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1 Indledning og problemstilling

1.1 Indledning

Den finansielle stilling er meget vigtig. Den danner grundlag for vurderingen af regnskabsaflæggeren.

Aktiverne og forpligtelserne indgår i den finansielle stilling, hvorfor de tiltrækker meget

opmærksomhed fra kapitalindskydere og øvrige interessenter. De indgår i beregningen af nøgletal, der

indgår som covenants1 i låneaftaler med kapitalindskydere og som en hjælp til generel vurdering af

regnskabsaflæggeren.

I takt med den øgede kompleksitet i erhvervslivet og større krav til regnskabsaflæggernes performance

og finansielle stilling, øges incitamentet til at benytte alle parametre for at gøre virksomheden attraktiv

over for kapitalindskydere. Finansiel leasing2 skal indregnes i balancen og er karakteriseret ved, at alle

væsentlige risici og fordele forbundet med det leasede aktiv overgår til leasingtager. Operationel leasing

skal ikke indregnes i balancen og er defineret som leasingaftaler, der ikke er finansielle. Brugen af

operationel leasing som en finansieringskilde muliggør at regnskabsaflæggere får afkast fra aktiver,

som ikke fremgår af balancen. Dette medfører, at den finansielle rapportering er mindre sammenlignelig

med regnskabsaflæggere, der har finansieret deres aktiver på anden måde end ved operationel leasing.

Den skævvridning, der er i den finansielle rapportering, ved at operationel leasing ikke skal indregnes i

balancen, er blevet kraftigt kritiseret. Samtidig er der tilfælde af inkonsistens mellem flere

regnskabsstandarder og en væsentlig forskel på regnskabsreguleringen i USA, der generelt er meget

regelbaseret og i IFRS-regi, som er mere principbaseret. Derfor har standardudstederen IASB

(International Accounting Standards Board) og det amerikanske modstykke FASB (Financial

Accounting Standards Board) indgået en aftale om at harmonisere regnskabsaflæggelsen gennem et

større konvergensprojekt. Retningslinjerne og formålet for konvergensprojektet er nedskrevet i et

Memorandum of Understanding3.

Fundamentet for deres arbejde med at udvikle en ny regnskabsstandard er den fælles begrebsramme,

der er under udvikling. Begrebsrammen redegør for de grundlæggende principper og målsætningen med

finansiel rapportering og kan kaldes for den finansielle rapporterings grundlov. Derefter revurderes et

større antal regnskabsstandarder, herunder de eksisterende regnskabsstandarder for leasing IAS 17

Leases og SFAS 13 Accounting for Leases. Standardudstederne har ikke til hensigt at opdatere de

gældende regnskabsstandarder, men den regnskabsmæssige behandling af leasing skal revurderes

1 Krav til finansiel performance for at opretholde sine kreditfaciliteter, ofte affattet i et lånedokument med en bank som
kapitalindskyder
2 I USA kaldes finansiel leasing for ’Capital Lease’
3 http://www.iasb.org/Current%20Projects/Memorandum%20of%20Understanding%20with%20the%20FASB.htm
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fundamentalt i fuld overensstemmelse med den nye fælles begrebsramme, herunder implicit den

formueorienterede regnskabsteori.

Resultatet af projektet om leasing forventes at medføre en ændret regnskabsmæssig behandling. Mange

regnskabsaflæggere benytter sig af operationel leasing, hvorfor disse er påvirkede af projektets

udmunding i en eventuel ny regnskabsstandard.

Der er overordnet set nogle enkelte og letforståelige incitamenter til at indgå operationelle

leasingaftaler:

1. ’Window dressing’ dvs. pyntning af regnskaberne ved at der er aktiver til rådighed for driften,

som ikke tynger balancen

2. Likviditetsfremskaffelse og som en generel finansieringsform

3. Fleksibilitet ved at det er nemmere at kontrollere aktivmassen, idet leasingaftaler generelt er

mere fleksible end kreditfinansierede køb

Incitamentet om pyntning af regnskaberne fjernes, og dette vil alt andet lige afføde en stor interesse for

de regnskabsaflæggere, der har indgået operationelle leasingaftaler med dette for øje. De

regnskabsaflæggere, der har indgået aftalerne med de andre incitamenter, må også forventes at vise

interesse for projektet, dog muligvis ikke i samme grad.

Forfatternes bidrag til hovedopgaven fremgår af bilag 1.

1.2 Problemformulering

Problemformuleringen vil danne grundlag for resten af opgavens opbygning og emnets behandling.

Hvad er formålet med diskussionspapiret om leasing, og hvilke ændringer vil diskussionspapiret

medføre, såfremt det implementeres i praksis for regnskabsaflæggere såvel som interessenter?

Hovedspørgsmålet vil forsøges belyst gennem nedenstående undersøgelsesspørgsmål:

Formålet med diskussionspapiret (Kapitel 2)

 Hvad er formålet med publikationen af diskussionspapiret?

 Er formålene med publikationen af diskussionspapiret opnået?
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Indholdet af diskussionspapiret (Kapitel 3)

 Hvad er de centrale emner i diskussionspapiret?

 Hvordan vurderes diskussionspapirets indhold ud fra de bagvedliggende argumenter og

begrebsrammen under udarbejdelse, herunder eventuelle svagheder i diskussionspapiret?

 Hvordan vurderes FASBs og IASBs divergerende holdninger ud fra de foreløbige resultater af

det igangværende projekt omkring en begrebsramme og rationalerne bag diskussionspapiret?

Leasingsurvey (Kapitel 4)

 Hvilke regnskabsmæssige konsekvenser har den forventede nye regnskabsstandard for

virksomheder noteret i Danmark?

 Hvilke virksomheder vil blive påvirket af den forventede nye regnskabsstandard og hvilke

afledte konsekvenser kan der forventes?

Konsekvensanalyse for NORDEN (Kapitel 5)

 Hvad vil den forventede nye regnskabsstandards påvirkning være på NORDEN?

Interessentanalyse (Kapitel 6)

 Hvad er regnskabsaflæggernes og deres interessenters holdninger til diskussionspapiret?

1.3 Problemafgrænsning

For at opgaven ikke bliver for omfattende, er det fundet nødvendigt at afgrænse den behandlede

problemstilling fra resten af problemfeltet, for at sikre et korrekt og fyldestgørende fokus.

Der afgrænses fra følgende, som ikke inkluderes i denne hovedopgave:

 Årsregnskabsloven og andre nationale reguleringsformer, som andre love og

Regnskabsvejledninger. Grunden til afgrænsningen er, at fundamentet for de forskellige

reguleringsformer tidligere har været ens og forhåbentlig tilnærmes hinanden i fremtiden. Det er

for hovedopgaven derfor mest aktuelt og effektivt at inddrage en reguleringsform væsentligt.

 Diskussionspapiret henviser til andre regnskabsstandarder end IAS 17 Leases, igangværende

projekter og fortolkningsbidrag, disse og andre IFRS’er og IAS’er vil ikke blive inddraget,

medmindre det findes nødvendigt at medtage disse for at belyse en problemstilling eller et

forhold fyldestgørende. Disse er sporadisk inkluderet i visse analyseafsnit.
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 Opgavens målgruppe er regnskabsaflæggere og deres vigtigste interessenter, herunder

regnskabsbrugere. Andre målgruppers ønsker og behov er ikke inkluderet eksplicit i

besvarelsen.

 Konsekvensanalysen fokuserer på en virksomhed, som har mange ikke-indregnede aktiver,

og/eller som i høj grad benytter sig af leasingarrangementer, herunder særligt shipping-

virksomheder.

 Med undtagelse af diskussionspapirets forslag til klassifikation af afskrivninger og

renteomkostninger vedr. leasing, som påvirker EBITDA, vil præsentation, oplysningskrav,

klassifikation o.lign ikke blive behandlet, da det er fundet for omfattende at medtage disse

forhold i opgaven.

 Den praktiske implementering hos regnskabsaflæggere, her specielt en evt. ændring af

forretningsgange vil ikke blive inkluderet.

 Der fokuseres primært på leasingtager, ikke leasinggiver, hvilket ligger i tråd med

diskussionspapiret. Dette kan give nogle usikkerheder i analysen, da fx NORDEN har subleases

(indleasing og efterfølgende udleasing af samme aktiv).

 Konsekvenser på andre fagområder, herunder skattemæssige problemstillinger.

 Der afgrænses fra mange af de underliggende problemstillinger, som diskussionspapiret

medfører, herunder bl.a. Sale and Leaseback transaktioner, udvinding af råstoffer og

investeringsejendomme. Det er fundet for omfattende at forsøge at behandle alle mindre nuancer

i diskussionspapiret.

 FASB vil blive inkluderet i nødvendigt omfang, men det skal bemærkes, at opgavens hovedvægt

lægges på IASB grundet regelsættets større betydning for danske selskaber.

 Konvergensprojektet omkring den nye begrebsramme inkluderes i relevant omfang, men

detailproblemstillinger involveres ikke

De nævnte afgrænsninger er ikke udtømmende set i forhold til emnets problemfelt. Der vil under

opgaven løbende og implicit blive afgrænset yderligere. Det vurderes, at afgrænsningerne snævert set

ikke vil påvirke konklusionerne nævneværdigt, men det kan ikke afvises, at afgrænsningerne muligvis

ville have givet et andet perspektiv på tingene i nogle situationer og/eller andre konklusioner.

1.4 Metode og opgavestruktur

Formålet med dette afsnit er at give læser en forståelse for, hvilke metoder der er anvendt til besvarelse

af hovedopgavens problemstilling. Metodevalget er afgørende for den måde data, som indgår i opgaven,



vil blive behandlet. Opgavens struktur baseret på problemformulerin

illustreret for at give et overblik.

1.4.1 Opgavestruktur

Kapitlerne vil blive indledt med en kort introduktion og blive rundet af med delkonklusioner

undtagelse af kapitel 1 Indledning, kapitel 7 Hovedkonklusion og kapitel 8 A

De afsluttende kommentarer inkluderes ikke eksplicit i hovedkonklusionen.

Opgavens struktur er skitseret i nedenstående figur

forklares kort:

Figur 1.1 - Opgavens struktur, kilde: egen tilvirkning

1.4.1.1 Indledning og problemstilling (Kapitel 1)

Kapitlet vil redegøre for de indledende metodevalg

behandling af data og pålideligheden af de dragne konklusioner.

Indledningen starter med at forklare

tilgange til den opstillede problemstilling. For at sikre en dybdegående behandling af problemstillingen

følger en afgræsning fra beslægtede problemer, der vurderes som mindre centrale for behan

leasingemnet. Derefter følger afsnit

og hvilke målgrupper hovedopgaven henvender sig til. Kapitlet vil vise retningen for resten af opgaven.

HD (R) Hovedopgave decembe

Opgavens struktur baseret på problemformuleringen vil indledningsvist

Kapitlerne vil blive indledt med en kort introduktion og blive rundet af med delkonklusioner

kapitel 1 Indledning, kapitel 7 Hovedkonklusion og kapitel 8 Afsluttende kommentarer

inkluderes ikke eksplicit i hovedkonklusionen.

Opgavens struktur er skitseret i nedenstående figur, og de for opgaven relevante kapitlers formål

tilvirkning

Indledning og problemstilling (Kapitel 1)

redegøre for de indledende metodevalg, da disse er afgørende for hovedopgavens

behandling af data og pålideligheden af de dragne konklusioner.

Indledningen starter med at forklare bevæggrundene for, at dette emne behandles

tilgange til den opstillede problemstilling. For at sikre en dybdegående behandling af problemstillingen

følger en afgræsning fra beslægtede problemer, der vurderes som mindre centrale for behan

leasingemnet. Derefter følger afsnit, som forklarer den brugte metode, kritikken af de anvendte kilder

og hvilke målgrupper hovedopgaven henvender sig til. Kapitlet vil vise retningen for resten af opgaven.
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gen vil indledningsvist blive

Kapitlerne vil blive indledt med en kort introduktion og blive rundet af med delkonklusioner, med

fsluttende kommentarer.

de for opgaven relevante kapitlers formål

da disse er afgørende for hovedopgavens

at dette emne behandles, og der formuleres

tilgange til den opstillede problemstilling. For at sikre en dybdegående behandling af problemstillingen

følger en afgræsning fra beslægtede problemer, der vurderes som mindre centrale for behandlingen af

som forklarer den brugte metode, kritikken af de anvendte kilder,

og hvilke målgrupper hovedopgaven henvender sig til. Kapitlet vil vise retningen for resten af opgaven.
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1.4.1.2 Formålet med diskussionspapiret (Kapitel 2)

Kapitlets formål er at redegøre for diskussionspapirets grundlag og formålet med publikationen af det.

Dette vil give læseren en grundigere introduktion til behovet for en ny regnskabsstandard om leasing.

Dette gøres ved at anlægge en primært deskriptiv tilgang til emnebehandlingen. Der bliver redegjort for

flere af de vigtige grunde, der kan findes i selve diskussionspapiret og Observer Notes op til udstedelsen

i marts 2009, specielt april og juli 2006 er vigtige. Herefter vurderes det, hvorvidt de identificerede

formål med projektet er opnåede.

1.4.1.3 Indholdet af diskussionspapiret (Kapitel 3)

Kapitlet skal give læseren en introduktion til de væsentligste dele af diskussionspapirets indhold,

herunder en sammenligning med IASBs regnskabsstandard IAS 17 Leases. Indholdet inkluderer flere

divergerende holdninger mellem standardudstederne IASB og FASB. Indholdet analyseres ud fra de

underliggende argumenter og dele af den forventede begrebsramme, som skal danne fundamentet for

IASBs og FASBs regnskabsstandarder. Under analysen inddrages de identificerede formål fra kapitel 2

med diskussionspapiret indirekte. Indholdet og de divergerende holdninger holdes op i mod de

kvalitative egenskaber med henblik på en vurdering af disse. Kapitlet vil lægge fundamentet for de

efterfølgende kapitler.

1.4.1.4 Leasingsurvey (Kapitel 4)

Kapitlet skal ud fra kapitel 3 redegøre for konsekvenserne af diskussionspapirets implementering for

IFRS regnskabsaflæggere børsnoteret på NasdaqOMX’s LargeCap og MidCap indeks, samt om nogle

brancher bliver specielt påvirket af dette. Dette vil undersøges med et leasingsurvey, hvor årsrapporterne

for ovenstående børsnoterede selskaber gennemgås. Leasingsurveyet vil muliggøre en mere intuitiv

forståelse af formålet med at indregne off-balance-sheet forpligtelser og aktiver samt følgerne af

diskussionspapirets implementering gennem anvendelse af grafer.

1.4.1.5 Konsekvensanalyse (Kapitel 5)

Kapitlet vil med afsæt i kapitel 3 vise, hvilke konsekvenser diskussionspapiret har for den enkelte

regnskabsaflæggeres regnskab i en mere detaljeret grad end leasingsurveyets belysning af emnet. Der er

udarbejdet en konsekvensanalyse af diskussionspapirets konsekvenser på casevirksomheden NORDEN,

som vil analyseres nærmere. NORDEN er udvalgt på baggrund af leasingsurveyet, hvor det fremgik, at

NORDEN havde væsentlige operationelle leasingforpligtelser. Ved at benytte NORDEN som

casevirksomhed vil vi herved få belyst diskussionspapirets konsekvenser tydeligt.
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1.4.1.6 Interessentanalyse (Kapitel 6)

Kapitlet har til formål at redegøre for interessenternes holdninger til diskussionspapirets forslag. Dette

er en central del af opgaven, da der er tale om en praktisk orienteret hovedopgave med udgangspunkt i

et teoretisk diskussionspapir. Dette har en særlig relevans da selve den finansielle rapportering retter sig

mod at skulle være nyttig over for interessenterne, herunder kapitalindskydere. Kapitlet tager en

analytisk tilgang til de informationer, der kan indhentes til opgavebesvarelsen, herunder referaterne fra

interviews med kapitalindskydere som Nordea og Danske Bank og gennemgang af comment letters, der

tilkendegiver IASBs og FASBs interessenters holdninger som regnskabsaflæggere og -brugere.

1.4.2 Opstilling af problemformulering og problemstilling

Ved opstillingen af problemformuleringen, som har den overordnede problemstilling som grundlag, er

der brugt den syntetiske metode. Dette betyder, at der for at afklare problemstillingen opstilles et

overordnet spørgsmål, som hovedopgaven skal sigte mod at besvare. Besvarelsen af det overordnede

spørgsmål sker gennem opstillingen og behandlingen af udvalgte underspørgsmål, der referer til det

overordnede spørgsmål.

Et alternativ til denne videnskabelige metode er den analytiske metode, hvor der opstilles hypoteser,

som efterprøves ud fra indsamlede data. Fravalget af den analytiske metode skyldes, at der er tale om et

nyt og ubehandlet fagligt område, hvor en afprøvning af hypoteser i praksis vil være meget kompliceret,

da publikationen endnu ikke er færdigbehandlet, vedtaget eller implementeret. Ordet analytisk metode

skal ikke forveksles med ordet analyse, som betyder undersøgelse eller opløsning af analyseobjektet i

dets bestanddele4. Der er en forskellig brug af disse to ord i afsnit 1.4.1 om opgavens struktur og

nærværende afsnit.

1.4.3 Undersøgelsesformål

Hovedopgaven tager en eksplorativ/problemidentificerende indgangsvinkel til emnet, som giver

anledning til en dybere behandling af emnet, som ender ud i formuleringen af forklarende og til dels

normative behandlinger af emnet, hvor forfatternes holdninger til behandlingen af problemstillingen

tilkendegives.

Der arbejdes normalt med 5 niveauer i undersøgelsens formål med niveau 1 som det mest uddybende5:

1. Interventionsorienterede

2. Problemløsende / Normative

4 Politikens Retskrivning- og Betydningsordbog, 2. bogklubudgave, 1. oplag, 2000, side 46
5 Andersen, Ib: Den Skinbarlige Virkelighed, 3. udgave, side 23
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3. Forklarende / Forstående

4. Eksplorative / Problemidentificerende / Diagnosticerende

5. Beskrivende

1.4.4 Undersøgelsesdesign

Der er en udbredt opfattelse af, at undersøgelser, som baserer sine konklusioner på kvantitative data, er

mere retvisende og objektive i deres behandling af deres problemstilling, end undersøgelser baseret på

kvalitative data6.

Kvalitative data er mere intuitivt nemme at forstå for en læser, da de ofte baserer sig på sekundære data

som interviews og allerede behandlede primære data.

I denne hovedopgave benyttes der primært kvalitative data, da der er en naturlig begrænsning i

mængden af kvantitative data omkring problemstillingen, idet emnet er forholdsvis nyt.

Data indsamlingen beskrives nærmere i afsnit 1.6 Kildekritik og Dataindsamling.

1.4.5 Teori og empiri

Der tages udgangspunkt i den regnskabsmæssige teori for at danne fundamentet for den videre

behandling af problemstillingen. Hovedparten af opgaven vil blive baseret på den tilgængelige empiri

inden for regnskabsvæsen, herunder offentligt tilgængelige årsrapporter og den eksisterende litteratur.

1.4.6 Udvælgelse af årsrapporter

Til analyse af diskussionspapirets indvirkning på danske selskaber, som anvender IFRS som

begrebsramme har vi valgt, at bruge årsrapporter for selskaberne noteret på OMX Copenhagen

LargeCap og MidCap. Vi har i denne forbindelse frasorteret de finansielle selskaber grundet deres

kompleksitet og aktivitet som leasinggiver.

Svagheden ved at udvælge på denne måde er at disse årsrapporter ikke er repræsentative for den

population de skal repræsentere7, nemlig samtlige regnskabsaflæggere som anvender IFRS som

begrebsramme. I mangel af bedre alternativer har vi dog udvalgt disse årsrapporter, da vi mener de giver

en generel indsigt i hvordan børsnoterede selskaber i Danmark påvirkes af diskussionspapiret.

En statistisk korrekt udvælgelse ville kunne medføre, at man kunne udtale sig om den samlede

population af årsrapporter, hvori stikprøven var blevet udvalgt, ved en statistisk ekstrapolation.

6 Andersen, Ib: Den Skinbarlige Virkelighed, 3. udgave, side 47
7 Andersen, Ib: Den Skinbarlige Virkelighed, 3. udgave, side 106
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1.4.7 Kildehenvisninger

Hvor det vurderes relevant, er der indsat fodnoter nederst på de pågældende sider, som refererer til

oplysningen eller postulatet til en kilde8. Fodnoterne er fortløbende nummereret.

Som bilag til hovedopgaven er der bagerst i opgaven en litteratur- og kildeliste.

1.5 Målgruppe

Hovedopgavens primære målgrupper er regnskabsaflæggere og regnskabsbrugere i Danmark, samt

andre af deres interessenter. At regnskabsbrugere som kapitalindskydere er den primære målgruppe

ligger i tråd med, at disse også er i fokus i IASBs begrebsramme. Hovedopgaven vil også kunne tjene

som inspiration for andre studerende på CBS. Censor og vejleder er naturligvis også en del af opgavens

målgruppe. Målgruppen forventes at være regnskabskyndige samt have indsigt i den grundlæggende

terminologi.

1.6 Kildekritik og dataindsamling

Dataindsamlingsteknikkerne brugt under behandlingen af problemstillingen er en kombination af

primære og sekundære data9.

Besvarelsen af opgaven vil så vidt muligt baseres på de primære kilder og noterne fra

bestyrelsesmøderne, da disse vurderes at give det bedste grundlag. Hvor der er anvendt sekundære data,

er disse behandlet med en professionel skepsis.

Informationsindsamlingen rækker ud over det normale pensum for faget Eksternt Regnskab på CBS.

Dette er blevet vurderet nødvendigt ud fra en vurdering af emnets behandling i den ellers foreliggende

litteratur.

Dataindsamlingen til brug for opgavens udfærdigelse er stoppet i oktober 2009. Det er vigtigt at

bemærke at observer notes uploades med nogle måneders forsinkelse.

1.6.1 Primære data

Som primære data benyttes interviews af fagkyndige personer i branchen, disse er indsamlet personligt

af forfatterne til hovedopgaven. Formålet med interviewene er at få en dybere forståelse for

problemstillingen fra personer, som har praktisk erfaring og indsigt i emnet i højere grad end

opgaveforfatterne. Dette vil kunne medvirke til at øge den praktiske anvendelighed af opgaven, frem for

at det alene bliver en teoretisk behandling af en ny tilgangsvinkel til leasing. Som interviewteknik

8 Andersen, Ib: Den Skinbarlige Virkelighed, 3. udgave, side 240
9 Andersen, Ib: Den Skinbarlige Virkelighed, 3. udgave, side 151
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benyttes delvist strukturerede interviews, hvor der på basis af forfatternes foreløbige informationer

udarbejdes en punktliste for de emner, som skal behandles under interviewet. Styrkerne ved denne

dataindsamlingsteknik er, at der inkluderes ekspertviden og bredere orienterede svar, da

svarmulighederne ikke er indsnævret af eksempelvis et spørgeskema. Herudover giver denne teknik

mulighed for at stille uddybende spørgsmål. Svaghederne ved denne dataindsamlingsteknik er, at der er

foretaget en subjektiv udvælgelse af de ønskede respondenter. Yderligere er der risikoen/den positive

mulighed for, at respondenterne svarer ud fra fx, hvad der er teoretisk korrekt eller praktisk anvendeligt

og dermed giver et mere snævert svar på behandlingen af emnet. Interviewets delvise strukturering vil

kunne medføre at der bruges tid på emner, der er mindre væsentlige for opgaven, end hvad der var

intentionen. Dette vil kunne give nogle skæve eller subjektive data, som risikerer at blive indarbejdet i

besvarelsen. Der er tale om et surveystudie10.

Ved udelukkende at interviewe folk i bankerne, er der yderligere en risiko for at vi ikke får dækket

regnskabsbrugers holdninger til diskussionspapiret fuldstændigt, idet regnskabsbrugere i form af

kapitalindskydere typisk også kan være investorer og leverandører. Ydermere er de interviewedes

holdning ikke repræsentativ for samtlige bankers holdning. Vi mener dog at kapitalindskydere, uagtet

om det er banker eller investorer, har tilnærmelsesvis samme behov for information før en investering.

På denne baggrund er det vores vurdering at interviews med bankerne kan bruges til at beskrive

regnskabsbrugers generelle holdning til diskussionspapiret. Det skal dog nævnes at der i kapitel 6 er et

separat afsnit, hvor leverandører og investorers informationsbehov i den finansielle rapportering

behandles.

Som andre primære data, indgår gældende regler i form af IASBs begrebsramme og

regnskabsstandarder samt udkast i form af det omhandlede diskussionspapir. Disse data anses som

værende objektive, baseret på IASBs uafhængighed som ejet af en selvejende fond IASCF.

1.6.2 Sekundære data

Som sekundære data11 benyttes litteratur udarbejdet af andre forfattere, herunder bøger, artikler fra

tidsskrifter, årsrapporter, comment letters og Observer Notes fra bestyrelsesmøderne i IASB.

Comment letters rettet mod diskussionspapiret vurderes som værende særdeles subjektive. Det virker

umiddelbart som om, at argumentation er blevet forvredet for at understøtte en på forhånd ønsket

konklusion. Der kan også drages den påstand, at interessenter med negative holdninger er mere

tilbøjelige til at give deres holdninger til kende, end interessenter med positive eller neutrale holdninger,

hvorfor forfatterpopulationen ikke kan antages at være repræsentativ for regnskabsbrugerne etc. Det er

10 Andersen, Ib: Den Skinbarlige Virkelighed, 3. udgave, side 109
11 Andersen, Ib: Den Skinbarlige Virkelighed, 3. udgave, side 158
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muligvis lidt tidligt at give en sådan kildekritik, men dette er vurderet nødvendigt, og der henvises til

interessentanalysen for eksemplificering.

Årsrapporter er aflagt efter gældende praksis, hvormed flere af de nødvendige informationer muligvis

ikke vil være til stede for analysen i hovedopgaven. Bøger, årsrapporter mv. er alle kendetegnede ved til

en vis grad at være subjektive på trods af krav til, at gengivelse af fakta/informationerne skal være

troværdigt repræsentative for det, de forsøger at gengive.

Styrkerne ved sekundære data er, at de er lettilgængelige, også for folk uden for forskningsmiljøerne.

Desuden er det ofte tilfældet, at forfatterne til de sekundære data er fagligt kompetente i hvert fald inden

for samfundsvidenskaben hvor regnskabsvæsen hører til. Svaghederne, er at forfatterne til de sekundære

data muligvis ikke har gjort nok ud af deres egen dataindsamling og derfor baserer deres konklusioner

på et mangelfuldt grundlag. Yderligere er der risikoen for, at forfatterne er subjektive og ikke fagligt

kompetente inden for det behandlede emne. En yderligere svaghed ved de sekundære data er, at

årsrapporterne, som behandles i denne opgave, ikke aflægges efter bestemmelserne i diskussionspapiret,

hvorfor datagrundlaget, som de skal udgøre, ikke er fuldstændigt til de efterfølgende analyser. Der skal

derfor gøres nødvendige forudsætninger i de efterfølgende analyser.

Vi mener, at vi samlet set har anvendt mange forskellige kompetente kilder i vores dataindsamling, og

på denne baggrund har fået et nuanceret og korrekt billede af de forhold som vi beskriver og analyserer.



2 Formålet med diskussionspapiret

Kapitlets formål

Kapitlets formål er at redegøre for diskussionspapirets grundlag og formålet med publikationen af det. Dette vil give læseren
grundigere introduktion til behovet for en ny
til emnebehandlingen. Der bliver redegjort for flere af de vigtige grunde, der kan findes i selve diskussionspapiret og Obser
op til udstedelsen i marts 2009, specielt april og juli 2006 er vigtige. Herefter vurderes det
projektet er opnåede.

Kapitlets struktur

2.1 Indledning

Standardudstederen IASB afholdt

5. april 2006. På møderne blev det

omkring leasing op, og at dette var bedst som

oplyste, at bestyrelsen havde kapacitetsproblemer, h

ansatte hos IASB og FASB.

For en fuldstændig gennemgang af

undervejs i processen, kan den int

Notes eller se på oversigten i bilag 6

Det skal bemærkes, at FASBs formål

hvilket skyldes, at IASB og FASB grundlæggende har de samme intentioner. Dette er vurderet ud fra de

tilgængelige informationer, bl.a. var

12 www.iasb.org
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Formålet med diskussionspapiret

Kapitlets formål er at redegøre for diskussionspapirets grundlag og formålet med publikationen af det. Dette vil give læseren
grundigere introduktion til behovet for en ny regnskabsstandard om leasing. Dette gøres ved at anlægge en primært deskriptiv tilgang
til emnebehandlingen. Der bliver redegjort for flere af de vigtige grunde, der kan findes i selve diskussionspapiret og Obser

pecielt april og juli 2006 er vigtige. Herefter vurderes det, hvorvidt de identificerede formål med

møde den 28. marts 2006 og det amerikanske modstykke

det noteret, at der var tilslutning til og behov for at tage et projekt

var bedst som samarbejde. Den amerikanske standardudsteder

at bestyrelsen havde kapacitetsproblemer, hvorfor projektet i begyndelsen blev

For en fuldstændig gennemgang af, hvilke overvejelser standardudstederne, specielt IASB, har gjort sig

kan den interesserede læser gå ind på www.iasb.org og downloade Observer

rsigten i bilag 6, hvor der er enkelte oversættelser nederst i bilaget.

formål med dette projekt ikke er behandlet separat i det efterfølgende,

at IASB og FASB grundlæggende har de samme intentioner. Dette er vurderet ud fra de

tilgængelige informationer, bl.a. var møderne i april 2006 og juli 2009 fællesmøder

HD (R) Hovedopgave december 2009
Leasing

Side 16 af 133

Kapitlets formål er at redegøre for diskussionspapirets grundlag og formålet med publikationen af det. Dette vil give læseren en
regnskabsstandard om leasing. Dette gøres ved at anlægge en primært deskriptiv tilgang

til emnebehandlingen. Der bliver redegjort for flere af de vigtige grunde, der kan findes i selve diskussionspapiret og Observer Notes
hvorvidt de identificerede formål med

amerikanske modstykke FASB den

at der var tilslutning til og behov for at tage et projekt

Den amerikanske standardudsteder FASB

vorfor projektet i begyndelsen blev varetaget af

hvilke overvejelser standardudstederne, specielt IASB, har gjort sig

og downloade Observer

er enkelte oversættelser nederst i bilaget.

parat i det efterfølgende,

at IASB og FASB grundlæggende har de samme intentioner. Dette er vurderet ud fra de

i april 2006 og juli 2009 fællesmøder12.

http://www.iasb.org/
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2.2 Due Process Handbook for the IASB

Arbejdsgangen for IASB ved udarbejdelsen af en ny IFRS standard omfatter normalt seks overordnede

trin, hvor trin 1 Setting the agenda er af særlig relevans for denne opgave. Trin 1 indeholder overvejelser

om kriterierne for, hvorvidt emnet skal tilføjes IASBs agenda. Overvejelserne inkluderer indirekte

formål, som IASBs ansatte ønsker emnet skal opfylde13, og er derfor inkluderet i dette kapitel. Trin 3

omhandler udsendelsen af et diskussionspapir og nævner generelle formål med et diskussionspapir,

såsom at indsamle tidlige kommentarer fra interessenter og forklare problemstillingen for omverdenen.

2.3 Observer Notes Formål

Ud fra Observer Notes14 har forfatterne identificeret de væsentligste formål med at igangsætte projektet,

som i væsentlig grad baserer sig på en kritik af de eksisterende regnskabsstandarder.

Måden at behandle leasing på er forskellig afhængig af, om aftalen er operationel eller finansiel, derfor

kan to næsten ens aftaler behandles fundamentalt forskelligt i den finansielle rapportering. Dette anses

ikke for hensigtsmæssigt og skal afhjælpes. Det er også blevet kritiseret af det amerikanske

regnskabstilsyn SEC.

Der mangler indregning af væsentlige leasingforpligtelser i den finansielle rapportering som på

nuværende tidspunkt er ’off balance sheet’. Ændring af dette forventes at øge nytteværdien af den

finansielle rapportering. Samtidig vil det minimere behovet for, at regnskabsbrugere, såsom

kreditvurderingsbureauer og banker, skal lave deres egne korrektioner på basis af noteoplysninger om

leasingforpligtelser.

Leasingaftalers substans (reelle udformning, frem for juridiske formulering) anses som værende vigtige

at afspejle ved indregning i regnskabet, derfor skal muligheden for at strukturere en aftale for at undgå

en uønsket indregning i balancen minimeres.

Det er blevet vurderet, at det er komplekst at vurdere om en aftale er operationel eller finansiel leasing,

hvorfor der et behov for at minimere denne kompleksitet. Derfor skal de subjektive vurderinger fjernes.

De nuværende regnskabsstandarder IAS 17 Leases og SFAS 13 Accounting for Leases tillader

indregning af syntaktiske poster såsom amortisering af en gevinst ved sale and leaseback transaktioner.

Disse er ikke i overensstemmelse med IASBs begrebsramme eller FASBs Con 6 og andre

regnskabsstandarder og igangværende projekter, herunder det fælles konvergensprojekt omkring

udvikling af en ny fælles begrebsramme. Derfor skal den nye regnskabsstandard afhjælpe dette problem.

13 Bilag 4 Due Process Handbook for the IASB
14 Bilag 6
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Ved at gennemføre projektet i samarbejde opnår FASB og IASB en større konvergens mellem de

regnskabsaflæggere, som aflægger efter US GAAP (FASBs regnskabsstandarder) og IFRS/IAS (IASBs

regnskabsstandarder). Forventningen er at nationale standardudstedere vil vise en større tilslutning ved

et fælles projekt.

Det forventes at regnskabsaflæggere pålægges flere omkostninger ved at frembringe informationen og

klargøre den til den finansielle rapportering. Her nævner IASB, at de i deres overvejelser medtager, at

de meromkostninger en regnskabsbruger pålægges kan retfærdiggøres af den øgede nytteværdi

regnskabsbruger får.

2.4 Discussion Paper Formål

Formålet med diskussionspapiret kan udledes af kritikken af den eksisterende regnskabsmodel for

leasing15:

1. Mange regnskabsbrugere vurderer, at operationelle leasingaftaler bør indregnes, hvorfor de

rutinemæssigt korrigerer de indregnede beløb

2. Eksistensen af to meget forskellige modeller medfører, at næsten ens transaktioner kan

behandles meget forskelligt, hvilket sænker sammenligneligheden

3. De eksisterende regnskabsstandarder muliggør struktureringen af transaktioner med henblik

på en ønsket klassifikation af leasingaftaler, som ikke altid er retvisende.

4. Regnskabsaflæggere og revisorer har kritiseret den eksisterende models kompleksitet, specielt

adskillelsen mellem operationelle og finansielle leasingaftaler.

5. Der har været argumenteret for, at den eksisterende model er konceptuelt fejlbehæftet,

specielt:

a. at aktiverne og forpligtelserne ved en operationel leasingaftale passer til

begrebsrammens definitioner, men alligevel ikke indregnes

b. at der er en voksende forskel mellem modellen og andre kontraktuelle arrangementer

6. SEC har tilkendegivet, at der er mangler ved den eksisterende model.

Ud fra ovenstående kan det ses, at formålene passer meget godt med de indledende overvejelser iflg.

Observer Notes, hvilket er forventeligt, da de baserer sig på disse indledende overvejelser og

beslutninger, som bestyrelserne har taget op til udstedelsen.

15
Oversat fra: Leases Preliminary Views Comments to be received by 17 July 2009 pkt. 1.12 – 1.15
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2.5 Sammenfatning af formål

Der er blevet identificeret følgende overordnede formål med udsendelsen diskussionspapiret:

Formål Grundlag

1 Indsamle tidlige kommentarer
Informationsindsamling og vurdering af omkostninger vs.

øget nytteværdi iflg. Due Process Handbook for the IASB

2
Øge nytteværdien af finansiel rapportering for kapitalindskydere

efter begrebsrammens kvalitative egenskaber inden for tærskel-

værdierne: 1. at nytteværdi skal overstige marginalomkostningen

pålagt regnskabsaflægger, og 2. at informationen skal være

væsentlig

IASBs og FASBs konvergensprojekt omkring en ny

begrebsramme

3 Øge intern konsistens
IASBs begrebsramme pkt. 3 (forventes medført i den nye

begrebsramme)

4 Øge ekstern konvergens (ensartethed) IASCF Constitution pkt. 2d

5 Mindske kompleksiteten
Tærskelværdien i begrebsrammen omkring pålagte

omkostninger vs. nytteværdi

Figur 2.1 – Formål med diskussionspapiret, kilde: egen tilvirkning

Der kan argumenteres for, at pkt. 5 er et underpunkt til pkt. 2, men i de gennemgåede Observer Notes

o.lign. er dette blevet fremstillet separat.

2.6 Analyse af formål

2.6.1 Formål 1 Indsamle tidlige kommentarer

Der er mulighed for at uploade comment letters på FASBs og IASBs hjemmesider i forbindelse med

publikationen af Discussion Papers og Exposure Drafts. I tilfældet med det i hovedopgaven omhandlede

diskussionspapir har der været en del interesse for projektet, specielt fra IASBs interessenter, da der er

registreret væsentlig flere comment letters på deres hjemmeside ift. FASBs.

Således er der på IASBs hjemmeside uploadet 300 comment letters16, hvoraf en meget stor del er

kritiske over for projektet, hvilket sandsynligvis hænger sammen med, at de der har en negativ holdning

til diskussionspapiret har et større incitament til at indsende comment letters.

Baseret på antallet af comment letters vurderes det, at diskussionspapiret har opnået sit første formål om

at indsamle kommentarer på standardudstedernes arbejde, som de kan inkludere i deres videre arbejde

med et Exposure Draft.

16 www.iasb.org
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2.6.2 Formål 2 Øge nytteværdien af finansiel rapportering

Vi er enige i meget af den kritik, der har været af den eksisterende regulering på leasingområdet. Det er

derfor som udgangspunkt forfatternes vurdering, at diskussionspapiret er et skridt i den rigtige retning

set fra et teoretisk synspunkt, men der er praktiske problemstillinger, som bør vurderes. Vurderingen af

nytteværdien er foretaget ud fra den forventede begrebsrammes kvalitative egenskaber.

For en dybdegående analyse af nytteværdien henvises der til kapitel 3 og 5.

2.6.3 Formål 3 Øge intern konsistens

Om diskussionspapiret er i overensstemmelse med andre projekter under udarbejdelse er svært at

vurdere, da den forventede udvikling er uvis.

Hvis man vurderer projektet ud fra sit udgangspunkt, nemlig de eksisterende begrebsrammer, vurderes

det, at IASBs og FASBs tiltag er et skridt i den rigtige retning. Her tænkes der på, at niveau 3

Definitioner af elementer i IASBs begrebsramme tolkes mere pragmatisk, da det vurderes, at de

økonomiske fænomener, som udspringer af et leasingarrangement, opfylder definitionerne på elementer

i begrebsrammen.

Niveau 3 tolkes i nogle tilfælde for pragmatisk, da usikre fænomener som forlængelsesoptioner etc. kan

indregnes som en forpligtelse. Yderligere inkluderes nogle økonomiske elementer såsom residual værdi

garantier etc., som har ligheder med afledte finansielle instrumenter og derfor muligvis burde høre ind

under scopet for de pågældende regnskabsstandarder IAS 39 Financial Instruments: Recognition and

Measurement og IAS 32 Financial Instruments: Presentation.

Udskydelsen af behandlingen af leasinggivers indregning, måling og præsentation er også blevet

kritiseret i næsten samtlige comment letters og må også siges at være uhensigtsmæssig, uagtet at

standardudstederne mangler ressourcer. Dette kan medføre, at der vil være to modstridende

regnskabsstandarder, den gamle for leasinggivere og den nye under udarbejdning for leasingtagere.

2.6.4 Formål 4 Øge ekstern konvergens

I vedtægterne for IASB er ekstern konvergens et mål, hvilket også er medtaget i diskussionspapiret. Den

eksterne konvergens med FASB bliver hjulpet på vej af, at det er et fælles projekt, forudsat at

standardudstederne får ensrettet deres uenigheder.

Konvergensen med nationale reguleringsformer må vurderes at blive svækket midlertidigt af den nye

måde at behandle leasing på, da de nationale reguleringsformer ikke ændrer sig øjeblikkeligt ved en

ændring i de internationale regnskabsstandarder. Konvergensen med den danske årsregnskabslov (ÅRL)
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bliver svækket, hvis ikke lovbemærkningerne ændres til, at man som fortolkningsbidrag skal bruge de

p.t. gældende internationale regnskabsstandarder - frem for som nu de gældende ved lovforslagets

vedtagelse (2001-2004). ÅRL bruger i stor udstrækning de internationale regnskabsstandarder fra IASB

(anno 2001-04) som fortolkningsbidrag, hvor ÅRL som rammelov ikke er detaljeret nok. Derfor vil en

ændring i IAS 17 Leases gøre, at de to regnskabsreguleringer bliver mindre sammenlignelige, da ÅRL

vil basere sig på den gamle IAS 17 Leases.

Det må forventes, at politikerne ikke finder det holdbart, at børsnoterede selskaber med flere aflægger

regnskab efter IFRS, og ikke noterede selskaber kun forventes at følge ÅRL’s krav, hvis disse to

reguleringsformer bliver for forskellige. Det vurderes derfor, at formålet forsøges opnået med den nye

behandling af leasing, da det er et fælles projekt med FASB, og i længden må det håbes eller antages, at

ÅRL o.lign. tilnærmes IFRS etc.

2.6.5 Formål 5 Mindske kompleksiteten

Efter at have gennemgået diskussionspapiret og have konverteret nogle årsrapporter til at følge de nye

bestemmelser, er det forfatternes holdning, at den nye måde at behandle leasing på vil øge

kompleksiteten i forbindelse med regnskabsaflæggelsen. Dog er det ikke længere de subjektive

vurderinger omkring klassifikationen i operationel eller finansiel leasing, som vil være komplekse, men

derimod behandlingen af data (som også indeholder mange subjektive skøn) og vurdering af forskellen

mellem en normal servicekontrakt og leasing.

Det vil være misvisende at konkludere, at den nye måde at behandle leasing på ikke er kompleks for

regnskabsaflæggere, da den kræver mange subjektive overvejelser og beregninger som nævnt i de

efterfølgende kapitler. Der argumenteres i Observer Notes for, at ved at fjerne problemet med at

klassificere operationel og finansiel leasing og andre subjektive vurderinger vil regnskabsudarbejdelsen

gøres mindre kompleks. Dette er korrekt, der foreslås bare andre og mere komplicerede regler, hvorfor

der mere elle mindre er status quo. Samtidig nævnes det, at standardudstederne er klar over, at den nye

tilgang indebærer nogle nødvendige (og komplekse) beregninger.

2.7 Delkonklusion

Som nævnt i afsnit 2.5 er formålet publikationen med diskussionspapiret:

1. Indsamle tidlige kommentarer
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2. Øge nytteværdien af finansiel rapportering for kapitalindskydere efter begrebsrammens

kvalitative egenskaber inden for tærskelværdierne: 1. at nytteværdi skal overstige

marginalomkostningen pålagt regnskabsaflægger, og 2. at informationen skal være væsentlig

3. Øge intern konsistens

4. Øge ekstern konvergens (ensartethed)

5. Mindske kompleksiteten

Det er forfatternes vurdering, at diskussionspapirets formål er opnået som følgende:

1. Formål 1 (tidlige kommentarer) er opnået, idet der er modtaget mange tidlige kommentarer.

2. Formål 2 (nytteværdi) er opnået, det er vurderingen, at nytteværdien vil øges, idet der indregnes

reelle forpligtelser, som tidligere har været off-balance-sheet, og selskabernes finansielle

rapportering bliver mere sammenlignelig - dette på trods af at de subjektive vurderinger gør, at

to ens leasingaftaler kan behandles forskelligt regnskabsmæssigt. Dermed øges

virksomhedssammenligningen til en vis grad.

3. Formål 3 (intern konsistens) er delvist opnået, og et skridt i den rigtige retning, men der er

fundamentale mangler som indregning af definitionsstridige økonomiske elementer.

4. Formål 4 (ekstern konvergens) er opnået med hensyn til FASB, men er ikke opnået med hensyn

til andre standardudstedere.

5. Formål 5 (kompleksitet) er ikke opnået, idet der på en række områder foreslås en mere kompleks

regnskabsstandard.

De primære formål med den ændrede behandling af leasing er at maksimere nytteværdien, specielt

sammenligneligheden og relevansen, for regnskabsbrugere inden for tærskelværdierne:

1. væsentlighed

2. at informationernes værdi skal være større end de marginale omkostninger ved at frembringe

dem

samt at øge konvergensen med anden GAAP som US GAAP og lokale reguleringer som

årsregnskabsloven.



3 Indholdet af diskussionspapiret

Kapitlets formål

Kapitlet skal give læseren en introduktion til de væsentligste dele af diskussionspapirets indhold, herunder en
IASBs regnskabsstandard IAS 17 Leases. Indholdet inkluderer flere divergerende holdninger mellem standardudstederne IASB og
FASB. Indholdet analyseres ud fra de underliggende argumenter og dele af den forventede begrebsramme, som skal dan
fundamentet for IASBs og FASBs regnskabsstandarder. Under analysen inddrages de identificerede formål fra kapitel 2 med
diskussionspapiret indirekte. Indholdet og de divergerende holdninger holdes op mod de kvalitative egenskaber. Kapitlet vil lægge
fundamentet for de efterfølgende kapitler.

Kapitlets struktur

3.1 Indledning

Som nævnt i kapitel 2 er diskussionspapiret udarbejdet som følge af den kritik

nuværende regnskabsregulering på leasingområdet, IAS 17

Den væsentligste årsag til publikationen af

er blevet kritiseret for ikke at give regnskabsbruger et retvisende billede

rapportering17. Denne kritik forsøg

publicere diskussionspapiret, som

behandling af leasing i den finansielle rapportering. Hvilke ændringer der er tale om vil blive

gennemgået i dette kapitel.

17 Kapitel 2
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Kapitlet skal give læseren en introduktion til de væsentligste dele af diskussionspapirets indhold, herunder en
regnskabsstandard IAS 17 Leases. Indholdet inkluderer flere divergerende holdninger mellem standardudstederne IASB og

FASB. Indholdet analyseres ud fra de underliggende argumenter og dele af den forventede begrebsramme, som skal dan
regnskabsstandarder. Under analysen inddrages de identificerede formål fra kapitel 2 med

ndholdet og de divergerende holdninger holdes op mod de kvalitative egenskaber. Kapitlet vil lægge

Som nævnt i kapitel 2 er diskussionspapiret udarbejdet som følge af den kritik

nuværende regnskabsregulering på leasingområdet, IAS 17 Leases og SFAS 13

publikationen af diskussionspapiret er, at de nuværende

er blevet kritiseret for ikke at give regnskabsbruger et retvisende billede

. Denne kritik forsøges imødekommet af standardudstederne IASB og FASB

kussionspapiret, som lægger op til en fundamental ændring af den regnskabsmæssige

den finansielle rapportering. Hvilke ændringer der er tale om vil blive
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Kapitlet skal give læseren en introduktion til de væsentligste dele af diskussionspapirets indhold, herunder en sammenligning med
regnskabsstandard IAS 17 Leases. Indholdet inkluderer flere divergerende holdninger mellem standardudstederne IASB og

FASB. Indholdet analyseres ud fra de underliggende argumenter og dele af den forventede begrebsramme, som skal danne
regnskabsstandarder. Under analysen inddrages de identificerede formål fra kapitel 2 med

ndholdet og de divergerende holdninger holdes op mod de kvalitative egenskaber. Kapitlet vil lægge

Som nævnt i kapitel 2 er diskussionspapiret udarbejdet som følge af den kritik, som er rejst mod den

Accounting for Leases.

diskussionspapiret er, at de nuværende regnskabsstandarder

er blevet kritiseret for ikke at give regnskabsbruger et retvisende billede af den finansielle

IASB og FASB ved at

tal ændring af den regnskabsmæssige

den finansielle rapportering. Hvilke ændringer der er tale om vil blive
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3.2 IAS 17 Leases

Den nuværende regnskabsstandard hos IASB, IAS 17 Leases, deler leasing op i finansielle og

operationelle leasingaftaler. De finansielle leasingaftaler indregnes i balancen, som hhv. et aktiv og en

forpligtelse, mens de operationelle leasingaftaler skal medtages i noterne, hvor der dog er krav om at

specificere, inden for hvilken periode leasingydelserne forfalder. De primære og sekundære

indikationer, der indgår i den overordnede vurdering af, om leasingaftalen skal klassificeres som

finansiel, er18:

Primære indikationer

 Leasinggiver overdrager ejendomsretten til aktivet til leasingtager

 Leasingtager har en option til at købe aktivet til en værdi under markedsværdi, hvorved det vil være

sandsynligt at leasingtager vil udnytte denne mulighed

 Leasingperioden udgør størstedelen af aktivets økonomiske levetid

 Nutidsværdien af de fremtidige minimumsleasingydelser er større eller svarer i det væsentligste til

dagsværdien af det leasede aktiv

 Det leasede aktiv er af specialiseret karakter, hvorved leasingtager udelukkende kan anvende dette

uden større modifikationer.

Sekundære indikationer

 Leasinggivers tab relateret til annullering af kontrakten skal bæres af leasingtager

 Leasingtager bærer risiko og fordele forbundet med udviklingen af aktivets værdi

 Leasingtager har mulighed for at forlænge leasingaftalen til en værdi, der er under markedsværdien.

3.3 Sammenligning af IAS 17 Leases med diskussionspapiret

Nedenfor er de væsentligste detailregler i IAS 17 Leases og diskussionspapiret skematisk opstillet for at give

et indledende overblik over forskellene.

Område IAS 17 Leases Diskussionspapiret

Klassifikation Der skelnes mellem operationel og finansiel
leasing

Leasingaftaler klassificeres ikke

Indregning Finansielle leasingaftaler indregnes

Operationelle leasingaftaler indregnes ikke

Alle leasingaftaler indregnes

18 IAS 17 Leases, pkt. 10
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Måling Ved indregning måles aktivet til den laveste
værdi af følgende: 1. dagsværdien eller 2.
nutidsværdien af minimumsleasingydelserne

Ved indregning måles right-of-use aktivet til
nutidsværdien af minimumsleasingydelserne tillagt
nutidsværdien af optioner, betingede leasingydelser og
residual værdi garantier

Måling:
Diskonterings
rente

Leasingaftalens interne rentefod skal benyttes til
beregning af nutidsværdien. Kan denne ikke
bestemmes, bruges leasingtagers marginale
lånerente

Leasingtagers marginale lånerente skal benyttes til
beregning af nutidsværdien

Efterfølgende
måling

Leasingydelserne skal opdeles i en renteomkost-
ning og et afdrag på forpligtelsen. Aktivet
afskrives efter IAS 16 Property, Plant and
Equipment

Amortiseret kostpris, i simpel praksis ender det med
samme resultat

Optioner Meget sandsynlige købsoptioner skal indregnes Købs- og forlængelsesoptioner skal indregnes enten på
baggrund af det mest sandsynlige udfald, medførende at
optioner med en sandsynlighed over 50 % skal indregnes,
eller på baggrund af vægtede scenarioer

Betingede
leasingydelser

Skal ikke indregnes, men omkostningsføres efter-
hånden som de bliver aktuelle

Betingede leasingydelser skal indregnes på samme måde
som optioner

Residual
værdi garanti

Indgår i minimumsleasingydelserne og måles
som det maksimale beløb, leasingtager kan
risikere at blive afkrævet

Indgår ikke i minimumsleasingydelserne, men indregnes
og måles som betingede leasingydelser

Leasinggiver Aktivet klassificeres som et leasingtilgode-
havende lig nettoinvesteringen i leasingaftalen
ved finansiel leasing, og leasingydelserne
indtægtsføres løbende ved operationel leasing

Ikke nogen konklusion

Figur 3.1 – Sammenligning af IAS 17 Leases med diskussionspapiret, kilde: egen tilvirkning

3.4 Kvalitative egenskaber

Begrebsrammen er fundamentet for udarbejdelsen af nye regnskabsstandarder, da den definerer nogle

overordnede retningslinjer og en målsætning, dog er den i sig selv ikke en regnskabsstandard. IASB og

FASB er i gang med i samarbejde at udarbejde en ny begrebsramme19.

Analysen baseres på den forventede begrebsrammes kvalitative egenskaber og regnskabsbrugernes

informationsbehov, der tilsammen danner målsætningen for finansiel rapportering. De kvalitative

egenskaber er illustreret i figur 3.2. Målsætningen med generel finansiel rapportering er at levere

finansiel information om den rapporterende enhed (virksomhed), der har værdi for nuværende og

fremtidige investorer, långivere og andre kreditorer i at tage beslutninger i deres kapacitet som

kapitalindskydere. Information som er nyttig for kapitalindskydere er muligvis også nyttig for

regnskabsbrugere, der ikke er kapitalindskydere.

Det vurderes mere rettidigt at analysere en kommende regnskabsstandard ud fra den kommende

begrebsramme, frem for den p.t. gældende begrebsramme. Dette sikrer en vurdering, som i højere grad

19 http://www.iasb.org/Current+Projects/IASB+Projects/IASB+Work+Plan.htm



er i overensstemmelse med IASBs

rapportering skal besidde.

Definitionerne på aktiver og forpligtelser

begrebsrammen20:

Et aktiv i en enhed er en aktuel økonomisk ressource

til, som andre ikke har.

En forpligtelse i en enhed er en aktuel økonomisk forpligtelse for hvilken enheden er skyldner.

Figur 3.2 – New Conceptual Framework’s qualitative characteristics, kilde: egen tilvirkning, baseret på

3.5 Indholdet af diskussionspapiret

Diskussionspapir lægger som nævnt op til en fundamental ændring af

af leasingaftaler. Idet man i diskussionspapiret vurderer

en leasingaftale fra leasingtagers synspunkt opfylder definitionerne for et aktiv og et

at alle leasingaftaler fremover skal

regnskabsstandarder betragtes som operationel leasing. Dette skal ske ved at indregne leasingaftalen i

følgende to dele21:

1. Et aktiv som repræsenterer rettigheden til at benytte det leasede aktiv

use).

2. En forpligtelse til at betale for rettigheden til at benytte det leased aktiv.

Hermed er det forstået, at IASB og FASB opfatter rettigheden til at benytte et aktiv (right

som værende et aktiv, hvorfra fremtidige økon

svarer til den gældende begrebsrammes definition af et aktiv. Right

20 www.fasb.org
21 Leases Preliminary Views Comments to be
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s og FASBs holdninger til de vigtigste kvalitative egenskaber finansiel

på aktiver og forpligtelser som de forventes at se ud

en enhed er en aktuel økonomisk ressource som enheden har en rettighed eller anden adgang

En forpligtelse i en enhed er en aktuel økonomisk forpligtelse for hvilken enheden er skyldner.

New Conceptual Framework’s qualitative characteristics, kilde: egen tilvirkning, baseret på www.fasb.org

Indholdet af diskussionspapiret

iskussionspapir lægger som nævnt op til en fundamental ændring af den regnskabsmæssige behandling

af leasingaftaler. Idet man i diskussionspapiret vurderer, at rettighederne og forpligtelserne ved at indgå

en leasingaftale fra leasingtagers synspunkt opfylder definitionerne for et aktiv og et

at alle leasingaftaler fremover skal indregnes i balancen, uanset om de efter de gældende

betragtes som operationel leasing. Dette skal ske ved at indregne leasingaftalen i

Et aktiv som repræsenterer rettigheden til at benytte det leasede aktiv i leasin

En forpligtelse til at betale for rettigheden til at benytte det leased aktiv.

at IASB og FASB opfatter rettigheden til at benytte et aktiv (right

som værende et aktiv, hvorfra fremtidige økonomiske fordele forventes at tilflyde leasingtager, hvilket

svarer til den gældende begrebsrammes definition af et aktiv. Right-of-use aktivet er tillige en

Comments to be received by 17 July 2009 pkt. 3.2
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holdninger til de vigtigste kvalitative egenskaber finansiel

ifølge projektet om

som enheden har en rettighed eller anden adgang

En forpligtelse i en enhed er en aktuel økonomisk forpligtelse for hvilken enheden er skyldner.

www.fasb.org

den regnskabsmæssige behandling

at rettighederne og forpligtelserne ved at indgå

en leasingaftale fra leasingtagers synspunkt opfylder definitionerne for et aktiv og et passiv, foreslås det,

s i balancen, uanset om de efter de gældende

betragtes som operationel leasing. Dette skal ske ved at indregne leasingaftalen i

leasingperioden (right-of-

at IASB og FASB opfatter rettigheden til at benytte et aktiv (right-of-use asset)

omiske fordele forventes at tilflyde leasingtager, hvilket

use aktivet er tillige en
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tilstedeværende økonomisk ressource, som leasingtager har en ret til, som andre ikke har, hvilket svarer

til den forventede definition af et aktiv. Forpligtelsen til at betale leasingydelser og andre fremtidige

betalinger opfylder tillige begge definitioner på en forpligtelse. På baggrund heraf konkluderer

standardudstederne, at regnskabsaflæggerne skal indregne alle leasingaftaler.

I tilfælde af at en leasingaftale indeholder en option for leasingtager om at forlænge leasingperioden

eller købe aktivet, er de to bestyrelser enige om, at man stadig skal behandle hele leasingaftalen som ét

aktiv og én forpligtelse. Dvs. at man i tilfælde af eksempelvis en option på forlængelse af

leasingperioden, ikke deler aftalen op i en del, som er kontraktligt bundet, og en del som er valgfri.

Årsagen er, at der er en del ulemper forbundet med det at dekomponere aktiver og forpligtelser op i flere

dele. Eksempelvis argumenterer man for, at optioner, betingede leasingydelser og residual værdi garanti

ofte er afhængige af hinanden og den kontraktligt bestemte del af leasingaftalen, hvorfor det for

regnskabsaflægger vil være svært at dekomponere delene, således at de indregnes hver for sig.

Yderligere argumenterer man for, at man meget sjældent vil være i stand til at måle alle de separate dele

i leasingaftalen til dagsværdi, idet der ikke findes et velfungerende marked for fx de fleste optioner.

3.5.1 Scope

Før det kan diskuteres, hvordan indregning og måling skal ske, skal det vurderes, hvilket scope en ny

leasingstandard skal baseres på. En regnskabsstandards scope i IFRS er ensbetydende med, hvilke

transaktioner etc., der skal reguleres af pågældende regnskabsstandard. De to bestyrelser er enige om, at

en ny leasingstandards scope skal baseres på det samme scope, som den eksisterende regulering er

baseret på, hvormed kravene fra EITF Issue No. 01-8 Determing Whether an Arrangement Contains a

Lease, IFRIC 4 Determing whether an Arrangement contains a Lease og SIC-27 Evaluating the

Substance of Transactions Involving the Legal Form of a Lease vil være medtaget.

IASB og FASB har dog på nuværende tidspunkt forskellige scopes i de regnskabsstandarder, som

omhandler leasing. FASBs SFAS 13 Accounting for Leases omhandler kun leasingaftaler, som giver

leasingtager rettigheder til at anvende grunde, bygninger og inventar, mens IASBs IAS 17 Leases har et

bredere perspektiv, da den omfatter alle leasingaftaler, som giver rettigheder til at benytte et aktiv, på

nær bl.a. filmrettigheder og udvinding af råstoffer o.lign. Bestyrelserne er endnu ikke enige om et fælles

scope, men mener at have dette klar til exposure draft'et. Yderligere har bestyrelserne ikke taget stilling

til, hvorvidt de nuværende udeladelser fra IAS 17 Leases scope skal forblive, som de er. Herudover er

man ikke nået til enighed om hvorvidt kortfristede leasingaftaler/short-term leases (normalt

leasingaftaler med en løbetid under 1 år) og leasingaftaler, som ikke vedrører leasingtagers

kerneydelser/non-core leases, skal medtages eller udelades fra scopet.
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3.5.1.1 Analyse af scope

Vi mener, at scopet næsten skal være altomfattende, da det er ønskværdigt med en universel

leasingstandard. Denne vurdering er dog med det forbehold, at visse ej-kontraktuelle forpligtelser/usikre

cash flows bør ekskluderes, mere herom senere. Dermed forstået at elementer som udelades af den nye

regnskabsstandard skal inkluderes under andre eksisterende regnskabsstandarder.

Short-term og non-core asset leases bør ikke ekskluderes fra scopet, da dette vil muliggøre en udnyttelse

af disse eksklusioner, hvilket blot flytter skillelinjen mellem finansiel og operationel til fx core asset

eller non-core asset. Short-term leases er ofte store beløbsmæssigt, hvorfor disse bør inkluderes for at

afspejle de økonomiske realiteter mere hensigtsmæssigt. Yderligere vil en eksklusion af disse give en

mulighed for at strukturere leasingaftaler med henblik på, at de blev klassificeret som short-term,

herunder aftale løbetider på under 12 måneder.

Et universelt scope vil medføre, at sammenligneligheden øges mellem regnskabsaflæggerne. Yderligere

vil det besværliggøre muligheden for at drage den troværdige repræsentation af regnskabet i tvivl,

herunder specielt om den finansielle rapportering er fuldstændig.

En vigtig ting, som bør inkluderes i scopet eller i et fortolkningsbidrag, er, hvordan man vurderer

forskellen mellem en serviceaftale og en leasingaftale, hvor kravene fra IFRIC 4 Determining whether

an Arrangement contains a Lease kan danne grundlaget for denne sondring. Der er i øjeblikket ikke en

helt klar skillelinje mellem leasing- og serviceaftaler. Dette kan betyde, at nogle aftaler kan blive

konstrueret således, at de ikke skal indregnes grundet en klassificering som serviceaftaler, selvom de

reelt er udtryk for leasing. Dog mener bestyrelserne i IASB og FASB, at man i de fleste tilfælde

uproblematisk kan skelne mellem leasing- og serviceydelser. Yderligere er scopet for den eksisterende

regulering i forvejen kendt af regnskabsaflægger, hvorfor det for dem vil være nemmere at forstå og

implementere en ny leasingstandard, og ikke først at forstå et evt. nyt scope. Dette er et vagt argument

for at prioritere, at de marginale omkostninger, regnskabsaflæggere bliver pålagt, ikke bliver for høje.

Det er velkomment, at diskussionspapiret22 nævner, at alle nuværende krav skal integreres i scopet,

herunder IFRIC 4 Determining whether an Arrangement contains a Lease, da denne vil kunne ’fange’ fx

indchartrede skibe, som forsøges klassificeret som en lejekontrakt. IFRIC 4 pkt. 9(a) modsiger

nedenstående comment letter ved at opfatte en sådan aftale som en leasingaftale, da leasingtager har

retten til at instruere andre (leasinggivers ansatte) til at styre skibet, som leasingtager ønsker, og har

retten til at modtage betalinger for at levere transportydelser. At det indchartrede skib er et specifikt

22 Leases Preliminary Views Comments to be received by 17 July 2009 pkt. 2.20
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aktiv siger sig selv, og at leasinggiver dermed ikke har ret eller mulighed for at levere ydelsen med

andre aktiver.

Her kan inddrages European Community Shipowners’ Associations comment letter23:

“For the shipping industry Operating Leases are like a commodity. It should be clear from financial statements that a Time Charter is a “by

product” i.e. a product that one buys like an electricity company buys coal or gas. It should also be clear that a ship under Time Charter is fully

under the lessor’s control in term of nautical management, maintenance and crew, and not under Lessee’s control…”.

Det kan være relevant at ekskludere visse usikre cash flows, såsom betingede leasingydelser og residual

værdi garantier, hvis man valgte at gøre brug af components approach og ikke, som det foreslås nu, en

single asset approach, mere herom nedenfor.

3.5.2 Måling ved første indregning

Som nævnt ovenfor bliver leasingaftalen delt op i to dele: Et aktiv i form af rettigheden til at benytte det

leasede aktiv og en forpligtelse i form af de ydelser, der skal betales til leasinggiver. Ved første

indregning er aktivet og forpligtelsen lig med hinanden.

3.5.2.1 Første indregning af forpligtelsen

Forpligtelsen indregnes som nutidsværdien af minimumsleasingydelserne, tilbagediskonteret med

regnskabsaflæggers marginale lånerente. I tillæg til de kontraktuelle minimumsleasingydelser indregnes

mere usikre cash flows som forlængelsesoptioner, betingede leasingydelser og residual værdi garantier,

mere herom nedenfor.

Da det i de fleste leasingaftaler ikke er muligt direkte at aflæse dagsværdien af den forpligtelse, som

leasingydelserne udgør, skal den første indregning ske på baggrund af en DCF-model (Discounted Cash

Flow).

Der lægges op til, at den rente, som skal anvendes i DCF-modellen, skal være den marginale lånerente,

og ikke den rente, som indirekte er medtaget i leasingaftalen. Definitionen på den marginale lånerente

er24: "The rate of interest the lessee would have to pay on a similar lease or, if that is not determinable,

the rate that, at the inception of the lease, the lessee would incur to borrow over a similar term, and with

a similar security, the funds necessary to purchase the asset."

Ved brug af denne rente i DCF-modellen anses metoden at tilnærme sig dagsværdien. Da forpligtelsen

ved første indregning er lig med den rettighed, som aktiveres, må det formodes, at aktivet ved første

indregning også tilnærmer sig dagsværdien.

23 http://www.iasb.org/NR/rdonlyres/6228A970-4946-4AD4-8037-27E658CA2A37/0/CL26.pdf
24 Leases Preliminary Views Comments to be received by 17 July 2009 pkt. 4.10
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3.5.2.2 Første indregning af aktivet

Aktivet indregnes med samme beløb som forpligtelsen, hvilket svarer til kostprisen for aktivet.

Bestyrelserne i FASB og IASB blev enige om at "right og use" aktiver indledende skal indregnes til

kostpris. Som alternativ er indregning til dagsværdi nævnt, men dog i første omgang forkastet.

Begrundelsen for at anbefale kostpris, er at man på denne måde sikrer konsistens i forhold til måden

hvorpå de fleste øvrige "non-finansielle" aktiver, såsom materielle og immaterielle aktiver indregnes på,

jf. hhv. IAS 16 Property, Plant and Equipment og IAS 38 Intangible Assets. En anden grund til at vælge

kostprismetoden er, at denne ved første indregning ikke afviger meget fra dagværdien, idet de

diskonterede ydelser vurderes at være udtryk for dagsværdien af retten til aktivet på netop dette

tidspunkt.

Det skal dog siges, at bestyrelserne for IASB og FASB ved publikationen af diskussionspapiret endnu

ikke var enige om tidspunktet for indregning i balancen. Hvis datoen for levering af det aftalte bliver

valgt, risikerer man efter vores vurdering, at der er en forskel på dagsværdi og kostpris, idet der ofte kan

være et stort spænd i tidsrummet mellem kontrakten er indgået, og hvornår selve brugen begynder.

3.5.2.3 Analyse af måling ved første indregning

Første indregning med brug af diskonterede cash flows tilnærmer sig dagsværdien af rettigheden til både

aktivet og forpligtelsen. Dette vil øge relevansen af den finansielle rapportering, da regnskabsbruger kan

se, hvilke værdier regnskabsaflægger forvalter.

Brugen af den marginale lånerente er begrundet i en marginalomkostningsbetragtning om at holde

behandlingen af leasingaftaler simple, hvilket vurderes hensigtsmæssigt grundet de eksisterende

problematikker om at fastslå en leasingaftales interne rente.

Alternativet var, at regnskabsaflæggere skulle opgøre dagsværdierne på de indregnede forpligtelser.

Dette vil ofte være umuligt, hvorfor der i så fald alligevel skulle benyttes diskonterede cash flow-

opgørelser for at tilnærme sig denne. Her er omkostningsbetragtningen som en tærskelværdi kommet i

betragtning og en simpel antagelse om, hvilke informationer som det er muligt for regnskabsaflægger at

fremskaffe.

Det er tillige nemmere for regnskabsbruger at verificere informationerne, når de baseres på nemt

tilgængelige informationer (cash flows iflg. leasingaftalen) og anerkendte teknikker (DCF). En

dagsværdi på et bestemt tidspunkt kan være sværere at verificere, hvis der ikke efterfølgende er de

historiske data til at understøtte denne.
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3.5.3 Efterfølgende måling

I modsætning til den første indregning, lægges der op til, at right-of-use aktivet og forpligtelsen i den

efterfølgende måling ikke skal være linket, og dermed højst sandsynligt ikke være lig med hinanden.

Dog skal en ændring i forpligtelsen som følge af ændrede cash flows pga. optioner og betingede

leasingydelser etc. nogle gange også regulere right-of-use aktivets værdi, mere herom senere.

3.5.3.1 Efterfølgende måling af aktivet

Bestyrelserne i IASB og FASB mener, at den efterfølgende måling af right-of-use aktivet bør ske til

amortiseret kostpris. Ved denne måling skal aktivet afskrives over den korteste af:

 leasingaftalens løbetid, eller

 brugbar levetid

og afskrivningerne indregnes i resultatopgørelsen. Det er mindre omkostningstungt for

regnskabsaflægger at måle til amortiseret kostpris i forhold til måling til dagsværdi.

Nedskrivning diskuteres kort, men uden at der nås en konklusion omkring dette af right-of-use aktiver.

3.5.3.2 Efterfølgende måling af forpligtelsen

Det foreslås, at den efterfølgende måling af forpligtelsen i forbindelse med leasingaftalen skal ske til

amortiseret kostpris, eftersom dette er konsistent med den efterfølgende måling af andre "ikke-

finansielle" forpligtelser.

Såfremt det estimerede cash flow i den oprindelige DCF-model ændres senere i leasingperioden,

eksempelvis som følge af en udnyttet option på forlængelse af aftalen, skal der tages højde for dette, da

forholdet ændrer forpligtelsen. Bestyrelserne overvejede tre forskellige måder at opgøre den nye

forpligtelse25:

 The prospective approach, hvor en ny effektiv rente beregnes på baggrund af den bogførte værdi og

de resterende cash flows

 The catch-up approach, hvor den bogførte værdi reguleres til den nye nutidsværdi beregnet på

baggrund af de nye estimerede cash flows, men med den tidligere benyttede effektive rente

 The retrospective approach, hvor en ny effektiv rente beregnes på baggrund af den oprindelige

bogførte værdi, aktuelle cash flows til datoen for omvurdering og de resterende estimerede cash

25 Leases Preliminary Views Comments to be received by 17 July 2009 pkt. 5.28
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flows. Den nye effektive rente bruges derefter til at regulere den bogførte værdi til nutidsværdien på

baggrund af de nye estimerede cash flows.

Diskussionspapiret lægger op til, at man skal vælge catch-up metoden. Dette betyder, at det nye

estimerede cash flow benyttes, således at forpligtelsen udtrykker den nye nutidsværdi, beregnet med den

gamle diskonteringsrente. IASB mener, at regnskabsaflægger skal revurdere sin marginale lånerente til

beregningen, mens FASB modsætter sig dette, mere herom nedenfor.

3.5.3.3 Eksempel på efterfølgende måling

Nedenstående eksempel viser en simpel leasingaftale på 5 år med årlige leasingydelser på 22 tkr., og

leasingtagers marginale lånerente er 6,05 % (valgt for at give en nutidsværdi på 100 tkr. for

overskuelighedens skyld), aktivet afskrives lineært over 5 år.

ÅR

Leasing-

aktiver Afskr.

Leasing-

forpligtel

ser Rente Afdrag Ydelse

Forskel

akt/forp

Udskudt

skat Afskr. Renter

Udskudt

skat

Resultatopg.

i alt

0 100.000 100.000 25%

1 80.000 20.000 84.050 6.050 15.950 22.000 -4.050 -1.013 -20.000 -6.050 1.013 -25.038

2 60.000 20.000 67.136 5.085 16.915 22.000 -7.136 -1.784 -20.000 -5.085 771 -24.314

3 40.000 20.000 49.198 4.062 17.938 22.000 -9.198 -2.299 -20.000 -4.062 515 -23.546

4 20.000 20.000 30.174 2.977 19.023 22.000 -10.174 -2.544 -20.000 -2.977 244 -22.732

5 0 20.000 0 1.826 30.174 22.000 0 0 -20.000 -1.826 -2.544 -24.369

AKTIVER FORPLIGTELSER RESULTATOPGØRELSE

Figur 3.3 – Forsimplet leasingaftale, kilde: egen tilvirkning

Det ses, at i år 0 indregnes 100.000 kr. som et aktiv og en forpligtelse, hvilket svarer til de

tilbagediskonterede cash flows.

Den omkostningsførte rente er lig 6,05 % gange med leasingforpligtelsen. Afdraget på

leasingforpligtelsen er lig leasingydelsen fratrukket ovenstående omkostningsførte rente. Aktiver

afskrives lineært, hvilket medfører, at den indregnede kapitalværdi på 100.000 kr. afskrives med 20.000

kr. årligt i 5 år.

Den foreslåede behandling af leasing vil medføre, at resultatforskelle ift. de eksisterende

regnskabsstandarder udlignes over leasingaftalernes forløb. Men ikke desto mindre vil der være

regnskabsmæssige resultatforskelle i de enkelte regnskabsår.

Udskudt skat

Den regnskabsmæssige værdi af leasingaftalen skal opgøres netto, hvilket for år 2 giver en negativ

regnskabsmæssig værdi på -7.136 kr. og det vides at den skattemæssige værdi er 0 da aktivet ikke ejes i

skatteretlig forstand, hvorfor den midlertidige forskel er -7.136 kr., som der skal beregnes udskudt skat
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af. Udskudt skat i år 2 er 25 % gange -7.136 = -1.784. Da der allerede i år 1 er indregnet udskudt skat

med -1.013 kr., skal dette beløb reguleres op til -1.784 kr. med modpost i resultatopgørelsen, dette giver

en regulering af den udskudte skat, der har positiv resultateffekt på 1.784 – 1.013 = 771. Det bemærkes,

at den midlertidige forskel i år 1 skyldes forskellen mellem det regnskabsmæssigt omkostningsførte

20.000+6.050 = 26.050, mens der skattemæssigt er fradrag for leasingydelsen på 22.000 kr. medførende

en forskel på 26.050-22.000 = 4.050, hvilket er lig den ovenfor beregnede forskel på leasingaktivet og

leasingforpligtelsen for år 1.

Det bemærkes tillige, at den positive resultateffekt, reguleringen af udskudt skat har (kredit

resultatopgørelsen) er et udtryk for, at der er tale om et udskudt skatteaktiv (debit aktiverne). Da de

indregnede aktiver og forpligtelser ikke har nogen skattemæssig værdi og deres regnskabsmæssige

nettoværdi er negativ og dermed mindre end den skattemæssige værdi, resulterer dette i et udskudt

skatteaktiv26.

3.5.3.4 Analyse af efterfølgende måling

Den efterfølgende måling vurderes som givende et retvisende billede af de økonomiske fænomener.

IASB og FASB har tillige i dette tilfælde fravalgt måling til dagsværdi grundet de marginale

omkostninger til fremskaffelsen af nødvendig information til fastsættelsen af dagsværdien, samt i

erkendelse af, at det til tider kan være umuligt at fremskaffe information, da der ikke eksisterer et aktivt

marked. Den interne konsistens med målingen ved første indregning er opretholdt.

Der gælder samme betragtninger som under analysen af måling ved første indregning.

Anvendelse af catch-up approachen gør, at reguleringen for ændringen i cash flows bliver som ved

ændring af et regnskabsmæssigt skøn efter IAS 8 Accounting Policies, Changes in Accounting

Estimates and Errors og er dermed en mellemting af de to andre tilgange til behandling af ændringer i

cash flows. Prospective approach medfører blot, at regnskabsaflægger så at sige har afskrevet for meget

og derfor skal regulere de tilbageværende cash flows, ved at en større andel af leasingydelserne udgøres

af renter frem for afdrag - dermed fraviger denne tilgang forslaget om brugen af den marginale

lånerente. Retrospective approach lægger sig op ad en rettelse af en fejl efter IAS 8 Accounting Policies,

Changes in Accounting Estimates and Errors, dog uden tilretning af sammenligningstal.

Det er vigtigt at være opmærksom på at catch-up approachen kun kommer på tale ved en ændring i cash

flows, som behandles nærmere nedenfor.

26
Sudan, Sumit: Bogføring og Årsafslutning, Opskrifter, Værktøjer og Eksempler side 56
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Nedenfor analyseres en divergerende holdning mellem IASB og FASB.

3.5.3.4.1 Revurdering af den marginale lånerente

Baggrunden for at vælge den marginale lånerente som diskonteringsfaktor er, at det blev vurderet som

værende for kompliceret for leasingtager at benytte den interne rente i leasingaftalen, hvormed der blev

taget højde for tærskelværdien omkring omkostninger, som pålægges regnskabsaflæggere. Yderligere

var vurderingen, at det ville øge sammenligneligheden af den finansielle rapportering, hvis

diskonteringsfaktoren ikke var afhængig af den interne rente i leasingaftalen, men derimod et udtryk for,

hvilke risici og afkastkrav kapitalmarkederne ville have krævet kompensation for ved en finansiering på

tilsvarende vilkår. Holdningsforskellen går ud på, hvorvidt renten skal revurderes efter indregningen for

at afspejle markedssituationen på gældende tidspunkt.

3.5.3.4.2 Ulemper ved revurdering af lånerente

Den efterfølgende måleattribut er amortiseret kostpris, hvor diskonteringsfaktoren ikke revurderes

grundet udsving i markedsrenten. Derfor er revurderingen af den marginale lånerente ikke kongruent

med målingen af finansielle forpligtelser, der ikke er derivater/afledte finansielle instrumenter efter IAS

39. Dette kan nedsætte forståeligheden og sammenligneligheden, da den regnskabsmæssige brug af

denne måleattribut ikke er den samme.

Det er omkostningstungt for regnskabsaflæggere at revurdere renten. Kompleksiteten i revurderingen

nedsætter også verificerbarheden og strider imod et af formålene med diskussionspapiret, nemlig at

mindske kompleksiteten. Det fremgår af hovedparten af comment letters, at respondenterne er kritiske

over for specielt denne foreløbige holdning fra IASB, da de vurderer, at omkostningerne overstiger den

øgede relevans for regnskabsbrugerne.

Nestlé tilføjer i deres comment letter27:

”…Moreover, the reassessment of the incremental borrowing rate does not reflect the substance of the transaction when the lessor has fixed the

amount of the annuities during the lease term. This implies that the lessee is borrowing at a fixed rate…”.

Det skal tilføjes, at IFRS primært er rettet mod koncernregnskabet. De enkelte datterselskaber, som

indgår leasingaftalerne, må alt andet lige antages at have forskellige marginale lånerenter, hvilket

påvirker kompleksiteten etc.

27 http://www.iasb.org/NR/rdonlyres/48159850-7947-492C-941B-445834BDC840/0/CL18.pdf
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3.5.3.4.3 Fordele ved revurdering af lånerente

Revurdering af den marginale lånerente vil gengive markedsvilkårene på tidspunktet for

regnskabsaflæggelse, hvormed relevansen af den finansielle information øges, da den revurderede rente

vil bevirke, at også forpligtelsen måles tilnærmelsesvis til dagsværdi. Dette er i overensstemmelse med

formålet om at øge nytteværdien. Informationens evne til at hjælpe regnskabsbruger med at forudsige

fremtidige cash flows øges tillige. Der kan argumenteres for, at revurderingen er kongruent med IAS

37.47, hvor renten skal afspejle markedets vurdering af nutidsværdien og de specifikke risici tilknyttet

forpligtelsen.

3.5.3.4.4 Vurdering af revurdering af lånerente

På baggrund af nedenstående punkter er det forfatternes vurdering, at FASBs holdning om ikke at

revurdere renten er hensigtsmæssig.

 Lavere omkostninger for regnskabsaflæggere ved at fastlåse renten

 Den øgede relevans ved revurdering af renten vurderes som relativt lav

 Forståeligheden, verificerbarheden og sammenlignelighed mellem regnskabsaflæggere nedsæt-

tes ved revurdering

 Ligger i tråd med hovedparten af comment letters

3.5.4 Leasingaftaler med optioner

Ved leasingaftaler med option på en forlængelse af aftalen, eller en option på køb af det leasede aktiv

efter leasingperiodens ophør, er der usikkerhed om, hvilken periode man skal benytte, når "right-of-use"

aktivet og forpligtelserne indregnes.

Diskussionspapiret lægger op til, at leasingtager ved indregningen af leasingaftalen skal vælge enten at

indregne perioden ekskl. optionsperioden eller perioden inkl. optionsperioden, afhængigt af om man

mener, det er overvejende sandsynligt, at man vil benytte optionen eller ej. Problemet ved denne metode

er dog, at man som regnskabsbruger dermed risikerer ikke at kunne se forskel mellem en leasingaftale

på 10 år med en option på 5 år (som forventes udnyttet) og en kontraktlig bindingsperiode på 15 år.

Der lægges op til, leasingperioden fastslås ved, at leasingtager beslutter sig for, hvilken periode man

mest sandsynligt vil lease det givne aktiv over. Dog lægger diskussionspapiret også op til, at

leasingtager, hver gang der skal rapporteres, genovervejer tidshorisonten for leasingaftalen. Hvis denne

ændres, skal ændringen i forpligtelsen og right-of-use aktivet indregnes i balancen.
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Nedenstående eksempel vil belyse dette.

Der indgås en leasingaftale på 5 år vedrørende en kontorbygning med muligheden for at forlænge

leasingaftalen med perioder af 5 år. Der opstilles 5 scenarioer for antal år bygningen leases med hver

sin relative sandsynlighed:

Leasingperiode 5 år 10 år 15 år 20 år 25 år
Sandsynlighed 10 % 35 % 20 % 20 % 15 %

Figur 3.4 – Eksempel på behandling af forlængelsesoption, kilde: egen tilvirkning baseret på diskussionspapirets punkt 6.35

Ud fra ovenstående scenarioer skal leasingtager indregne den mest sandsynlige option, hvorfor der

indregnes diskonterede cash flows for 10 år, da dette scenarios sandsynlighed er størst.

Ved leasingaftaler med en købsoption lægger diskussionspapiret op til, at denne option skal behandles

på samme måde som en option om forlængelse. Dette betyder for leasingtager, at hvis denne mener, det

er mest sandsynligt, at man vil benytte sig af købsoptionen, så skal tidshorisonten for aktivet være hele

aktivets levetid, og indregningen af right-of-use aktivet og forpligtelsen skal ligeledes afspejle dette.

Leasingtager skal ved hver rapporteringsdag overveje den mest sandsynlige leasingperiode ved at

inddrage nye fakta. Denne regulering af forpligtelsen aktiveres også på right-of-use aktivet28.

3.5.4.1 Analyse af leasingaftaler med optioner

FASB og IASB har valgt en single asset approach i diskussionspapiret. Dette bevirker, at leasingaftalen

ikke deles op i sine enkeltdele som forlængelses-/købsoptioner, betingede leasingydelser etc.

Alternativet components approach, som er en opdeling i aftalens komponenter, diskuteres, men afvises

bl.a. pga. sin kompleksitet og for at være omkostningstung, dermed respekteres

omkostningsbetragtningen.

Det er væsentligt, at et af formålene med leasingprojektet er at ændre den, på det nuværende tidspunkt,

manglende indregning af økonomiske fænomener, som opfylder definitionerne i begrebsrammen. I

diskussionspapiret kræves disse ovenstående elementer indregnet og tillige elementer, som ikke

opfylder hverken de eksisterende eller forventede fremtidige definitioner. Hvormed man går fra at

indregne for lidt til at indregne for meget.

Indregningen af disse forpligtelser er konceptuelt fejlbehæftede, men det er IASB og FASBs vurdering,

at disse skal indregnes.

28 Leases Preliminary Views Comments to be received by 17 July 2009 pkt. 6.54
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Sammenligneligheden sænkes desuden i visse situationer. Som eksempel kan nævnes, at en leasingaftale

med en kontraktlig løbetid på 10 år med en sandsynlig forlængelsesoption på 5 år indregnes med samme

beløb, som en leasingaftale med en kontraktlig løbetid på 15 år.

Nedenstående uddrag fra et Leaseurope’s comment letter viser nogle af bekymringerne omkring

tilgangen29:

“…they have significant concern that the inclusion of rights and obligations under optional periods in single asset and liability will cloud this view

and will not reflect the fact that the lessee has chosen to negotiate a contract…and believed that the approach chosen by the Boards is conceptually

flawed and results in inaccurate information for users…”.

Den manglende brug af dekomponering af leasingaftaler (components approach) gør, at den finansielle

rapportering, alt andet lige, ikke afspejler den indbyggede fleksibilitet, som ofte er til stede i

leasingaftaler vs. kreditkøb.

I tråd med FSR’s comment letter og interview med Jan Fedders fra PwC’s regnskabsfaglige afdeling

kunne det være mere retvisende kun at indregne den kontraktuelle forpligtelse. De mere usikre cash

flows kunne ekskluderes af scopet og reguleres af andre regnskabsstandarder. Som eksempel kan

nævnes, at en fremtidig differenceafregning, som afhænger af værdiudviklingen af et i leasingaftalen

underliggende aktiv, der er garanteret af leasingtager, umiddelbart kan indeholdes af IAS 39 Financial

Instruments: Recognition and Measurement’s scope.

Der kan argumenteres for opretholdelsen af indregningen af optionerne, hvis det er meget sandsynligt, at

de vil blive udnyttet, hvilket den gældende regnskabsstandard fra IASB IAS 17 også tillader.

Verificerbarheden af disse subjektive vurderinger er lav, herunder bl.a. opgørelsen af sandsynligheden

af en udnyttelse af en forlængelsesoption. Den troværdige repræsentation er også til diskussion grundet

en evt. mangel i neutralitet i fremstillingen af den finansielle rapportering og en deraf følgende

manglende fuldstændighed af indregnede forpligtelser.

Vi er af den holdning, at components approach er at foretrække, da de usikre cash flows bør udelades af

scopet og reguleres af andre regnskabsstandarder, jf. afsnit om scope. Dermed imødegås meget af den

kritik, som diskussionspapiret har affødt grundet indregningen af optioner etc.

29 http://www.iasb.org/NR/rdonlyres/922083F5-EE6D-4D0D-882A-
F604EE68866C/11140/20090717090711_LesseeContributiontoLeaseAccountingDebate.pdf
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3.5.5 Betingede leasingydelser og residual værdi garanti

Betingede leasingydelser kan beskrives som de renter, der tager højde for ændringer i de faktorer, som

kan ændre sig efter leasingaftalens begyndelse, og dermed betyde ændringer for de fremtidige

forpligtelser.

I IAS 17 bliver alle betingede leasingydelser omkostningsført efterhånden som de forfalder.

Diskussionspapiret lægger, trods lidt uenighed, op til, at man ændrer denne måde at indregne betingede

leasingydelser, således at man fremover skal indregne alle slags betingede leasingydelser. IASB mener,

at betingede leasingydelser skal måles ved hjælp af et sandsynlighedsvægtet gennemsnitsestimat, mens

FASB mener, at der som ved valg af benyttelse af optioner skal vælges det mest sandsynlige udfald.

Det kan belyses med nedenstående eksempel.

Der indgås en leasingaftale vedrørende et butikslokale for et år, hvor der skal betales 50 tkr. i betingede

leasingydelser for hver mio. kr. omsætning butikken opnår. Butikken forventes ikke at opnå en

omsætning over 4 mio. kr. og der er opstillet sandsynlighedsvægtede scenarioer nedenfor.

Scenario (omsætning) 1 mio. kr. 2 mio. kr. 3 mio. kr. 4 mio. kr. Sum
Sandsynlighed 10 % 40 % 20 % 30 % 100 %
Betinget leasingydelse 50 tkr. 100 tkr. 150 tkr. 200 tkr. N/A
Vægtet betinget leasingydelse 5 tkr.30 40 tkr. 30 tkr. 60 tkr. 135 tkr.

Figur 3.5 – Sandsynlighedsvægtet estimat, kilde: egen tilvirkning

Ved brug af IASBs forslag om sandsynlighedsvægtede scenarioer skal der indregnes den diskonterede

værdi af 135 tkr.

Ved brug af FASBs forslag om det mest sandsynlige scenario skal der indregnes den diskonterede

værdi af 100 tkr., da udfaldet med en butiksomsætning på 2 mio. kr. er den mest sandsynlige.

Målingen af betingede leasingydelser skal revurderes, hvis det oprindelige estimat ikke holder. Det

drøftes ikke, hvor tit revurderingen bør foretages. Hvis revurderingen viser, at der skal ændres i

betingede leasingydelser, foreslår IASB, at dette ikke kun skal have en effekt på forpligtelserne, men at

det ligeledes skal medføre en ændring i right-of-use aktivet, mens FASB mener, at reguleringen af

forpligtelsens modpost skal være i resultatopgørelsen.

Residual værdi garanti er en måde for leasinggiver at sikre et forventet afkast på leasingydelsen. Hvis

leasingaktivets værdi ved leasingperiodens ophør er lavere end en fastsat værdi i aftalen, skal

leasingtager således kompensere leasinggiver for differencen mellem de to værdier.

30 10 % x 50 tkr. = 5 tkr.
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Bestyrelserne er enige om, at residual værdi garantier bør indregnes i den samlede forpligtelse. Måden

man vil måle residual værdi garantien skal iflg. IASB ske gennem et sandsynlighedsvægtet

gennemsnitsestimat, som det er tilfældet med betingede leasingydelser. For at være yderligere konsistent

med måden at behandle betingede leasingydelser på er holdningen til efterfølgende revurderinger ens.

3.5.5.1 Analyse af leasingaftaler med betingede leasingydelser og residual værdi garantier

Betragtningerne er magen til betragtningerne omkring optioner i leasingaftaler.

Nedenfor gennemgås to divergerende holdninger mellem IASB og FASB.

3.5.5.1.1 Betingede leasingydelser og residual værdi garanti: måling ved indregning

Det er vurderingen, at betingede leasingydelser og residual værdi garanti skal indregnes, selvom det i de

betingede leasingydelsers og residual værdi garantiernes tilfælde kan diskuteres, om de opfylder

definitionen på en forpligtelse. Målingen gennemføres gennem valg af det mest sandsynlige scenario

eller ved et vægtet gennemsnit af de sandsynlige scenarioer.

Det skal påpeges, at residual værdi garanti og betingede leasingydelser nogle gange går ind under IAS

39 for implicitte derivater, da forpligtelsen fx kan være afhængig af den fremtidige værdi for det leasede

aktiv eller af et index.

3.5.5.1.2 Ulemper ved vægtet estimat

Det er meget omkostningstungt for regnskabsaflæggere at udarbejde pålidelig scenario-planlægning.

Desuden øges kompleksiteten, hvilket strider imod et af formålene med diskussionspapiret.

De estimerede vægte, som hvert scenario tildeles, er i sagens natur usikre, hvorfor risikoen for fejl er til

stede, og den troværdige repræsentation bliver derfor lavere.

Diskussionspapiret nævner, at vægtningen af scenarioerne resulterer i indregnede beløb, som ikke svarer

til de nominelt mulige udfald31:

“Critics of this approach note that reliably measuring the probability of exercise of a renewal option may be difficult. In addition, they note that this

approach could result in the lessee recognizing an obligation to pay rentals that does not reflect a possible outcome. In example 4, the lessee

recognizes an obligation to pay rentals of CU 1,400. This corresponds to a lease term of 14 years. However, the term of the lease in example 4 can be

only 10 years or 15 years; it cannot be 14 years.”

Tilgangen til vurderingen af den mest sandsynlige leasingperiode baseres på valget af perioden med den

højeste sandsynlighed. Problemstillingen omkring dette ligger tæt op ad målingen af betingede

31 Leases Preliminary Views Comments to be received by 17 July 2009 pkt.6.15
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leasingydelser og residual værdi garanti, hvorfor et vægtet estimat ikke er konsistent med tilgangen for

valget af leasingperiode.

3.5.5.1.3 Fordele ved vægtet estimat

Det sandsynlighedsvægtede estimat øger informationernes relevans og nedsætter sandsynligheden for

fejl, og dermed forøges den troværdige repræsentation ved målingen og giver en tilnærmet værdi, som

udtrykker, hvad der forventes at skulle udligne den indregnede forpligtelse.

Vægtet estimat minimerer negative konsekvenser ved ’enten eller’ situationer, hvor fx et salg over 10

mio. kr. udløser en leje på 1 % af salget, mens et salg på 9,9 mio. kr. ikke udløser nogen leje.

Dette vurderes konsistent med IAS 37.39, som siger: ”the obligation is estimated by weighting all

possible outcomes by their associated probabilities.”. Dette er i god overensstemmelse med formålet

om at øge den interne konsistens.

Minimerer eventuel regulering af forpligtelser ved ændringer i forventede cash flows da

sandsynlighederne bliver mere pålidelige jo længere ind i fremtiden, man kommer, og der populært sagt

er indregnet alle mulige udfald. Så risikoen for en kraftig justering nedsættes.

Foreningen for Statsautoriserede Revisorer nævner i deres comment letter32:

”...For these contingent payments we support the probability weighted measurement, although we notice that the difference to a most likely outcome

approach may not be significant. If for instance a lessee expect to use a leased car for 20,000 kilometres a year, the less likely outcomes will probably

have a normal distribution round the most likely outcome.”.

3.5.5.1.4 Vurdering af vægtet estimat

Det er forfatternes vurdering, at IASBs holdning om at indregne forpligtelsen på basis af et vægtet

estimat er hensigtsmæssig:

 Marginalomkostningerne ved brug af et vægtet estimat vurderes som lave, da der uanset

tilgangen skal udarbejdes scenarioer påført deres relative sandsynligheder

 Den troværdige repræsentation er nedprioriteret ift. relevansen ved indregning af usikre

forpligtelser, som først afklares ved fremtidige begivenheder uden for virksomhedens kontrol.

Derfor vil det vægtede estimat umiddelbart nedbringe lidt af risikoen for indregning af et forkert

beløb ved at inkludere flere scenarioer som datagrundlag for beløbsopgørelsen og dermed øge

den troværdige repræsentation

32http://www.iasb.org/Current+Projects/IASB+Projects/Leases/Discussion+Paper+and+Comment+Letters/Comment+Letters/CL32.h
tm
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 Ligger i tråd med en væsentlig del af comment letters

Tilgangen til at bestemme den mest sandsynlige leasingperiode er ikke konsistent hermed. Denne

mangel på konsistens skal vægtes højt for at simplificere regnskabsstandarden. Dette vil kunne medføre,

at FASBs holdning om at bruge det mest sandsynlige scenario er at foretrække frem for IASBs.

Det vurderes som værende negativt, at IASBs tilgang til denne problemstilling ikke allerede var bragt op

under pkt. 6.36 i diskussionspapiret omkring bestemmelsen af den mest sandsynlige leasingperiode,

hvor der kan indregnes forpligtelser, som ikke er kontraktuelt forpligtet.

3.5.5.1.5 Betingede leasingydelser og residual værdi garanti: justering af forpligtelsen

Det var vurderingen, at regnskabsaflæggere skal justere forpligtelsen ved ændringer i forventede cash

flows, da dette ville øge informationernes relevans. Derfor er næste skridt at danne sig en holdning til,

hvor modposteringen til denne justering af forpligtelsen skal bogføres, enten ved en regulering af right-

of-use aktivet eller driftsføring i resultatopgørelsen.

3.5.5.1.6 Ulemper ved regulering af aktiv

Regulering af aktivet er ikke konsistent med, hvordan andre lånefinansierede aktiver behandles, det er

ikke normalt at regulere aktivets værdi, fordi forpligtelsen justeres. Den manglende konsistens kan

nedsætte forståeligheden og sammenligneligheden, da denne form for aktiv i så fald bliver behandlet

anderledes.

Nogle af faktorerne, som kræver en justering af forpligtelsen, er ikke ensbetydende med, at det er

berettiget at forvente en højere nytte af det pågældende aktiv, herunder tænkes der fx residual værdi

garanti, som stiger pga. udsving i en rente eller andet index.

3.5.5.1.7 Fordele ved regulering af aktiv

Kostprisen ved indregning af aktivet er lig værdien af forpligtelsen, derfor vil det være naturligt, at der

også efterfølgende er direkte afhængighed mellem aktivet og forpligtelsen. Dette på trods af, at

tilgangen til at sammenkæde værdiansættelsen af begge elementer blev afvist i pkt. 5.11 i

diskussionspapiret, dog blev der ikke i pkt. 5.12c argumenteret imod ovenstående interne afhængighed

mellem elementerne.

Reguleringen af aktivet er konsistent med tilgangen til en revurdering af leasingperioden, hvor

justeringen af forpligtelsen modposteres på aktivet, jf. pkt. 6.54. Problemstillingen omkring revurdering

af leasingperioden og revurdering af forventede betingede leasingydelser og residual værdi garanti

ligger tæt op ad hinanden i selve substansen af at være en værdiregulering af en forpligtelse.
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En stigning i forpligtelsen vil ofte være affødt af en hændelse, som medfører, at rettigheden til at benytte

pågældende right-of-use aktiv er steget i værdi for leasingtager (fx en højere dagsværdi af brugen af et

butikslokale, som medfører højere betingede leasingydelser pga. højere salg). Det vurderes, at det vil

øge informationernes relevans, hvis aktivet afspejler den værdi, som det forventes at have i en post på

balancen, frem for ved postering i resultatopgørelsen, hvormed aktivet bliver målt med en tilnærmet

historisk kostpris (hvis man ser bort fra impairment og anden regulering).

Diskussionspapiret argumenterer under pkt. 6.52, at reguleringen skal anses som et tillæg til den

oprindelige kostpris:

“A change in the liability can be viewed as a change to the originally estimated cost of the right-of-use asset. This is similar to the approach adopted

for decommissioning liabilities under IFRIC 1 Changes in Existing Decommissioning, Restoration and Similar Liabilities and SFAS 143 Accounting

for Asset Retirement Obligations when the carrying amount of the recognized asset is adjusted for changes in a decommissioning liability”

3.5.5.1.8 Vurdering af regulering af aktiv

Det er forfatternes vurdering, at IASBs holdning om at aktivere en regulering af forpligtelsen som et

tillæg til right-of-use aktivets værdi er hensigtsmæssig, hvis reguleringen skyldes en faktor inden for

virksomhedens kontrol. Hvis reguleringen er uden for kontrol, er FASBs holdning om at modpostere i

resultatopgørelsen at foretrække, da reguleringen af forpligtelsen ikke medfører forventede økonomiske

fordele, der bør afspejles i aktivets værdi.

 Der er en sammenhæng mellem right-of-use aktivets værdi og de data som påvirker

forpligtelsens værdi, hvor en justering opfattes som en justering af den indregnede kostpris for

aktivet, da der kan argumenteres for, at det øger relevansen, at informationerne afspejler den

fremtidige indtjeningsevne

 Det er konsistent med måden at behandle en justering af den forventede leasingperiode, hvor det

er vurderingen, at informationernes relevans øges, hvilket er i tråd med formålet med at øge

nytteværdien

 Right-of-use aktivet er anderledes end andre fysiske aktiver, hvorfor forståeligheden og

sammenligneligheden er nedprioriteret allerede ved indregningen, ikke som der argumenternes

for ved den anderledes måling, hvorfor dette argument ikke tillægges stor vægt.

Forfatternes vurdering er i overensstemmelse med New Zealands Securities Commission’s comment

letter33:

33 http://www.iasb.org/NR/rdonlyres/E6366AA8-8E15-4B45-BDF0-
703595EEE4E9/11070/20090716030717_NewZealandSecuritiesCommissionLeasesSubmission.pdf
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”We consider that whether a lessee should recognise any change in the liability as an adjustment to the carrying amount of the right-of-use asset or

as a charge to the profit or loss statement may depend on the nature of the change affecting the contingent rental. Where contingent rental is based on

an external factor (for example an index) that does not contribute directly to an increase in the value of the right of use, it may be more appropriate

for the change in the liability to be recognized in profit or loss. However, where the change in the liability relates to an “internal” factor (for

example, an increase in usage), it may be more appropriate to recognize the change in the liability as an adjustment to the right of use asset.”.

Der bør opstilles nogle retningslinjer, som kan hjælpe regnskabsaflæggere.

3.6 Divergerende holdninger mellem IASB og FASB

IASB og FASB har gjort sig mange overvejelser omkring leasing, jf. diskussionspapiret, der

argumenteres for mange fra- og tilvalg af modeller og tilgange til emnet. På trods af disse umiddelbart

grundige overvejelser er det ikke lykkedes dem at nå til enighed omkring fem punkter, som fremgår af

nedenstående figur 3.6. De divergerende holdninger er blevet diskuteret i dette kapitel under de

respektive afsnit som følger nedenfor. Nr. 5 er der afgrænset fra, da præsentationen ikke inkluderes i

denne hovedopgave på nær påvirkningen af resultatopgørelsen. Nr. 2 bliver indirekte diskuteret under

samme afsnit som nr. 1, da de lægger sig op ad den samme divergerende holdning.

Emne IASB holdning FASB holdning

1 Måling: revurdering
af den marginale
lånerente

Renten er efterfølgende genovervejet for at
afspejle nuværende markedssituationer. Der er
dog ingen holdning til hvorvidt dette skal ske ved
hver rapporteringsperiode eller kun ved ændringer
i de estimerede cash flows. (pkt. 5.25)34

Renten skal ikke genovervejes efterfølgende. (pkt.
5.24)

2 Måling: ændringer i
estimerede cash
flows

Juster forpligtelsens bogførte værdi til
nutidsværdien af de estimerede cash flows (catch
up approach) med den reviderede marginale
lånerente. (pkt. 5.30)

Juster forpligtelsens bogførte værdi til
nutidsværdien af de estimerede cash flows (catch
up approach) med den originale marginale
lånerente. (pkt. 5.30)

3 Betingede
leasingydelser og
residual værdi
garanti: måling ved
indregning

Leasingtagers forpligtelse til at betale betingede
leasingydelser er inkluderet i leasingforpligtelsen
og er baseret på et sandsynligheds vægtet estimat
af beløb, som skal betales. (pkt. 7.20 og 7.46)

Leasingtagers forpligtelse til at betale betingede
leasingydelser er inkluderet i leasingforpligtelsen
og er baseret på den mest sandsynlige betingede
leasingydelse. Dog, hvis de betingede
leasingydelser afhænger af et index eller en rente,
skal leasingtager måle forpligtelsen til at betale leje
ved at bruge dette index eller renten ved aftalens
indgåelse. (pkt. 7.21 og 7.46)

4 Betingede
leasingydelser og
residual værdi
garanti: justering af
forpligtelsen

Ændringer i forpligtelsen medfører en ændring i
den bogførte værdi af right-of-use aktivet. (pkt.
7.32 og 7.48)

Ændringer i forpligtelsen indregnes i
resultatopgørelsen. (pkt. 7.31 og 7.48)

5 Præsentation i
balancen

Præsentation af right-of-use aktiver er afhængig
af det underliggende aktivs art og natur og er
separat fra ejede aktiver.

Forpligtelsen til at betale leje kræves ikke

Præsentation af right-of-use aktiver er afhængig af
det underliggende aktivs art og natur og er separat
fra ejede aktiver.

Forpligtelsen til at betale leje præsenteres separat

34 Refererer til punktet i diskussionspapiret, hvor holdningen fremgår
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præsenteret separat. (pkt. 7.32) fra andre finansielle forpligtelser. (pkt. 7.31)

Figur 3.6 – Forskelle mellem IASBs og FASBs holdninger, kilde: egen tilvirkning

3.7 Analyse af nytteværdi

Nytteværdi

Nedenfor er forfatternes vurdering af de kvalitative egenskaber ved IAS 17 Leases og

diskussionspapiret. Vurderingen er opstillet skematisk med karaktererne 1=God, 2=Neutral og 3=Dårlig.

Kvalitativ egenskab IAS 17 Leases Diskussionspapiret

Relevans

-Prognoseværdi

-Bekræftelsesværdi

3, de manglende væsentlige off-balance-
sheet elementer i de informationer, som
regnskabsbrugerne havde til rådighed,
specielt prognoseværdien for de mindre
professionelle regnskabsbrugeres, er lav.

1-2, vi vurderer at diskussionspapirets krav til den
finansielle rapportering vil være med til at forbedre
prognoseværdien i den finansielle rapportering.
Eksempelvis benytter diskussionspapiret disklonterede
cashflows, hvilket tilnærmer sig dagsværdien.

Troværdig repræsentation

-Fuldstændig

-Neutral

-Fejlfri

2, fuldstændigheden af de indregnede
forpligtelser er ikke total, hvilket
medfører, at den troværdige
repræsentation ikke er god.

2, fuldstændigheden forbedres, men neutraliteten bliver
til et gråzone område, ved at regnskabsaflæggerne kan
påvirke de subjektive skøn. Samtidig er risikoen for fejl
ved brug af skøn tillige større – derfor er vurderingen, at
den positive udvikling i fuldstændigheden groft set
nulstilles af neutraliteten og fejlfrihedens svækkelse.

Sammenlignelighed 3, den manglende indregning af
væsentlige forpligtelser.

1, sammenligneligheden forbedres ved at ens
leasingaftaler indregnes tilnærmelsesvist ens.

3, virksomhedssammenligneligheden svækkes kraftigt
ved indregning af de usikre cash flows.

Verificerbarhed 1, de indregnede forpligtelser og aktiver
ville kunne verificeres tilnærmelsesvis
nøjagtigt, da der forelå kontraktuelle
forpligtelser.

3, verificerbarheden af de subjektive skøn iboende i de
usikre cash flows er lav, da der er tale om mange skøn.

Rettidighed 2, påvirkes ikke. 2, påvirkes ikke.

Forståelighed 2, velkendt regnskabsstandard, men kom-
plicerede beregninger med diskontering
etc. medfører, at forståeligheden ikke er
god.

3, forståeligheden af de indregnede elementer svækkes,
da de indeholder mange subjektive skøn og komplicerede
beregninger.

Figur 3.7 – Kvalitative egenskaber før og efter diskussionspapiret, kilde: egen tilvirkning

Relevans

Relevansen øges, idet nogle af forslagene om indregning og måling tilnærmer sig dagsværdien, hvilket

er med til at forbedre den bekræftende værdi i tallene, samt med til at give regnskabsbruger bedre

forudsætninger for at danne et reelt billede af forventningerne til fremtiden. Relevansen af indregning af

væsentlige off-balance-sheet forpligtelser og aktiver er indlysende. Den manglende indregning er blevet

kritiseret kraftigt, jf. kapitel 2.
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Troværdig repræsentation

Det er dog forfatternes vurdering, at den troværdige præsentation ikke forbedres. Dette skyldes, at man i

diskussionspapiret erstatter nogle subjektive vurderinger i den nuværende model med nogle nye.

Eksempelvis regnskabsaflæggers mulighed for subjektivt at vurdere, hvilke optioner på leasingaftaler

der skal indregnes, og hvilke der ikke skal. Dette er med til at øge antallet af estimater og

regnskabsmæssige skøn, som medfører en øget risiko for væsentlige fejl og dermed også forringe den

troværdige præsentation. Det faktum, at man medregner alle leasingydelser i balancen, er med til at

forbedre fuldstændigheden. Dog mener vi ikke, at dette opvejer den ulempe, man skaber ved at øge

risikoen for væsentlige fejl som nævnt ovenfor.

Sammenlignelighed

Sammenligneligheden forbedres ved at den finansielle rapportering bliver mere retvisende ved

indregning i balancen. Men der er en modsatvirkende effekt ved at de usikre cash flows indregnes, da

disse primært baseres på subjektive vurderinger og svært verificerbare data.

Især sammenligneligheden forringes grundet de mange subjektive vurderinger. Det vil blive svært for

regnskabsbruger at sammenligne finansielle informationer fra selskaber, især på tværs af grænser. Uden

et omfattende noteapparat, med høj informationsværdi omkring de overvejelser det givne selskab har

gjort sig ved de subjektive vurderinger, mener vi, sammenligneligheden vil forringes i forhold til den

nuværende regnskabsstandard.

Verificerbarhed

Verificerbarheden bliver ikke øget, blot fordi alle leasingydelser nu skal indregnes i balancen. Det kan

være nogle virksomheder vil bruge flere ressourcer på at sikre sig, at den finansielle information ikke er

fejlbehæftet, da tallene nu ikke skal stå i noterne, men indregnes i balancen. Det ses ofte, at indregnede

tal tillægges større værdi og dermed opnår mere opmærksomhed. Dog mener vi, at antallet af disse

tilfælde vil være minimalt. Samtidig er de subjektive vurderinger med til at forringe verificerbarheden,

da de mange estimater som nævnt ovenfor er med til at øge risikoen for væsentlige fejl.

Forståelighed

Forståeligheden af den finansielle information risikerer at blive forringet, idet beregningerne til brug for

indregning og måling bliver mere komplekse, hvorfor den utrænede regnskabsbruger vil have svært ved

at vurdere, hvordan regnskabsaflægger er kommet frem til tallene. Vi mener dog ikke dette er et stort

problem, da nogle af de øvrige finansielle informationer, der typisk er i et regnskab, overstiger

kompleksiteten i diskussionspapiret.
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Rettidighed

Det tidsmæssige aspekt i, hvornår finansiel information bliver offentliggjort, forandres ikke ved

diskussionspapiret.

Omkostningsbetragtning

Samtidig med at de primære egenskaber forbedres lidt samlet set, og de sekundære forringes kraftigt,

skal der også tages højde for cost-benefit betragtningen. Fordelene ved at indføre diskussionspapiret

skal kunne forsvares rent økonomisk. Det er forfatternes opfattelse, at omkostningerne til at indføre en

ny regnskabsstandard er høje i forhold til den begrænsede øgede nytteværdi, specielt med henblik på

behandlingen af subjektive skøn. Regnskabsaflæggerne vil alt andet lige blive tvunget til at bruge flere

ressourcer til at aflægge et retvisende regnskab, da de ikke kun skal bruge ressourcer til at implementere

ændringerne tilbage i tid, men også skal bruge flere ressourcer på komplekse beregninger og input til

disse. Desuden er det vores vurdering, at regnskabsbruger ikke vil spare omkostninger på at omregne

regnskabet, da der alligevel skal tages højde for de omtalte komplekse beregninger, dette diskuteres

yderligere i kapitel 6.

Samlet set er det forfatternes vurdering, at nytteværdien for regnskabsbruger øges marginalt. Vi mener

der er fokuseret for meget på at forbedre relevansen, hvilket betyder, at man forringer en række af de

øvrige områder. Kompleksiteten er øget i alt for høj grad, i forhold til de fordele den øgede relevans

skaber. Dette betyder som ovenfor nævnt, at omkostningerne stiger for meget i forhold til de fordele,

der skabes.

Væsentlighed

Indregningen af væsentlige off-balance-sheet forpligtelser er ikke uvæsentlige, medmindre der er tale

om mindre forpligtelser, jf. tidligere diskussioner om indførslen af evt. tærskelværdi.

Vurdering af nytteværdi

Vi mener derfor, at diskussionspapiret i dets nuværende form bør ændres før publikation af et Exposure

Draft. Det skal siges, at forfatterne principielt er enige i, at der er brug for en ny regnskabsstandard, som

gør op med manglerne, der findes i den nuværende regnskabsstandard. Dog er vi modsat IASB og

FASB ikke tilhængere af indregning af usikre cash flows, medmindre det er overvejende sandsynligt, at

de pågældende forpligtelser (fx en fordelagtig forlængelsesoption) vil blive aktuelle. Nytteværdien

stiger marginalt grundet diskussionspapirets forslag.
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3.8 Delkonklusion

Diskussionspapirets forslag er meget omfattende i forhold til den eksisterende standard, og vil være en

væsentlig ændring i forhold til IAS 17 Leases. Overordnet set kan de centrale emner sammenfattes

simplificeret som:

1. Diskussionspapiret anlægger en right-of-use tilgang frem for IAS 17 Leases risk and rewards

tilgang

2. Al leasing skal indregnes – ikke kun finansiel leasing

3. Diskonteringsrenten er leasingtagers marginale lånerente – ikke den interne rentefod

4. Der indregnes flere usikre cash flows og dertil hørende right-of-use aktiver.

Flere emner i diskussionspapiret er behandlet overfladisk, herunder tænkes der på de divergerende

holdninger, som måske kan tilskrives manglende ressourcer hos standardudstederne IASB og FASB.

Udeladelsen af en stillingtagen til leasinggivers regnskabsmæssige behandling, tidspunkt for indregning

etc. er også et tegn på et forhastet diskussionspapir. Nedenfor er diskussionspapirets indhold og de

divergerende holdninger, som vi har vurderet som værende mest korrekte ud fra en betragtning af

nytteværdi, opstillet skematisk. Disse er vurderet ud fra de bagvedliggende argumenter og

begrebsrammen under udarbejdelse.

Emne IASB/FASB holdning Forfatternes holdning

1 Scope

(3.5.1)

Baseres på eksisterende regnskabsstandarder,
inkl. gældende udeladelser.

Muligvis ekskludering af short-term og non-
core leases.

Scopet er generelt ikke diskuteret på et højt
plan i diskussionspapiret.

Udeladelserne i de eksisterende scope’s er ikke ønskværdige.

Inkludering af short-term og non-core leases.

Hjælp til fortolkning af om der foreligger en leasingaftale
eller en simpel serviceaftale som IFRIC 4.

Udeladelse af residual værdi garantier etc. bør overvejes.

2 Måling ved
første
indregning

(3.5.2)

Indregning på basis af tilbagediskonterede
forventede fremtidige cash flows, tilbagedis-
konteret med leasingtagers marginale
lånerente.

Enig

Tilnærmer sig dagsværdi, hvormed relevansen af den
finansielle rapportering øges.

3 Efterfølgende
måling

(3.5.3)

(3.5.3.4.4)

Amortiseret kostpris.

Catch-up approach til ændring i forventede
fremtidige cash flows:

IASB: med brugen af en revurderet marginal
lånerente.

FASB: med brugen af den tidligere benyttede
marginale lånerente.

Enig

Det er at foretrække, at regnskabsaflægger benytter den
tidligere brugte marginale lånerente ved beregning af en ny
nutidsværdi efter catch-up approachen, jf. FASB.

4 Leasingaftaler
med optioner

(3.5.4)

Indregning af mest sandsynlige udfald med en
forlængelsesoption.

Indregning af mest sandsynlige udfald med en
købsoption.

Indregning af usikre cash flows er ikke ønskværdig, da
optioner strider mod definitionerne på aktiver og forpligtelser
i den gældende og forventede begrebsramme og residual
værdi garantier og betingede leasingydelsers beløb er usikre.
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Disse usikre cash flows kan udelades af scopet (jf. ovenfor)
og behandles af andre regnskabsstandarder.

Kritisabelt at der er forskel på den måling, IASB foreslår af
optioner og betingede leasingydelser etc.

5 Betingede
leasingydelser
og residual
værdi garanti

(3.5.5)

(3.5.5.1.4)

(3.5.5.1.8)

IASB: indregning af betingede leasingydelser
og residual værdi garantier på baggrund af
sandsynlighedsvægtede scenarioer.

IASB: ved ændring i ovenstående estimater
skal reguleringen af forpligtelsen have
modpost som et tillæg til aktivet.

FASB: indregning af betingede leasingydelser
og residual værdi garantier på baggrund af det
mest sandsynlige scenario.

FASB: ved en ændring af ovenstående
estimater skal reguleringen af forpligtelsen
have modpost i resultatopgørelsen.

Indregning af usikre cash flows er ikke ønskværdig, da
optioner strider mod definitionerne på aktiver og forpligtelser
i den gældende og forventede begrebsramme og residual
værdi garantier og betingede leasingydelsers beløb er usikre.

Disse usikre cash flows kan udelades af scopet (jf. ovenfor)
og behandles af andre regnskabsstandarder.

Indregning på baggrund af sandsynlighedsvægtede scenarioer
er at foretrække, jf. IASB.

Reguleringen af aktivet er at foretrække ved ændring i de
underliggende estimater, hvis reguleringen skyldes en faktor
inden for virksomhedens kontrol, jf. IASB.

Hvis reguleringen er uden for virksomhedens kontrol, er
indregning i resultatopgørelsen at foretrække, jf. FASB.

6 Leasinggiver

(3.6)

Leasinggiver forsætter med at indregne det
leasede aktiv.

Leasinggiver indregner et finansielt tilgode-
havende og en tilsvarende performance
obligation.

Det finansielle tilgodehavende skal måles efter
enten nugældende US GAAP eller IFRS.

Dobbeltindregning er ikke hensigtsmæssig, der foreslås dog
ikke nogen regnskabsmæssig behandling, som virker
hensigtsmæssig.

Der er afgrænset fra dette i kapitel 1, hvorfor der ikke
analyseres dybere.

Figur 3.8 – Diskussionspapirets indhold og forfatternes holdning, kilde: egen tilvirkning

Samlet set er det vores vurdering at nytteværdien af den finansielle rapportering øges marginalt, såfremt

diskussionspapiret ender med at blive en ny IFRS, jf. afsnit 3.7. Dette skyldes primært at indregning af

relevante informationer (operationel leasing) og at virksomhedssammenligningen øges ved at den

finansielle rapportering afspejler en forpligtelse om denne så skyldes en leasingaftale eller et

lånefinansieret aktivkøb. Virksomhedssammenligningen vil dog svækkes i de tilfælde hvor der

indregnes usikre cash flows såsom optioner etc. Forståeligheden og verificerbarheden svækkes tillige.

Den troværdige repræsentations fejlfrihed risikeres, mens fuldstændigheden af de indregnede

informationer øges.

Den finansielle rapporterings nytteværdi kunne være øget mere, hvis de usikre cash flows blev udeladt.

Derfor er diskussionspapiret et skridt i den rigtigt retning teoretisk set, men for at nytteværdien på det

pragmatiske niveau skal øges mere bør ovenstående overvejes. De divergerende holdninger er et tegn på

et forhastet diskussionspapir, hvilket udeladelsen af en stillingtagen til leasinggivers regnskabsmæssige

behandling også er. Disse to er sammen med indregningen af usikre cash flows svagheder efter vores

vurdering ved diskussionspapiret. De divergerende holdninger mellem IASB og FASB er vurderet i

nærværende kapitel ud fra begrebsrammen under udarbejdelse og den holdning, som vi har vurderet som

værende mest korrekt er inkluderet i ovenstående figur 3.8.



4 Leasingsurvey

Kapitlets formål

Kapitlet skal ud fra kapitel 3 redegøre for
børsnoteret på NasdaqOMX’s LargeCap og MidCap indeks, samt om nogle brancher bliver specielt påvirket af dette. Dette vil
undersøges med et leasingsurvey, hvor årsrapporterne for
muliggøre en mere intuitiv forståelse af formålet med at indregne off
diskussionspapirets implementering gennem anvendelse af grafer.

Kapitlets struktur

4.1 Indledning

Som det fremgår af mange comment letter

det interesse for opgaven at gennemgå den umiddelbare påvirkning

have.

Det skal bemærkes, at den nuværende

muliggør en analyse, der medtager alle oplysninger af relevans

for at vurdere de usikre cash flows

medføre, at de indregnede forpligtelser stiger grundet de

Der er taget udgangspunkt i LargeCap og MidCap indeks på NasdaqOMX som grundlag for

leasingsurveyet. Disse selskaber er vurderet som værende en

påvirkning af selskaber noteret i Danmark

4.2 Overordnet analyse af betydningen af en ny regnskabsstandard

Afhængig af hvilke af de divergerende holdninger som vælges fra kapitel 3, og hvorvidt

standardudstederne IASB og FASB fastholder kravet om indregningen af usikre økonomiske

fænomener, kan den forventede regnskabsstandards påvirkning af IFRS regnskabsaflæggere variere.

35 http://www.nasdaqomxnordic.com/
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Kapitlet skal ud fra kapitel 3 redegøre for konsekvenserne af diskussionspapirets implementering for IFRS regnskabsaflæggere
børsnoteret på NasdaqOMX’s LargeCap og MidCap indeks, samt om nogle brancher bliver specielt påvirket af dette. Dette vil
undersøges med et leasingsurvey, hvor årsrapporterne for LargeCap og MidCap selskabernegennemgås
muliggøre en mere intuitiv forståelse af formålet med at indregne off-balance-sheet forpligtelser og aktiver samt følgerne af
diskussionspapirets implementering gennem anvendelse af grafer.

omment letters, er kritikken fra regnskabsaflæggere omfattende, derfor har

det interesse for opgaven at gennemgå den umiddelbare påvirkning, som diskussionspapiret forventes at

at den nuværende regnskabsstandard, IAS 17 Leases, ikke kræver oplysninger

medtager alle oplysninger af relevans. Forfatterne har

usikre cash flows om udnyttelse af optioner etc. Indregningen af disse vil alt andet lige

at de indregnede forpligtelser stiger grundet de usikre cash flows.

Der er taget udgangspunkt i LargeCap og MidCap indeks på NasdaqOMX som grundlag for

leasingsurveyet. Disse selskaber er vurderet som værende en god indikator på diskussionspapirets

påvirkning af selskaber noteret i Danmark35.

Overordnet analyse af betydningen af en ny regnskabsstandard

Afhængig af hvilke af de divergerende holdninger som vælges fra kapitel 3, og hvorvidt

IASB og FASB fastholder kravet om indregningen af usikre økonomiske

kan den forventede regnskabsstandards påvirkning af IFRS regnskabsaflæggere variere.
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erne af diskussionspapirets implementering for IFRS regnskabsaflæggere
børsnoteret på NasdaqOMX’s LargeCap og MidCap indeks, samt om nogle brancher bliver specielt påvirket af dette. Dette vil

gennemgås. Leasingsurveyet vil
sheet forpligtelser og aktiver samt følgerne af

er kritikken fra regnskabsaflæggere omfattende, derfor har

som diskussionspapiret forventes at

ikke kræver oplysninger, som

har således ikke mulighed

ningen af disse vil alt andet lige

Der er taget udgangspunkt i LargeCap og MidCap indeks på NasdaqOMX som grundlag for

god indikator på diskussionspapirets

Overordnet analyse af betydningen af en ny regnskabsstandard

Afhængig af hvilke af de divergerende holdninger som vælges fra kapitel 3, og hvorvidt

IASB og FASB fastholder kravet om indregningen af usikre økonomiske

kan den forventede regnskabsstandards påvirkning af IFRS regnskabsaflæggere variere.
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De virksomheder, der i dag i høj grad benytter operationel leasing, vil blive påvirket, da deres

regnskaber nu vil fremvise flere aktiver og forpligtelser, samt deraf afledte reklassifikationer i

resultatopgørelsen (P/L).

Der er overordnet set tre incitamenter til at indgå operationelle leasingaftaler:

1. Finansiering, reelt finansiering som hvis der var tale om et banklån

2. Fleksibiliteten indbygget i en leasingaftale, ofte som en del af virksomhedens Asset

Management Policy

3. Forbedring af regnskabets primære finansielle opgørelser af deraf afledte finansielle nøgletal.

Brancher som i høj grad gør brug af operationel leasing, bl.a. pga. ovenstående, er:

1. Rederi

2. Software

3. Luftfart.

Brancherne har alle det til fælles, at deres aktiver er forholdsvis kostbare, og for rederi og luftfart har

aktiverne ofte en meget lang levetid.

4.3 Konsekvensanalyse

I bilag 5 bagerst i opgaven er samtlige LargeCap og MidCap selskabers balancesummer og operationelle

leasingforpligtelser oplistet med tilhørende gennemsnitsberegninger og grafer. Bemærk at skalaen på

nogle af graferne er begrænset, så talopgørelsen i bilag 5 er mere retvisende.

Det er vigtigt at bemærke, at selskabernes eventuelle aktivitet som leasinggiver ikke er medtaget, jf.

tidligere afgrænsning, dette kan medføre, at graferne og bilag 5 ville have givet et andet udvisende, hvis

data vedrørende aktivitet som leasinggiver var medtaget. Dette vil dog primært være centreret omkring

indregningen af elementer i resultatopgørelsen og reklassifikation af aktiver i balancen, hvis den valgte

tilgang til leasinggivers regnskabsmæssige behandling indebar derecognition af leasingaktivet og

indregning af et tilgodehavende.

Det er også vigtigt at bemærke, at beløbene er nominelle, så der er ikke foretaget en diskontering, som

ville gøre de indregnede beløb mindre. Grunden til, at beløbene ikke er diskonterede, er, at det ville

være en kraftig antagelse at vurdere de i analysen inkluderede selskabers marginale lånerenter.
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4.3.1 Udvælgelsesgrundlag og øvrige kriterier

Undersøgelsen tager udgangspunkt i de børsnoterede selskaber i Danmarks årsrapporter tilgængelige i

september 2009, hvilket medfører, at der primært er tale om regnskabsår pr. 31. december 2008. Vi har

benyttet de nyeste tilgængelige årsrapporter36. Analysen er foretaget ved en gennemgang af selskabernes

noteoplysninger om operationelle leasingforpligtelser og balancesummerne.

Populationen er alle selskaberne i NasdaqOMX’s LargeCap og MidCap indeks, som vurderes som

værende de mest aktuelle selskaber at inkludere i analysen, da offentlighedens interesse for disse er

størst. Alle finansielle virksomheder og virksomheder, der ikke aflægger regnskab efter IFRS, er

ekskluderet af undersøgelsen.37

Efter denne frasortering omfatter undersøgelsen 49 selskaber, heraf er 18 fra LargeCap og 31 fra

MidCap. Det er vigtigt at bemærke, at samme selskab kun indgår en gang i undersøgelsen, på trods af at

selskabet muligvis har flere forskellige aktieklasser noteret (fx A.P.Møllers A- og B-aktier).

De udvalgte virksomheder vurderes på trods af ovenstående frasortering at være tilstrækkeligt

repræsentative til at kunne danne en konklusion om indvirkningen af den forventede nye

regnskabsstandard. Der skal dog gøres opmærksom på, at der ikke drages nogen konklusion om

selskaber noteret på andre børser og/eller selskaber, som ikke er noteret på NasdaqOMX.

4.3.2 Konsekvensanalyse for LargeCap

Implementeres diskussionspapirets forslag fra kapitel 3 vil det betyde, at alle virksomheder i stedet skal

anvende denne metode frem for den gældende IAS 17 Leases, hvor de for analysen relevante forslag er:

 Indregning af nutidsværdien af operationel leasing, optioner, betingede leasingydelser og

residual værdi garantier

 Tilbagediskonteret med leasingtagers marginale lånerente.

Balancesummerne vil efter diskontering stige med gennemsnitligt 15 % for LargeCap selskaberne i

Danmark, hvis det forudsættes, at deres marginale lånerente er 7 %, og aftalerne i gennemsnit har 5 års

løbetid, jf. bilag 5.

Denne gennemsnitlige stigning er følsom over for, hvilken rente virksomhederne kan optage lån til. Ved

en marginal lånerente på 2 % vil den mindre effekt af diskonteringen medføre en gennemsnitlig stigning

36 De pågældende selskabers egne hjemmesider
37 Der henvises til kapitel 1 omkring undersøgelsesdesign og udvælgelse af årsrapporter.
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i balancesummerne på 17 % ift. de nuværende balancesummer. Ved en marginal lånerente på 20 %

stiger balancesummerne med 11 % ift. de nuværende balancesummer.

Denne 15 % stigning ved en forudsat marginal lånerente på 7 % er en forholdsvis kraftig stigning, som

vil påvirke alle nøgletal, der involverer aktivsummen eller andre finansielle oplysninger, som indirekte

påvirkes af aktivsummen, såsom egenkapitalen som i bund og grund er en residual. En indirekte effekt,

som ikke er kvantificeret i dette kapitel, er påvirkningen af nøgletal, som trækker på finansielle

oplysninger i resultatopgørelsen, hvor der kommer en indvirkning på klassifikationen af

omkostningerne, jf. kapitel 3 for hjemmel og kapitel 5 for eksempel.

Det er vigtigt at bemærke, at variansen omkring gennemsnittet er høj, jf. nedenstående figur 4.1 (ej

diskonteret, da det er en grov antagelse at vurdere de enkelte selskabers marginale lånerente). Variansen

skyldes, at specielt rederivirksomhederne A.P. Møller, D/S NORDEN og TORM i høj grad gør brug af

operationel leasing. Man skal derfor skelne mellem disse grupper af virksomheder, da påvirkningen på

15 % af de ikke aktivtunge virksomheder alt andet lige bliver mindre, og påvirkningen af de aktivtunge

virksomheder bliver højere.

Under interviewet med Danske Bank blev deres holdning, om at de danske regnskabsaflæggere generelt

var mere konservative omkring brugen af operationel leasing, tilkendegivet. Hvis dette er korrekt, vil

konsekvenserne i Danmark blive tilnærmelsesvis som det fremgår af figur 4.1 og 4.3, mens

konsekvenserne for de omtalte lande med aggressive regnskabskulturer vil blive mere tydelige. Det er

dog ikke hovedopgavens formål at afdække dette.

Formålet med at opnå indregning af off-balance-sheet elementer opnås, når de afkastgenererende aktiver

skal indregnes fremadrettet. Dette formål er et underformål ift. at øge nytteværdien, hvor der er mange

varierende holdninger til, hvorvidt dette opnås. Det er forfatternes holdning, at formålene med

diskussionspapiret opnås meget godt med reference til figur 4.1 og 4.3, jf. kapitel 3.

Figur 4.1 – LargeCap: forhold mellem nom. leasingforpligtelse og balancesum, kilde: egen tilvirkning, baseret på bilag 5
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Som det ses ud fra nedenstående figur 4.2 er det ikke nødvendigvis de største virksomheder, som gør

relativt mest brug af operationel leasing. Derfor fokuserer kapitlet primært på det relative forhold

mellem nominelle leasingforpligtelser og balancesummerne, da dette nøgletal giver en mere intuitiv

forståelse for diskussionspapirets påvirkning af pågældende virksomhed.

Figur 4.2 – LargeCap: balancesummer og nom. leasingforpligtelser, kilde: egen tilvirkning, baseret på bilag 5

4.3.3 Konsekvensanalyse for MidCap

MidCap selskaberne afviger ikke væsentligt fra LargeCap, hvad angår leasing.

Selskabernes balancer vil tillige i gennemsnit stige med 15 % ud fra de samme forudsætninger.

Variansen omkring gennemsnittet er dog lidt mindre, da der er færre meget aktivtunge virksomheder i

dette børsindeks. I MidCap er det primært SAS (luftfart), DFDS (rederi) og SimCorp (software), der

trækker gennemsnittet op, men ikke i samme grad som LargeCaps leasingtunge virksomheder.

På baggrund af nedenstående figurer kan man konkludere at konsekvenserne for MidCap er

tilnærmelsesvis den samme som for LargeCap selskaberne.

Figur 4.3 – MidCap: forhold mellem nom. leasingforpligtelse og balancesum, kilde: egen tilvirkning, baseret på bilag 5
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Figur 4.4 – MidCap: balancesummer og nom. leasingforpligtelser, kilde: egen tilvirkning, baseret på bilag 5

4.4 Afledte konsekvenser

Som nævnt tidligere i kapitlet vil der komme flere konsekvenser af diskussionspapiret, end blot at

balancen stiger. Nogle af konsekvenserne vil blive mere fyldestgørende eksemplificeret i

konsekvensanalysen af casevirksomheden NORDEN og interessentanalysen.

De afledte konsekvenser, som kan aflæses i den finansielle rapportering, er bl.a. at nøgletal, der trækker

på aktivsummen såsom afkastningsgraden (resultat ift. aktivsum), nøgletal, som trækker på tal i

resultatopgørelsen som EBITDA-ratio (Earnings Before Interest Depreciation and Amortisation ift.

omsætning), eller nøgletal, som trækker på forpligtelserne såsom soliditetsgraden (egenkapital ift.

balancesum).

Disse nøgletal vil ofte være indarbejdet i et selskabs låneaftaler som såkaldte covenants. Covenants er

krav for, at selskabet kan opretholde sine kreditfaciliteter hos en kreditgiver uden genforhandling. Når

en covenant indeholder et krav om en soliditetsgrad på fx 40 %, og selskabet, efter at forpligtelserne er

steget som følge af den ændrede regnskabsmæssige behandling af leasing, nu har en soliditetsgrad på fx

35 %, kan det være nærliggende at antage, at dette vil give problemstillinger for de påvirkede selskaber.

Den ændrede finansielle rapportering vil umiddelbart alt andet lige påvirke kapitalindskydere. Det er her

vigtigt at skelne mellem professionelle regnskabsbrugere, som banker og store kapitalindskydere, og

mindre professionelle regnskabsbrugere, som leverandører og kunder.

Som det fremgår af kapitel 6 har bl.a. bankerne adgang til mange informationer, som normale

kapitalindskydere ikke har, herunder bl.a. den månedlige ledelsesrapportering, som er ofte

forekommende i børsnoterede selskaber, bl.a. som et led i god Corporate Governance. Når det kommer

til de professionelle kapitalindskydere, er dette som udgangspunkt ikke et problem, kan vi konkludere

ud fra interviews med Nordea og Danske Bank (jf. kapitel 5 og 6).

De mindre professionelle kapitalindskydere som leverandører og forudbetalende kunder, der har stillet

en kredit til rådighed for et selskab, har muligvis kun adgang til den eksterne finansielle rapportering,
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selskabet producerer til offentligheden og vil derfor alt andet lige basere sig mere på denne i

kreditvurderingen af debitor.

Der vil derfor muligvis komme nogle problemstillinger omkring ændrede betalingsbetingelser o.lign.

Dette er dog som udgangspunkt ikke noget, der er going concern truende for de påvirkede selskaber, da

deres reelle finansielle stilling ikke har ændret sig, det er nu blot blevet indregnet i det offentligt

tilgængelige regnskab.

4.5 Delkonklusion

Diskussionspapiret vil medføre at balancesummerne for LargeCap og MidCap noteret på NasdaqOMX

alt andet lige vil stige med mindst 15 % i gennemsnit, ved en antaget marginal lånerente på 7 % og

ingen usikre cash flows. Dette vil påvirke de covenants som indgår i låneaftaler etc., men det er vores

forventning at disse vil blive justeret ud fra vores interviews med bankerne i kapitel 6.

Det fremgår, at de selskaber, som påvirkes i høj grad, er de aktivtunge brancher som shipping, software

og luftfart, hvor der er en tendens til at benytte sig af leasing, bl.a. pga. den indbyggede fleksibilitet i en

leasingaftale og for at fremskaffe den fornødne likviditet.

De ændrede nøgletal som følge af indregningen af operationel leasing er en afledt konsekvens af

diskussionspapiret. Disse nøgletal er ofte indarbejdet i covenant i selskabers låneaftaler med deres

banker.

Den umiddelbare påvirkning af markedet vil afhænge af, hvilken regnskabsbruger man retter blikket

mod. Ud fra interviews med Danske Bank og Nordea er det konkluderet, at de professionelle

kapitalindskydere ikke påvirkes i samme grad som mindre professionelle. Det skyldes, at de ofte har

adgang til intern finansiel rapportering og foretager korrektioner af off-balance-sheet elementer i deres

kreditvurdering, jf. kapitel 6.

Det vil være naturligt at antage, at mindre professionelle kapitalindskydere som kreditgivende

leverandører etc. vil være mere tilbøjelige til at blive ’forskrækkede’ over de nye tal og drage den

forhastede konklusion, at selskabernes finansielle stilling er ændret negativt. Denne konklusion drager

vi ud fra vores daglige arbejde som revisorer, hvor vi ofte diskuterer debitorers kreditværdighed. For at

vurdere kreditværdigheden bruges ofte offentligt tilgængelige oplysninger som regnskaber, herunder

debitorens likviditet og soliditet.

Ovenstående leasingsurvey er baseret på 49 selskabers nyeste årsrapporter tilgængelige i september

2009.



5 Konsekvensanalyse

Kapitlets formål

Kapitlet vil med afsæt i kapitel 3 vise hvilke konsekvenser diskussionspapiret har for den enkelte regnskabsaflæggeres regnsk
mere detaljeret grad end leasingsurveyets belysning af emnet. Der er udarbejdet en konsekvensanalyse af diskussionspapirets
konsekvenser på casevirksomheden NORDEN, som vil analyseres nærmere. NORDEN er udvalgt på baggrund af leasingsurveyet,
hvor det fremgik, at NORDEN havde væsentlige operationelle leasingforpligtelser. Ved at benytte NORDEN som casevirksomhed
vil vi derigennem få belyst diskussionspapirets

Kapitlets struktur

5.1 Indledning

Dette kapitel giver et overblik over

NORDEN, såfremt regnskabsstandard

regnskabsmæssige konsekvenser ved konverteringen

casevirksomheden.

Kapitlet vil dermed illustrere forskellen før og efter ko

rapportering, hvorved læseren kan få den praktiske indsigt i diskussionspapiret. Konverteringen

ekskluderer de mere usikre økonomiske fænomener

som nævnt i kapitel 3 ikke er med til at forbedre nytteværdien

tilgængelige i regnskabet.

Konsekvensanalysen vil fokusere på regnskabsåret for 2008, men i overensstemm

Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors

konverteringerne implementeret retrospektivt 2 år tilbage.

Det vil være en stor fordel for læseren af denne hovedopgave at have bilag 7 fremme, da d

selve konverteringen overført fra Excel
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regnskabsstandarden implementeres, som den ser ud. Der er primært fokus på de

regnskabsmæssige konsekvenser ved konverteringen, som de forventes at være i praksis for

Kapitlet vil dermed illustrere forskellen før og efter konverteringen af NORDENs finansielle

læseren kan få den praktiske indsigt i diskussionspapiret. Konverteringen

ekskluderer de mere usikre økonomiske fænomener (optioner, residual værdi garantier etc.)
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Kapitlet vil med afsæt i kapitel 3 vise hvilke konsekvenser diskussionspapiret har for den enkelte regnskabsaflæggeres regnskab i en
leasingsurveyets belysning af emnet. Der er udarbejdet en konsekvensanalyse af diskussionspapirets

er på casevirksomheden NORDEN, som vil analyseres nærmere. NORDEN er udvalgt på baggrund af leasingsurveyet,
at NORDEN havde væsentlige operationelle leasingforpligtelser. Ved at benytte NORDEN som casevirksomhed

hvilke konsekvenser diskussionspapiret har for casevirksomheden

som den ser ud. Der er primært fokus på de

forventes at være i praksis for

nverteringen af NORDENs finansielle

læseren kan få den praktiske indsigt i diskussionspapiret. Konverteringen

(optioner, residual værdi garantier etc.), da disse

og informationerne tillige ikke er

vil fokusere på regnskabsåret for 2008, men i overensstemmelse med IAS 8

omkring praksisændring så er

Det vil være en stor fordel for læseren af denne hovedopgave at have bilag 7 fremme, da dette viser

og hvordan den i praksis er lavet med tilbagediskonteringer etc.
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Alle beløb er i tusind USD medmindre andet er nævnt.

5.2 Usikkerheder og beregningsmetode

Konverteringen af casevirksomhedens finansielle rapportering38 (årsregnskab) er ikke fuldstændigt

retvisende grundet flere usikkerhedsmomenter. Det er dog forfatternes vurdering, at konverteringen er

tilstrækkeligt nøjagtig til, at man kan basere nedenstående analyse på denne.

De væsentligste forudsætninger og større usikkerhedsmomenter nævnes nedenfor:

1. Skattemæssige konsekvenser; der vil komme udskudte skatteeffekter, da der regnskabsmæssigt

skal indregnes aktiver og forpligtelser, uden at disse har en skattemæssig værdi.

2. Den marginale lånerente, som er benyttet i konverteringen, er 7 %, fx vil de indregnede aktiver i

2008 for NORDENs tilfælde kunne svinge fra 3.409 mio. USD ved en rente på 2 % til 1.989

mio. USD ved en rente på 15 %. Renten på 7 % er valgt efter drøftelser pr telefon med vores

vejleder samt en ansat hos Danske Bank.

3. Alle forlængelses- og købsoptioner, residual værdi garantier og profit sharing/betingede

leasingydelser er der set bort fra, da noteoplysningerne efter de gældende IFRS

regnskabsstandarder ikke er tilstrækkelige til, at man kan inddrage dem i konverteringen, som

hvis man havde den nødvendige viden om de separate leasingaftaler.

4. Subleases (leasing af et aktiv som så leases videre) og al aktivitet som leasinggiver er ikke

inkluderet, da der mangler behandling af dette i diskussionspapiret, og noteoplysningerne ikke er

tilstrækkelige til, at man kan inddrage dem i konverteringerne. Ud fra Observer Notes nævnt i

kapitel 3 fremgår det, at IASB og FASB foretrækker at beholde right-of-use aktivet i balancen

og dertil indregne et leasingtilgodehavende og en performance-forpligtelse ved en sublease.

5. NORDEN har leasingforpligtelser i 2008 vedrørende ej-leverede skibe på 1.871.401 tDKK,

disse er valgt indregnet, men afskrives ikke, hvilket er medvirkende til at give nogle kraftige

resultatudsving ift. de officielle årsrapporter. Det mest retvisende ville være at påbegynde

afskrivning ved levering af aktivet (commencement of the lease), jf. kapitel 3, men de

tilgængelige informationer muliggør ikke dette.

Den forsimplede fremgangsmåde ved konverteringen:

1. Alle relevante data fra finansielle opgørelser og noter tastes ind i Excel.

38 Bilag 7
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2. Leasingforpligtelserne tilbagediskonteres, og de indregnede omkostninger i resultatopgørelsen

deles op i en rente- og en afdragsdel, og afskrivninger på de indregnede aktiver beregnes og

indregnes i resultatopgørelsen.

3. Bevægelserne på passiv- og aktivsiden er betragtninger omkring den interne sammenhæng

mellem tallene, hvor man for passiverne kender primo og ultimo fra trin 1 og afdraget, som er

beregnet under trin 2, hvorved fremkommer årets nettotilgang som en simpel residual. Samme

betragtninger gælder for aktivsiden. Denne betragtning medfører, at den beregnede amortisering

er indirekte i ovenstående. Alternativt kan som eksempel nævnes, at en leasingaftales gæld ville

stige hvert år, da effekten af diskonteringen aftager, modposten til krediteringen af forpligtelsen

er debet finansielle omkostninger i resultatopgørelsen.

4. Ovenstående tal reklassificeres henholdsvis tillægges den officielle årsrapport, hvorved det

konverterede regnskab fremkommer

5.3 Casevirksomheden NORDEN

Nedenstående casevirksomhed er udvalgt på baggrund af forfatternes kendskab til, at branchen i høj

grad benytter sig af leasingaftaler til at finansiere deres dyre aktiver39.

NORDEN er et børsnoteret selskab på OMX Copenhagen C2040, som driver rederivirksomhed og har en

aktiv flåde på 170 skibe heraf er kun 17 ejede, så resten er indchartrede (leasede)41. NORDEN er

interessant i denne opgave, da de både har væsentlige leasingforpligtelser, der efter diskussionspapiret

bør aktiveres, og mange short-term leases på under 12 måneder, som skal reklassificeres i

resultatopgørelsen. Dette vil give nogle tydelige effekter ved den nedenstående analyses konvertering af

deres årsrapport i overensstemmelse med IFRS, hvis diskussionspapirets bestemmelser havde erstattet

den nuværende IAS 17 Leases.

Det er vigtigt at bemærke, at NORDEN som rederi benytter subleases og dermed vil blive underlagt

bestemmelserne om aktivitet som leasinggiver, der ikke behandles i hovedopgaven.

5.4 Nøgletal

Under interviewet med NORDENs bankforbindelse Nordea kom det frem, at banken havde mere

opmærksomhed rettet mod bl.a. ikke finansielle nøgletal som nettoeksponeringen i skibsdage end de

finansielle nøgletal42. Dette nøgletal udtrykker, hvor mange skibsdage der er indchartret i forhold til,

39 Kapitel 4
40 http://www.nasdaqomxnordic.com/index/index_info?Instrument=CSEDX0000001376
41 D/S NORDEN A/S årsrapport 2008 side 11
42 Bilag 6
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hvor mange ordrer og subleases der foreligger. I dette nøgletal indgår en vurdering af de kontraherende

parters evne til at overholde indgåede aftaler. Interviews med bankerne fremgår nedenfor.

Konverteringen af den finansielle rapportering indebærer ikke nogen påvirkning af dette nøgletal.

Nøgletal viser informationer, som er sat i relation til andre informationer, og giver en god forståelse for

interne sammenhænge og mulige tendenser, hvis de sættes i perspektiv. På baggrund af dette har vi

vurderet, at det vil være relevant at lægge ud med at beskrive nøgletallenes udvikling.

Efter konverteringen som beskrevet ovenfor er de nøgletal, som er ofte forekommende i covenants43 i

låneaftaler og ellers vurderes at have relevans, genberegnet. Dette drejer sig om afkastningsgraden

(påvirkes af stigningen i aktivsummen), EBITDA-ratio (påvirkes af reklassifikationen i

resultatopgørelsen), soliditetsgraden (påvirkes af stigningen i balancesummen) og aktivernes

omsætningshastighed (påvirkes af stigningen i aktivsummen).

2008 Korrigeret 2008 2007 Korrigeret 2007

Afkastningsgrad 37,84% 30,59% 42,42% 19,35%

EBITDA-ratio 11,91% 78,81% 18,32% 81,44%

Soliditet 83,28% 40,00% 81,46% 26,60%

Aktivernes omsætningshastighed 2,08 0,89 1,82 0,67

Figur. 5.1 – Nøgletal D/S Norden A/S, kilde: egen tilvirkning, baseret på bilag 7

Afkastningsgrad

Afkastningsgraden falder begge år, dog kun kraftigt i 2007, dette skyldes indregningen af flere aktiver,

og at årets resultat falder i 2007. I 2008 afbødes aktivernes stigning af, at resultatet også stiger lidt, så

afkastningsgraden ikke falder så drastisk som i 2007.

Afkastningsgraden baserer sig på overskudsgraden, der påvirkes af, at noget af leasingydelserne fjernes

fra resultatopgørelsen ved ompostering til afdrag. Aktivernes omsætningshastighed indgår også som en

komponent i afkastningsgraden, og denne forandrer sig som følge af stigningen i aktivsummen, jf.

nedenfor.

At NORDEN ikke længere forrenter sine aktiver i samme høje grad som tidligere, vil kunne give en

indikation om, at selskabet ikke længere er et lige så attraktivt investeringsemne. Professionelle

regnskabsbrugere vil næppe lade sig påvirke, da de tidligere har haft adgang til disse informationer om

ej-indregnede forpligtelser.

43 Covenants er krav til finansiel performance el.lign. fra en långivers side til låntager, ved manglende overholdelse er det ikke
unormalt, at långiver kan kræve lånet indfriet med kort frist,
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EBITDA-ratio

EBITDA-ratioen bliver som det eneste nøgletal påvirket positivt, endda i kraftig grad. Dette skyldes, at

alle operationelle og finansielle leasingaftaler er omkostningsført over EBITDA i resultatopgørelsen, og

diskussionspapiret kræver, at leasingydelserne deles op i en rentedel og en afdragsdel. Rentedelen er

under EBITDA. Tillige er de indregnede afskrivninger også under EBITDA.

EBITDA-ratio er en af de stærke indikatorer for et selskabs finansielle performance, og denne kraftige

ændring vil højst sandsynligt påkalde sig opmærksomhed. Som det ses fra interviews med bankerne, er

disse dog ikke påvirket af ændringen, da de vægter andre informationer højere. Det er dog en

nærliggende tanke, at aktiemarkedet ikke vil overveje, at ændringen i EBITDA-ratioen skyldes en ny

regnskabsstandard og muligvis vil reagere negativt. Dette afhænger af regnskabsbrugerens indsigt i

reguleringen af den finansielle rapportering og evt. adgang til insiderinformation som

ledelsesrapportering.

Soliditetsgrad

Soliditeten mere end halveres i 2008, hvilket skyldes, at balancesummen mere end fordobles, mens den

resultateffekt, som påvirker egenkapitalen, ikke ændres tilsvarende. Der er før konverteringen

forpligtelser for 341 tUSD i 2008 mod 2.864 tUSD efter konverteringen, hvilket er en stigning på 2.523

tUSD, mens egenkapitalen kun stiger med 209 tUSD.

Soliditeten er i mange regnskabsbrugeres øjne et udtryk for, hvor mange tab selskabet kan klare, før det

går ud over gældsindfrielsen, og har dermed ofte en stor interesse. Informationerne omkring de

operationelle leasingforpligtelser har været tilgængelige tidligere i noterne efter IAS 17 Leases.

Konsekvenserne af dette nøgletals forværring afhænger som EBITDA-ratioen af regnskabsbrugernes

indsigt.

Aktivernes omsætningshastighed

Da omsætningen ikke har ændret sig, og balancesummen som ovenfor nævnt er steget kraftigt, er dette

relative nøgletal faldet drastisk. Hermed forstås det at NORDEN ikke længere omsætter (sælger) sine

aktiver i løbet af regnskabsåret lidt mere end 2 gange, men faktisk under 1 gang. Dette skal ses i

sammenhæng med, at afkastningsgraden også er faldet drastisk, da denne er produktet af

overskudsgraden, som kun ændrer sig lidt, og aktivernes omsætningshastighed.

Den forværrede omsætningshastighed vil se dårlig ud i en rentabilitetsanalyse efter fx DuPont

pyramiden, hvor afkastningsgraden dekomponeres i underliggende nøgletal.
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5.5 Regnskabsposter

5.5.1 Resultatopgørelsen

Nedenfor er resultatopgørelsen før og efter konverteringen indsat, de enkelte ændringer er markeret med

numre, som svarer til beskrivelserne nedenfor. Den første kolonne angiver regnskabspostens navn,

anden kolonne angiver tallene ifølge årsregnskabet 2008, tredje kolonne angiver de beregnede

reklassifikationer og efterposteringer som følge af diskussionspapirets implementering og fjerde

kolonne angiver tallene efter endt konvertering.

Resultatopgørelse 2008: USD'000 2008
Reklassifikationer og
EP Korrigeret 2008

Omsætning 4.246.815 4.246.815

Andre driftsindtægter, netto -8.341 -8.341

Driftsomkostninger skibe -3.645.124 (1) 2.841.164 -803.960

Andre eksterne omkostninger -24.043 -24.043

Personaleomkostninger -63.638 -63.638

Resultat før afskrivninger m.v. (EBITDA) 505.669 2.841.164 3.346.833

Salgsavancer skibe m.v. 289.972 289.972

Af- og nedskrivninger -31.630 (3) -2.153.269 -2.184.899

Resultatandele af joint ventures 8.580 8.580

Resultat af primær drift (EBIT) 772.591 687.895 1.460.486

Dagsværdiregulering af visse sikringsinstrumenter -81.133 -81.133

Finansielle indtægter 34.192 34.192

Finansielle omkostninger -5.125 (2) -324.254 -329.379

Resultat før skat 720.525 363.641 1.084.166

Årets skat -12.695 -12.695

ÅRETS RESULTAT 707.830 363.641 1.071.471

Figur 5.2 – Resultatopgørelse D/S Norden A/S, kilde: egen tilvirkning, baseret på bilag 7

Det som giver en resultatpåvirkning begge år er nettobeløbet af de nye indregnede afskrivninger

(negativ resultatpåvirkning) og de nye beregnede afdrag på forpligtelserne (positiv resultatpåvirkning)44.

Med udgangspunkt i bilag 7 for beregninger for 2008 ’Driftsomkostninger skibe, nr. 6’ og

’Afskrivninger af indregnede aktiver’ kan dette eksemplificeres.

I den perfekte verden med velfungerende markeder vil der over leasingaftalens løbetid ikke være nogen

påvirkning af egenkapital og ovenstående resultateffekt er derfor midlertidig. Resultateffekten vil som

det fremgår af figur 3.3 udlignes over den fiktive leasingaftales løbetid.

44
Det er vigtigt at bemærke, at short-term leases ikke giver en resultatpåvirkning, her er det kun klassifikationen i resultatopgørelsen, som ændres.
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(1)

I 2008 er der før konverteringen indregnet en omkostning vedrørende short-term leases (leasingaftaler

over 1 år) på 732.031 tUSD og 2.109.133 tUSD vedrørende leasingaftaler under 1 år:

Driftsomkostninger skibe, nr. 6: USD '000

Charterhyre for skibe indbefragtede under 1 år 2.109.133

Charterhyre for skibe indbefragtede over 1 år 732.031

2.841.164

Figur 5.3 – Driftsførte operationelle leasingydelser 2008 D/S Norden A/S, kilde: egen tilvirkning, baseret på bilag 7

Dette beløb krediteres resultatopgørelsen, og beløbet vedrørende short-term leases debiteres som

afskrivninger og renteomkostninger, jf. nedenfor punkt 2 og 3. Beløbet vedrørende leasingaftaler over 1

år deles op i en renteomkostning, der debiteres som renteomkostninger og en afdragsdel, der

formindsker den indregnede forpligtelse, jf. nedenfor punkt 2 og afsnit 5.5.2 punkt 2.

(2)

Short-term leases opdeles som nævnt ovenfor i en afskrivning og en rentedel ved at bruge den marginale

lånerente, der er forudsat at være 7 %. Disse er omkostningsført under henholdsvis renteomkostninger

og afskrivninger, hvormed der er tale om en reklassifikation:

USD '000

Rente heraf til indregning i P/L (resultatopgørelsen): 147.639

Afskrivning af short-term leasinggæld til indregning i P/L: 1.961.494

2.109.133

Figur 5.4 – Opdeling af driftsførte operationelle leasingydelser under 1 år D/S Norden A/S, kilde: egen tilvirkning, baseret på bilag 7

Leasingaftaler over 1 år deles op i en renteomkostning på baggrund af den marginale lånerente, som

forbliver indregnet i resultatopgørelsen, men reklassificeret med 176.615 tUSD, og en afdragsdel, som

krediteres resultatopgørelsen, på 555.416 tUSD:

USD '000

Rente heraf til indregning i P/L: 176.615

Afdrag på gæld til indregning i balance: 555.416

732.031

Figur 5.5 – Opdeling af driftsførte operationelle leasingydelser over 1 år D/S Norden A/S, kilde: egen tilvirkning, baseret på bilag 7

Dette giver renteomkostninger til indregning i P/L (resultatopgørelsen) på i alt 147.639 (leasing under 1

år) + 176.615 (leasing over 1 år) = 324.254 tUSD
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(3)

Der skal indregnes en afskrivning i resultatopgørelsen vedrørende leasingaktiverne over 1 år på 191.775

tUSD, da disse er indregnet i balancen og skal afskrives over leasingperioden:

Afskrivninger af indregnede aktiver:

Skibe afskrives lineært over 6 år, som antages, at
være leasingkontrakternes løbetid, jf. ovenstående.

Ej-leverede skibe afskrives ikke.

USD '000

Nutidsværdi af indregnede aktiver som afskrives: 1.150.649

Årlig afskrivning til indregning i P/L: 191.775

Figur 5.6 – Beregning af afskrivninger på indregnede rigth-of-use aktiver D/S Norden A/S, kilde: egen tilvirkning, baseret på bilag 7

Afskrivningsgrundlaget er de indregnede aktiver ultimo fratrukket ej leverede skibe. Diskussionspapiret

er ikke nået til en konklusion om, hvornår forpligtelsen og right-of-use aktivet skal indregnes.

Forfatterne har derfor vurderet det som værende mest retvisende at indregne forpligtelsen vedrørende ej-

leverede skibe, da den er kontraktuelt forpligtende, mens aktiver, som ikke undergår en

værdiforringelse, ikke bør afskrives.

Dette giver afskrivninger til indregning i P/L (resultatopgørelsen) på i alt 1.961.494 (leasing under 1 år,

jf. pkt. 2) + 191.775 (leasing over 1 år) = 2.153.269 tUSD

5.5.2 Balancen

Nedenfor er de påvirkede dele af balancen før og efter konverteringen indsat, de enkelte ændringer er

markeret med numre, som svarer til beskrivelserne nedenfor. Der er tale om et uddrag fra bilag 7. Første

kolonne angiver regnskabspostens navn, anden kolonne angiver tallene ifølge årsregnskabet 2008, tredje

kolonne angiver reklassifikationer og efterposteringerne og fjerde kolonne angiver det konverterede

regnskab.

2008 Korrigeret 2008

Leasede skibe 0 (2) 2.732.281 2.732.281

AKTIVER 2.041.661 2.732.281 4.773.945

Overført resultat 1.680.673 (3) 209.208 1.889.881

Egenkapital (NORDENs aktionærer) 1.700.306 209.208 1.909.514

Leasingforpligtelse 0 (1) 2.523.073 2.523.073

EGENKAPITAL OG FORPLIGTELSER 2.041.664 2.732.281 4.773.945

Figur 5.7 – Påvirkede balanceposter D/S Norden A/S, kilde: egen tilvirkning, baseret på bilag 7
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(1)

Ultimoværdierne for forpligtelserne findes ved at tilbagediskontere de i noterne oplyste operationelle

leasingforpligtelser. Diskonteringen er baseret på en antaget marginal lånerente for NORDEN på 7 %,

som er gældende for alle leasingaftaler. Leasingaftalernes løbetider er antaget som det fremgår nedenfor.

Hvis disse to parametre ændrede sig ville det påvirke de indregnede beløb.

Charterhyre
inkl.
Dagpenge

Inden for 1
år 135.763 År 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Mellem 1-5
år 439.341 År nummer 1 2 3 4 5 6

Efter 5 år 105.994 Nom. Værdi 681.098 135.763 109.835 109.835 109.835 109.835 105.994

681.098 Disk. Værdi 545.206 126.881 95.934 89.658 83.793 78.311 70.628

Charterhyre
for skibe på
timecharter

Inden for 1
år 496.552 År 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Mellem 1-5
år 178.639 År nummer 1 2 3 4 5 6

Efter 5 år 0 Nom. Værdi 675.191 496.552 44.660 44.660 44.660 44.660 0

675.191 Disk. Værdi 605.443 464.067 39.008 36.456 34.071 31.842 0

Charterhyre
for ej-
leverede
skibe

Inden for 1
år 153.227 År 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Mellem 1-5
år 939.720 År nummer 1 2 3 4 5 6 7 8

Efter 5 år 778.454 Nom. Værdi 1.871.401 153.227 234.930 234.930 234.930 234.930 259.485 259.485 259.485

1.871.401 Disk. Værdi 1.372.423 143.203 205.197 191.773 179.227 167.502 172.906 161.594 151.022

Figur 5.8 – Diskontering af operationelle leasingydelser over 1 år til indregning som et aktiv Norden A/S, kilde: egen tilvirkning, baseret på bilag 7

NORDEN har i sit regnskab for 2008 3.227.690 tUSD (681.098+674.191+1.871.401) i ej indregnede

operationelle leasingforpligtelser. Disse tilbagediskonteres, hvorved der ultimo 2008 bliver indregnet en

forpligtelse på 2.523.073 tUSD (545.206+605.443+1.372.423), hvilket også er den forpligtelse, som

ville optræde i regnskabet, hvis diskussionspapiret var gældende.

Som tidligere omtalt burde der indregnes en finansiel omkostning vedrørende amortiseringen af den

enkelte forpligtelse. Dette blev undladt med henvisning til mangel på oplysninger og indirekte

behandling under andre beregninger. Dette kan eksemplificeres med, hvordan vi for NORDENs tilfælde

kommer fra værdierne ultimo 2007 til værdien af forpligtelsen ultimo 2008, som er bestemt ovenfor.
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Bevægelser på operationelle leasingkontrakter, passivsiden:

Primo 2008, jf. 2007 Inddata og beregninger 2.892.962

- Afdrag på gæld, jf. ovenstående opdeling af charterhyre for skibe indbefragtede over 1
år -555.416

Tilgang i 2008, residual 185.526

Ultimo 2008, jf. ovenstående nutidsværdiberegning 2.523.073

Figur 5.9 – Udvikling i forpligtelserne for 2008 D/S Norden A/S, kilde: egen tilvirkning, baseret på bilag 7

Afdraget fremkommer ved opdelingen af leasingydelsen vedrørende leasingaftaler over 1 år i en

renteomkostning og en afdragsdel, jf. afsnit 5.5.1 punkt 2.

Med reference til det dobbelte bogholderis metodik må det lægges til grund, at eftersom vi kender primo

og ultimo, samt at afdraget er beregnet ovenfor som det tilbageblevne beløb, efter at rentedelen var

fratrukket leasingydelserne, at tilgangen af diskonterede leasingforpligtelser er en simpel residual.

Hermed er amortiseringen som før omtalt inkluderet implicit i beregningerne.

(2)

Tilsvarende betragtninger gælder for aktivsiden.

Bevægelser på operationelle leasingkontrakter, aktivsiden:

Primo 2008, jf. 2007 Inddata og beregninger 2.738.529

- Afskrivning på aktiver, jf. ovenstående beregning -191.775

Tilgang i 2008, lig tilgangen i passiverne ovenfor 185.526

Ultimo 2008, sum af ovenstående 2.732.281

Figur 5.10 – Udvikling i aktiverne for 2008 D/S Norden A/S, kilde: egen tilvirkning, baseret på bilag 7

Afskrivningerne er beregnet som de leverede aktiver indregnet i balancen afskrevet over

leasingaftalernes antagede løbetider, jf. afsnit 5.5.1 punkt 3.

Med reference til det dobbelte bogholderis metodik må det lægges til grund, at eftersom vi kender

primo, samt at afskrivningen er beregnet ovenfor, og da værdien af aktivet og forpligtelsen er ens ved

første indregning, samt at vi har beregnet tilgangen under punkt 1, at ultimoværdien derfor er summen

af disse beløb.
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(3)

Forskellen mellem de indregnede aktiver og forpligtelser er i 2008 209.208 tUSD, hvilket svarer til

nettobeløbet af afskrivningerne og afdragene for 2007 og 2008. Dette beløb er grundet det dobbelte

bogholderis metodik også den akkumulerede resultateffekt, som ses på egenkapitalen for 2008. I

diskussionspapiret er der som tidligere nævnt lagt op til, at det ikke skal være et krav, at aktiverne og

passiverne skal følges fuldstændig ad gennem løbetiden.

Over leasingaftalernes løbetider vil resultateffekten blive udlignet, jf. figur 3.3 som eksempel.

5.6 Nytteværdi

Nytteværdien af NORDENs regnskab øges nu, hvor alle aktiver, som benyttes i driften, er indregnet, så

man kan se, hvor meget kapital (egen+leaset), der bruges til at frembringe årets resultat og

pengestrømme. Den tidligere manglende indregning forstyrrede de finansielle nøgletal, hvorved

sammenligneligheden med andre selskaber, som ikke benytter operationel leasing i samme grad var lav.

Dette har tidligere fremgået af noteoplysningerne og dermed været off-balance-sheet, men er nu rykket

frem i de primære finansielle opgørelser.

Relevans

Det vil være muligt for regnskabsbrugere at vurdere fremtiden på basis af disse informationer, hvormed

relevansen er opprioriteret. Den finansielle stilling og de deraf afledte nøgletal er blevet mere retvisende

og vil kunne danne grundlag for en større levering af relevante informationer til regnskabsbrugerne.

Troværdig repræsentation

Der kan til dels argumenteres for, at fuldstændigheden, som er et underliggende komponent af den

troværdige repræsentation, er forbedret ved indregningen af forpligtelser, hvormed summen af

forpligtelser er fuldstændig. Fuldstændigheden i dette tilfælde lægger sig op ad neutraliteten i

behandlingen af data, men der har tidligere været tale om, at IAS 17 Leases til en vis grad ikke har været

neutral omkring den regnskabsmæssige behandling af tilnærmelsesvis ens leasingaftaler. Det er dog alt

andet lige en svækkelse af den troværdige repræsentation, at de usikre cash flows indregnes, da de

subjektive skøn, der er iboende i disse, vil medføre, at risikoen for væsentlige fejl er forøget.

Sammenlignelighed

Virksomhedssammenligneligheden i det foreliggende konverterede regnskab er forbedret, da det er

lettere at sammenligne NORDENs finansielle rapportering med andre selskaber.

Tidssammenligneligheden forbedres tillige ved at udsving i finansiering via operationel leasing vil

fremgå i sammenligningstallene, hvor de tidligere har kunnet være skjult pga. manglende indregning.
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Hvis det konverterede regnskab indeholdt mange skønsvurderinger som forlængelsesoptioner, betingede

leasingydelser etc. ville sammenligneligheden og forståeligheden derimod være blevet sænket. Dette da

regnskabsbruger vil have sværere ved at vurdere de indregnede forpligtelser, hvor vidt de er kontraktuelt

forpligtede eller er indregnet baseret på et ikke-forpligtende skøn foretaget af ledelsen, fx over den mest

sandsynlige leasingperiode. Yderligere oplysningskrav vil kunne afhjælpe dette, hvilket er et

forbedringspunkt for IASB og FASB under deres arbejde med den endelige regnskabsstandard. Det kan

her nævnes at casevirksomheden NORDEN giver mange ekstra oplysninger i deres finansielle

rapportering, dog ikke ekstraoplysninger omkring leasing.

Afgrænsning

Det har været nødvendigt at afgrænse sig i opgaven fra mange ting, såsom aktivitet som leasinggiver.

Usikre cash flows er ikke inkluderet grundet mangel på informationer herom. Konverteringen

indeholder derfor ikke disse usikre cash flows og aktivitet som leasinggiver, hvilket medfører, at

nytteværdien er højere i dette caseeksempel, end det muligvis ville være tilfældet i rigtig praksis, da det

som omtalt i kapitel 3 er kritisabelt og vil sænke sammenligneligheden mellem selskaberne, at de kan

behandle ens leasingaftaler forskelligt og indregne usikre økonomiske fænomener. Det skal også

bemærkes, at NORDEN nominelt havde 158 % leasing ift. deres balancesum, jf. bilag 5.

5.7 Delkonklusion

I dette kapitel er der foretaget en konsekvensanalyse af casevirksomheden NORDEN med fokus på

påvirkningerne af diskussionspapirets indhold fra kapitel 3 på NORDENs finansielle rapportering. Dette

har specielt drejet sig om balanceforøgelsen som følge af indregningen af de operationelle leasingaftaler

og reklassifikationen i resultatopgørelsen, som følge af at leasingydelsen deles op i renter og afdrag,

samt at der afskrives på de indregnede righ-of-use aktiver.

Konsekvensanalysen er foretaget på et overordnet niveau, dvs. at de enkelte leasingaftaler ikke er

behandlet selvstændigt, hvilket ville være det korrekte. Dette er ikke ensbetydende med, at analysens

værdi er lav, men en oplysning om, at arbejdet for regnskabsaflæggerne er væsentligt mere omfattende

end de ovenfor gennemgåede beregninger. Regnskabsaflæggerne bør være opmærksomme på at

opbevare data for mindst 2 år med henblik på at kunne vurdere leasingengagementerne tilbage i tiden.

Der skal som følge af, at der er tale om en ændring i regnskabspraksis efter IAS 8 Accounting Policies,

Changes in Accounting Estimates and Errors, hvor retrospektiv implementering er et krav i IAS 8.19(b)

hvorfor den finansielle rapportering derfor skal tilrettes for foregående år.

Efter den nugældende IAS 17 Leases indregnes operationelle leasingaftaler ikke, NORDEN betegner

deres operationelt leasede skibe som time-charter. Dette har medført i NORDENs tilfælde, at balancen
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var undervurderet og nøgletallene som en følge heraf var meget gode, da en stor del af NORDENs

skibsflåde består af operationelt leasede skibe. Efter konverteringen af regnskabet er NORDENs

nøgletal alle kraftigt forværrede på nær EBITDA, da den store leasingomkostning er reklassificeret til

afskrivninger og finansielle omkostninger, samt noget af leasingydelsen indgår som et afdrag på

leasingforpligtelsen. Det ses at soliditetsgraden er halveret og afkastningsgraden er faldet kraftigt.

Det er interessant at bemærke at der er netto en positiv resultateffekt, hvilket i den perfekte verden med

velfungerende markeder vil blive udlignet over leasingaftalernes løbetider. Resultateffekten skyldes de

nye afskrivninger beregnet på right-of-use aktiverne og de nye afdrag på leasingforpligtelsen, som

fjernes fra resultatopgørelsen.

NORDENs finansielle rapportering efter den retrospektive implementering af indholdet i

diskussionspapiret er mere retvisende og har en højere nytteværdi efter forfatternes holdning. Dette

underbygges af, at de primære finansielle opgørelser, specielt balancen, viser de cash flow generende

aktiver i en højere grad og dermed er virksomhedssammenligneligheden forbedret.

Virksomhedssammenligningen kunne dog være blevet forværret, hvis der var indregnet mange usikre

cash flows og aktiver.

Det er vigtigt at bemærke afgrænsningen fra aktivitet som leasinggiver, herunder NORDENs subleases,

da dette ville kunne give et andet billede af selskabets finansielle stilling efter konvertering. Det er også

vigtigt at bemærke, at det grundet mangel på informationer ikke har været muligt at inkludere usikre

cash flows som optioner, residual værdi garantier etc., hvilke alt andet lige ville have medført en større

balancesum for NORDEN og en dårligere virksomhedssammenligning.



6 Interessentanalyse

Kapitlets formål

Kapitlet har til formål at redegøre for interessenternes holdninger til diskussionspapirets forslag. Dette er en
da der er tale om en praktisk orienteret hovedopgave med udgangspunkt i et teoretisk diskussionspapir. Dette har en særlig re
da selve den finansielle rapportering retter sig mod at skulle være nyttig over
Kapitlet tager en analytisk tilgang til de informationer, der kan indhentes til opgavebesvarelsen, herunder referaterne fra i
med kapitalindskydere som Nordea og Danske Bank
interessenters holdninger som regnskabsaflæggere og

Kapitlets struktur

6.1 Indledning

I kapitel 4 og 5 blev det analyseret

MidCap og LargeCap selskaber, samt

læseren indsigt i, hvilke holdninger regnskabsaflæggere og regnskabsbrugere har til diskussionspapiret.

Kapitlet vil dermed søge at forklare

regnskabsstandard, og om forslagene i diskussionspapiret er med til at forbedre det retvisende billede af

regnskabsaflæggernes finansielle rapportering

Det skal bemærkes, at flertallet af de indsendte

diskussionspapiret. De der er imod diskussionspapiret har et klart større incitament til at indsende et

comment letter, da dette er den eneste måde

indflydelse på en evt. ny regnskabsstan

kapitel 1.

6.2 Comment Letters

For at vurdere, hvad den generelle holdning

comment letter, er, har vi vurderet

interessenterne i grupper som regnskabsaflægger

på, om der i comment letter'et er ytret en positiv eller negativ holdning over for diskussionspapiret. Se
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forklare, om parterne reelt har et ønske om at ændre den nuværen
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regnskabsaflæggernes finansielle rapportering ifølge respondenterne.

at flertallet af de indsendte comment letters har et negati

diskussionspapiret. De der er imod diskussionspapiret har et klart større incitament til at indsende et

, da dette er den eneste måde, hvorpå man kan udtrykke sin utilfredshed og håbe på at

regnskabsstandard. For nærmere beskrivelse af kildekritik henvises der til

hvad den generelle holdning blandt de interessenter/respondenter,
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Kapitlet har til formål at redegøre for interessenternes holdninger til diskussionspapirets forslag. Dette er en central del af opgaven,
da der er tale om en praktisk orienteret hovedopgave med udgangspunkt i et teoretisk diskussionspapir. Dette har en særlig relevans,

for interessenterne, herunder kapitalindskydere.
Kapitlet tager en analytisk tilgang til de informationer, der kan indhentes til opgavebesvarelsen, herunder referaterne fra interviews

og gennemgang af comment letters, der tilkendegiver IASBs og FASBs

hvilke konsekvenser diskussionspapiret generelt havde for danske

casevirksomhed. Dette kapitel giver

hvilke holdninger regnskabsaflæggere og regnskabsbrugere har til diskussionspapiret.

om parterne reelt har et ønske om at ændre den nuværende

, og om forslagene i diskussionspapiret er med til at forbedre det retvisende billede af

har et negativt syn på

diskussionspapiret. De der er imod diskussionspapiret har et klart større incitament til at indsende et

hvorpå man kan udtrykke sin utilfredshed og håbe på at få

. For nærmere beskrivelse af kildekritik henvises der til

interessenter/respondenter, der har indsendt et

s. Vi har kategoriseret

mv. Endvidere har vi set

'et er ytret en positiv eller negativ holdning over for diskussionspapiret. Se
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de komplette tabeller, jf. bilag 8. Nedenfor følger de resultater og konklusioner vi nåede frem til efter

gennemlæsningen.

6.2.1 Generel holdning til diskussionspapiret

Overordnet set er der en negativ holdning til diskussionspapiret. Dette ses af nedenstående figur, hvor

74 % af de selskaber, revisorer etc., som har sendt et comment letter, har en negativ holdning til

diskussionspapiret i dets nuværende form45. Dette kan dog til en vis grad årsagsforklares med de

negative ting, der findes i diskussionspapiret eller nogle af udeladelserne. Utilfredsheden drejer sig

meget om indregningen af usikre cash flows og en generel utilfredshed med, at incitamentet om

windowdressing fjernes ved at operationel leasing fremadrettet skal indregnes. Dermed forstået, at der er

en frygt for regnskabsbrugernes perspektiv på de nye regnskaber, hvor de fleste balancesummer er

øgede og de deraf afledte nøgletal højst sandsynligt er forværret væsentligt. Dermed vil nogle

regnskabsaflæggere frygte fremtidige kreditforhandlinger på baggrund af dårligere regnskabstal.

Den markante utilfredshed med 74 % er dog umiddelbart højt for et projekt fra IASB, de andre projekter

har efter forfatternes vidende ikke været udsat for en kritik i samme grad. Denne udtalelse om de andre

projekter er baseret på informationer modtaget fra vores vejleder og kollegaer.

Figur 6.1 – Generel holdning til diskussionspapiret blandt respondenterne, kilde: egen tilvirkning, baseret på bilag 8

6.2.2 Generel holdning blandt regnskabsaflæggere

Ud over at have vurderet den overordnede holdning til diskussionspapiret har vi som nævnt

kategoriseret respondenterne i grupper. Dette er gjort for at se, om der var visse grupper, der er mere

negative eller positive over for forslaget end andre.

Det er blandt regnskabsaflæggere, der er størst modstand imod diskussionspapiret, hvilket er klart

illustreret i nedenstående figur.

45 Bilag 8

1 Positiv (26%)

2 Negativ (74%)
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Figur 6.2 - Regnskabsaflæggernes holdning til diskussionspapiret, kilde: egen tilvirkning, baseret på bilag 8

Det var også vores forventning, at de fleste regnskabsaflæggere er imod diskussionspapiret, da det for

dem vil koste flere ressourcer at producere et retvisende regnskab, såfremt diskussionspapiret bliver til

en ny regnskabsstandard. Tillige vil frygten for en dårlig forhandlingsposition, når det kommer til at

fremskaffe finansiering, være en væsentlig grund til at flere regnskabsaflæggere udtrykker sig klart

negativt. Flere regnskabsaflæggere udtrykker en frygt for forhandlingerne med banken.

De mere konkrete indsigelser, som regnskabsaflæggerne har til diskussionspapiret, kigger vi nærmere på

i afsnit 6.3. Det skal pointeres, at det næppe er 91 % af samtlige regnskabsaflæggere, der er imod

diskussionspapiret. Det er således kun de regnskabsaflæggere, der har indsendt et comment letter. Idet

man som nævnt har et større incitament til at sende et comment letter, hvis man er utilfreds med

diskussionspapiret, er fordelingen af negative og positive regnskabsaflæggere antagelig mere jævn

blandt samtlige regnskabsaflæggere.

Figur 6.3 – Fordelingen af respondenter, kilde: egen tilvirkning, baseret på bilag 8

Som det fremgår af fordelingen ovenfor, er det primært regnskabsaflæggere, der har indsendt et

comment letter, hvoraf de fleste af disse var negative. Herudover er der også en del leasinggivere og

revisorer, der har indsendt kommentarer til diskussionspapiret. Derfor er det svært at konkludere noget

omkring samtlige af IASBs interessenters holdninger på basis af de uploadede comment letters.

1 Positiv (9%)

2 Negativ (91%)

Regnskabsaflægger (57%)

Standardudsteder (11%)

Regnskabsbruger (5%)

Professor (1%)

Revisor (12%)

Leasinggiver (14%)
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De mest positive af grupperne er revisorerne, hvor ca. 80 % er positive over for diskussionspapiret.

Generelt er det revisorernes holdning, at den nuværende model ikke giver et retvisende billede af

regnskaberne, og at diskussionspapiret er et bedre alternativ.

Leasinggiverne er næsten alle imod diskussionspapiret. De er nervøse for, at virksomheder ikke længere

vil benytte sig af de nuværende operationelle leasingaftaler, såfremt alle aftaler skal indregnes i

balancen. Som nævnt i indledningen i kapitel 1 er der overordnet set 3 incitamenter til at benytte

operationelle leasingydelser: Fleksibilitet, likviditet og windowdressing. Det er vores vurdering, at

fleksibiliteten og likviditetsfordelene ved at indgå operationelle leasingaftaler for de fleste er vigtigere

end windowdressing, hvorfor diskussionspapiret ikke vil være med til væsentligt at forringe

omsætningen hos leasingselskaberne. Eller med andre ord forventer vi, at fornuften vil sejre.

Det skal siges, at alle ovenstående fordelinger vedrørende comment letters er baseret på de 100

comment letters, som er gennemgået. Vi antager, at disse er nogenlunde repræsentative for

populationen, dette dog uden at vi kan ekstrapolere resultatet af ovenstående som ved en statistisk

undersøgelse.

6.3 Regnskabsaflæggernes holdninger

Det kan indledningsvist bemærkes at vi har forsøgt at kontakte regnskabsfolk i NORDEN og SAS, med

henblik på at lave et interview omkring deres holdninger til diskussionspapiret. Det lykkedes os ikke at

få fat i folkene fra SAS, og regnskabschefen i NORDEN har ikke ønsket at lade sig interviewe eller

ønsket at besvare gentagne henvendelser, fyldestgørende nok til at de kan inkluderes i besvarelsen.

Dette med en henvisning til fortrolighed etc., hvilket forfatterne har set sig nødsaget til at respektere.

6.3.1 Holdning i udvalgte comment letters

Grundet den manglende direkte kontakt til relevante regnskabsaflæggere har vi udvalgt 3 comment

letters fra regnskabsaflæggere, som vi vil referere og bruge til at mere konkret at beskrive

regnskabsaflæggernes indsigelser mod diskussionspapiret. Vi mener, efter en gennemlæsning af over

100 comment letters, at de udvalgte 3 comment letters giver et godt billede af den generelle holdning til

diskussionspapiret blandt regnskabsaflæggere. Samtidig er de 3 udvalgte virksomheder væsentligt

påvirket af diskussionspapiret, såfremt dette bliver til en ny regnskabsstandard.

Som vi så i afsnit 6.2.2, er der generelt en stor modstand mod diskussionspapiret blandt

regnskabsaflæggere. Dette er der ligeledes i de tre udvalgte comment letters. De udvalgte virksomheder,
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som har indsendt comment letters, er følgende: Novo Nordisk A/S, U.S. Steel Corporation og CMA

CGM, som er et fransk shipping selskab46.

6.3.1.1 Novo Nordisk A/S

Novo Nordisk er umiddelbart positive over for ændringer i den nuværende IAS 17 Leases, så længe

disse ændringer er i overensstemmelse med gældende IFRS-principper, og så længe man søger

konvergens med US GAAP. Selskabet mener dog ikke, dette er tilfældet i diskussionspapiret.

Eksempelvis er man ikke enig i, at man skal anvende den marginale lånerente, da dette strider mod

regler i IAS 39 Financial Instruments: Recognition and Measurement. Vigtigst af alt mener selskabet, at

det ikke er relevant at vise den type operationelle leasingydelser, som Novo Nordisk råder over. Dette er

typiske "småaktiver", som biler eller kopimaskiner. At indregne disse i balancen vil koste selskabet

mange ressourcer, uden at aktionærerne får et mere retvisende og relevant billede af selskabets

finansielle situation. De beder derfor bestyrelserne i IASB og FASB om at overveje en bagatelgrænse

for, hvilke operationelle leasingydelser der skal medtages i regnskabet.

6.3.1.2 U.S. Steel

U.S. Steel er enige i at man bør tilstræbe at give regnskabsbrugere mere fuldstændige og mere

forståelige oplysninger. De er dog uenige i right-of-use tilgangen og mener ikke, det vil give et mere

fuldstændigt og forståeligt billede af regnskaber. De argumenterer for, at leasinggiver har den ultimative

kontrol over det leasede aktiv, og det derfor ikke bør indregnes i balancen. Herudover er de bekymrede

over de komplekse beregninger, der skal foretages ved indregning af operationelle leasingydelser. I

stedet for at indregne de operationelle leasingydelser i balancen, mener de, man nemmere kan opnå de

samme formål, diskussionspapiret er udarbejdet på baggrund af, ved at forøge informationsniveauet i

noterne.

6.3.1.3 CMA CGM

CMA CGM er et fransk shipping selskab, som vil blive væsentligt påvirket af forslagene i

diskussionspapiret. For at opnå en god fleksibilitet indgår selskabet i en del operationelle leasingaftaler,

både som leasingtager og leasinggiver. De er imod diskussionspapiret og argumenterer ligeledes for, at

det er leasinggiver, der har den endelige kontrol over et givent leasingaktiv. De mener ikke ændringerne

til den nuværende regnskabsstandard bør være så omfangsrige. I stedet mener de, at man bør forøge

informationsniveauet i noterne. Et af de faglige modargumenter til diskussionspapiret er, at man ikke

46 http://www.iasb.org/IASCFCMS/Templates/Project/LetterList.aspx?NRMODE=Published&NRNODEGUID=%7bBDD4284F-
CD10-4175-9FEA-
755276EF2337%7d&NRORIGINALURL=%2fCurrent%2bProjects%2fIASB%2bProjects%2fLeases%2fDiscussion%2bPaper%2ba
nd%2bComment%2bLetters%2fComment%2bLetters%2fComment%2bLetters%2ehtm&NRCACHEHINT=Guest
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mener, at eksempelvis optioner bør indregnes i balancen, da der, jf. definitionen af et passiv, ikke

eksisterer en reel forpligtelse. Endeligt kritiseres bestyrelserne for ikke at have medtaget detaljerede

overvejelser om leasingaftalen fra leasinggivers side.

6.3.2 Analyse af udvalgte comment letters

De tre selskaber har en række forskellige argumenter for, hvorfor man ikke ønsker at indregne

operationelle leasingydelser i balancen. Vi er enige i Novo Nordisk A/S' argument om, at man bør se

nærmere på cost/benefit delen. Det er forfatternes vurdering, at der bør være en bagatelgrænse for,

hvilke leasingaktiver der skal indregnes i balancen. Nytteværdien i et givent regnskab vil typisk ikke

øges ved at medtage kopimaskiner og lignende i balancen, hvis disse er uvæsentlige. Dette er

oplysninger, som investorerne typisk ikke vil lægge mærke til, da det ikke har nogen væsentlig

påvirkning af selskabets evne til at generere positive pengestrømme i fremtiden. Vi mener dog, det er

vigtigt, at man ikke afgrænser "småaktiverne" ved at ekskludere "non-core" leasingydelser. Hermed vil

man lægge op til, at den enkelte regnskabsaflægger skal foretage en subjektiv vurdering af, hvad der et

"non-core" aktiv, hvilket vil være med til at forringe sammenligneligheden.

Kritikken af nutidsværdiberegningerne og de løbende vurderinger af de forskellige elementer i en given

leasingaftale lyder på, at beregningerne er for komplekse og omkostningstunge. Set i forhold til at

regnskabsbruger får mere opdaterede og relevante oplysninger, er det vores vurdering, at de løbende

vurderinger og nutidsværdiberegninger bør foretages, på trods af de ekstra omkostninger dette medfører,

da regnskabsbruger vil være bedre rustet til at foretage vurdering af en given virksomhed. Dog er vi

enige i, at regnskabsaflægger pålægges væsentlige omkostninger.

Vi kan ej heller tilslutte os kritikken af right-of-use begrebet. Det er vores vurdering, at leasingtager har

et reelt aktiv ved at have adgang til aktivet på betingelse af betalinger af leasingydelser, hvorfor det også

bør medregnes i balancen.

6.4 Regnskabsbrugernes holdninger

Hele projektet vedrørende diskussionspapiret er primært igangsat for at øge nytteværdien af den

finansielle rapportering for regnskabsbrugere. Ved regnskabsbrugere menes primært kapitalindskydere

som investorer, långivere og øvrige kreditorer. De øvrige interessenters (ansatte og kunder mv.)

informationsbehov anses dækket af kapitalindskydernes omfattende informationsbehov.

For at høre bankernes holdning til diskussionspapiret kontaktede vi kreditvurderingsfolk i bankerne

Nordea og Danske Bank, hvilket har mundet ud i 3 interviews. Spørgsmålene, som er anvendt ved

interviews, er vedlagt i bilag 3.
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Vi har antaget, at kapitalindskydere/investorer udfører nogenlunde ens beregninger og vurderinger af

selskaber, før der investeres. Såfremt der er tale om en betydelig investering, formoder vi, at investoren

får nogenlunde samme informationer til rådighed før en endelig investering. Idet vi sidestiller investorer

med banker, er der ikke foretaget interviews af investeringsselskaber

Gennem vores virke som revisorer har vi talt med en del leverandører, og kan på denne baggrund drage

konklusioner om leverandørernes generelle holdninger til diskussionspapiret, samt hvilke konsekvenser

dette vil have for dem.

6.4.1 Danske Bank

Referat fra interview med Danske Banks kreditanalysechef Thomas Justinussen og afdelingschef

Margaret Dam Lohse den 16. september 200947

Præsentation af Thomas Justinussen og Margaret Dam Lohse

Thomas Justinussen havde før mødet med forfatterne et indgående kendskab til diskussionspapiret.

Dette skyldes, at han sidder i EFRAGs userpanel, som har udarbejdet et comment letter til

diskussionspapiret. Thomas havde før mødet kort briefet Margaret omkring diskussionspapiret.

Thomas Justinussen og Margaret Dam Lohse (fremover kaldet TJ og MDL) sidder begge i

regnskabsanalytisk afdeling i Danske Bank, og de er på den måde med i processen med at kreditvurdere

kunder.

Det skal nævnes, at TJ og MDL's holdninger til diskussionspapiret udelukkende er deres personlige

holdninger og dermed ikke afspejler Danske Banks holdninger til diskussionspapiret.

Holdning til diskussionspapiret og dets konsekvenser for kreditvurderingen

TJ og MDL er begge positive over for, at der fra IASBs og FASBs side er taget skridt til at forbedre den

nuværende leasing-regnskabsstandard. Den positive holdning er dog med væsentlige forbehold, idet der

er en række punkter i diskussionspapiret, som de er meget negative over for. Eksempelvis mener de, det

er et skridt i den forkerte retning, at regnskabsaflægger i realiteten selv kan bestemme, hvorvidt en

option på en leasingaftale skal indregnes i balancen. TJ og MDL mener, at dette sammen med en række

andre subjektive vurderinger, af eksempelvis residual værdi garantier, er med til at forringe

sammenligneligheden for regnskabsbruger, da to ens leasingaftaler i to virksomheder kan blive

behandlet forskelligt.

47 Baseret på interviews udført af Christian Bagi Nordsten og Aleksandar Nikic på Danske Banks adresse
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De mener derudover, at den fælles platform, man trods alt har i øjeblikket, vil forsvinde, såfremt

diskussionspapiret i dets nuværende form ender som en ny regnskabsstandard. Danske Bank vil derfor

ikke spare ressourcer i kreditvurderingen, da man i dette tilfælde skal korrigere for andre forhold, som

bør medtages i noterne. TJ og MDL understreger, at det er meget nødvendigt, at leasingposterne bliver

suppleret med fyldestgørende noter, for at banken stadig kan lave realistiske kreditvurderinger af

kunderne.

Ved præsentationen af vores leasing-survey vedrørende Large- og Mid-cap selskaberne er TJ og MDL

generelt ikke overraskede over, hvilken betydning det vil få for selskaberne, hvis diskussionspapiret

bliver gennemført. De mener ikke, at de konverterede regnskaber vil få en betydning for

kreditvurderingen af den enkelte virksomhed, da man i forvejen ved hjælp af off-balance-sheet

korrektioner regulerer for de operationelle leasingaftaler. TJ og MDL pointerer, at substansen af den

enkelte virksomhed ikke ændres som følge af ændrede regnskabsregler, og at kreditvurderingen derfor

principielt ikke bør ændres.

En af konsekvenserne ved at udstede en ny regnskabsstandard på baggrund af diskussionspapiret kan

være, at den nationale regulering i de forskellige lande ikke følger med, hvilket kan give meget besvær

med at benchmarke virksomheder på tværs af grænser, hvorved sammenligneligheden forringes. TJ og

MDL nævner yderligere, at de subjektive vurderinger, som diskussionspapiret lægger op til, at

regnskabsaflægger skal lave, kan betyde at lande, som ikke har en lige så streng regnskabskultur som de

skandinaviske lande, vil bruge de subjektive vurderinger til at forbedre egne regnskaber.

Konklusion

TJ og MDL mener, at en ny leasingstandard på baggrund af det nuværende diskussionspapir vil være

med til at forringe nytteværdien og sammenligneligheden af regnskaber. De mener regnskabsaflægger

har mulighed for at foretage for mange subjektive vurderinger ved indregningen af leasingydelserne,

hvilket som nævnt er på bekostning af især sammenligneligheden. For at afhjælpe den forringede

sammenlignelighed og nytteværdi mener TJ og MDL, at man bør indføre flere detailregler samt gøre det

nødvendigt for regnskabsbruger at medtage uddybende noter til leasingposterne.

I bund og grund giver TJ udtryk for, at diskussionspapiret er et skridt i den rigtige retning teoretisk, hvis

alle usikre cash flows ekskluderes, herunder betingede leasingydelser, residual værdi garantier og

optioner.
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6.4.2 Nordea, Vesterbrogade afdeling

Referat fra interview med Nordeas kreditchef Rolf Melsted den 11. september 200948

Præsentation af Rolf Melsted

Rolf Melsted (fremover kaldet RM) havde før mødet med forfatterne ikke noget kendskab til

diskussionspapiret om leasing. Vi beskrev derfor kort de væsentligste områder i diskussionspapiret samt

de mest gennemgående kritikpunkter fra comment letters.

RM sidder primært med kreditvurdering af små og mellemstore kunder i Nordea, hvorfor det er de

færreste af kunderne, der aflægger regnskab efter IFRS og dermed sjældent vil være direkte påvirket af

en evt. ny leasingstandard. Men idet årsregnskabsloven (ÅRL), som nævnt i de afsluttende

kommentarer, har en tendens til at læne sig op ad de internationale regnskabsstandarder, kan en ny

regnskabsstandard have en indirekte indvirkning på de mellemstore selskaber som følger ÅRL.

Det skal nævnes, at RMss holdninger til diskussionspapiret udelukkende er hans personlige holdninger,

i hans rolle som kreditvurderings specialist, og dermed ikke afspejler Nordeas holdninger til

diskussionspapiret.

Holdning til diskussionspapiret og dets konsekvenser for kreditvurderingen

RM er generelt positiv over for diskussionspapiret. Han mener, det vil øge nytteværdien af regnskaberne

at få de operationelle leasingaftaler i balancen og herudover også give et mere retvisende billede af

regnskaberne. Samtidig vil Nordea spare tid i forbindelse med kreditvurderingen. Det er således, at

Nordea i forvejen bruger tid på at korrigere for off-balance-sheet poster, og ud over de rent kvantitative

beregninger udarbejder et kvalitativt kreditmemo, som skal supplere de foretagne beregninger. Ved

præsentationen af vores leasing-survey vedrørende Large- og Mid-cap selskaberne, kan RM godt se, at

især shipping-, og flyselskaber vil få væsentligt større balancesummer, men mener ikke, at dette vil have

en påvirkning på den nuværende kreditvurdering, idet man som nævnt allerede har taget højde for off-

balance-sheet poster.

RM pointerer, at han ikke umiddelbart er tilhænger af, at få samtlige leasingaftaler i balancen. Han

mener, at der bør være en bagatelgrænse på, hvilke leasingaftaler der skal indregnes, idet små

leasingaktiver på eksempelvis under 50 tkr. typisk ikke vil være væsentlige for kreditvurderingen af den

enkelte virksomhed. Herudover mener han, det er vigtigt, at noterne vedrørende leasing skal være

uddybende, især når det gælder optioner på leasingaftaler. Alternativt er han ikke afvisende over for en

components-approach, hvilket betyder, at man deler en leasingaftale op i flere dele.

48 Baseret på interview udført af Christian Bagi Nordsten og Aleksandar Nikic på Nordeas adresse
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Ved præsentationen af et konkret eksempel på et ændret regnskab (NORDEN), mener RM ikke, at det

konverterede regnskab vil have betydning for kreditvurderingen af NORDEN. Som et kritikpunkt til

diskussionspapiret i forbindelse med det konkrete eksempel nævner RM, at afskrivningerne nu kommer

til at have en likviditetsmæssig påvirkning, idet man ved leasingaftalen afskriver en kontant udgift. De

ændrede nøgletal kunne betyde, at man i låneaftaler med NORDEN bliver nødt til at ændre på

covenants. En normal kreditaftale kan indeholde følgende covenants:

 Max. Gearing

 Soliditet ekskl. Goodwill

 EBITDA ift. Samlet gæld

Konklusion

RM konkluderer endeligt, at han er positiv over for en ny regnskabsstandard, som følger det

præsenterede diskussionspapir, da han mener, denne vil give et mere retvisende billede og en større

nytteværdi af regnskaberne. Han pointerer dog, at det stadig vil være vigtigt at, regnskabsaflæggere skal

lave uddybende noter vedrørende især optioner på leasingaftaler.

6.4.3 Nordea, shipping afdeling

Referat fra interview med Nordea med Jesper Stahl (hovedkundeansvarlig for D/S NORDEN A/S)

og Henrik Schmidt (Relationship Manager) den 21. september 200949

Præsentation af Henrik Schmidt og Jesper Stahl

Henrik Schmidt og Jesper Stahl (fremover kaldet HS og JS) havde før mødet med forfatterne ikke noget

kendskab til diskussionspapiret. Vi beskrev derfor kort de væsentligste områder i diskussionspapiret

samt de mest gennemgående kritikpunkter fra comment letters.

HS og JS sidder kun med kreditvurdering af shippingvirksomheder, hvorfor diskussionspapiret kan

komme til at have stor betydning for de kunder, de betjener.

Det skal nævnes, at HS og JS' holdninger til diskussionspapiret udelukkende er deres personlige

holdninger, og dermed ikke afspejler Nordeas holdninger til diskussionspapiret.

Holdning til diskussionspapiret og dets konsekvenser for kreditvurderingen

HS og JS er hverken positivt eller negativt stemt i forhold til diskussionspapiret, da de i deres

kreditvurdering i højere grad bruger kundens budgetter og øvrige interne regnskaber, end det eksterne

49 Baseret på interview udført af Christian Bagi Nordsten og Aleksandar Nikic på Nordeas adresse
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regnskab. De har dog en række forslag til, hvordan man efter deres opfattelse kan forbedre

diskussionspapiret, således at årsrapporterne bliver mere retvisende og nytteværdien forbedres.

De mener ikke, optioner skal indregnes i balancen, idet disse ikke er kontraktlige forpligtelser. De

mener i stedet, at optioner og lignende ikke-kontraktuelle forpligtelser skal medtages i noterne, således

at det ikke er regnskabsaflæggers subjektive vurdering, der bestemmer, om optioner og lignende

indregnes i balancen.

HS og JS mener, det er vigtigt at medtage leasinggivers synspunkt meget nøje i en ny leasingstandard.

Dette har bl.a. stor betydning for shipping selskaber, da disse typisk subleaser skibe. Når man behandler

leasinggivers forhold, sørger man på denne måde for, at få selskabernes nettoeksponering med i

årsrapporten.

Ved præsentationen af NORDENs konverterede regnskab, finder HS og JS ingen overraskelser, idet de

begge har sat sig godt ind i forholdene i NORDEN, hvorfor kreditvurderingen heller ikke vil blive

ændret som følge af en ny leasingstandard.

Ved præsentationen af vores leasing-survey vedrørende Large- og Mid-cap selskaberne, finder HS og JS

heller ingen overraskelser, men konstaterer bare, at det som forventet primært er shipping- og

flyselskaber, der bliver ramt af diskussionspapiret. De mener ikke, ændringerne fra diskussionspapiret

vil få nogen væsentlige konsekvenser for kreditvurderingen, da aktieanalytikere o. lign. i forvejen bør

tage højde for off-balance-sheet forhold. Ændringerne som diskussionspapiret kan medføre kan dog

muligvis ændre på holdningen til regnskabet hos mindre kompetente regnskabsbrugere, herunder

leverandører etc.

Konklusion

Idet HS og JS ikke bruger tal fra eksterne regnskaber i speciel høj grad, har de ikke rigtig en holdning

til, om diskussionspapiret er en god afløsning for den nuværende model. De mener dog, at

leasingaftaler, der strækker sig over længere perioder bør indregnes i balancen, uanset om de i dag

betragtes som operationelle leasingaftaler. De pointerer, at uanset om der kommer en ny

regnskabsstandard ud af diskussionspapiret eller ej, så er noterne vedrørende leasingaftalerne meget

vigtige, for at der kan blive lavet en korrekt kreditvurdering af det enkelte selskab.

6.4.4 Opsummering af interviews

Fællesnævneren i alle interviews er, at de alle synes, at diskussionspapiret er et skridt i den rigtige

retning. Herudover er alle enige i, at der i en evt. ny regnskabsstandard skal være krav om



HD (R) Hovedopgave december 2009
Leasing

Side 80 af 133

fyldestgørende noter, som minimum skal informere regnskabsbrugeren om, i hvilket omfang optioner og

lignende er medregnet i balancen.

Årsagerne til, at de alle gerne vil have en ny regnskabsstandard, er forskellige, men bunder i, at man

mener, at alle leasingaftaler bør medtages i balancen. Rolf Melsted fra Nordea mener herudover, at der

for bankerne er penge at spare i forhold til omregning og analyse af regnskaber. Dette kan skyldes, at

han arbejder med mindre kunder, som typisk ikke vil have særligt komplekse leasingaftaler, hvilket

betyder, at banken i dette tilfælde ikke har behov for at justere for usikre cash flows i regnskabet. De

øvrige mener derimod ikke, at der er penge at spare for bankerne i omregningen af regnskaber, grundet

komplekse beregninger. Det blev endda nævnt, at de forventede øgede omkostninger, da de skulle

forholde sig til nye regler, og at de forventede, at lokal GAAP ville afvige, hvorfor

virksomhedssammenligningen ville svækkes.

Mht. publikationen af en ny regnskabsstandard på baggrund af diskussionspapiret er der uenighed blandt

de interviewede. Rolf Melsted fra Nordea er positivt stemt over for en ny regnskabsstandard baseret på

diskussionspapiret, da han mener, denne vil give et mere retvisende billede af selskabers regnskaber

samt spare bankerne for ressourcer. Thomas Justinussen og Margaret Dam Lohse fra Danske Bank er

derimod meget imod at indføre diskussionspapiret som en ny leasingstandard, som den ser ud nu, men

tilkendegiver, at diskussionspapirets forslag er et skridt i den rigtige retning – set fra et teoretisk

synspunkt. De mener, at man fjerner den faste platform, der trods alt findes i dag mellem de forskellige

landes GAAP, og erstatter denne med en model, hvor det bliver sværere for bankerne at sammenligne

finansielle rapporteringer, da lokal GAAP ikke vil ændres tilsvarende. For Henrik Schmidt og Jesper

Stahl fra Nordea betyder det ikke så meget, om der bliver indført en ny regnskabsstandard. Dette

skyldes, at de i meget lille grad anvender eksterne regnskaber i deres kreditvurderinger. Disse bliver

primært udarbejdet på baggrund af interne regnskaber og budgetter. De mener dog generelt, at

regnskaber bliver mere retvisende, hvis operationelle leasingaftaler medtages i balancen.

6.4.5 Analyse af bankernes holdninger

Grunden til, at de interviewede har forskellige holdninger til diskussionspapiret, kan skyldes, at de alle

har forskellige roller i bankerne, samt arbejder med forskellige typer kunder. Rolf Melsted fra Nordea,

som arbejder med små og mellemstore virksomheder, vil typisk ikke opleve, at hans kunder vil have

komplekse leasingaftaler. Det er derfor en fordel for ham, hvis kunden indregner de operationelle

leasingaftaler i regnskabet selv, så de reelle forpligtelser vil være vist.

Det forholder sig anderledes for de øvrige interviewede, som beskæftiger sig med større kunder. Dette

skyldes, at eksempelvis shipping og flyselskaber mv. typisk vil have mere komplekse leasingaftaler,
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hvor regnskabsaflæggernes subjektive holdninger til indregning af usikre cash flows vil have en

indflydelse på, hvor meget der indregnes i balancen. Netop derfor er det vigtigt for bankerne, at der er et

omfattende noteapparat, som forklarer, hvilket grundlag og hvilke forventninger de variable

måleenheder er indregnet efter. Såfremt disse informationer ikke medtages, vil det stort set være umuligt

for banker og øvrige investorer at benchmarke tal fra forskellige selskaber.

6.4.6 Leverandører

Som nævnt ovenfor har vi gennem vores virke som revisorer talt med en del leverandører, hvilket gør, at

vi kan redegøre i grove træk for, hvilke konsekvenser diskussionspapiret har på de mindre professionelle

regnskabsbrugere. Der er ikke tale om strukturerede interviews, men vores erfaringsgrundlag fra vores

daglige arbejde.

Set i forhold til banker og investorer har kreditorer typisk kun eksterne tal at forholde sig til, når det skal

vurderes, om man vil indlede et samarbejde med en kunde. Dette betyder, at kreditorer er mere

afhængige af de informationer, der er oplyst i regnskabet. For kreditorerne er det dermed som

udgangspunkt godt, at regnskabsaflæggerne skal indregne de operationelle leasingaftaler i balancen, da

dette giver et mere retvisende billede. Det er de færreste kreditorer, som har en afdeling til

kreditvurdering af kunder. Dette betyder, at kreditorer i dag typisk ikke korrigerer regnskaber for off-

balance-sheet poster, da man rent tidsmæssigt ikke har ressourcerne til det. De har dermed heller ikke

ressourcer og som regel ej heller kompetencer til at tage stilling til mange af de beregninger, som skal

foretages ifølge diskussionspapiret, medmindre kreditoren selv skal udføre disse i sit eget regnskab.

Samlet set er det dog vores vurdering, at kreditorerne får et mere retvisende billede af regnskaber, idet

de nu får kvantificeret de operationelle leasingydelser, hvorimod de før "bare" var klar over, at der lå

nogle rettigheder og forpligtelser.

Nogle leverandører har dog egentlige afdelinger, som beskæftiger sig med kreditvurdering af kunder.

Disse vil dermed have både tid og kompetencer til at korrigere for off-balance-sheet poster på

nuværende tidspunkt. Disse leverandører vil efter vores mening ikke spare omkostninger ved

omregningen, da de står i samme situation som bankerne.

6.5 Delkonklusion

Overordnet det er ca. halvdelen af respondenterne tilfredse med den foreslåede right-of-use tilgang i

diskussionspapiret50. Utilfredsheden fokuserer primært på detailforslagene, specielt på de usikre cash

flows.

50 Observer note af september 2009
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Regnskabsaflæggerne er de mest negative respondenter. Blandt dem lyder kritikken, at

diskussionspapiret medfører alt for omfangsrige ændringer til den nuværende model, som vil være

meget omkostningstunge at implementere.

Blandt regnskabsbrugere, herunder interviews med bankerne, er der en positiv stemning i forhold til at

forandre den nuværende model, men der er utilfredshed med, at regnskabsaflæggerne skal træffe så

mange subjektive vurderinger. Der var frygt for at sammenligneligheden mellem virksomheder ville

blive svækket grundet indregningen af usikre cash flows. Konvergensen med lokal GAAP som

årsregnskabsloven vil blive mindre, hvilket vil besværliggøre bankernes arbejde med at vurdere

låntagere der aflægger efter forskellig GAAP. Derfor er der blandede holdninger til, om der bør

udarbejdes en ny regnskabsstandard med baggrund i diskussionspapiret, som det foreligger nu.

Bankerne synes at der er tale om et skridt i den rigtige retning teoretisk set.

Det er vores indtryk, at de virksomheder, som primært har små leasingaktiver, og disses

regnskabsbrugere er tilfredse med diskussionspapiret, såfremt man vælger at indføre en bagatelgrænse

for, hvad der skal indregnes i balancen. De vil dermed ikke have behov for at ændre ret meget i forhold

til den nuværende model, da de fleste af aktiverne sandsynligvis vil ligge under bagatelgrænsen. For

regnskabsbrugerne betyder det, at de stadig vil lave omregninger af selskabernes finansielle

rapportering, såfremt man finder dette relevant. I virksomheder, der kun har leaset småaktiver, har disse

ikke en væsentlig påvirkning på den samlede finansielle rapportering, hvorfor investorer typisk ikke vil

bruge meget tid på at tænke over disse. Såfremt bagatelgrænsen ikke medtages i en ny

regnskabsstandard, er det vores vurdering, at der vil være meget kraftig utilfredshed blandt alle

regnskabsaflæggere.

Blandt selskaber med større leasingaktiver, er der en stor utilfredshed med diskussionspapiret i forhold

til de mindre virksomheder. Årsagen til regnskabsaflæggernes utilfredshed med diskussionpapiret er, at

de yderligere beregninger, som diskussionspapiret afleder, vil koste en del ressourcer. Blandt

regnskabsbrugere er skepsis omkring indregningen af de usikre cash flows, da disse som nævnt er svært

sammenlignelige, da disse primært baserer sig på subjektive vurderinger samt svært verificerbare data.
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7 Hovedkonklusion

Begrebsrammen under udarbejdelse fastlægger målsætningen for den finansielle rapportering. Dette

gøres ved at definere regnskabsbrugernes informationsbehov og de kvalitative egenskaber, finansiel

rapportering skal besidde for at have en nytteværdi. Begrebsrammen er i overensstemmelse med den

formueorienterede regnskabsteori og danner fundamentet for udviklingen af nye regnskabsstandarder.

Ud fra standardudstedernes hjemmesider har det været muligt at se, hvordan begrebsrammen til dels

forventes at være. I hovedopgaven er det ikke de eksisterende begrebsrammer, som er anvendt, da den

store udvikling i regnskabsreguleringen har gjort disse mindre aktuelle. Vi har derfor taget

udgangspunkt i det Conceptual Framework – på dansk kaldet begrebsrammen – som er under

udarbejdelse.

De nuværende regnskabsstandarder IAS 17 Leases og SFAS 13 Accounting for Leases indebærer en

klassifikation af leasingaftaler i henholdsvis operationelle og finansielle leasingaftaler, hvor de

finansielle leasingaftaler skal indregnes i den finansielle rapportering, mens de operationelle

leasingaftaler noteoplyses uden indregning. IAS 17 og SFAS 13 er blevet kritiseret for at tillade

undladelse af indregning af operationelle leasingaftaler. Idet disse er eksisterende økonomiske

ressourcer som regnskabsaflægger har en rettighed til, som andre ikke har, opfylder de operationelle

leasingydelser dermed definitionen på et aktiv i begrebsrammen under udarbejdelse. Muligheden for at

strukturere en leasingaftale med henblik på at opnå en bestemt klassifikation er blevet kritiseret af

revisorer, regnskabsbrugere mv. Dette medfører, at nytteværdien af den finansielle rapportering under

de gældende regnskabsstandarder ikke er maksimal. International Accounting Standards Board (IASB)

og Financial Accounting Standards Board (FASB) har derfor igangsat et delprojekt omkring leasing,

som en del af deres større konvergens projekt for øge nytteværdien af den finansielle rapportering øge

konvergensen mellem US GAAP og IFRS.

De primære formål med projektet om leasing er at opnå øget konvergens mellem IASBs og FASBs

regnskabsstandarder og lokal GAAP51 som fx årsregnskabsloven samt øge nytteværdien af den

finansielle rapportering. Det er standardudstedernes vurdering, at nytteværdien øges ved indregning af

de nuværende off-balance-sheet elementer som operationel leasing. Det er vores vurdering, at formålet

med at øge nytteværdien til dels opnås, idet relevansen af den finansielle rapportering forbedres, men

dette sker til dels på bekostning af den troværdige repræsentation og meget på bekostning af

sammenligneligheden i visse situationer. Indregningen af usikre cash flows som optioner, residual værdi

garantier og betingede leasingydelser vil medføre, at virksomhedssammenligningen forværres. Modsat

vil virksomhedssammenligningen øges hvis disse usikre cash flows udelades, da det i så fald alene er

51 GAAP = Generally Accepted Accounting Principles = regnskabsregulerings så som IFRS og årsregnskabsloven er begge
eksempler på GAAP
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rent objektivt verificerbare elementer, der indgår i den finansielle rapportering. Disse problemstillinger

kan til dels afhjælpes af et omfattende noteapparat, hvilket også nævnes i diskussionspapiret. Formålet

med at øge konvergensen mellem IASB og FASB opnås, da det er et fælles projekt. US GAAP og IFRS

derfor vil blive mere ens. Konvergensen med lokal GAAP såsom årsregnskabsloven forværres, da

detailbestemmelserne vil afvige mere. Afvigelsen vil bestå i, at fx årsregnskabsloven benytter

regnskabsstandarderne anno 2001-04 som fortolkningsbidrag. Dermed vil det være kravene i den gamle

IAS 17 som vil regulere leasing i finansiel rapportering aflagt efter årsregnskabsloven, mens det er den

nye standards bestemmelser som vil regulere leasing i finansiel rapportering aflagt efter IFRS.

De detaljerede forslag i diskussionspapiret er meget omfattende og indeholder også divergerende

holdninger mellem IASB og FASB, som endnu ikke var afklaret før publikationen. Vi har udarbejdet

figur 8.1 som opsummerer de vigtigste detailforslag i diskussionspapiret, herunder den divergerende

holdning, vi har vurderet som værende den mest korrekte:

Emne IASB/FASB holdning

1 Scope Baseres på eksisterende regnskabsstandarder, inkl. gældende udeladelser.

2 Måling ved første indregning Indregning på basis af tilbagediskonterede forventede fremtidige cash flows, tilbagediskonteret
med leasingtagers marginale lånerente.

3 Efterfølgende måling Amortiseret kostpris, med catch-up approach ved ændring i forventede fremtidige cash flows.

4 Leasingaftaler med optioner Indregning af mest sandsynlige udfald med en forlængelses- og købsoption. Ved ændring i
estimaterne skal reguleringen af forpligtelsen have modpost som et tillæg til aktivet samt
beregnes med brug af den ved leasingaftalens indgåelse marginale lånerente.

5 Betingede leasingydelser og
residual værdi garanti

Indregning af betingede leasingydelser og residual værdi garantier på baggrund af
sandsynlighedsvægtede scenarioer. Ved ændring i estimaterne skal reguleringen af
forpligtelsen have modpost som et tillæg til aktivet samt beregnes med brug af den ved
leasingaftalens indgåelse marginale lånerente.

6 Leasinggiver Leasinggiver forsætter med at indregne det leasede aktiv.

Leasinggiver indregner et finansielt tilgodehavende og en tilsvarende performance obligation.

Det finansielle tilgodehavende skal måles efter enten nugældende US GAAP eller IFRS.

Figur 8.1 – Sammenfatning af diskussionspapiret, kilde: egen tilvirkning

Det er kritisabelt, at diskussionspapiret er i et forholdsvist ufærdigt stadie, herunder manglende

holdninger til leasinggivers regnskabsmæssige behandling og divergerende holdninger. Denne

ufærdighed har affødt kritik fra flere parter, herunder mange comment letters. At publicere et ufærdigt

diskussionspapir kunne også give en indikation på en overfladisk behandling af emnet, hvilket nogle

læsere kunne foranlediges til at tro.
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Et fundamentalt problem ved diskussionspapiret er indregningen af de usikre cash flows, og flere

comment letters har foreslået, at disse udelades af regnskabsstandardens scope. Udeladelsen skulle ske

med henblik på regulering af andre regnskabsstandarder. Fx regulering af residual værdi garanti som et

derivat under IAS 39 Financial Instruments: Recognition and Measurement. De usikre cash flows

opfylder ikke altid definitionen i begrebsrammen, da de for bl.a. optioners vedkommende ikke eksisterer

ved indgåelsen af leasingaftalen. Disse forpligtelser indregnes på baggrund af væsentlige subjektive

skøn, udøvet af leasingtager omkring forskellige scenarioers relative sandsynligheder.

Den forventede regnskabsstandards scope skal baseres på de gældende regnskabsstandarder og

fortolkningsbidrag. Der vil i så fald være mulighed for at nogle af ’smuthullerne’ i de gældende

regnskabsstandarder fortsat vil eksistere, hvis scopet ikke er altomfattende. Derfor vil det være oplagt, at

IFRIC publicerer et fortolkningsbidrag om klassifikation af aftaler i service- og leasingaftaler og andre

mulige problematikker, der kan opstå i praksis. Dette vil dog ikke være noget som kommer på tale

umiddelbart efter standardens endelige publikation da det må antages at alle pr. pågældende dato

tænkelige forhold er inkluderet i den endelige standard - i den perfekte verden med fuld viden.

Nytteværdien af den finansielle rapportering forbedres samlet set lidt, ved at der indregnes relevante

oplysninger, men sammenligneligheden svækkes ved indregning af usikre cash flows. Den troværdige

repræsentation er mere fuldstændig, men samtidig svækkes fejlfriheden, da fejl er oftere forekommende

ved brugen af subjektive skøn. Verificerbarheden af skøn er tillige svækket kraftigt, da ledelsens

intentioner med det leasede aktiv er ukendte for udenforstående. Forståeligheden af de nye

informationer er tillige sænket lidt, da mange af de nye informationer muligvis er svært forståelige, selv

for kyndige regnskabsbrugere. Udviklingen i de forskellige kvalitative egenskaber er oplistet i figur 3.7,

hvor det er vores vurdering, at den overordnede nytteværdi øges lidt. Den kunne dog være forbedret

kraftigt, hvis man undlod flere detailforslag om indregning af usikre cash flows.

Der er i kapitel 4 foretaget et leasingsurvey blandt de børsnoterede virksomheder i LargeCap og MidCap

indeks på NasdaqOMX. Efter frasortering af finansielle selskaber indgik 49 selskaber fortsat i

undersøgelsen. Brugen af operationel leasing varierede meget, og shipping, luftfart og software er de

brancher, som gør brug af leasing i en udstrakt grad. I gennemsnit vil balancesummerne stige med 15 %,

forudsat en marginal lånerente på 7 % og at der ikke er nogen usikre cash flows. Dette er en signifikant

stigning, specielt med henblik på de nøgletal som afledes af balancesummen. Leasingsurveyet har

belyst, at en ny regnskabsstandard vil få en stor effekt på IFRS regnskabsaflæggere, og vi er af den

holdning, at der er tale om væsentlige regnskabsmæssige konsekvenser for regnskabsaflæggere. Flere af
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disse ændrede nøgletal indgår som covenants52 i låneaftaler med selskabernes banker, men ud fra vores

samtaler med banker vil disse covenants blot blive justeret uden negative konsekvenser for selskaberne.

Det vil dog være naturligt at antage at kapitalindskydere, som er mindre professionelle end banker vil

være mere tilbøjelige til at blive 'forskrækkede' over den dårligere finansielle rapportering, som skal

udarbejdes såfremt diskussionspapirets forslag bliver indført.

Der er i kapitel 5 foretaget en konsekvensanalyse af rederiet NORDEN, som viser de bagvedliggende

regnskabstekniske sammenhænge i diskussionspapirets forslag. Dette belyser i en mere detaljeret grad

end leasingsurveyet, hvilke konsekvenser diskussionspapiret vil have, da næsten alle NORDENs

nøgletal forværres kraftigt grundet indregningen af nye aktiver og forpligtelser. Dog forbedres

EBITDA53, da væsentlige leasingydelser reklassificeres til afskrivninger og finansielle omkostninger,

som begge ligger under EBITDA. Nytteværdien af NORDENs regnskab øges i vores øjne grundet

indregningen af operationelle leasingaftaler. Denne vurdering af nytteværdien kunne være negativ, hvis

konsekvensanalysen havde inkluderet usikre cash flows og NORDENs aktivitet som leasinggiver. I

forbindelse med konsekvensanalysen nævnes det, at ændringer i regnskabspraksis som udgangspunkt

skal implementeres retrospektivt efter IAS 8 Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and

Errors. IFRS regnskabsaflæggere vil derfor muligvis have nogle problemer med dette, hvis de ikke har

tilstrækkelige oplysninger omkring deres leasingengagementer. Vores holdning er, at IFRS

regnskabsaflæggere skal være opmærksomme på at lave yderligere beregninger og registreringer, end

hvad nugældende IFRS kræver for at møde kravene i IAS 8.

Der er i kapitel 6 foretaget en interessentanalyse, som har konkluderet, at hovedparten af respondenterne

var negative omkring detailreglerne, specielt indregningen af de usikre cash flows. Der var dog

tilslutning fra omkring halvdelen til den nye right-of-use tilgang til leasing. Her skal det bemærkes, at de

respondenter, som pålægges flest omkostninger grundet regnskabsstandarden (regnskabsaflæggerne), er

de mest negative og derfor har størst incitament til at udarbejde et comment letter. Det er vores

vurdering, at regnskabsaflæggere vil være lidt mere positive overfor diskussionspapiret, såfremt

bestyrelserne i IASB og FASB vedtager en bagatelgrænse for hvilke aktiver der skal indregnes. Dette vil

for de fleste regnskabsaflæggere betyde færre omkostninger til indregning af de nuværende

operationelle leasingaftaler.

Gennem interviews med bankerne blev regnskabsbrugernes holdninger tilkendegivet. Bankerne var

positivt stemte over for et skridt i den rigtige retning teoretisk set. De havde dog væsentlige problemer

med nogle af forslagene, herunder specielt indregningen af de usikre cash flows. Bekymringen gik

52Krav til finansiel performance for at opretholde sine kreditfaciliteter, ofte affattet i et lånedokument med en bank som
kapitalindskyder
53 EBITDA = Earnings Before Interest Taxes Depreciation and Amortisation
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tillige på, at den sammenlignelighed og konvergens, der er mellem lokal GAAP og IFRS vil sænkes på

kort sigt. De vil ikke ændre deres kreditvurdering, da de allerede korrigerer for operationel leasing. Det

er dog muligt, at mindre professionelle regnskabsbrugere, såsom som kreditgivende leverandører, vil

blive påvirket af konsekvenserne af diskussionspapiret. På baggrund af de gennemførte interviews og

vurdering af comment letters konkluderer vi, at regnskabsaflæggernes interessenter påvirkes af

diskussionspapirets forslag. Vores vurdering er, at de professionelle kapitalindskydere, såsom banker og

investorer, ikke vil ændre deres finansiering grundet indregningen af operationel leasing, men at mindre

professionelle kapitalindskydere, som leverandører, vil have vanskeligheder ved at gennemskue den

’nye’ finansielle stilling for IFRS regnskabsaflæggerne.

Hovedopgaven har de grundlæggende svagheder at leasingsurveyet og konsekvensanalysen ikke

inkluderer aktivitet som leasinggiver og usikre cash flows grundet mangel på data. For at nå frem til en

endelig konklusion på emnet kræves en mere dybdegående analyse og adgang til ikke offentligt

tilgængelige informationer.
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8 Afsluttende kommentarer

GrundetFinanskrisen er kapitalindskydere blevet mere tilbageholdende med at give kreditter og lån.

Dette medfører, at det alt andet lige for kapitalindskydere er mere sikkert at stille finansiering til

rådighed i form af leasingaftaler, da de iht. den retlige regulering i Danmark bevarer ejendomsretten i

tilfælde af debitors konkurs. Efter telefonsamtaler med enkelte leasingselskaber er det vores opfattelse,

at der i 2009 har været en mindre stigning i brugen af leasingaftaler i erhvervslivet. Det kan derfor

antages, at det er incitamentet om at fremskaffe finansiering, der er det drivende.

Incitamentet om pyntning af regnskaber har nok været en af grundene til den massive kritik af

diskussionspapiret. Det er derfor et dilemma, IASB og FASB er sat i, da de bør inkludere

interessenternes respons i en eller anden grad. Interessenternes holdninger er dog ofte så kraftigt

afvigende fra IASBs og FASBs holdninger, at et kompromis er vanskeligt. Projektet er allerede bagud

set ud fra den oprindelige tidsplan, og det må være tidskrævende at udarbejde en ny regnskabsstandard,

hvorfor tidshorisonten for leasingprojektet er uvis. De kritiske røster kan derfor medføre, at projektet

udskydes yderligere, muligvis med begrundelsen at der er vigtigere projekter at prioritere. Hvis projektet

forsinkes væsentligt, vil skævvridningen i den finansielle rapportering fortsætte, som muliggøres af

klassifikationen mellem operationel og finansiel leasing.

Vi har den 8. november 2009 forsøgt at kontakte IASBs project managers på mail med henblik på at

afklare, hvorfor Observer Notes for september 2009 ikke er uploadet til deres hjemmeside. Disse er

derfor ultimo november 2009 uploadet til IASBs hjemmeside, hvorfra den foreløbige tidsplan fremgår.

Som væsentlige deadlines kan følgende fremhæves54:

 Juni 2010 skal der voteres omkring Exposure Draft

 Juli-oktober 2010 er kommenteringsperioden

 Juni 2011 skal der voteres omkring den endelige regnskabsstandard

Begrebsrammen under udarbejdelse er delt op i flere faser, hvor nogle først forventes færdiggjort i

andet halvår af 2011. Der forventes et diskussionspapir omkring måling i 1. kvartal af 2010 og et

diskussionspapir omkring elementer og indregning i 4. kvartal af 201055.

København, den 8. december 2009

Christian Bagi Nordsten

Aleksandar Nikic

54 Observer note af september 2009: http://www.iasb.org/NR/rdonlyres/FB340145-630A-40CF-8A5B-
C89454EFE991/0/Leases0909b06Bobs.pdf
55 http://www.iasb.org/Current+Projects/IASB+Projects/IASB+Work+Plan.htm
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Bilag 1 Forfatternes bidrag til hovedopgaven

Nedenfor følger en opsummering af opgavens kapitler, hvoraf det fremgår, hvem af forfatterne der har

skrevet kapitlerne. Fordelingen viser, hvem der primært har skrevet det pågældende kapitel.

Kapitel 1 Christian & Aleksandar

Kapitel 2 Christian

Kapitel 3 Aleksandar & Christian

Kapitel 4 Christian

Kapitel 5 Christian

Kapitel 6 Aleksandar

Kapitel 7 Christian & Aleksandar

Kapitel 8 Christian & Aleksandar
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Bilag 2 Definitioner og begreber

Regnskabstermer

Amortiseret kostpris = Amortiseret kostpris er den værdi, til hvilken et finansielt aktiv eller en finansiel

forpligtelse blev målt ved første indregning med

1) fradrag af afdrag,

2) tillæg eller fradrag af den samlede afskrivning på forskellen mellem det oprindeligt indregnede beløb

og det beløb, der forfalder ved udløb, og

3) fradrag af nedskrivninger.

Betingede leasingydelser = betalinger der er betingede af usikre fremtidige begivenheder, fx at en butik i

et leaset butikslokale opnår en vis omsætning.

Bruttoinvesteringen i en leasingaftale = er summen af: 1. Minimumsleasingydelserne som leasinggiver

har som tilgodehavende under en finansiel leasingaftale og 2. En ugaranteret residual værdi for

leasinggiver.

Dagsværdi: Dagsværdien er det beløb, hvormed et aktiv kan udveksles eller en forpligtelse kan udlignes

ved transaktioner mellem af hinanden uafhængige parter.

Drift = resultatopgørelse = Profit & Loss (P/L) - disse tre begreber anvendes i flæng i hovedopgaven.

Ej-kontraktuelle forpligtelser = usikre cash flows = optioner- disse begreber anvendes i flæng i

hovedopgaven.

Finansiel rapportering = årsregnskab = årsrapport - disse begreber anvendes til en vis grad i flæng i

hovedopgaven.

Forlængelsesoption = muligheden for at forlænge leasingaftalens løbetid.

Framework = begrebsramme - disse to begreber anvendes i flæng i hovedopgaven.

GAAP = Generally Accepted Accounting Principles = lokal regnskabsregulering så som den danske

årsregnskabslov (ÅRL).

IAS = International Accounting Standard (forgængerne til IFRS’erne – i bund og grund det samme).
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IFRS = International Financial Reporting Standards (efterfølgerne til IAS’erne - i bund og grund det

samme).

Intern rentefod i en leasingaftale = er diskonteringsrenten, der ved leasingaftalens indgåelse medfører, at

summen af at nutidsværdien af 1. Minimumsleasingydelserne og 2. Den ugaranterede residual værdi for

leasinggiver er lig dagsværdien af det leasede aktiv.

Købsoption = muligheden for at købe det leasede aktiv.

Marginal lånerente = the rate of interest the lessee would have to pay on a similar lease, if that is not

determinable, the rate that, at the inception of the lease, the lessee would incur to borrow over a similar

term, and with a similar security, the funds necessary to purchase the asset.

Minimumsleasingydelser = betalingerne under leasingaftalens løbetid, som leasingtager er eller kan

blive forpligtet til at betale, ekskluderende betingede leasingydelser, omkostninger for service og

skatter, tillagt for leasingtager alle beløb garanteret af leasingtager eller en nærtstående part til

leasingtager, tillagt for leasinggiver alle residual værdi garantier fra leasingtager, en nærtstående til

leasingtager eller en tredje part uden relation til leasinggiver. Dog skal en meget sandsynlig købsoption

indgå i minimumsleasingydelserne.

Nettoinvesteringen i en leasingaftale = er bruttoinvesteringen tilbagediskonteret med leasingaftalens

interne rentefod.

Residual værdi garanti = at leasingtager garanterer leasinggiver, at aktivet har en vis restværdi og evt.

skal købe aktiver til denne værdi eller lave en differenceafregning mellem det garanterede beløb og

aktivets faktiske dagsværdi ved udløb af leasingaftalen.

Right-of-use = rettigheden til at råde over et aktiv.

IASB etc.56

IASCF/IASB

International Accounting Standards Committee Foundation (IASCF) var betegnelsen for det

standardudstedende organ indtil primo 2001. International Accounting Standards Board (IASB) er den

betegnelse, der anvendes fremadrettet.

IASCF er en selvejende fond, som udpeger medlemmerne af IASB, SAC og IFRIC.

56 Elling, Jens Oluf: Finansiel Rapportering – teori og regulering, 1. udgave, 1. oplag 2008 side 73-75
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I hovedopgaven benyttes betegnelsen IASB, som er udstederen af IFRS og medudstederen af

diskussionspapiret omkring leasing.

IAS/IFRS

International Accounting Standards (IAS) er betegnelsen for de regnskabsstandarder, som blev udstedt

af IASCF. International Financial Reporting Standards (IFRS) er betegnelsen for de

regnskabsstandarder, som udstedes af IASB, det vil sige standarder, der er udstedt efter 2001.

Fremadrettet bliver alle nye bestemmelser navngivet IFRS, mens IAS betegnelsen udgår efterhånden,

som bestemmelserne opdateres og betegnes herefter IFRS.

IFRS benyttes som generel betegnelse for de internationale regnskabsstandarder som godkendt af EU,

mens IAS' og IFRS betegnelserne benyttes for de enkelte standarder, når disse behandles særskilt.

IFRIC

International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC) er betegnelsen for den komite, der

er nedsat af IASCF til at udstede fortolkningsbidrag til IAS'erne.

SAC

Standards Advisory Council’s (SAC) formål er at give forslag og anbefalinger til IASBs bestyrelse

omkring prioriteringer etc.

FASB etc.57

FASB

Den amerikanske standardudsteder, som samarbejder med IASB om det omhandledes diskussionspapir,

hedder Financial Accounting Standards Board (FASB) og har været rollemodellen for standardudstedere

i resten af verden, herunder IASB. FASB blev oprettet af SEC.

US GAAP

Modsvaret til IFRS/IAS, jf. pkt. 9.1.1.2. De amerikanske regnskabsstandarder går under navnet

Generally Accepted Accounting Principles (US GAAP).

SEC

Securities and Exchange Commission (SEC) blev oprettet af den amerikanske kongres i 1934 med

formålet at overvåge handlen med værdipapirer, ekstern regnskabsudarbejdelse etc.

57 Elling, Jens Oluf: Finansiel Rapportering – teori og regulering, 1. udgave, 1. oplag 2008 side 75-76
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Bilag 3 Spørgsmål anvendt ved interviews

Regnskabsaflæggere:

1. Hvad er jeres generelle holdning?

2. Hvad er jeres estimerede omkostninger ved at implementere/hvor mange ekstra ansatte?

3. Vil det øge nytteværdien for regnskabsbruger af jeres regnskab?

4. Kan I se nogle konflikter med andre igangværende projekter?

5. Er I involveret i projektet på nogen måde og hvordan, direkte eller indirekte gennem fx udvalg?

6. Har I nogen ide om, hvordan projektet ender, evt. bare på rygtebasis i branchen?

7. Hvordan vil jeres bank reagere på de ændrede regnskabstal, specielt soliditetsgraden som
forværres?

Kapitalindskydere, forslag til agenda for interview:

1. Introduktion til indholdet af diskussionspapiret

2. Påvirkning af LargeCap selskaberne på OMX

3. Hvad er jeres generelle holdning?

4. Konkret caseeksempel på konverteret regnskab introduceres

5. Vil det øge nytteværdien for jer?

6. Hvordan vil kreditvurderingen ændres på basis af de nye regnskaber?

a. Hvilke covenants er normale i en kreditaftale hos jer?

b. Korrigerer I normalt for off-balance-sheet elementer i jeres vurdering?

7. Kan I se nogle konflikter med andre i gangværende projekter?

8. Er I involveret i projektet på nogen måde og hvordan, direkte eller indirekte gennem fx udvalg?

9. Har I nogen ide om, hvordan projektet ender, evt. bare på rygtebasis i branchen?

10. Hvad vil en ændret kreditvurdering medføre for disse regnskabsaflæggere konkret?

Revisorer etc., forslag til agenda for interview:

1. Hvad Nordeas og Danske Banks holdninger var, og hvorvidt de havde korrigeret for off-
balance-sheet elementer som leasing

2. Kort gennemgang af en casevirksomheds konverterede regnskab og leasingsurvey

3. Holdning til diskussionspapiret generelt?

4. Holdning til enkelte emner af diskussionspapiret:

a. Skal short-term leases og non-core assets ekskluderes af scope (Kristian Danmark fra
NORDEN var negative omkring short-term leases)?
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b. FSR kritiserer single asset approach og ønsker overvejelse af components approach –
baggrunden for dette?

c. Hvad er baggrunden for, at FSR ønsker at bruge den implicitte rente i leasingaftaler,
frem for den marginale lånerente?

d. Hvad med de indregnede elementer som ikke opfylder definitionerne i begrebsrammen
på nuværende tidspunkt og ej heller i begrebsrammen, som den forventes at se ud på
basis af Exposure Drafts tilgængelig på IASBs hjemmeside – optioner, residual værdi
garanti (ligger den ikke under IAS 39) og betingede leasingydelser?

5. Kan du se sammenhænge eller konflikter med andre regnskabsstandarder eller igangværende
projekter varetaget af IASB og FASB?

6. Vil det øge nytteværdien af den finansielle rapportering i dine øjne?

7. Hvad er holdningen hos de virksomheder, du har kontakt til?

8. Hvor omkostningstungt vil det være for virksomhederne ift. den nuværende IAS 17?

9. Er du involveret i projektet på nogen måde og hvordan, direkte eller indirekte gennem fx
udvalg?

10. Har du nogen ide om, hvordan projektet ender, evt. bare på rygtebasis?

11. Ift. opgavens indholdsfortegnelse og problemformuleringsspørgsmål bedes du kommentere på
om fokus er lagt korrekt
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Bilag 4 Due Process Handbook for the IASB

IASB arbejder normalt ud fra nedenstående kronologiske arbejdsgang58 (simplificeret):

1. Setting the agenda

a. the relevance to users of the information and the reliability of information that could be
provided

b. existing guidance available

c. the possibility of increasing convergence

d. the quality of the standard to developed

e. resource constraints

2. Project planning

a. conducting a project alone or with another standard-setter?

b. establishing a working group?

3. Development and publication of a discussion paper

4. Development and publication of an exposure draft

5. Development and publication of an IFRS

6. Procedures after an IFRS is issued

IASCFs trustees har muligheden for løbende at sikre overholdelse af gældende regler under ovenstående

procedurer.

58
IASB: IFRS Official pronouncements as issued at 1 January 2009 side 34-38
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Bilag 5 Leasingsurvey59

2008

LargeCap (ekskl. finansielle virksomheder) aktier noteret i København på NasdaqOMX.

Baseret på nyeste årsrapporter tilgængelige primo september 2009.

Selskab Valuta
Balancesum i
valuta

Balancesum i
DKK

Operationelle
leasingaftaler i
valuta

Operationelle
leasingaftaler i
DKK Leasing/Balancesum

A.P.Møller DKK 343.110.000.000 343.110.000.000 97.408.000.000 97.408.000.000 28%

Carlsberg DKK 143.306.000.000 143.306.000.000 2.651.000.000 2.651.000.000 2%

Coloplast DKK 7.981.000.000 7.981.000.000 594.000.000 594.000.000 7%

D/S Norden USD 2.041.664.000 10.789.990.074 3.227.690.000 17.058.018.881 158%

Danisco DKK 21.278.000.000 21.278.000.000 434.000.000 434.000.000 2%

FLSmidth & Co. DKK 20.737.000.000 20.737.000.000 181.000.000 181.000.000 1%

G4S plc GBP 5.576.700.000 42.650.043.930 649.100.000 4.964.251.890 12%

Genmab DKK 3.258.953.000 3.258.953.000 95.053.000 95.053.000 3%

Københavns Lufthavne DKK 8.068.900.000 8.068.900.000 0 0 0%

Lundbeck DKK 12.607.000.000 12.607.000.000 426.100.000 426.100.000 3%

NKT Holding DKK 9.935.000.000 9.935.000.000 673.700.000 673.700.000 7%

Novo Nordisk DKK 50.603.000.000 50.603.000.000 3.517.000.000 3.517.000.000 7%

Novozymes DKK 9.925.000.000 9.925.000.000 63.000.000 63.000.000 1%

Rockwool DKK 11.643.000.000 11.643.000.000 209.000.000 209.000.000 2%

TDC DKK 74.893.000.000 74.893.000.000 9.807.000.000 9.807.000.000 13%

TORM USD 3.317.353.000 17.531.878.870 2.123.000.000 11.219.842.700 64%

Vestas Windsystems EUR 5.308.000.000 39.547.784.800 189.000.000 1.408.163.400 4%

William Demant DKK 3.926.300.000 3.926.300.000 242.900.000 242.900.000 6%

Gennemsnit 38.816.624.737 43.778.518.456 6.446.870.684 7.944.843.677 17%

År 1 2 3 4 5

Operationelle leasingaftaler i DKK 7.944.843.677 1.588.968.735 1.588.968.735 1.588.968.735 1.588.968.735 1.588.968.735

Disk. Værdi 6.515.085.535 1.485.017.510 1.387.866.832 1.297.071.805 1.212.216.640 1.132.912.748

Rente: 7%

Balancesum i DKK 43.778.518.456

Diskonteret leasing/Balancesum 15%

59 Data baseret på de respektive selskabers årsrapporter for 2008, eller for skæve regnskabsår det senestenærmeste
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2008

MidCap (ekskl. finansielle virksomheder) aktier noteret i København på NasdaqOMX.

Baseret på nyeste årsrapporter tilgængelige primo september 2009.

Selskab Valuta
Balancesum i
valuta Balancesum i DKK

Operationelle
leasingaftaler i
valuta

Operationelle
leasingaftaler i
DKK Leasing/Balancesum

Alk Abello DKK 2.538.000.000 2.538.000.000 43.000.000 43.000.000 2%

Atlantic Petroleum DKK 642.879.451 642.879.451 169.618.246 169.618.246 26%

Auriga Industries DKK 5.132.064.000 5.132.064.000 41.482.000 41.482.000 1%

Bang & Olufsen DKK 2.664.100.000 2.664.100.000 385.700.000 385.700.000 14%

Bavarian Nordic DKK 1.694.261.000 1.694.261.000 57.344.000 57.344.000 3%

DFDS DKK 8.610.422.000 8.610.422.000 4.394.175.000 4.394.175.000 51%

Flügger DKK 1.019.782.000 1.019.782.000 207.300.000 207.300.000 20%

GN Store Nord DKK 7.878.000.000 7.878.000.000 164.000.000 164.000.000 2%

Greentech Energy Systems DKK 2.803.715.000 2.803.715.000 3.859.000 3.859.000 0%

IC Companys DKK 1.932.300.000 1.932.300.000 655.400.000 655.400.000 34%

Jeudan DKK 9.426.359.000 9.426.359.000 0 0 0%

LifeCycle Pharma DKK 646.293.000 646.293.000 40.935.000 40.935.000 6%

Mols Linien DKK 813.600.000 813.600.000 73.747.000 73.747.000 9%

Monberg & Thorsen DKK 3.963.000.000 3.963.000.000 180.100.000 180.100.000 5%

Neurosearch DKK 1.245.772.000 1.245.772.000 16.801.000 16.801.000 1%

Parken Sport & Entertainment DKK 3.197.400.000 3.197.400.000 834.524.000 834.524.000 26%

Per Aarsleff DKK 3.215.334.000 3.215.334.000 121.775.000 121.775.000 4%

Rella Holding DKK 534.073.000 534.073.000 0 0 0%

SAS SEK 43.364.000.000 29.504.865.600 21.170.000.000 14.404.068.000 49%
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Satair USD 310.509.000 1.641.009.014 10.079.000 53.266.507 3%

Schaumann Properties DKK 3.886.716.000 3.886.716.000 2.873.000 2.873.000 0%

Schouw & Co DKK 10.153.200.000 10.153.200.000 345.100.000 345.100.000 3%

SimCorp EUR 96.463.000 718.707.228 56.159.000 418.418.245 58%

Sjælsø Gruppen DKK 7.099.585.000 7.099.585.000 91.622.000 91.622.000 1%

Solar EUR 604.100.000 4.500.907.460 7.800.000 58.114.680 1%

Thrane & Thrane DKK 1.715.730.000 1.715.730.000 54.592.000 54.592.000 3%

Tivoli DKK 898.100.000 898.100.000 4.000.000 4.000.000 0%

TK Development DKK 3.816.100.000 3.816.100.000 14.100.000 14.100.000 0%

United Plantation RM/MYR? 1.645.083.000 1.907.144.722 0 0 0%

Østasiatisk Kompagni DKK 3.319.000.000 3.319.000.000 108.000.000 108.000.000 3%

Össur USD 603.778.000 3.196.944.132 30.390.000 160.912.011 5%

Gennemsnit 4.369.990.918 4.203.721.407 944.660.492 745.316.990 11%

År 1 2 3 4 5

Operationelle leasingaftaler i DKK 745.316.990 149.063.398 149.063.398 149.063.398 149.063.398 149.063.398

Disk. Værdi 611.189.362 139.311.587 130.197.745 121.680.135 113.719.753 106.280.143

Rente: 7%

Balancesum i DKK 4.203.721.407

Diskonteret leasing/Balancesum 15%
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Bilag 6 Meeting Summaries and Observer Notes oversigt60

‘IASB referat’ er copy+pastet direkte fra IASBs hjemmeside.

Vigtige punkter IASB referat

Marts
2006

IASB

 IASBs staff ønsker
IASBs bestyrelses
holdning om projektet

Andre punkter som
skal inkluderes af hen-
syn til SAC?

 Inddragelse af FASB?

Oprettelse af fokus-
eller arbejdsgruppe?

Preliminary to consideration by the SAC, the Board discussed a draft proposal to add a leasing
project to its agenda. The project would build on the work carried out in the joint research
project with the UK ASB, and would initially result in a discussion paper.
The Board was not asked to make a decision at this stage, but gave initial comments on
whether the project would meet the Board’s agenda criteria. In addition, the draft project plan
was discussed, and the Board expressed the view that a joint project with the FASB would be
preferable. The need for consultation with users and others at an early stage in the project,
possibly through an advisory group or focus groups, was emphasised.

April
2006

IASB

FASB

 Fællesprojekt mellem
FASB og IASB

Behov for fokus- eller
arbejdsgruppe

Kapacitetsproblemer
hos FASB

Tilgang til opdeling af
projektets ar-
bejdsindsatser

Vigtige punkter er
oversat nederst i bilag

The boards held a preliminary discussion on whether to add a project on leases to their
agendas. It was agreed that a joint project was preferable. Staff were instructed to develop an
agenda proposal and plan for a project that would build on the work carried out in the IASB’s
joint research project with the UK ASB, and that would initially result in a preliminary views
paper. The agenda proposal will be discussed with the SAC before being brought to the boards
for approval.

Juli
2006

IASB

Tilføjet til agendaen

Diskussionspapir for-
ventes offentliggjort i
2008

Overvejelser om sam-
menhæng med andre
projekter

Oprettelse af arbejds-
gruppe besluttet

Vigtige punkter er
oversat nederst i bilag

The Board voted to add to its agenda a project on lease accounting. The project will be
conducted jointly with the US Financial Accounting Standards Board (FASB) and is expected
to result in the publication of a joint discussion paper in 2008.
The project will reconsider all aspects of lease accounting and is expected to fundamentally
revise the way lease contracts are recognised in the financial statements of lessees and lessors.
The Board directed the staff to establish a working group of individuals with significant
experience and expertise in lease accounting to assist the staff and the Board with this project.

Februar
2007

Arbejds
gruppe

Definition af aktiver
og forpligtelser

 Forskellige modeller
for leasing diskuteres

The below papers were discussed at the IASB Working Group on Lease Accounting- Meeting
15 February 2007.

Marts
2007

IASB

 IASBs bestyrelse ved-
tager, at right-of-use
aktivet og forpligtel-
serne til at betale lea-
singydelser til leasing-
giver indeholdt i en
leasingaftale opfylder

The Board held its first discussions on the lease accounting project. The project is a joint
project with the FASB that will lead to a fundamental reconsideration of lease accounting. The
first step in the project will be the publication of a discussion paper in 2008.
The Board first discussed a paper that identified the rights and obligations arising in a simple
non-cancellable lease contract and analysed whether the rights and obligations identified meet
the current definitions of assets and liabilities in the Framework.
The Board tentatively concluded that in the simple non-cancellable lease described in the
paper, the lessee has:

60 www.iasb.org
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definitionerne på disse
i Framework (også det
fælles Framework
under udarbejdelse)

Right-of-use tilgangen
til behandling af lea-
sing skulle benyttes

a right to use the leased item that meets the definition of an asset; and

an obligation to make payments that meets the definition of a liability.

The Board tentatively concluded that the lessee’s obligation to return the leased item at the
end of the lease does not meet the definition of a liability. However, the Board noted that
liabilities might exist because of asset retirement obligations or requirements to return the
equipment in a specified condition.
In addition, the Board tentatively concluded that in the simple non-cancellable lease described
in the paper, the lessor’s right to receive payments from the lessee meets the definition of an
asset but that the lessor’s obligation to permit the lessee to use the leased item does not meet
the definition of a liability.
The Board also discussed whether this analysis would be the same if the working definitions
of assets and liabilities developed by the conceptual framework team were applied to the
rights and obligations identified. The Board tentatively concluded that the answer would be
the same.
The Board concluded that the staff should analyse the rights and obligations arising in lease
contracts in terms of the existing definitions of assets and liabilities. However, the Board
asked the staff to ensure that any possible inconsistencies between the existing definitions and
the working definitions are brought to its attention.
The Board then considered a paper on various accounting models for lease accounting. The
Board discussed:

the right of use approach. In this approach, the lessee recognises its right to use the leased
item and an obligation to pay for that item. The lessor recognises as an asset its right to
receive payments from the lessee and its residual interest in the leased item at the end of
the lease.

the whole asset model. In this approach, the lessee records the whole of the physical item
on its balance sheet. To correspond to that asset, the lessee recognises two liabilities—the
obligation to make payments to the lessor and an obligation to return the physical item at
the end of the lease. The lessor recognises its right to receive payments from the lessee and
its right to have the leased item returned at the end of the lease.

the executory contract model. In this approach, the lessee recognises no assets or liabilities
upon entering into the lease contract. Lease rentals are recognised in profit or loss as they
become due. The lessor recognises the leased item as an asset.

the model used in current standards—the lessee either accounts for the lease as an
executory contract or recognises an asset and liability depending upon the classification of
the lease contract. Lessor accounting similarly depends upon the lease classification.

The Board tentatively concluded that the right of use approach is the only approach that results
in the recognition of the assets and liabilities identified in a simple lease. Consequently, the
Board directed the staff to develop this model further.
Lastly, the Board noted that there are important issues relating to measurement and
recognition that have not yet been considered that might change these preliminary
conclusions.

April
2007

IASB

FASB

Overvejelser omkring
regnskabsstandardens
scope, herunder om
den skal baseres på de
gamle IAS 17 og
SFAS 13 eller en vidt-
gående revurdering er
ønsket

 Scope skal baseres på
de eksisterende gamle
regnskabsstandarder
da et bredt scope vil
kunne involvere for
mange transaktioner
og derfor forsinke
projektet

The boards discussed two possible approaches to the scope of the Leases project.
Under the first approach, the scope of the project would be limited to those arrangements
within the scope of the current leasing standards (including those arrangements brought into
the scope of IAS 17 Leases by IFRIC 4 Determining whether an Arrangement contains a
Lease and into SFAS 13 Accounting for Leases by Issue 01-8 Determining Whether an
Arrangement Contains a Lease). The second approach would involve a more fundamental
reconsideration of when an arrangement conveys a right to use another entity’s asset.
The boards instructed the staff to begin developing a model for leases based on the scope of
the current lease accounting literature. As the model develops and before publishing the
preliminary views document, the boards will consider whether to extend the scope of the
project to other arrangements that convey a right to use.

Maj Mulighed for forlæn-
The Board discussed lease contracts that give the lessee an option to extend the lease for an
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2007

IASB

gelse af leasing-
perioden

 Ingen beslutninger
blev taget

additional period or an option to terminate the lease early.
The Board discussed some of the factors that affect whether a lessee will exercise an option to
extend or terminate the lease, and considered whether it is possible to view a lease with an
option to extend as equivalent to a longer-term lease with an option to terminate. The Board
then analysed the rights and obligations that arise under a simple lease that includes an option
to extend the lease term and discussed whether those rights and obligations meet the
Framework’s definitions of assets and liabilities.
The Board also discussed four possible approaches to accounting for leases that include a
lessee option to extend or terminate:
The lessee obtains the right to use until the option exercise date, and an option to extend the

lease.

The lessee obtains a right to use for the period of the lease including any possible
extensions, and an option to terminate the lease.

The lessee obtains a right to use either for the period of the lease or until the option
exercise date. The assets and liabilities recognised are based on the most probable lease
term. Options are not separately recognised.

The lessee obtains a right of use whose measurement is based on the probability-weighted
value of the payments under the two possible outcomes of the lease. Options are not
separately recognised.

The discussion was for education purposes only. No decisions were made.

Juni
2007

IASB

Overvejelser om må-
lingen af forpligtelsen,
herunder dagsværdi,
amortiseret kostpris
med den effektive
rentes metode eller
amortiseret kostpris
med den effektive
rentes metode med
mulighed for måling til
dagsværdi

 Indregning af forplig-
telsen sker til dags-
værdi

Efterfølgende måling
af forpligtelsen sker til
amortiseret kostpris
med den effektive
rentes metode med
mulighed for måling til
dagsværdi

 Forpligtelsen går ind
under IAS 39’s scope

Overvejelser om må-
lingen af aktivet, her-
under som et immate-
rielt aktiv, at basere
målingen på det
underliggende aktivs
natur eller udvikle en
separat model for må-
lingen af right-of-use
aktiver

 Præference for måling
af aktivet sker under
hensyntagen til det
underliggende aktivs

At its meeting in March 2007 the Board tentatively concluded that in a simple lease, the
lessee’s contractual right to use the leased item meets the definition of an asset (right to use
asset) and its contractual obligation to make payments to the lessor meets the definition of a
liability. At this meeting, the Board discussed the measurement of these assets and liabilities
both on initial recognition and subsequently.
The Board did not discuss the treatment of transaction costs on initial recognition. This will be
discussed at a later meeting.
The Board considered two possible approaches to measuring the lessee’s liability on initial
recognition. The first approach was to measure the liability at fair value. The second approach
was to measure it at an amount equal to the present value of the expected cash flows
discounted using the interest rate implicit in the lease, if this is practicable to determine; if not
the lessee’s incremental borrowing rate would be used. This second approach is consistent
with the current requirements of IAS 17 Leases.
The Board considered three approaches to subsequent measurement of the lessee’s liability:

fair value

amortised cost using the effective interest method

amortised cost using the effective interest method with an option to fair value the liability.

The Board tentatively concluded that the lessee’s obligation to make payments to the lessor is
a financial liability as defined by IAS 39 Financial Instruments: Recognition and
Measurement. Consequently, the measurement of this liability both on initial recognition and
subsequently should be consistent with the measurement of other financial liabilities.
Therefore, the Board tentatively concluded that the liability should be measured initially at fair
value. Subsequent measurement should be at amortised cost using the effective interest
method with an option to fair value (subject to the restrictions in IAS 39).
The Board considered three possible approaches to measuring the lessee’s right to use asset:

Intangible asset approach—the lessee’s right to use asset meets the definition of an
intangible asset. Thus, the initial and subsequent measurement should be consistent with
the Board’s existing requirements on intangible assets (IAS 38 Intangible Assets).

Nature of the leased item approach—the accounting for the lessee’s right to use asset
should be determined by the nature of the item the lessee obtains the use of via the lease
contract. Thus, for example, the right to use asset arising in a lease of property, plant and
equipment would be measured (both initially and subsequently) in the same way as
property, plant and equipment under IAS 16 Property, Plant and Equipment.

Separate accounting model approach—a separate accounting model should be developed
for measurement of the lessee’s right to use asset. That measurement approach might make
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natur more use of fair value.

The Board expressed a preference for the nature of the leased asset approach. The Board noted
that under this approach it would still be possible to present leased assets separately from
owned assets.
The Board also discussed the initial recognition of assets and liabilities in lease contracts. In
particular, the Board discussed whether assets and liabilities arise when the contract is signed
and whether those assets and liabilities should be recognised between the date of signing of
the lease contract and the date of acceptance or delivery of the leased item.
The Board noted that in some leases there could be a significant delay between signing of the
lease contract and delivery of the leased item. This delay could affect the measurement of any
assets or liabilities recognised when the leased item is delivered. Hence, the Board instructed
the staff to further analyse the rights and obligations arising in lease contracts between
contract signing and acceptance or delivery of the leased item.

Oktober
2007

IASB

Overvejelser om andre
forpligtelser for lea-
singtager, herunder
omkostninger ved at
tilbagelevere aktivet,
at tilbagelevere aktivet
i en forudbestemt til-
stand og at vedlige-
holde aktivet

Overvejelser om vari-
able leasingbetalinger,
herunder betalinger af-
hængig af et index
eller leasingtagers per-
formance eller betalin-
ger afhængige af for-
brug

The Board discussed lease arrangements that give rise to additional obligations of the lessee,
including obligations:

to incur costs to return the leased item

to return the leased item in a specified condition

to maintain the leased item.

The Board discussed whether these obligations meet the definition of a liability and, if so,
whether the liability exists at the commencement of the lease term, or at some point during the
lease term. The Board tentatively decided that obligations to incur costs to return the leased
item were liabilities that existed at the commencement of the lease term. The Board also
discussed how the debit arising on the recognition of the liability should be treated, how the
liability should be measured, and whether the obligations give rise to assets of the lessor.
The Board also discussed variable lease payments, including:

rentals that are linked to an index such as the consumer price index, or are linked to market
rentals

rentals with a variable element linked to the lessee’s operating or financial performance
from the leased item, such as turnover or profit-based rentals

rentals that increase with the lessee’s additional usage of the leased item, such as excess
mileage costs in car leases.

The Board considered whether the variable rentals meet the definition of a liability at the
commencement of the lease term and, if so, how the liability should be measured. The Board
tentatively decided that for rentals linked to an index or market rentals the lessee had a
liability for both the fixed and variable components.
The discussion was primarily for educational purposes only. Except as noted above, no
decisions were made.

Juli
2008

IASB

Ny projektplan

Begreberne finansielle
og operationelle lea-
singaftaler fjernes

Udskydelse af behand-
ling af en model for
leasinggiver

Mulighed for forlæn-
gelse af leasingpe-
rioden skal behandles
sammen med selve
kontrakten – ikke som
selvstændige aktiver

Overvejelser om at be-
stemme leasingpe-
rioden, herunder hvor-
vidt udnyttelse af
muligheden for for-
længelse er sandsynlig,

At the technical plan meeting in June 2008 the staff presented a revised project plan for leases.
This envisages the publication of a new lease accounting standard by mid-2011 and is based
on various assumptions subsequently confirmed at this meeting.
At this meeting, the Board discussed:

the scope of the project and whether to include or exclude lessor accounting

options to extend or terminate a lease

contingent rentals

the initial and subsequent measurement of a lessee’s right-of-use asset and obligation to
make rental payments

whether to retain the requirement to classify leases as operating or finance leases.

The Board decided to defer the development of a new accounting model for lessors. It also
decided on an overall approach that would apply the present finance lease model, adapted
when necessary, to all leases.
The Board discussed lease contracts that give the lessee an option to extend the lease for an
additional period or an option to terminate the lease early. The Board tentatively decided that
the lessee should not recognise these options as separate assets. Instead, the assets and
liabilities recognised by the lessee should be based upon the lease term. The Board considered
three possible approaches to determining the lease term:
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en sandsynligheds-
vægtet tilgang eller
den mest sandsynlige
periode

Betingede leasingydel-
ser skal måles med en
sandsynlighedsvægtet
tilgang

Leasingtager skal måle
forpligtelsen og aktivet
til nutidsværdien af
leasingbetalingerne,
diskonteret med lea-
singtagers marginale
lånerente

Efterfølgende måling
af right-of-use aktivet
kræver at aktivet skal
amortiseres over den
korteste af følgende
perioder: leasingperi-
ode eller den økono-
miske levetid af det
underliggende aktiv

Leasingbetalingerne
skal deles i en rente-
omkostning til indreg-
ning i
RESULTATOPGØRE
LSE og et afdrag på
forpligtelsen

including optional periods in the lease term when exercise of the option is reasonably
certain

using a best estimate of the lease term, without probability weighting

using a probability-weighted best estimate of the lease term.

The Board rejected the first of these approaches. A number of Board members expressed a
preference for using a probability-weighted best estimate of the lease term. However, no
formal decision was reached. The Board also discussed some of the factors that affect whether
a lessee will exercise an option to extend or terminate the lease. The Board tentatively decided
that contractual, non-contractual and business factors should be considered when determining
the lease term.
The Board also decided tentatively:

to develop a new approach for contingent lease payments using a probability-weighted best
estimate of the rentals payable.

that a lessee should initially measure both its right-of-use asset and its lease obligation
initially at the present value of the lease payments.

that a lessee should discount the lease payments using the lessee’s incremental borrowing
rate for secured borrowings. At present IAS 17 requires a finance lessee to use the interest
rate implicit in the lease if practicable to determine and, if not, to use the lessee’s
incremental borrowing rate.

that on subsequent measurement, a lessee should amortise the right-of-use asset over the
shorter of the lease term and the economic life of the leased asset based upon the pattern of
consumption of economic benefits embodied in the right-of-use asset. The lessee should
apportion the lease payment between interest and the reduction of the outstanding liability.

Finally, the Board tentatively decided to remove the existing requirement to classify a lease as
a finance lease (in-substance purchase) or an operating lease. Thus, the same approach would
apply for all leases.

Oktober
2008

Arbejds
gruppe

Gennemgang af udkast
til diskussionspapir

The below paper was discussed at the Leases Working Group - Meeting 7 October 2008.

Novem-
ber
2008

IASB

Usikkerhed om lea-
singperioden er et
spørgsmål om indreg-
ning – ikke måling

Betingede leasingydel-
ser skal måles med en
sandsynlighedsvægtet
tilgang

Residual værdi garanti
skal inkluderes i for-
pligtelsen og måles
med en sandsynlig-
hedsvægtet tilgang

Efterfølgende måling
af right-of-use aktivet
kræver at aktivet skal
amortiseres over den
korteste af følgende
perioder: leasingperi-

The Board discussed the following lease accounting issues:

initial recognition and measurement of the lessee’s obligation to pay rentals when the lease
includes optional periods, purchase options, contingent rentals or residual value guarantees

subsequent measurement of the lessee’s right-of-use asset and its obligation to pay rentals

presentation of leases in the statements of financial position and comprehensive income

subleases

Leases with options
The Board considered leases containing options to extend or terminate the lease term.
The Board tentatively decided to treat uncertainty about the lease term as a recognition
question. For example, with a 10-year lease and an option to extend for an additional 5 years
the lessee would decide whether to recognise a 10-year lease or a 15-year lease, on the basis of
an estimate of the most likely lease term. The lessee would account for purchase options in the
same way as options to extend or terminate the lease, on the basis of the most likely outcome.
Contingent rentals or residual value guarantees
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ode eller den økono-
miske levetid af det
underliggende aktiv

Leasingbetalingerne
skal deles i en rente-
omkostning til indreg-
ning i
resultatopgørelsen og
et afdrag på
forpligtelsen

Ændringer i estime-
rede cash flows regule-
res på forpligtelsen og
aktivet med catch-up-
approach med en re-
vurderet marginal
lånerente

Aktivet skal præsen-
teres på baggrund af
det underliggende ak-
tivs natur og skal sepa-
reres fra lignede ejede
aktiver

 Forpligtelsen skal præ-
senteres som en finan-
siel forpligtelse

In July the Board tentatively decided that the lessee’s obligation to pay rentals should include
amounts payable under contingent rental arrangements. At this meeting, the Board tentatively
decided that:

the initial measurement of the lessee’s obligation to pay rentals should include a
probability-weighted estimate of contingent rentals (an expected outcome technique).

the assets and liabilities initially recognised by the lessee should include amounts payable
under a residual value guarantee, measured initially using an expected outcome technique.

Subsequent measurement
The Board tentatively decided that the lessee should:

amortise its right-of-use asset over the shorter of the lease term and the economic life of the
leased asset, on the basis of the pattern of consumption of economic benefits embodied in
the right-of-use asset.

recognise interest expense on the outstanding obligation to pay rentals.

reassess at each reporting date the lease term and the obligation to pay rentals.

account for changes in cash flow estimates using a catch-up approach. The interest rate
used to discount cash flows would be revised to reflect current conditions. However, the
Board did not reach a view on whether the interest rate should be revised at each reporting
date or only when there is a change in estimated cash flows.

recognise any change in the liability as a result of a change in the estimated rental
payments by adjusting the carrying amount of the right-of-use asset.

Presentation
The Board tentatively decided that lessees should present:

the right-of-use asset based upon the nature of the underlying asset and disclose such assets
separately from owned assets.

the obligation to pay rentals as a financial liability.

Subleases
The Board discussed possible approaches to accounting for subleases. No decisions were
reached. The Board instructed the staff to include a description of the problems associated
with subleases in the leases discussion paper.

Januar
2009

IASB

Overvejelser om ud-
sendelsen af diskus-
sionspapiret

Diskussionspapiret
skal indeholde over-
vejelser af en høj kva-
litet omkring behand-
ling af leasinggiver

At this meeting, and in a joint video conference meeting with the FASB, the Board discussed
the content and timing of the proposed discussion paper on lease accounting. The
boards decided to include in the discussion paper a high level discussion of lessor accounting
issues. The boards plan to publish the discussion paper in March 2009.
The IASB also tentatively decided not to exclude from the scope of the project contracts that
are ‘in-substance purchases’.

Maj
2009

IASB

Leasinggiver skal be-
holde det udleasede
aktiv i sin balance

 Indregne et aktiv som
repræsenterer retten til
at modtage leasingbe-
talinger og

 Indregne en forplig-

The discussion paper Leases: Preliminary Views, published in March 2009, deals mainly with
accounting by lessees. It proposes that lessees should use a right-of-use accounting model. At
this meeting, the Board discussed how to apply such a model in the financial statements of
lessors. The Board decided tentatively to develop an approach whereby the lessor retains the
leased item in its statement of financial position and recognises:

an asset for its right to receive rental payments from the lessee; and
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telse som svarer til
forpligtelsen over for
leasingtager

a liability for its performance obligations under the lease.

The Board will continue its discussion of the lessor model in future meetings.

Juni
2009

IASB

 Sale and leaseback

Nedskrivning af right-
of-use aktiver

Revaluering af right-
of-use aktivet

Omkostninger ifm. ud-
arbejdelse af leasing-
aftale

Overgangsbestemmel-
ser fra gammel IAS 17
til ny regnskabs-
standard

The discussion paper Leases: Preliminary Views, published in March 2009 presents the
Board’s preliminary views on lessee accounting. However, some lessee accounting issues
were left unresolved.
At this meeting, the Board discussed some of those unresolved issues, including:

sale and leaseback transactions

impairment of right-of-use assets

revaluation of right-of-use assets

initial direct costs

transition.

Sale and leaseback transactions
The Board discussed how to account for sale and leaseback transactions. In such a transaction,
a seller/lessee sells an asset it owns to a buyer/lessor and then leases back that same asset.
The Board decided tentatively that the seller/lessee should:

consider whether the entire asset qualifies for derecognition

apply a control-based approach consistent with the revenue recognition project to
determine when an asset has been sold and should be derecognised

recognise any gain arising on a transaction that qualifies as a sale. The amount of the gain
would be adjusted as appropriate if the sale proceeds or the terms of the leaseback are not
at market value.

Impairment of right-of-use assets
The Board decided tentatively that lessees should refer to existing applicable impairment
requirements in IAS 36 Impairment of Assets.
Revaluation of right-of-use assets
The Board decided tentatively that the standard applicable to the underlying leased asset
would determine whether, and how, a lessee may revalue right-of-use assets. For example:

if the underlying asset is property, plant and equipment, the lessee could revalue its right-
of-use asset when IAS 16 Property, Plant and Equipment so permits, using the revaluation
model in IAS 16.

if the underlying asset is an intangible asset, the lessee could revalue it when IAS 38
Intangible Assets so permits, using the revaluation model in IAS 38.

The Board directed the staff to analyse how this conclusion would apply to investment
property.
Initial direct costs
The Board discussed costs incurred by lessees when negotiating and arranging leases (initial
direct costs) and decided tentatively that lessees should recognise them as an expense as
incurred.
Transition
The Board decided tentatively that a lessee should recognise and measure all existing lease
contracts on the date of initial application of the new standard as follows:

the obligation to pay rentals should be measured at the present value of the lease payments,
discounted using the lessee’s incremental borrowing rate

the right-of-use asset should be measured on the same basis as the liability, subject to any
adjustments required to reflect impairment.

The Board directed the staff to consider whether additional adjustments to the carrying amount
of the right-of-use asset should be required when lease payments are uneven over the lease
term, for example if the lease includes large upfront payments, or when the entity uses a
revaluation model.
Next steps
The Board will continue its discussion in July.

Juli Leasingtagers regn-
At their meetings in May 2009, the boards discussed lessor accounting and decided tentatively
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2009

IASB

FASB

skab overvejes

Benytter sig af eksiste-
rende regnskabslitte-
ratur

that a lessor should recognise:

 an asset for its right to receive rental payments from the lessee

 a liability for its performance obligations under the lease.

At this meeting, the boards discussed how such assets and liabilities should be measured. The
boards made the following tentative decisions:

 Initial measurement of the lessor’s right to receive rental payments would follow
existing literature for the accounting for financial assets under either IFRSs or US
GAAP (IAS 39 for IFRSs and Section 310-10-30 of the FASB Accounting Standards
Codification™ for US GAAP).

 Initial measurement of the lessor’s right to receive rental payments under US GAAP
would be discounted using the interest rate implicit in the lease.

 Initial measurement of the lessor’s performance obligation would equal the customer
consideration received (ie on initial measurement the performance obligation would
equal the lessor’s receivable).

 Subsequent measurement of the lessor’s performance obligation would reflect
decreases in the entity’s obligation to permit the lessee to use the leased item over the
lease term.

The boards also discussed subsequent measurement of the lessor’s right to receive rental
payments and presentation of the lessor’s assets and liabilities. However, no decisions were
reached.
These tentative decisions were reached on the basis of a model that would result in the lessor’s
recognising a performance obligation. However, the boards asked the staff to provide
additional analysis on an accounting model for lessors that would result in partial
derecognition of the leased item. Consequently, the boards will revisit those tentative
decisions following discussion of this additional analysis.
In September, the boards will discuss an analysis of the comment letters received on the leases
discussion paper.

Septem
ber 200

IASB

Denne
note er
uploade
t ultimo
novemb
er 200

Tidsplan for det videre
arbejde med et
Exposure Draft

Referat af comment
letters

At this meeting, the Board discussed:

 a summary of the responses to the discussion paper Leases Preliminary
Views

 plans for the Leases project over the next few months.

The Board will continue its discussion of both lessor and lessee accounting issues at future
meetings.
Location: London UK
Date: 15/09/2009

IASBs ansatte har i Observer Notes for april 2006, pkt. 3, oplistet følgende foreløbige mål efter

mødet med FASB:

1. Indregningen af væsentlige forpligtelser som på nuværende tidspunkt er ’off balance sheet’

2. Give information med en højere nytteværdi for regnskabsbrugere end under de nuværende

regnskabsstandarder og som et resultat heraf reducere behovet for at regnskabsbrugere skal lave

deres egne estimerede korrektioner til balancerne for at gengive sådanne forpligtelser

3. Resultere i at finansiel rapportering er mere konsistent med den økonomiske substans af leasing

arrangementer og reducere mulighederne for at strukturere finansielle transaktioner med henblik

på at opnå en bestemt behandling i balancen
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4. Reducere kompleksiteten ved at udstikke klare retningslinjer som reducerer eller eliminerer

behovet for detaljerede implementeringsvejledninger, dog vil målingen af indregnede aktiver og

forpligtelser forsætte med at kræve komplekse kalkulationer, og projektet vil muligvis kræve

yderligere komplekse kalkulationer af nødvendige årsager

5. Resultere i regnskabsprincipper for leasing som er mere konsistent med IASBs begrebsramme

og andre regnskabsstandarder under udvikling, dog skal projektet fokusere på leasing og ikke

forsøge, i hvert fald ikke til at starte med, at inddrage en bredere kreds af transaktioner som

service arrangementer og offentlige finansierings arrangementer

IASBs ansatte har i Observer Notes for juli 2006, agenda paper 9A, pkt. 8, overvejet kriterierne

for at tage et projekt på IABSs agenda, som implicit behandler nogle af intentionerne med

diskussionspapiret:

The relevance to users of the information and the reliability of information that could be provided:

1. Kritik af den eksisterende model for behandlingen af leasing som giver mulighed for at behandle

to leasingarrangementer, som er næsten ens, på to fundamentalt forskellige måder, denne model

findes i de eksisterende regnskabsstandarder IAS 17 Leases og FAS 13 Accounting for Leases

2. De primære problemer med denne model er nævnt nedenfor:

 Skillelinjen mellem operationelle og finansielle leasingaftaler er baseret på subjektive

vurderinger og giver mulighed for at strukturere aftaler efter forgodtbefindende

 Hvis definitionen af ovenstående skillelinje mellem operationel og finansiel leasing blev

ændret ville det stadig være muligt at strukturere leasingarrangementer efter

forgodtbefindende

 Analytikere og andre regnskabsbrugere laver ofte korrektioner til balancen for at afspejle

forpligtelser, som bunder i operationelle leasingaftaler

 Der er flere eksempler på manglende konsistens med andre regnskabsstandarder og

leasing

 Leasinggivers regnskabsregler er baseret på koncepter, som er anderledes end andre

regnskabsstandarder under udvikling af IASB, herunder udskydning og matching

3. SEC tilkendegav over for FASB i juni 2005, at der var problemer med reguleringen af leasing:

““The lease accounting standards rely extensively on bright lines, greatly increasing the

potential for similar arrangements to be portrayed very differently. Indeed, for a lessee, the

accounting can flip between recording no assets and liabilities at a lease inception to recording



HD (R) Hovedopgave december 2009
Leasing

Side 111 af 133

the entire leased asset and entire loan price with only a very small change in economics. As

discussed previously, the bright line tests have served to facilitate significant structuring of

leases to obtain particular financial reporting goals. The extensive structuring further erodes

the effectiveness of the standards.” (page 106)”61

4. Grundet størrelsen af leasingindustrien og vigtigheden af leasing som en finansieringskilde vil

den øgede relevans og pålidelighed af den nye behandling af leasing være en væsentlig

forbedring af finansiel rapportering

Existing guidance available:

1. Mangler at give en objektiv måde at vurdere skillelinjen mellem operationel og finansiel leasing

på

2. Tilgangen til regulering af leasing blev udviklet i 1970’erne og er inkonsistent med principperne

som andre og nyere regnskabsstandarder bygger på, bl.a. møder aktiver og forpligtelser reguleret

af leasing ikke nødvendigvis definitionerne i begrebsrammen

The possibility of increasing convergence:

3. Der er ikke tale om et decideret konvergensprojekt, men IASB vurderer, at for at der vil være

kraftig tilslutning fra nationale standardudstedere globalt skal projektet udføres i samarbejde

med FASB, på denne måde undgås tillige afstemningsproblemer mellem US GAAP og IFRS

The quality of the standard to developed:

1. Projektet har til formål at forøge pålideligheden og relevansen af de finansielle opgørelser,

herunder at fjerne den skønsmæssige og arbitrære skillelinje mellem operationel og finansiel

leasing, hvilket også vil øge sammenligeligheden og forståeligheden

2. Projektet har tillige til formål at sikre en intern kongruens med andre igangværende projekter,

herunder arbejdet med det nye Conceptual Framework

3. Projektet skal udarbejdes under en iagttagen af den øgede nytteværdi for regnskabsbrugere mod

den omkostning regnskabsaflæggere pålægges, som opdeles i to komponenter efter IASBs

holdning:

 Omkostningen ved at implementere den nye regnskabsstandard, herunder tilpasning af

registreringssystemer

 Omkostningen for nogle enheder ved at balancen mellem de forskellige former for

finansiering ændres, fx mellem et regulært lån og leasing, da det er vurderingen, at

61 Observer Notes July 2006 pkt. 14
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måden, leasing behandles regnskabsmæssigt, er en væsentlig faktor for valget af

finansieringskilde

Resource constraints:

1. Det er vurderingen, at det er de nødvendige ressourcer til at gennemføre projektet (ikke vigtigt

som et formål)

Discussion Paper Formål

Formålet ifølge diskussionspapiret kan udledes af kritikken af den eksisterende regnskabsmodel for

leasing62:

1. Mange regnskabsbrugere tænker, at operationelle leasingaftaler bør indregnes, derfor

korrigerer de rutinemæssigt de indregnede beløb

2. Eksistensen af to meget forskellige modeller medfører, at næsten ens transaktioner kan

behandles meget forskelligt, hvilket sænker sammenligneligheden

3. De eksisterende regnskabsstandarder muliggør struktureringen af transaktioner med henblik

på klassifikation

4. Regnskabsaflæggere og revisorer har kritiseret modellens kompleksitet, specielt skillelinjen

5. Nogle har argumenteret for, at den eksisterende model er konceptuelt fejlbehæftet, specielt:

a. at aktiverne og forpligtelserne ved en operationel leasingaftale passer til

begrebsrammens definitioner, men alligevel ikke indregnes

b. at der er en voksende forskel mellem modellen og andre kontraktuelle arrangementer

6. SEC har tilkendegivet, at der er mangler ved den eksisterende model

Ud fra ovenstående kan det ses, at formålene passer meget godt med de indledende overvejelser ifølge

Observer Notes, hvilket de også skal, da de baserer sig på disse indledende overvejelser og beslutninger,

bestyrelserne har taget op til udstedelsen.

62
Leases Preliminary Views Comments to be received by 17 July 2009 pkt. 1.12 – 1.15
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Bilag 7 D/S NORDEN A/S’ konverterede regnskab
D/S Norden A/S

Udvalgte redigerede nøgletal:

Uredigeret 2008 2008 Uredigeret 2007 2007

Afkastningsgrad 37,84% 30,59% 42,42% 19,35%

EBITDA-ratio 11,91% 78,81% 18,32% 81,44%

Soliditet 83,28% 40,00% 81,46% 26,60%

Aktivernes omsætningshastighed 2,08 0,89 1,82 0,67
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Redigeret regnskab: USD '000

Resultatopgørelse Uredigeret 2008 2008 Uredigeret 2007 2007

Omsætning 4.246.815 4.246.815 2.933.140 2.933.140

Andre driftsindtægter, netto -8.341 -8.341 5.192 5.192

Driftsomkostninger skibe -3.645.124 -803.960 -2.333.550 -482.431

Andre eksterne omkostninger -24.043 -24.043 -15.548 -15.548

Personaleomkostninger -63.638 -63.638 -51.742 -51.742

Resultat før afskrivninger m.v. (EBITDA) 505.669 3.346.833 537.492 2.388.611

Salgsavancer skibe m.v. 289.972 289.972 163.132 163.132

Af- og nedskrivninger -31.630 -2.184.899 -19.567 -1.712.083

Resultatandele af joint ventures 8.580 8.580 1.611 1.611

Resultat af primær drift (EBIT) 772.591 1.460.486 682.668 841.271

Dagsværdiregulering af visse sikringsinstrumenter -81.133 -81.133 19.884 19.884

Finansielle indtægter 34.192 34.192 29.084 29.084

Finansielle omkostninger -5.125 -329.379 -6.339 -319.376

Resultat før skat 720.525 1.084.166 725.297 570.864

Årets skat -12.695 -12.695 -21.957 -21.957

ÅRETS RESULTAT 707.830 1.071.471 703.340 548.907
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Aktiver Uredigeret 2008 2008 Uredigeret 2007 2007

Grunde og bygninger 48.142 48.142 5.571 5.571

Skibe 436.865 436.865 277.814 277.814

Finansielt leasede skibe 0 2.732.281 0 2.738.529

Driftsmateriel og inventar 8.821 8.821 4.436 4.436

Forudbetalinger på skibe og nybygninger 397.836 397.836 281.318 281.318

Materielle aktiver 891.664 3.623.945 569.139 3.307.668

Kapitalandele i joint ventures 30.855 30.855 20.755 20.755

Finansielle aktiver 30.855 30.855 20.755 20.755

Langfristede aktiver 922.519 3.654.800 589.894 3.328.423

Beholdninger 23.172 23.172 44.988 44.988

Fragttilgodehavender 108.301 108.301 87.738 87.738

Tilgodehavender hos joint ventures 8.508 8.508 9.008 9.008

Selskabsskat 0 0 4.876 4.876

Andre tilgodehavender 15.604 15.604 55.222 55.222

Periodeafgrænsningsposter 87.969 87.969 119.174 119.174

Værdipapirer 22.022 22.022 3.172 3.172

Likvide beholdninger 806.717 806.717 619.388 619.388

Materielle aktiver bestemt for salg 46.852 46.852 75.983 75.983

Kortfristede aktiver 1.119.145 1.119.145 1.019.549 1.019.549

AKTIVER 2.041.664 4.773.945 1.609.443 4.347.972
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Passiver Uredigeret 2008 2008 Uredigeret 2007 2007

Aktiekapital 7.087 7.087 7.087 7.087

Reserver 12.546 12.546 3.659 3.659

Overført resultat 1.680.673 1.889.881 1.300.380 1.145.947

Egenkapital (NORDENs aktionærer) 1.700.306 1.909.514 1.311.126 1.156.693

Minoritetsinteresser 72 72 74 74

Egenkapital 1.700.378 1.909.586 1.311.200 1.156.767

Leasingforpligtelse 0 2.523.073 0 2.892.962

Bankgæld 63.610 63.610 68.796 68.796

Modtagne forudbetalinger på skibe til videresalg 28.100 28.100 16.600 16.600

Langfristede forpligtelser 91.710 2.614.783 85.396 2.978.358

Afdrag på langfristede forpligtelser inden for 1 år 5.187 5.187 5.187 5.187

Leverandører af varer og tjenesteydelser 91.237 91.237 84.510 84.510

Selskabsskat 4.168 4.168 0 0

Anden gæld 85.250 85.250 14.986 14.986

Periodeafgrænsningsposter 29.668 29.668 61.205 61.205

Forpligtelser relateret til materielle aktiver bestemt for salg 34.066 34.066 46.959 46.959

Kortfristede forpligtelser 249.576 249.576 212.847 212.847

Forpligtelser 341.286 2.864.359 298.243 3.191.205

EGENKAPITAL OG FORPLIGTELSER 2.041.664 4.773.945 1.609.443 4.347.972



HD (R) Hovedopgave december 2009
Leasing

Side 117 af 133

2008
Inddata:

Leasingnote, nr. 35: USD '000

Charterhyre inkl. Dagpenge

Inden for 1 år 135.763 År 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Mellem 1-5 år 439.341 År nummer 1 2 3 4 5 6

Efter 5 år 105.994 Nom. Værdi 681.098 135.763 109.835 109.835 109.835 109.835 105.994

681.098 Disk. Værdi 545.206 126.881 95.934 89.658 83.793 78.311 70.628

Charterhyre for skibe på timecharter

Inden for 1 år 496.552 År 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Mellem 1-5 år 178.639 År nummer 1 2 3 4 5 6

Efter 5 år 0 Nom. Værdi 675.191 496.552 44.660 44.660 44.660 44.660 0

675.191 Disk. Værdi 605.443 464.067 39.008 36.456 34.071 31.842 0

Charterhyre for ej leverede skibe

Inden for 1 år 153.227 År 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Mellem 1-5 år 939.720 År nummer 1 2 3 4 5 6 7 8

Efter 5 år 778.454 Nom. Værdi 1.871.401 153.227 234.930 234.930 234.930 234.930 259.485 259.485 259.485

1.871.401 Disk. Værdi 1.372.423 143.203 205.197 191.773 179.227 167.502 172.906 161.594 151.022
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Driftsomkostninger skibe, nr. 6: USD '000

Charterhyre for skibe indbefragtede under 1 år 2.109.133 Nutidsværdi af leasingydelser: 2.523.073

Charterhyre for skibe indbefragtede over 1 år 732.031

2.841.164 Rente heraf til indregning i P/L: 176.615

Afdrag på gæld til indregning i balance: 555.416

732.031

Short term leases 2.109.133 Rente heraf til indregning i P/L: 147.639

Afskrivning af short term leasing gæld til indregning i P/L: 1.961.494

2.109.133

Afskrivninger af indregnede aktiver:

Skibe afskrives lineært over 6 år, da det er hvad leasingkontrakterne antages at vare, jf. ovenstående.

Ej leverede skibe afskrives ikke.

Nutidsværdi af indregnede aktiver som afskrives: 1.150.649

Årlig afskrivning til indregning i P/L: 191.775



HD (R) Hovedopgave december 2009
Leasing

Side 119 af 133

Bevægelser på operationelle leasingkontrakter, passivsiden:

Primo 2008, jf. 2007 Inddata og beregninger 2.892.962

- Afdrag på gæld, jf. ovenstående opdeling af charterhyre for skibe indbefragtede under 1 år -555.416

Tilgang i 2008, residual 185.526

Ultimo 2008, jf. ovenstående nutidsværdi beregning 2.523.073

Bevægelser på operationelle leasingkontrakter, aktivsiden:

Primo 2008, jf. 2007 Inddata og beregninger 2.738.529

- Afskrivning på aktiver, jf. ovenstående beregning -191.775

Tilgang i 2008, lig tilgangen i passiverne ovenfor 185.526

Ultimo 2008, sum af ovenstående 2.732.281
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Resultatopgørelse 2008: USD'000 Reklassifikationer og EP

Omsætning 4.246.815 4.246.815

Andre driftsindtægter, netto -8.341 -8.341

Driftsomkostninger skibe -3.645.124 2.841.164 -803.960

Andre eksterne omkostninger -24.043 -24.043

Personaleomkostninger -63.638 -63.638

Resultat før afskrivninger m.v. (EBITDA) 505.669 2.841.164 3.346.833

Salgsavancer skibe m.v. 289.972 289.972

Af- og nedskrivninger -31.630 -2.153.269 -2.184.899

Resultatandele af joint ventures 8.580 8.580

Resultat af primær drift (EBIT) 772.591 687.895 1.460.486

Dagsværdiregulering af visse sikringsinstrumenter -81.133 -81.133

Finansielle indtægter 34.192 34.192

Finansielle omkostninger -5.125 -324.254 -329.379

Resultat før skat 720.525 363.641 1.084.166

Årets skat -12.695 -12.695

ÅRETS RESULTAT 707.830 363.641 1.071.471
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Aktiver 2008:

Grunde og bygninger 48.142 48.142

Skibe 436.865 436.865

Finansielt leasede skibe 0 2.732.281 2.732.281

Driftsmateriel og inventar 8.821 8.821

Forudbetalinger på skibe og nybygninger 397.836 397.836

Materielle aktiver 891.664 2.732.281 3.623.945

Kapitalandele i joint ventures 30.855 30.855

Finansielle aktiver 30.855 0 30.855

Langfristede aktiver 922.519 2.732.281 3.654.800

Beholdninger 23.172 23.172

Fragttilgodehavender 108.301 108.301

Tilgodehavender hos joint ventures 8.508 8.508

Selskabsskat 0 0

Andre tilgodehavender 15.604 15.604

Periodeafgrænsningsposter 87.969 87.969

Værdipapirer 22.022 22.022

Likvide beholdninger 806.717 806.717

Materielle aktiver bestemt for salg 46.852 46.852

Kortfristede aktiver 1.119.145 0 1.119.145

AKTIVER 2.041.664 2.732.281 4.773.945
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Passiver 2008:

Aktiekapital 7.087 7.087

Reserver 12.546 12.546

Overført resultat 1.680.673 209.208 1.889.881

Egenkapital (NORDENs aktionærer) 1.700.306 209.208 1.909.514

Minoritetsinteresser 72 72

Egenkapital 1.700.378 209.208 1.909.586

Leasingforpligtelse 2.523.073 2.523.073

Bankgæld 63.610 63.610

Modtagne forudbetalinger på skibe til videresalg 28.100 28.100

Langfristede forpligtelser 91.710 2.523.073 2.614.783

Afdrag på langfristede forpligtelser inden for 1 år 5.187 5.187

Leverandører af varer og tjenesteydelser 91.237 91.237

Selskabsskat 4.168 4.168

Anden gæld 85.250 85.250

Periodeafgrænsningsposter 29.668 29.668

Forpligtelser relateret til materielle aktiver bestemt for salg 34.066 34.066

Kortfristede forpligtelser 249.576 0 249.576

Forpligtelser 341.286 2.523.073 2.864.359

EGENKAPITAL OG FORPLIGTELSER 2.041.664 2.732.281 4.773.945
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2007
Inddata:

Leasingnote, nr. 35: USD '000

Charterhyre inkl. Dagpenge

Inden for 1 år 130.606 År 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Mellem 1-5 år 376.599 År nummer 1 2 3 4 5 6

Efter 5 år 81.620 Nom. Værdi 588.825 130.606 94.150 94.150 94.150 94.150 81.620

588.825 Disk. Værdi 474.491 122.062 82.234 76.854 71.826 67.127 54.387

Charterhyre for skibe på timecharter

Inden for 1 år 788.840 År 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Mellem 1-5 år 167.570 År nummer 1 2 3 4 5 6

Efter 5 år 0 Nom. Værdi 956.410 788.840 41.893 41.893 41.893 41.893 0

956.410 Disk. Værdi 869.849 737.234 36.591 34.197 31.960 29.869 0

Charterhyre for ej leverede skibe

Inden for 1 år 310.751 År 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Mellem 1-5 år 897.726 År nummer 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Efter 5 år 907.211 Nom. Værdi 2.115.688 310.751 224.432 224.432 224.432 224.432 226.803 226.803 226.803 226.803

2.115.688 Disk. Værdi 1.548.622 290.421 196.027 183.203 171.218 160.017 151.128 141.241 132.001 123.366
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Driftsomkostninger skibe, nr. 6: USD '000

Charterhyre for skibe indbefragtede under 1 år 1.578.988 Nutidsværdi af leasingydelser: 2.892.962

Charterhyre for skibe indbefragtede over 1 år 272.131

1.851.119 Rente heraf til indregning i P/L: 202.507

Afdrag på gæld til indregning i balance: 69.624

272.131

Short term leases 1.578.988 Rente heraf til indregning i P/L: 110.529

Afskrivning af short term leasing gæld til indregning i P/L: 1.468.459

1.578.988

Afskrivninger af indregnede aktiver:

Skibe afskrives lineært over 6 år, da det er hvad leasingkontrakterne antages at vare, jf. ovenstående.

Ej leverede skibe afskrives ikke.

Nutidsværdi af indregnede aktiver som afskrives: 1.344.340

Årlig afskrivning til indregning i P/L: 224.057
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Bevægelser på operationelle leasingkontrakter, passivsiden:

Primo 2007, jf. 2006 Inddata og beregninger 1.804.682

- Afdrag på gæld, jf. ovenstående opdeling af charterhyre for skibe indbefragtede under 1 år -69.624

Tilgang i 2007, residual 1.157.904

Ultimo 2007, jf. ovenstående nutidsværdi beregning 2.892.962

Bevægelser på operationelle leasingkontrakter, aktivsiden:

Primo 2007, jf. 2006 Inddata og beregninger 1.804.682

- Afskrivning på aktiver, jf. ovenstående beregning -224.057

Tilgang i 2007, lig tilgangen i passiverne ovenfor 1.157.904

Ultimo 2007, sum af ovenstående 2.738.529
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Resultatopgørelse 2007: Reklassifikationer og EP

Omsætning 2.933.140 2.933.140

Andre driftsindtægter, netto 5.192 5.192

Driftsomkostninger skibe -2.333.550 1.851.119 -482.431

Andre eksterne omkostninger -15.548 -15.548

Personaleomkostninger -51.742 -51.742

Resultat før afskrivninger m.v. (EBITDA) 537.492 1.851.119 2.388.611

Salgsavancer skibe m.v. 163.132 163.132

Af- og nedskrivninger -19.567 -1.692.516 -1.712.083

Resultatandele af joint ventures 1.611 1.611

Resultat af primær drift (EBIT) 682.668 158.603 841.271

Dagsværdiregulering af visse sikringsinstrumenter 19.884 19.884

Finansielle indtægter 29.084 29.084

Finansielle omkostninger -6.339 -313.037 -319.376

Resultat før skat 725.297 -154.433 570.864

Årets skat -21.957 -21.957

ÅRETS RESULTAT 703.340 -154.433 548.907
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Aktiver 2007:

Grunde og bygninger 5.571 5.571

Skibe 277.814 277.814

Finansielt leasede skibe 0 2.738.529 2.738.529

Driftsmateriel og inventar 4.436 4.436

Forudbetalinger på skibe og nybygninger 281.318 281.318

Materielle aktiver 569.139 2.738.529 3.307.668

Kapitalandele i joint ventures 20.755 20.755

Finansielle aktiver 20.755 0 20.755

Langfristede aktiver 589.894 2.738.529 3.328.423

Beholdninger 44.988 44.988

Fragttilgodehavender 87.738 87.738

Tilgodehavender hos joint ventures 9.008 9.008

Selskabsskat 4.876 4.876

Andre tilgodehavender 55.222 55.222

Periodeafgrænsningsposter 119.174 119.174

Værdipapirer 3.172 3.172

Likvide beholdninger 619.388 619.388

Materielle aktiver bestemt for salg 75.983 75.983

Kortfristede aktiver 1.019.549 0 1.019.549

AKTIVER 1.609.443 2.738.529 4.347.972
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Passiver 2007:

Aktiekapital 7.087 7.087

Reserver 3.659 3.659

Overført resultat 1.300.380 -154.433 1.145.947

Egenkapital (NORDENs aktionærer) 1.311.126 -154.433 1.156.693

Minoritetsinteresser 74 74

Egenkapital 1.311.200 -154.433 1.156.767

Leasingforpligtelse 2.892.962 2.892.962

Bankgæld 68.796 68.796

Modtagne forudbetalinger på skibe til videresalg 16.600 16.600

Langfristede forpligtelser 85.396 2.892.962 2.978.358

Afdrag på langfristede forpligtelser inden for 1 år 5.187 5.187

Leverandører af varer og tjenesteydelser 84.510 84.510

Selskabsskat 0 0

Anden gæld 14.986 14.986

Periodeafgrænsningsposter 61.205 61.205

Forpligtelser relateret til materielle aktiver bestemt for salg 46.959 46.959

Kortfristede forpligtelser 212.847 0 212.847

Forpligtelser 298.243 2.892.962 3.191.205

EGENKAPITAL OG FORPLIGTELSER 1.609.443 2.738.529 4.347.972
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2006
Inddata:

Leasingnote, nr. 33: USD '000

Charterhyre inkl. Dagpenge

Inden for 1 år 112.657 År 2007 2008 2009 2010 2011 2012 353.273

Mellem 1-5 år 283.901 År nummer 1 2 3 4 5 6 333.751

Efter 5 år 34.975 Nom. Værdi 431.533 112.657 70.975 70.975 70.975 70.975 34.975 1.117.659

431.533 Disk. Værdi 353.273 105.287 61.993 57.937 54.147 50.604 23.305 1.804.682

Charterhyre for skibe på timecharter

Inden for 1 år 260.599 År 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Mellem 1-5 år 113.975 År nummer 1 2 3 4 5 6

Efter 5 år 0 Nom. Værdi 374.574 260.599 28.494 28.494 28.494 28.494 0

374.574 Disk. Værdi 333.751 243.550 24.888 23.259 21.738 20.316 0

Charterhyre for ej leverede skibe

Inden for 1 år 100.940 År 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Mellem 1-5 år 689.712 År nummer 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Efter 5 år 816.658 Nom. Værdi 1.607.310 100.940 172.428 172.428 172.428 172.428 163.332 163.332 163.332 163.332 163.332

1.607.310 Disk. Værdi 1.117.659 94.336 150.605 140.753 131.544 122.939 108.835 101.715 95.060 88.842 83.030
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D/S Norden A/S

Regnskab 2008

Forudsætninger:

Marginal lånerente: 7%

Ingen købs- og forlængelsesoptioner

Ingen betingede leasingydelser el. residual værdi garanti

Leasingforpligtelsernes forfald er fordelt jævnt på årene

Antages at short-term leases er aktiveret i løbet af året og fuldt afskrevet pr. 31/12

Ingen aktivitet som leasinggiver

Alle finansielle leasingaftaler er indregnet korrekt

Det forudsættes, at aktiver afskrives ved leasingaftalernes commencement, hvormed ej leverede skibe ikke skal afskrives

Skatteffekter ignoreres
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Bilag 8 Comment Letters

Nedenstående tabel er anvendt til at udarbejde de figurer, der fremgår af kapitel 6. Tabellen er ikke

fuldstændig ift. comment letters uploadet på www.iasb.org. Dette skyldes, at enkelte comment letters er

blevet frasorteret grundet meget lav kvalitet og uklarhed i argumentation og form. Der er således ikke

skelet til holdningen i de enkelte frasorterede comment letters – alene kvaliteten af argumentationen.

Der er tillige kun læst ca. de første 120 comment letters ud af de i alt 300 uploadet på www.iasb.org.

* 1 = Regnskabsaflægger

2 = Standardudsteder

3 = Regnskabsbruger

4 = Proffessor

5 = Revisor

6 = Lessor

** 1 = Positiv

2 = Negativ

Nr. Organisation Dato Hvem* Holdning**

CL1 Stuttgart Chamber of Industry and Commerce 27-03-2009 1 2

CL3 University of Bayreuth 05-06-2009 4 1

CL5 Joint Accounting Bodies in Australia 16-06-2009 5 1

CL6 Beglian Accounting Standards Board 24-06-2009 2 1

CL7 Volkswagen AG 29-06-2009 1 2

CL8 Accounting Research & Development Foundation 30-06-2009 2 2

CL9 Office of Advocacy, SBA 30-06-2009 1 2

CL10 Swire Pacific Limited 03-07-2009 1 2

CL11 Cathay Pacific Airways Limited 03-07-2009 1 2

CL13
FAR SRS -The Institute for the Accountancy Profession of
Sweden 03-07-2009 2 1

CL14 Organismo Italiano di Contabilita (OIC) 06-07-2009 2 2

CL15 The Swedish Financial Reporting Board 06-07-2009 2 2

CL16 Novo Nordisk A/S 06-07-2009 1 2

CL17
Swedish Bankers' Association/Association of Swedish Finance
Houses 06-07-2009 3 2

CL18 Nestlé 07-07-2009 1 1

CL19 European Association of Public Banks (EAPB) 06-07-2009 3 2

CL20
BAA's Financial Accounting and Reporting Special Interest
Group 08-07-2009 5 1

CL21 Hydro-Québec 08-07-2009 1 2

CL22 Dutch Leasing Association 08-07-2009 6 2

CL23 The Swedish Enterprise Accounting Group (SEAG) 08-07-2009 1 2

CL24 Deutsche Telekom AG 08-07-2009 1 2

CL25 ACTEO 08-07-2009 1 2

CL26 European Shipowners' Associations 09-07-2009 1 2

http://www.iasb.org/Current+Projects/IASB+Projects/Leases/Discussion+Paper+and+Comment+Letters/Comment+Letters/CL1.htm
http://www.iasb.org/Current+Projects/IASB+Projects/Leases/Discussion+Paper+and+Comment+Letters/Comment+Letters/CL3.htm
http://www.iasb.org/Current+Projects/IASB+Projects/Leases/Discussion+Paper+and+Comment+Letters/Comment+Letters/CL5.htm
http://www.iasb.org/Current+Projects/IASB+Projects/Leases/Discussion+Paper+and+Comment+Letters/Comment+Letters/CL6.htm
http://www.iasb.org/Current+Projects/IASB+Projects/Leases/Discussion+Paper+and+Comment+Letters/Comment+Letters/CL7.htm
http://www.iasb.org/Current+Projects/IASB+Projects/Leases/Discussion+Paper+and+Comment+Letters/Comment+Letters/CL8.htm
http://www.iasb.org/Current+Projects/IASB+Projects/Leases/Discussion+Paper+and+Comment+Letters/Comment+Letters/CL9.htm
http://www.iasb.org/Current+Projects/IASB+Projects/Leases/Discussion+Paper+and+Comment+Letters/Comment+Letters/CL10.htm
http://www.iasb.org/Current+Projects/IASB+Projects/Leases/Discussion+Paper+and+Comment+Letters/Comment+Letters/CL11.htm
http://www.iasb.org/Current+Projects/IASB+Projects/Leases/Discussion+Paper+and+Comment+Letters/Comment+Letters/CL13.htm
http://www.iasb.org/Current+Projects/IASB+Projects/Leases/Discussion+Paper+and+Comment+Letters/Comment+Letters/CL14.htm
http://www.iasb.org/Current+Projects/IASB+Projects/Leases/Discussion+Paper+and+Comment+Letters/Comment+Letters/CL15.htm
http://www.iasb.org/Current+Projects/IASB+Projects/Leases/Discussion+Paper+and+Comment+Letters/Comment+Letters/CL16.htm
http://www.iasb.org/Current+Projects/IASB+Projects/Leases/Discussion+Paper+and+Comment+Letters/Comment+Letters/CL17.htm
http://www.iasb.org/Current+Projects/IASB+Projects/Leases/Discussion+Paper+and+Comment+Letters/Comment+Letters/CL18.htm
http://www.iasb.org/Current+Projects/IASB+Projects/Leases/Discussion+Paper+and+Comment+Letters/Comment+Letters/CL19.htm
http://www.iasb.org/Current+Projects/IASB+Projects/Leases/Discussion+Paper+and+Comment+Letters/Comment+Letters/CL20.htm
http://www.iasb.org/Current+Projects/IASB+Projects/Leases/Discussion+Paper+and+Comment+Letters/Comment+Letters/CL21.htm
http://www.iasb.org/Current+Projects/IASB+Projects/Leases/Discussion+Paper+and+Comment+Letters/Comment+Letters/CL22.htm
http://www.iasb.org/Current+Projects/IASB+Projects/Leases/Discussion+Paper+and+Comment+Letters/Comment+Letters/CL23.htm
http://www.iasb.org/Current+Projects/IASB+Projects/Leases/Discussion+Paper+and+Comment+Letters/Comment+Letters/CL24.htm
http://www.iasb.org/Current+Projects/IASB+Projects/Leases/Discussion+Paper+and+Comment+Letters/Comment+Letters/CL25.htm
http://www.iasb.org/Current+Projects/IASB+Projects/Leases/Discussion+Paper+and+Comment+Letters/Comment+Letters/CL26.htm
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CL27 Audit Scotland 09-07-2009 5 2

CL28 CIMA 09-07-2009 5 1

CL29
Leaseurope - European Leasing and Automotive Rental
Federation 10-07-2009 6 2

CL30 Asociación Española de Leasing 10-07-2009 1 2

CL32 The Danish Accounting Standards Committee (FSR) 10-07-2009 2 1

CL33
User Advisory Council of the Canadian Accounting Standards
Board 10-07-2009 3 1

CL34 The Institute of Chartered Accountants in Ireland (ICAI) 10-07-2009 2 1

CL35 Classic Technology Limited 13-07-2009 1 1

CL36 Norwegian Accounting Standards Board 13-07-2009 2 1

CL37 Federaton of Finnish Financial Services 13-07-2009 6 2

CL39 Willim Bosco, Leasing 101 13-07-2009 6 2

CL40 Dept of Finance and Deregulation 14-07-2009 3 2

CL41 ASBJ 14-07-2009 2 1

CL42 Association of German Public Sector Banks 14-07-2009 3 2

CL43 European Property Federation 14-07-2009 1 2

CL44 Dutch Accounting Standards Board 14-07-2009 2 2

CL47 YESCO 27-05-2009 1 2

CL50 U.S. Realty Advisors LLC 16-06-2009 1 2

CL51 Accord Capital Group 18-06-2009 6 2

CL52 California Society of Certified Public Accountants 17-06-2009 5 1

CL53 HY-VEE Inc 18-06-2009 1 2

CL54 The Dacourt Group 05-07-2009 1 2

CL55 The Norseman Group 08-07-2009 1 2

CL56 Peter Kiewit Sons' Inc 10-07-2009 1 2

CL57 Trilogy Leasing Co. LLC 15-07-2009 1 2

CL58 IDW 15-07-2009 1 2

CL59 Investment Property Forum 15-07-2009 1 2

CL60 ALD, ARVAL & LeasePlan 15-07-2009 6 2

CL61 Woolworths Limited 15-07-2009 1 2

CL62 Telstra 15-06-2007 1 2

CL63 British Petroleum 16-07-2009 1 2

CL64 German Accounting Standards Committee (DRSC) 16-07-2009 2 1

CL65 Real Estate Equity Securiization Alliance 15-07-2009 1 2

CL66 Exxon Mobil Corporation 16-07-2009 1 2

CL67 Financial Computer System 16-07-2009 5 1

CL68 Washington Society of Certified Public Accountants 16-07-2009 5 1

CL69 Celanse 15-06-2009 1 2

CL71 Japanese Institute of Certified Public Accountants 16-07-2009 5 1

CL72 British Vehicle Rental and Leasing Association 16-07-2009 6 2

CL73 Aggreko plc 16-07-2009 1 1

CL74 Conseil national de la comptabilite 16-07-2009 5 1

http://www.iasb.org/Current+Projects/IASB+Projects/Leases/Discussion+Paper+and+Comment+Letters/Comment+Letters/CL27.htm
http://www.iasb.org/Current+Projects/IASB+Projects/Leases/Discussion+Paper+and+Comment+Letters/Comment+Letters/CL28.htm
http://www.iasb.org/Current+Projects/IASB+Projects/Leases/Discussion+Paper+and+Comment+Letters/Comment+Letters/CL29.htm
http://www.iasb.org/Current+Projects/IASB+Projects/Leases/Discussion+Paper+and+Comment+Letters/Comment+Letters/CL30.htm
http://www.iasb.org/Current+Projects/IASB+Projects/Leases/Discussion+Paper+and+Comment+Letters/Comment+Letters/CL33.htm
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CL75 VMEBF e.V. 16-07-2009 1 2

CL76 Vereniging Nederlandse Autoleasemaatschappijen VNA 16-07-2009 6 2

CL77 Japan Leasing Association 17-07-2009 6 1

CL78 British Helicopter Association 16-07-2009 1 1

CL79 SwissHoldings 16-07-2009 1 2

CL80 De Lage Landen International B.V. 16-07-2009 6 1

CL81
ANIASA - Italian National Association short and long term
renting vehicles 16/07/20091 6 2

CL82 South African Institute of Chartered Accountants 16-07-2009 5 2

CL83 Bundesverband Deutscher Leasing-Unternehmen e.V. 16-07-2009 6 2

CL84 Angel Trains Limited 16-07-2009 6 2

CL85 E.ON AG. 16-07-2009 1 2

CL86 EnCana Corporation 16-07-2009 1 2

CL88 Enbridge Inc. 16-07-2009 1 1

CL89 ELFA 16-07-2009 6 2

CL90 Grant Thornton International 16-07-2009 5 1

CL91 All Saints Asset Management 16-07-2009 1 2

CL92 Evolve Fund Services Ltd 16-07-2009 1 2

CL93 VastNed Retain N.V 16-07-2009 1 2

CL94 Liberty International PLC 16-07-2009 1 2

CL95 St Modwen Properties PLC 16-07-2009 1 2

CL96 The Crown Estate 16-07-2009 1 2

CL97 CLS Holdings PLC 16-07-2009 1 2

CL98 Tilfen Land Limited 16-07-2009 1 2

CL99 Hammerson plc 16-07-2009 1 2

CL100 APG Asset Management 16-07-2009 1 2

CL101 Henderson Global Investors 16-07-2009 1 2

CL102 TransCanada Corp. 16-07-2009 1 2

CL103 ENMAX Corporation 16-07-2009 1 2

CL104 Atkins Property Limited 16-07-2009 1 2

CL105 Ryon Properties Limited 16-07-2009 1 2

CL106 Telephone and Data Systems 16-07-2009 1 2

CL107 New York State Society of CPAs 16-07-2009 5 1

CL108 Air Products and Chemicals Inc 16-07-2009 1 2

CL109 Emerson Electric 16-07-2009 1 2

CL110 Williams Companies Inc 16-07-2009 1 2
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