen med den del, der kan hen-

føres til posteringer direkte i egenkapitalen. 

aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat ind-

regnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige 

indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligtige ind-

komster samt for betalte acontoskatter.

Udskudt skat hensættes baseret på den balanceorienterede 

gældsmetode og omfatter midlertidige forskelle mellem regn-

skabsmæssige og skattemæssige værdier i de enkelte kon-

cernselskabers balancer samt fremførbare skattemæssige 

underskud, der forventes realiseret. Udskudt skat hensættes 

endvidere til dækning af genbeskatning af tidligere skattemæs-

sigt fratrukne underskud i den udenlandske dattervirksomhed, 

der er udtrådt af sambeskatningen. beregning af udskudt skat 

sker på baggrund af gældende skatteregler og skattesatser på 

balancetidspunktet.

Ændringen i udskudt skat som følge af ændrede skattesatser 

er indregnet i resultatopgørelsen.

Pengestrømsopgørelse

pengestrømsopgørelsen viser pengestrømme opdelt på drifts-, 

investerings- og finansieringsaktivitet samt likvider ved årets 

begyndelse og slutning. pengestrømsopgørelsen præsenteres 

efter den indirekte metode med udgangspunkt i resultat før skat.

Likviditetsvirkningen af køb og salg af virksomheder vises 

separat under pengestrømme fra investeringsaktivitet. I penge-

strømsopgørelsen indregnes pengestrømme vedrørende købte 

virksomheder fra overtagelsestidspunktet, og pengestrømme 

vedrørende solgte virksomheder indregnes frem til overdragel-

sestidspunktet.

pengestrømme fra drift opgøres som årets nettoresultat før 

skat reguleret for ikke-kontante driftsposter, betalte skatter 

samt ændring i driftskapital.

pengestrømme fra investeringer omfatter køb og salg af mate-

rielle aktiver samt kapitalandele i virksomheder.

pengestrømme fra finansiering omfatter betalt udbytte samt 

bevægelser i egenkapital, efterstillede kapitalindskud og 

udstedte obligationer.

Likvider omfatter kassebeholdning og anfordringstilgodehaven-

der hos centralbanker, fuldt ud sikre og likvide anfordringstil-

godehavender i kreditinstitutter samt ubelånte indlånsbeviser.

Segmentoplysninger

der gives oplysninger på forretningsområder, der udgør det  

primære rapporteringsformat, og geografiske segmenter, der 

udgør det sekundære rapporteringsformat. Segmenterne følger 

koncernens risici samt den ledelsesmæssige og interne økono-

mistyring. Segmentoplysningerne er udarbejdet i overensstem-

melse med koncernens anvendte regnskabspraksis.

Segmentindtægter og -omkostninger samt segmentaktiver og 

-forpligtelser omfatter de poster, der direkte kan henføres til det 
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enkelte segment, samt de poster, der kan allokeres til det 

enkelte segment på et pålideligt grundlag. Ikke-allokerede 

poster omfatter primært indtægter og omkostninger vedrøren-

de koncernens administrative funktioner, indkomstskatter mv.

Kommende standarder og fortolkningsbidrag

International accounting Standards board (IaSb) har udsendt 

en række ændringer af de internationale regnskabsstandarder 

(IaS og IFrS) og fortolkningsbidrag (IFrIC), der ikke er obliga-

toriske for Sydbank-koncernen ved udarbejdelsen af årsrap-

porten for 2008. Sydbank-koncernen forventer at implementere 

de nye regnskabsstandarder og fortolkningsbidrag, når de bli-

ver obligatoriske i 2009 henholdsvis 2010. bortset fra neden-

stående forventes ingen af de nye standarder eller fortolknings-

bidrag at få indflydelse på koncernens fremtidige regnskabsaf-

læggelse. 

IFrS 8 ”driftssegmenter” vedrørende oplysninger om segmen-

ter gælder for regnskabsår, der påbegyndes 1. januar 2009 

eller senere. Standarden får alene betydning for præsentation 

af koncernens segmenter og ikke på indregning og måling i 

årsrapporten. I henhold til den nye standard skal der ikke læn-

gere præsenteres oplysninger for både forretningsorienterede 

og geografiske segmenter, men alene gives oplysninger, såle-

des som ledelsen rapporterer og styrer koncernen internt. 

dette medfører, at oplysningerne om koncernens geografiske 

segmenter fra og med 2009 ikke bliver præsenteret.

IaS 23 (ajourført 2007) ”Låneomkostninger” gælder for regn-

skabsår, der påbegyndes 1. januar 2009 eller senere. Ændrin-

gen, som endnu ikke er godkendt af EU, medfører at låneom-

kostninger pådraget i forbindelse med fremstilling og klargøring 

af aktiver, skal aktiveres som en del af anskaffelsessummen for 

de aktiver, som ikke indregnes til dagsværdi. Standarden for-

ventes ikke at få væsentlig beløbsmæssig effekt.

IaS 1-ændringen (ajourført 2007) benævnt ”præsentation af 

årsregnskaber: Ændringer til præsentationen i regnskabet” 

gælder for regnskabsår, der påbegyndes 1. januar 2009 eller 

senere. Stand arden, som endnu ikke er godkendt af EU, regu-

lerer præsentationen af resultat og balance, herunder indtægter 

og udgifter, som ikke indregnes i resultatopgørelsen. 

Standarden vil i mindre omfang ændre præsentationen i regn-

skabet. 

IFrS 3 (ajourført 2007) ”Virksomhedssammenslutninger”   

(og den samtidige ajourføring af IaS 27 ”koncernregnskaber  

og separate årsregnskaber”) gælder for regnskabsår, der påbe-

gyndes 1. juli 2009 eller senere. Standarderne, som endnu ikke 

er godkendt af EU, regulerer den regnskabsmæssige behand-

ling af virksomhedsovertagelser og minoritetsinteresser. 

Ændringerne vil alene få effekt på eventuelle virksomhedsover-

tagelser foretaget efter 1. januar 2010. det forventes, at de tek-

niske justeringer til overtagelsesmetoden ikke vil få betydning 

for regnskabsaflæggelsen.


