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1.	Introduktion	

1.1	Indledning	

Offentlig-privat	partnerskab	(herefter	kaldt	OPP)	blev	første	gang	brugt	i	England	i	starten	af	

1990´erne1	grundet	en	anerkendelse	af	en	manglende	vedligeholdelse	af	den	offentlige	

infrastruktur.	Man	ønskede	at	igangsætte	flere	offentlige	projekter	end	de	offentlige	budgetter	

kunne	bære	og	udarbejdede	derfor	en	model,	hvor	man	lod	den	private	aktør	stå	for	

finansieringen	og	for	at	den	offentlige	aktør	på	den	måde	kunne	få	fordelt	betalingerne	ud	

over	projektets	levetid.	Yderligere	tænkte	man	drift	og	vedligeholdelse	ind	i	

entrepriseforholdene	imellem	den	private	og	den	offentlige	aktør	for	netop	at	sikre	en	

længere	levetid	af	de	offentlige	byggerier.	OPP-modellen	blev	hurtigt	en	succes	i	England	og	

allerede	i	2010	var	der	færdiggjort	580	projekter2.	Undervejs	har	andre	europæiske	lande	vist	

interesse	for	modellen	og	især	Frankrig	har	de	seneste	år	været	de	flittigste	brugere	af	

modellen.	Alene	i	2011	stod	Frankrig	for	62	%	af	PPP	(Public-Private	Partnership)-værdien	i	

Europa3.	På	trods	af	OPP-modellens	gode	intentioner,	skulle	der	gå	15	år	før	det	første	projekt	

blev	igangsat	i	Danmark.	I	2012	havde	Konkurrence-	og	Forbrugerstyrelsen	kendskab	til	15	

OPP-projekter,	som	var	i	planlægningsfasen4,	og	året	efter	i	2013	havde	de	kendskab	til	20	

OPP-projekter5,	der	var	indgået	kontrakt	om.	Antallet	af	OPP-projekter	har	altså	været	

stigende	i	Danmark	de	seneste	år,	uden	dog	at	nå	samme	udbredelse	som	det	ses	i	nogle	af	de	

større	europæiske	lande.	Årsagen	kunne	være	at	Danmark	har	tøvet	med	brugen	af	OPP	som	

samarbejdsform,	da	et	OPP-projekt	indenfor	bygge-	og	anlægsområdet	typisk	strækker	sig	

over	en	lang	årrække,	og	man	ikke	har	haft	fuldt	kendskab	til	effekterne	på	sigt.	I	efteråret	

2015	var	der	gennemført	29	bygge-	og	anlægsprojekter	ved	brug	af	OPP-modellen6.		

Grundet	udbredelsen	af	OPP-projekter	blandt	de	andre	større	europæiske	lande,	finder	vi	det	

interessant	at	undersøge	modellen	med	henblik	på	at	kunne	fremme	indsigten	i	OPP-

																																																								
1	Rapport:	OPP	–	en	organiseringsform	fuld	af	perspektiver,	af	Forening	for	statsautoriserede	revisorer,	
side	7	
2	Rapport:	PPP	in	Europe,	af	CMS,	side	141	
3	Rapport:	Public-Private	Partnership	in	Europe:	A	new	growth	dynamic,	af	The	European	files,	side	12		
4	Rapport:	Erfaringer	fra	de	danske	OPP-projekter,	af	Konkurrence-	og	forbrugerstyrelsen,	side	2	
5	Rapport:	Barrierer	for	OPP	ved	kommuner	og	regioners	bygge-	og	anlægsprojekter,	af	Konkurrence-	og	
forbrugerstyrelsen,	side	5	
6	Artikel:	Kun	29	OPP-projekter	gennem	de	sidste	10	år,	fra	www.byensejendom.dk	
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modellen,	herunder	hvilke	fordele	og	ulemper	den	indeholder	samt	den	regnskabsmæssige	

behandling	for	private	danske	virksomheder.		

1.2	Problemfelt	

OPP-projekter	har	ikke	fået	sit	gennembrud	i	Danmark,	og	rapporter	fra	udlandet	vedrørende	

evalueringer	af	OPP-modellen	som	samarbejdsform	har	også	givet	blandede	resultater7.	

Samtidig	kan	det	ses	i	en	spørgeskemaundersøgelse	fra	2013,	at	ca.	72	%	af	kommunerne	

eller	regionerne	i	Danmark	har	overvejet	at	benytte	OPP-projekter,	men	kun	20	%	er	blevet	

vedtaget	eller	etableret8.	Som	udgangspunkt	opnår	man	ved	brug	af	OPP-modellen	nogle	

fordele,	som	de	forskellige	aktører	ikke	kan	opnå,	ved	egenhændigt	at	stå	for	projekterne.	Det	

består	blandt	andet	i,	at	der	kan	opnås	nogle	andre	fordele	gennem	fx	en	totaløkonomisk	

tilgang	og	et	risikodelingselement	ved	at	benytte	OPP-modellen.		

	

Det	er	interessant	at	belyse	disse	elementer	for	at	se	nærmere	på	fordelene	og	ulemperne	ved	

benyttelse	af	OPP-modellen.	Som	sagt	har	udenlandske	rapporter	vist	blandede	resultater,	og	

umiddelbart	er	det	ikke	så	lige	til	at	konkludere,	hvorvidt	det	er	fordelagtigt	at	benytte	OPP	

som	samarbejdsform	til	bygge-	og	anlægsprojekter,	fremfor	de	traditionelle	alternativer	som	

entrepriseaftaler	i	anlægsfasen	og	fx	Offentlig-Privat	Samarbejde	(herefter	OPS)	i	

vedligeholdelsesfasen.	I	en	kommisionsrapport	udarbejdet	af	det	britiske	underhus	er	der	

blandt	andet	blevet	sat	fokus	på	de	høje	finansieringsomkostninger	som	den	offentlige	aktør	

får,	når	der	benyttes	privat	finansiering	i	stedet	for	offentlig	låntagning9.	

	

For	at	kunne	benytte	sig	af	OPP-modellen	som	samarbejdsform	er	det	selvfølgelig	også	

væsentligt	at	have	kendskab	til	den	regnskabsmæssige	behandling,	herunder	indregning	og	

måling,	da	disse	forhold	også	kan	udgøre	barrierer	for	at	anvende	netop	OPP-modellen	i	

praksis.	Vi	ønsker	derfor	også	at	belyse	hvilke	regler	og	love	der	gør	sig	gældende	på	området	

og	hvilke	muligheder	der	ligger	i	selve	indregningen	og	målingen,	set	fra	den	private	

regnskabsproducerende	aktørs	synspunkt.	For	at	tydeliggøre	praktikken	i	behandling	af	OPP-

																																																								
7	Rapport:	Offentlige-private	partnerskaber	(OPP),	af	Ole	Helby	Petersen,	KORA,	side	5	
8	Rapport:	Barrierer	for	OPP	ved	kommuner	og	regioners	Bygge-	og	Anlægsprojekter,	af	Konkurrence-	
og	Forbrugerstyrelse,	side	13	
9	Rapport:	Offentlige-private	partnerskaber	(OPP),	af	Ole	Helby	Petersen,	KORA,	side	5	
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projekter,	finder	vi	det	oplagt	at	inddrage	et	konkret	eksempel	for	netop	at	demonstrere	

brugen	at	den	tillagte	viden	vi	opnår	gennem	opgaven.	

1.3	Problemformulering	

Med	forudsætning	om,	at	idegrundlaget	bag	OPP-modellen	indeholder	fordelagtige	elementer	

for	både	den	private	og	den	offentlige	aktør,	samtidig	med	at	antallet	af	påbegyndte	OPP-

projekter	vil	stige	i	Danmark,	ser	vi	det	som	værende	væsentligt	for	private	aktører	at	få	et	

større	kendskab	til	OPP-modellen,	både	med	henblik	på	teorien	bag	samt	den	

regnskabsmæssige	behandling.		

	

På	baggrund	af	ovenstående	kommer	vi	frem	til	følgende	problemformulering.		

	

Hvordan	indregnes	og	måles	OPP-projekter	i	private	danske	regnskabsklasse	C-	og	D-

virksomheders	årsrapporter,	med	udgangspunkt	i	en	konkret	case?	

	

For	at	kunne	besvare	hovedproblemstillingen	fuldendt	vil	vi	først	besvare	følgende	

undersøgelsesspørgsmål:	

	

• Hvad	er	teorien	bag	OPP-modellen?	

• Hvilke	regler	gør	sig	gældende	for	indregning	og	måling	af	OPP-projekter	for	den	private	

aktør?	

	

Formålet	med	det	første	undersøgelsesspørgsmål	er,	at	vi	gerne	først	vil	kunne	redegøre	for	

hvilke	elementer	der	indgår	i	OPP-modellen	for	at	kunne	analysere	hvilke	fordele	og	ulemper	

modellen	potentielt	indeholder,	set	i	forhold	til	almindelige	alternativer	som	fx	

entrepriseaftaler	i	anlægsfasen	og	fx	OPS’er	i	drifts-	og	vedligeholdelsesfasen.	For	bedst	

muligt	at	kunne	analysere	det	teoretiske	idegrundlag,	herunder	hvilke	fordele	og	ulemper	

modellen	potentielt	indeholder,	vil	vi	fortolke	vores	empiri	gennem	udvalgt	økonomisk	teori,	

og	på	den	måde	kunne	danne	os	en	mening	omkring	modellens	funktioner,	som	vi	henviser	til	

som	teorien	bag	OPP-modellen.	Med	teorien	bag	OPP-modellen	fastlagt	og	dermed	det	

teoretiske	grundlag	på	plads,	vil	vi	efterfølgende,	i	undersøgelsesspørgsmål	to,	undersøge	

hvilke	regler	der	gør	sig	gældende	i	forbindelse	med	indregning	og	måling,	herunder	hvilke	
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regnskabsmæssige	spørgsmål	der	måtte	rejse	sig.	Dette	gøres	for,	at	være	i	stand	til	at	kunne	

besvare	hovedproblemstillingen,	gennem	en	praktisk	gennemgang	af	en	konkret	case,	hvor	

der	vil	indgå	et	værdiansættelseselement	for	at	sætte	nogle	konkrete	talstørrelser	på.	Casen	

tager	udgangspunkt	i	en	virkelig	OPP-kontrakt,	og	talstørrelserne	der	bliver	arbejdet	med	vil	

derfor	være	realistiske,	men	ikke	identiske	med	den	konkrete	case,	af	hensyn	til	

anonymiteten.	

1.4	Afgrænsning	

Formålet	med	opgaven	er	at	fremme	den	private	aktørs	kendskab	til	OPP-modellen	og	det	

overordnede	fokus	vil	derfor	være	på	den	private	parts	behandling	af	OPP-projekter.	

Idegrundlaget	og	teorien	bag	OPP-modellen	har	dog	mange	sammenfaldende	punkter	for	

såvel	den	private	som	for	den	offentlige	part,	hvorfor	der	i	den	teoretiske	gennemgang	af	OPP-

modellen	ikke	afgrænses	fra	den	offentlige	parts	synsvinkel.	Det	er	altså	nødvendigt	at	se	på	

de	enkelte	dele	i	modellen	for	at	kunne	analysere	helhedens	fordele	og	ulemper,	hvad	det	

teoretiske	grundlag	angår.	

	

Med	hensyn	til	den	regnskabsmæssige	behandling,	vil	det	overordnede	fokus	ligeledes	være	

på	den	private	aktør.	Lovgivningen	tager	dog	i	nogle	tilfælde	udgangspunkt	i	den	

regnskabsmæssige	behandling	fra	bestillerens	side,	som	vil	være	den	offentlige	part.	Vi	vil	

derfor	hvor	det	synes	nødvendigt	gennemgå	den	regnskabsmæssige	behandling	for	den	

offentlige	part,	udelukkende	for	at	kunne	redegøre	for	den	regnskabsmæssige	behandling	hos	

den	private	aktør.			

	

Som	der	udtrykkes	i	hovedproblemstillingen	vil	vi	have	fokus	på	årsrapporter	som	aflægges	

efter	virksomhedsklasse	C	og	D,	da	det	antages	at	det	vil	være	disse	virksomhedsklasser	frem	

for	klasse	A	og	B,	som	indgår	i	OPP-projekter,	grundet	størrelsen	af	et	typisk	OPP-projekt	set	i	

forhold	til	virksomhedernes	størrelse.		

	

OPP-projekter	med	offentlig	og	privat	finansiering	adskiller	sig	primært	ved,	hvem	der	har	det	

juridiske	ejerskab	ved	ibrugtagningstidspunktet10.	Der	kan	derved	ikke	sås	tvivl	om	hvorvidt	

																																																								
10	Rapport:	Barrierer	for	OPP	ved	kommuner	og	regioners	Bygge-	og	Anlægsprojekter,	af	Konkurrence-	
og	Forbrugerstyrelse,	side	12	
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det	økonomiske	ejerskab	er	overdraget	til	den	offentlige	part,	og	de	derfor	skal	indregne	

anlægget	på	balancen	som	et	anlægsaktiv.	Vi	afgrænser	os	derfor	fra	at	kigge	på	den	

regnskabsmæssige	behandling	af	OPP-projekter	med	offentlig	finansiering.	

	

Tidsmæssigt	afgrænser	vi	os	til	kun	at	kigge	på	hovedproblemstillingen	i	den	relativt	korte	tid	

OPP-modellen	har	eksisteret.	De	konklusioner,	vi	kommer	frem	til,	vil	altså	bygge	på	de	

forhold	der	gør	sig	gældende	når	opgaven	bliver	udarbejdet.	

	

I	den	teoretiske	gennemgang	af	OPP-modellen	afgrænser	vi	os	helt	fra	at	kigge	på	de	juridisk	

betonede	problemstillinger	der	kan	være	ved	fx	kontraktudarbejdelsen.	Området	er	for	

omfangsrigt	og	kan	være	genstand	for	en	opgave	i	sig	selv.	Samtidig	bevæger	det	sig	ud	over	

vores	fagområde.	Ligeledes	afgrænser	vi	os	også	fra	de	skattemæssige	forhold	og	

problemstillinger,	da	området	ligeledes	er	for	omfangsrigt	i	sig	selv,	og	vi	ønsker	at	kunne	gå	i	

dybden	med	den	regnskabsmæssige	del	samt	den	økonomisk	teoretiske	del.	

	

Ydermere	vil	vi	afgrænse	os	fra	at	betragte	de	interne	forhold	hos	selve	OPP-selskabet,	såsom	

de	kontraktuelle	forhold	der	måtte	være	mellem	de	involverede	parter	i	OPP-selskabet.	Dette	

sammen	med	de	risikoflader	der	måtte	være	mellem	de	enkelte	aktører	internt	i	OPP-

selskabet,	har	betydning	for	den	private	aktørs	syn	på	det	enkelte	projekt.	Vi	vil	vælge	at	se	

hele	OPP-selskabet	under	en	samlet	enhed,	da	det	er	det	relationelle	forhold	mellem	OPP-

selskabet	og	den	offentlige	part,	der	er	kernen	af	OPP-modellen,	og	ikke	forholdene	mellem	de	

enkelte	involverede	private	parter.	

	

I	den	regnskabsmæssige	behandling	vil	vi	afgrænse	os	fra	det	område	der	henvender	sig	til	

Sale-and-leaseback	da	vores	vurdering	er	at	dette	ikke	ville	være	aktuelt	i	forbindelse	med	

udarbejdelsen	af	et	OPP-projekt.	Derved	vil	vi	afgrænse	os	fra	SIC	27,	RVL	16.3	samt	IAS	17	

punkt	58-66.	

1.5	Teori	

Når	vi	skal	belyse	teorien	bag	OPP-modellen	nærmere	for	at	kunne	give	et	indblik	i	modellens	

fordele	og	ulemper,	er	det	essentielt	at	holde	modellens	idegrundlag	op	mod	økonomisk	teori	

der	evner	at	behandle	det	relationelle	forhold	mellem	den	offentlige	og	den	private	aktør.	I	
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denne	forbindelse	er	det	oplagt	at	inddrage	principal-agent-teorien,	som	netop	kan	være	

behjælpelig	med,	i	samspil	med	vores	empiri,	at	fortolke	modellens	grundlæggende	teoretiske	

byggesten.	Principal-agent-teorien	kan	være	med	til	at	give	os	et	værktøj	til	at	forklare	og	

fortolke	de	mekanismer	der	sker,	når	agenten	bestiller	et	projekt	eller	et	stykke	arbejde	hos	

principalen,	og	hvor	man	gennem	en	incitamentsforenende	kontrakt	kan	skabe	den	rette	

balance	mellem	de	to	aktøres	incitamenter	samt	de	omkostninger	der	er	forbundet	med	at	

påtage	sig	forskellige	risici11.	I	dette	tilfælde	vil	den	offentlige	part	være	den	bestillende	part,	

altså	agenten	og	den	private	aktør	den	udøvende	del,	altså	principalen.	Den	teoretiske	model	

vil	i	særdeleshed	blive	benyttet	til	at	fortolke	risikodelingselementet	samt	det	

totaløkonomiske	perspektiv,	da	principal-agent-teorien	grundlæggende	antager	at	både	

agenten	og	principalen	har	til	hensigt	at	maksimere	egen	nytte12.	Samtidig	har	teorien	en	

grundlæggende	antagelse	om,	at	der	foreligger	asymmetrisk	information	mellem	aktørerne,	

hvilket	vil	sige	at	de	ikke	har	de	samme	forudsætninger	for	at	tage	beslutninger13.	Alt	i	alt	skal	

principal-agent-teorien	hjælpe	os	med	at	analysere	forholdet	mellem	den	offentlige	og	den	

private	aktør,	samt	den	interessekonflikt	der	måtte	opstå	som	følge	af	modstridende	

incitamenter	og	den	asymmetriske	information	der	måtte	foreligge.	Dette	for	netop	at	kunne	

belyse	hvordan	OPP-modellen	tager	hånd	om	disse	problemstillinger	ved	at	skabe	

incitamentsforenelighed	gennem	en	detaljeret	OPP-kontrakt.		

	

Ydermere	vil	vi,	når	vi	skal	forsøge	at	analysere	modellens	fordele	og	ulemper,	benytte	os	af	

elementer	af	transaktionsomkostningsteorien,	som	især	Oliver	E.	Williamson	har	beskrevet	

den,	hvis	hovedformål	er	sikre	den	bedste	økonomiske	organisation	mellem	partnerne	for	at	

minimerer	transaktionsomkostningerne.	Det	er	netop	disse	transaktionsomkostninger	og	

deres	fremkomst	vi	ønsker	at	belyse	i	den	givne	kontekst	for	at	få	en	bedre	indsigt	i	OPP-

modellens	fordele	og	ulemper	i	forhold	til	at	minimerer	omkostningerne.	Vi	vil	ikke	benytte	

transaktionsomkostningsteorien	som	løsningsmodel.	Der	opereres	ifølge	teorien	med	to	typer	

af	omkostninger,	ex-ante	transaktionsomkostninger	og	ex-post	transaktionsomkostningerne.	

Ex-ante	transaktionsomkostninger	er	de	omkostninger,	der	ligger	forud	for	

kontraktindgåelsen	som	indhentning	af	nødvendig	information	omkring	udbydere,	selve	

																																																								
11	Bog:	Uden	for	Hovedstrømmen,	af	A.	C.	Hansen,	side	112	
12	Bog:	Økonomisk	Metodologi,	bind	2,	af	Christian	Knudsen,	side	168	
13	Bog:	Økonomisk	Metodologi,	bind	2,	af	Christian	Knudsen,	side	164	
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kontraktudarbejdelsen,	markedsanalyser	osv.	I	opgavens	kontekst	vil	kontraktindgåelsen	

være	mellem	den	offentlige	og	den	private	aktør.	Ex-post	transaktionsomkostninger	relaterer	

sig	til	de	omkostninger,	der	ligger	efter	tidspunktet	for	kontraktindgåelsen,	og	som	vedrører	

den	kontrol	eller	overvågning	der	er	nødvendig	for	at	kontraktens	elementer	overholdes	samt	

omkostninger	ved	mulige	sanktioner14.		

	

Transaktionsomkostningsteorien	bygger	grundlæggende	på	to	adfærdsantagelser	omkring	

transaktionens	involverede	parter,	nemlig	begrænset	rationalitet	og	opportunistisk	adfærd15.	

Med	begrænset	rationalitet	menes	der,	at	aktørerne	har	til	hensigt	at	foretage	de	mest	logiske	

og	rationelle	valg,	men	også	at	de	støder	på	begrænsninger	i	evnen	til	at	forudsige	

begivenheder	som	er	relevante	for	gennemførelsen	af	en	transaktion16,	som	følge	af	

asymmetrisk	information.	At	aktørerne	udviser	opportunistisk	adfærd	vil	sige,	at	de	handler	

selvisk	og	muligvis	kan	optræde	svigagtigt17,	hvilket	læner	sig	tæt	op	af	den	grundlæggende	

antagelse	fra	principal-agent-teorien	om,	at	aktørerne	handler	ud	fra	at	maksimere	egen	

nytte.	

	

Principal-agent-teoriens	hovedfokus	ligger	vægt	på	det	relationelle	forhold	mellem	aktørerne,	

hvor	Williamsons	transaktionsomkostningsteori	fokuserer	på	transaktionen,	og	i	samspil	kan	

de	give	os	gode	forudsætninger	for	objektivt	at	analysere	OPP-modellens	teoretiske	grundlag,	

herunder	dens	fordele	og	ulemper.	

1.6	Empiri	

Til	afklaring	af	det	første	undersøgelsesspørgsmål	vil	vi	primært	benytte	os	af	rapporter	der	

er	udarbejdet	på	området,	som	skal	danne	analyseenhed	for	vores	udvalgte	økonomiske	teori.	

Vores	dataindsamling	vil	derfor	være	sekundær,	da	vi	ikke	selv	tilvejebringer	data,	men	i	

stedet	læner	os	op	af	andres	erfaringer.	Det	er	derfor	nødvendigt	at	vi	forholder	os	kritisk	til	

vores	kilder,	således	at	vi	ikke	drager	konklusioner	på	et	fejlagtigt	grundlag.	For	at	

																																																								
14	Rapport:	Indtrængningsproblematikken	og	udvalgte	erhvervsøkonomiske	teoriområder,	af	Flemming	
Cumberland,	side	17	
15	Bog:	Uden	for	Hovedstrømmen,	af	A.	C.	Hansen,	side	65	
16	Bog:	Uden	for	Hovedstrømmen,	af	A.	C.	Hansen,	side	65	
17	Rapport:	Indtrængningsproblematikken	og	udvalgte	erhvervsøkonomiske	teoriområder,	af	Flemming	
Cumberland,	side	20	
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imødekomme	denne	problemstilling	bedst	muligt	vil	vi	læne	os	op	af	flere	rapporter	

udarbejdet	på	området	og	hele	tiden	holde	dem	op	mod	hinanden,	samtidig	med	vi	kun	

udvælger	rapporter	hvor	vi	vurderer	kilden	til	at	være	pålidelig.	Dette	forhold	giver	os	

mulighed	for	at	trække	på	meget	erfaring	og	forskning	på	området,	hvilket	er	med	til,	samlet	

set,	at	give	vores	data	en	høj	kvalitet.	For	nærmere	specifikation	af	rapporterne	henvises	der	

til	litteraturlisten.	

	

Til	afklaring	af	andet	undersøgelsesspørgsmål	vil	vi	hovedsageligt	tolke	gældende	

regnskabsmæssige	regler	på	området.	Årsregnskabsloven	(herefter	ÅRL),	

Regnskabsvejledningen	for	klasse	B-	og	C-virksomheder	(herefter	RVL),	Internationale	

regnskabsstandarder	(herefter	IAS	eller	IFRS)	og	Internationale	fortolkningsbidrag	(herefter	

SIC	eller	IFRIC)	vil	udgøre	vores	sekundære	data	i	denne	sammenhæng,	som	vi	objektivt	vil	

fortolke	og	redegøre	for	for	at	klæde	os	på	til	at	kunne	besvare	vores	

hovedproblemformulering.	

	

Til	at	afklare	hvordan	OPP-projekter,	der	indregnes	som	finansielle	aktiver	hos	den	private	

aktør,	typisk	bliver	behandlet	regnskabsmæssigt	inden	selve	ibrugtagningstidspunktet,	har	vi	

rekvireret	årsrapporter	for	fem	forskellige	OPP-selskaber	via	CVR.dk.	Vi	har	både	indhentet	

de	nyeste	årsrapporter	for	selskaberne,	hvor	anlægget	er	taget	i	brug	af	den	offentlige	part	og	

indregnes	som	finansielle	aktiver,	og	årsrapporter	hvor	anlægget	endnu	er	under	

konstruktion,	og	derfor	ikke	er	taget	i	brug	endnu.	Vi	vil	på	baggrund	af	denne	primære	

empiri	kunne	redegøre	for	hvordan	disse	typisk	bliver	behandlet	i	praksis.	

	

Slutteligt,	for	at	besvare	hovedproblemformuleringen	på	baggrund	af	den	tillagte	viden,	vil	vi	

tage	udgangspunkt	i	en	konkret	case,	nærmere	bestemt	en	rekvireret	OPP-kontrakt.	Denne	

kontrakt	udgør	vores	primære	empiri	og	danner	grundlag	for	de	benyttede	talstørrelser	og	de	

dispositioner	der	foretages	ved	behandlingen	af	den	konkrete	case,	i	forbindelse	med	

henholdsvis	værdiansættelse	og	indregning.	Vi	har	valgt	kun	at	kigge	på	en	enkel	case,	for	at	

kunne	gå	i	dybden	med	detaljerne,	og	give	et	indblik	i	hvilke	forhold	der	gør	sig	gældende	når	

et	enkelt	OPP-projekt	skal	behandles	af	den	private	aktør.	Ved	kun	at	benytte	en	enkel	

kontrakt	som	case-eksempel	er	vi	klar	over,	at	vi	ikke	kan	statuere	et	eksempel	for	hvordan	

alle	OPP-projekter	skal	behandles,	men	det	kan	konkretiseres	hvilke	overvejelser	der	må	
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gøres,	da	casen	vi	har	rekvireret,	repræsenterer	mange	af	disse	elementer.	Af	hensyn	til	

aktørerne	opretholdes	anonymiteten	i	kontrakten.	Dette	implicerer	også,	at	de	konkrete	

beløbsstørrelser	er	ændret	og	på	den	måde	ikke	genkendelige.	De	brugte	talstørrelser	er	dog	

fuldstændig	repræsentative	for	de	beregningsmetoder	der	er	anvendt	i	den	konkrete	case,	og	

de	beslutninger	der	er	draget	på	baggrund	heraf.	Af	samme	årsag	vil	den	faktiske	OPP-

kontrakt	med	tilhørende	bilag	ikke	blive	vedlagt	som	dokumentation,	der	vil	i	stedet	blive	

udarbejdet	relevante	uigenkendelige	ekstrakter	fra	den	faktiske	OPP-kontrakt	og	de	

tilhørende	bilag.	

	

Vi	vil	som	sagt	vurdere	hver	enkel	rapports	datakvalitet	for	at	sikre	at	vi	opretholder	en	høj	

grad	af	reliabilitet	i	vores	data.	Vi	vil	udelukkende	bruge	rapporter	udarbejdet	af	pålidelige	

kilder,	som	også	har	udarbejdet	rapporterne	på	baggrund	af	et	reliabelt	datasæt,	for	at	vi,	med	

alle	rapporterne	i	samspil,	kan	sikre	en	høj	grad	af	reliabilitet.	Når	vi	benytter	rapporter,	som	i	

forvejen	er	udarbejdet	hovedsageligt	med	henblik	på	at	beskrive	OPP-modellen	og	dens	

indhold,	sikrer	vi	også,	at	det	vi	ønsker	at	få	svar	på,	er	det	vi	rent	faktisk	får	svar	på.	På	den	

måde	sikres	det,	at	vi	opretholder	en	høj	grad	af	validitet	i	opgaven.	

1.7	Videnskabsteoretisk	position	og	metode	

Opgaven	udarbejdes	fra	den	private	regnskabsproducents	synsvinkel	og	har	en	induktiv	

tilgang.	Igennem	opgaven	vil	vi	primært	tage	udgangspunkt	i	rapporter	og	artikler	som	er	

udarbejdet	på	området,	og	opgaven	vil	derfor	hovedsageligt	have	en	empirisk	tilgang.	Vi	vil	

bruge	eksisterende	teoretiske	modeller	som	værktøjer	til	at	analysere	vores	empiri	for	at	

skabe	ny	viden	omkring	teorien	bag	OPP-modellen.	Vi	vil	ligeledes	tage	udgangspunkt	i	

relevante	paragraffer	i	årsregnskabsloven	samt	relevante	internationale	regnskabsstandarder	

for	at	kunne	redegøre	for	gældende	regler	vedrørende	indregning	og	måling	af	OPP-projekter,	

samtidig	med	vi	også	vil	analysere	sammenhængen	mellem	forskellige	årsrapporter.	I	

besvarelsen	af	vores	problemformulering	vil	vi	yderligere	inddrage	et	empirisk	element	i	

form	af	en	faktisk	OPP-kontrakt,	fra	et	igangværende	projekt.	Vi	arbejder	derved	induktivt	

gennem	hele	opgaven,	da	vi	tager	udgangspunkt	i	empirien	og	ved	hjælp	af	eksisterende	teori	

som	analyseværktøjer	danner	en	almen	regel	omkring	problemformuleringen18.	

	
																																																								
18	Bog:	Videnskabsteori	i	Samfundsvidenskaberne,	af	Lars	Fuglsang	og	Poul	Bitsch	Olsen,	side	32	
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Opgaven	er	udarbejdet	ud	fra	en	positivistisk	videnskabsforståelse,	hvor	der	er	lagt	vægt	på	

metoder,	objektivitet	og	logik,	og	den	måde	hvorpå	der	sluttes	vil	være	induktion	fra	

observationssætninger	til	teoretiske	udsagn19.	Vi	betragter	vores	observationer	og	de	

konklusioner	der	objektivt	drages	herpå	som	værende	fakta,	der	bygger	på	erfaring.20	

2.	Teorien	bag	OPP-modellen	

I	det	følgende	afsnit	vil	vi	redegøre	for	hvordan	OPP-modellen	er	bygget	op,	og	hvilke	

teoretiske	elementer	den	indeholder	for	at	kunne	klarlægge,	hvilke	fordele	og	ulemper	

modellen	potentielt	indeholder,	samt	hvordan	den	er	karakteriseret.		

2.1	Tankerne	bag	OPP-modellen	

OPP-modellen	var	oprindeligt	tiltænkt	som	en	kreativ	måde	at	få	finansieret	offentlige	

projekter	på	uden	om	de	offentlige	budgetter,	da	England	som	tidligere	nævnt	anerkendte	at	

den	offentlige	sektor	led	under	dårlig	vedligeholdelse	af	deres	bygninger,	hvilket	gik	ud	over	

infrastrukturen.	Derfor	ønskede	man	at	kunne	lade	sig	finansiere	gennem	den	private	aktør	

for	så	at	dele	projektets	omkostninger	ud	over	projektet	levetid,	og	på	den	måde	få	igangsat	

flere	projekter.	Modellen	viste	sig	dog	at	have	andre	fordele	end	de	finansieringsmæssige,	

som	udsprang	af,	at	man	sammenkoblede	projektering,	anlæg,	drift	og	vedligeholdelse	

imellem	den	offentlig	og	den	private	aktør.	Derved	opnåede	projekterne	fokus	på	

totaløkonomi,	da	aktivet	blev	betragtet	igennem	hele	dets	levetid,	samtidig	med	at	risikoen	

blev	placeret	hos	den	aktør	som	kunne	håndtere	risikoen	bedst.	Dette	medførte	at	modellen	

blev	en	udbredt	måde	at	få	foretaget	anlægsarbejde	på	i	England,	hvor	det	i	Danmark	var	

anderledes	grundet	deponeringsreglen,	som	kort	fortalt	betød	at	de	offentlige	aktører	ikke	

kunne	benytte	sig	af	modellen	til	at	lave	projekter,	hvis	ikke	de	kunne	fremvise,	at	de	var	i	

stand	til	at	finansiere	projektet	via	offentlige	midler.	Med	tiden	blev	andre	fordele	end	de	

finansieringsmæssige	gjort	mere	synlige,	hvilket	påvirkede	udbredelsen	i	Danmark,	hvor	flere	

og	flere	projekter	blev	udarbejdet	efter	OPP-modellen,	men	dog	fortsat	i	langt	mindre	grad	

end	i	mange	andre	europæiske	lande.	

																																																								
19	Bog:	Videnskabsteori	i	Samfundsvidenskaberne,	af	Lars	Fuglsang	og	Poul	Bitsch	Olsen,	side	43	
20	Bog:	Den	Skinbarlige	Virkelighed,	af	Ib	Andersen,	side	268	
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2.2	Definition	af	OPP-modellen	

Ifølge	Erhvervs-	og	byggestyrelsen	findes	der	ingen	universel	definition	af	OPP21.	Men	

modellen	handler	om,	at	en	anlægsinvestering	vil	kunne	blive	anskuet	i	et	totaløkonomisk	

perspektiv	gennem	et	samarbejde	mellem	den	offentlige	sektor	og	den	private	leverandør.	

OPP-modellen	har	4	grundlæggende	karakteristika:	

	

• Den	private	del	af	finansieringen	er	markant.	

• Finansiering,	design,	etablering,	drift	og	vedligehold	er	samlet	i	ét	udbud.	

• Der	foretages	en	systematisk	økonomisk-baseret	deling	af	risici	mellem	bestiller	og	

OPP-selskabet	

• Varigheden	af	kontrakten	er	lang,	typisk	25-30	år.	

	

Det	er	ikke	nyt	at	den	offentlige	sektor	indgår	et	samarbejde	med	en	privat	leverandør,	så	i	

bund	og	grund	er	det	eneste	nye	element	i	OPP,	at	den	offentlige	part	finansierer	sig	via	den	

private	leverandør.	Resten	af	OPP-modellen	består	af	en	sammensætning	af	allerede	kendte	

organiseringsmodeller.	For	at	forstå	OPP-modellen,	vil	vi	kort	gennemgå	de	

organiseringsmodeller	som	er	sammenkædet	og	tilsammen	udgør	OPP-modellen,	da	det	er	

disse	samarbejdsformer	som	kunne	være	alternativet	til,	at	den	offentlige	part	benytter	sig	af	

OPP-modellen.	I	ethvert	anlægsprojekt	kan	der	opsummeres	fem	centrale	elementer.	

Projektering,	udførelse,	vedligeholdelse,	drift	og	finansiering.	Grundlæggende	adskiller	de	

forskellige	OPS’er	sig	ved,	hvilke	elementer	som	håndteres	af	hvem,	samt	hvilke	elementer	der	

indgår.	Samarbejdsformerne	er	illustreret	herunder	i	figur	1.	

	

																																																								
21	Rapport:	OPP	–	en	organiseringsform	fuld	af	perspektiver,	af	Forening	for	statsautoriserede	
revisorer,	side	13	
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Figur	1	–	Illustration	af	OPP	som	samarbejdsform

	
Kilde:	Rapport:	OPP	–	en	organiseringsform	fuld	af	perspektiver,	af	Forening	for	statsautoriserede	

revisorer,	side	11	

	

Traditionelt	udbud:	Her	vil	arbejdet	med	projektering	ligge	hos	den	offentlige	sektor,	

hvorefter	at	de	igennem	en	fag/-hovedentreprise	vil	bestille	udførelsen	af	projektet.	

Betalingen	falder	ved	overtagelse	af	projektet	hvorefter	ansvaret	for	vedligeholdelse	og	drift	

ligger	hos	bestilleren,	som	typisk	vil	udlicitere	opgaverne.	Elementerne	i	anlægsopgaven	laves	

herved	enkeltvis	og	derfor	kan	behovet	for	vedligeholdelse	være	svært	at	beregne	i	

projekteringsfasen,	da	det	blandt	andet	afhænger	af	materialevalget	i	anlægsfasen.	

	

Totalentreprise:	Her	udarbejdes	projekteringen	af	entreprenøren	ud	fra	et	oplæg	af	ønsket	fra	

bestilleren.	Udførelsen	foretages	af	entreprenøren	og	betalingen	falder	herved	efter	

ibrugtagningen	af	projektet.	Vedligeholdelse	og	drift	håndteres	som	ved	det	traditionelle	

udbud.	

	

Partnering:	Her	varetages	de	samme	elementer	som	ved	totalentreprise,	men	her	udarbejdes	

projekteringen	igennem	et	tæt	samarbejde	imellem	bestiller	og	entreprenøren.	Dette	

samarbejde	bygger	på	gensidig	respekt	og	tillid	imellem	partnerne	for	at	løse	et	fælles	mål	på	

den	bedst	mulige	økonomiske	og	tidsmæssige	måde.	Der	er	herved	et	klart	samarbejde	hvor	

der	i	fællesskab	formuleres	den	bedst	mulige	løsning	af	projektet	ved	at	inddrage	både	

bestillerens	og	entreprenørens	kompetencer.		
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Driftspartnerskab:	Her	varetages	både	vedligeholdelse	og	drift	via	en	udlicitering	til	en	privat	

aktør.	

	

Samlet	udbud:	Her	samles	alle	elementerne	ved	et	traditionelt	udbud	hos	en	entreprenør	for	

at	opnå	totaløkonomiske	fordele	hen	over	hele	projektets	levetid.		Samlet	udbud	bygger	

derfor	på	den	samme	tankegang	som	ved	OPP	men	adskiller	sig	ved,	at	der	ikke	indgår	

projektering	samt	finansiering	via	entreprenøren.	

	

OPP	er	som	tidligere	nævnt,	en	model	som	indeholder	alle	elementerne	i	en	anlægsopgave,	

men	jf.	gennemgangen	af	de	traditionelle	kendte	samarbejdsmodeller,	kan	OPP-modellen	

defineres	som	en	model	der	indeholder	partnering	samt	samlet	udbud,	hvor	man	har	udvidet	

dem	ved	at	tilknytte	finansieringselementet.	Herved	udnyttes	fordelene	ved	partnering	til	at	

få	udarbejdet	den	bedste	løsning	for	bestilleren	og	grundet	samarbejdet,	som	inddrages	ved	

samlet	udbud,	sikres	det	også,	at	entreprenøren	tænker	i	et	økonomisk	større	perspektiv	da	

de	også	skal	varetage	den	efterfølgende	vedligeholdelse	og	drift.	Derved	har	de	incitament	til	

at	foretage	udførelsen	af	projektet	i	de	bedste	materialer	for	at	kunne	nedbringe	

omkostningerne	til	vedligeholdelse	efterfølgende.	Da	OPP	indeholder	alle	elementerne,	er	det	

derfor	også	klart	den	tungeste	rent	administrativt.	Det	kræver	en	masse	forarbejde	før	det	

faktiske	byggeri	kan	igangsættes	i	form	af	udarbejdelse	af	OPP-kontrakten.	Det	skal	derfor	

vurderes	om	det	kan	betale	sig	at	bruge	de	omkostninger	det	koster	at	benytte	sig	af	OPP	frem	

for	nogle	af	de	andre	samarbejdsformer.	Derfor	anbefales	det	at	man	kun	benytter	OPP,	hvis	

projektets	værdi	overstiger	100	mio.	kr.22.	Det	er	netop	alle	disse	elementer	som	er	kernen	i	

OPP-modellen,	og	som	vi	vil	gennemgå	og	analysere	for	at	kunne	redegøre	for	den	

grundlæggende	teori	bag	OPP-modellen.	

	

OPP	organiseres	normalt	således,	at	både	entreprenøren	og	serviceleverandøren	er	medejere.	

Det	behøver	ikke	at	være	en	enkel	entreprenør	men	kan	sagtens	være	flere	der	går	sammen	

om	at	løfte	opgaven	i	fællesskab.	OPP-selskabet	oprettes	som	et	SPV	(speciel	purpose	vehicle)	

med	det	formål	udelukkende	at	varetage	OPP-projektet.	OPP-selskabet	må	derfor	ikke	have	

andre	projekter	kørende	hvilket	sikrer,	at	der	vil	være	fuldt	fokus	på	det	konkrete	OPP-

																																																								
22	Rapport:	Offentlige-private	partnerskaber	(OPP),	af	Ole	Helby	Petersen,	KORA,	side	16	
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projekt23.	Organiseringen	af	et	OPP	kunne	illustreres	som	vist	herunder.	Det	er	dog	ikke	i	alle	

tilfælde	at	serviceleverandøren	behøver	at	medgå	som	ejer,	ligesom	at	der	heller	ikke	

nødvendigvis	behøver	at	være	en	medinvestor	ind	over	finansieringen.	

	

Figur	2	–	Organisationsstruktur	i	et	OPP-projekt	

	
Kilde:	Rapport:	OPP	–	en	organiseringsform	fuld	af	perspektiver,	af	Forening	for	statsautoriserede	
revisorer,	side	15	
	
	
Lovgivningsmæssigt	er	det	begrænset	hvor	meget	speciel	lovgivning	der	henvender	sig	

direkte	til	OPP-projekter,	så	det	er	som	udgangspunkt	de	almindelige	regler	der	følges.	

Bekendtgørelsen	som	dækker	byggerier	udført	i	et	OPP,	angiver	blandt	andet,	at	”Bestilleren	

skal	sikre,	at	OPP-byggeriet	opfylder	de	for	statslige	byggerier	sædvanlige	krav	til	arkitektur	og	

kvalitet”24.	Herunder	at	der	også	afsættes	1,5	%	af	håndværkerudgifterne	til	byggeriet	til	

kunstnerisk	udsmykning.	Herudover	skal	bestilleren	stille	krav	om,	at	leverandøren	leverer	

nogle	bestemte	nøgletal	jf.	BEK	948.	Den	nyeste	bekendtgørelse	vedrørende	offentlige	

byggerier	BEK	1179	af	04/10/2013	har	til	formål	at	sikre,	at	der	er	taget	hensigtsmæssige	

vurderinger	af	kvaliteten,	totaløkonomien,	som	vi	vil	komme	næremere	ind	på,	samt	

muligheden	for	udførelse	via	OPP-modellen.		

																																																								
23	Rapport:	OPP	–	en	organiseringsform	fuld	af	perspektiver,	af	Forening	for	statsautoriserede	
revisorer,	side	14	
24	BEK	948	af	12/09/2006	§5	
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Reglerne,	vedrørende	hvorvidt	OPP-selskabet	har	kunne	fratrække	moms	og	foretage	

skattemæssige	afskrivninger,	har	været	diskuteret	meget,	da	forudsætningen	her	er	hvem	der	

har	det	skattemæssige	ejerskab	af	anlægget.	Et	OPP-projekt	bliver	anset	som	et	byggeri	der	

udlejes	til	bestilleren	i	kontraktperioden,	hvorefter	der	typisk	ligger	en	krydsende	option	ved	

kontraktudløb.	Optionen	implicerer,	at	bestilleren	kan	og	formentlig	også	vil	købe	projektet	

tilbage	ved	kontraktudløb.	Dette	har	været	med	til	at	stille	spørgsmålstegn	ved,	om	bestilleren	

egentlig	har	ejerskabet	under	hele	forløbet.	Da	behandlingen	af	moms	og	skat	ikke	er	ens	for	

den	private	og	den	offentlige	part,	har	det	en	stor	betydning	for	omkostningerne	ved	

anlægsfasen,	hvorvidt	OPP-selskabet	kan	fradrage	momsen	ved	

projekteringsomkostningerne,	byggeomkostninger	samt	de	løbende	driftsomkostninger.	Der	

foreligger	ingen	praksis	hos	EU	domstolen,	der	direkte	tager	stilling	til	den	momsmæssige	

vurdering	af	udlejers	ejendomsret	i	OPP-projekter.	Derfor	er	det	vigtigt,	at	OPP-selskabet	

inden	påbegyndelse	af	projektet	beder	om	at	få	en	bindende	forhåndsbesked	om,	at	de	ville	

kunne	betragtes	som	ejere	af	aktivet,	hvis	de	ønsker	at	kunne	fratrække	momsen25.	Hermed	

vil	de	kunne	lave	en	frivillig	momsregistrering	og	opnå	ret	til	momsfradraget	jf.	§37,	stk.	1,	jf.	

momsbekendtgørelsens	§37,	stk.	1.	Dette	er	en	væsentlig	faktor	for	et	OPP	og	det	ses	også	at	

ejerskabet	i	projekter	som	Ørsted	skolen	og	Rigsarkivet	lå	hos	OPP-selskabet	som	begge	fik	en	

bindende	forhåndsbesked.	Ved	en	frivillig	momsregistrering	skal	OPP-selskabet	også	opkræve	

moms	på	bestillerens	lejeomkostninger,	der	dog	kan	kompenseres	efter	reglerne	for	

momskompensation	til	kommuner,	regioner	og	statslige	institutioner26.	

2.3	Faserne	i	et	OPP		

Da	et	OPP-projekt	indeholder	alle	elementerne	i	et	anlægsprojekt,	er	det	også	langt	mere	

kompleks	end	de	andre	samarbejdsformer.	Dette	gør	at	planlægningen	af	hele	projektet	er	

vigtig	for	at	få	et	vellykket	OPP-projekt.	Vi	vil	derfor	i	de	efterfølgende	afsnit	gennemgå	de	

faser	som	indgår	i	et	OPP-projekt.	

																																																								
25	Rapport:	OPP	–	en	organiseringsform	fuld	af	perspektiver,	af	Forening	for	statsautoriserede	
revisorer,	side	25	
26	Rapport:	OPP	–	en	organiseringsform	fuld	af	perspektiver,	af	Forening	for	statsautoriserede	
revisorer,	side	24	og	59	
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2.3.1	Ide	og	afklaring	

Et	OPP-projekt	starter	med	at	bestilleren	har	en	ide	eller	et	konkret	problem,	som	de	ønsker	

at	undersøge	mulighederne	for	at	få	løst.	Denne	ide	er	vigtigt	at	få	konkretiseret	så	man	så	

tidligt	som	muligt	i	processen	vil	kunne	komme	med	en	vurdering	af	fordelagtigheden	af	

projektet.	Dette	er	ekstremt	vigtigt	grundet	at	der	erfaringsmæssigt	bliver	brugt	rigtig	mange	

ressourcer	til	foranalyser	ved	benyttelse	af	OPP.	Derfor	skal	man	så	tidligt	i	processen	kunne	

komme	med	en	vurdering	af	fordelagtigheden,	så	man	ikke	bruger	unødige	omkostninger	på	

et	projekt	der	ikke	i	sidste	ende	bliver	effektiviseret.	Fordelagtigheden	vurderes	ud	fra	en	

økonomisk	vurdering	og	en	markedssondering	så	det	dels	sikres	at	projektet	er	inden	for	

bestillerens	budget,	men	også	at	det	kommercielle	indhold	i	projektet	vurderes	på	samme	

måde	af	interessenterne	som	bestilleren	gør27.	Markedssonderingen	vil	her	også	kunne	være	

med	til	at	få	konkretiseret	ideen	hen	imod	en	løsning	som	rammer	interessenterne	bedst	

muligt,	ved	at	kombinere	fx	en	sportshal	med	et	spisested	eller	få	et	hotel	tilknyttet	hvis	det	

var	hvad	tilbudsgiverne	mente	ville	skabe	mest	værdi	af	projektet.	Ved	en	god	bearbejdning	af	

ideen	og	en	samlet	vurdering	af	fordelagtigheden	sikrer	man	at	man	ikke	går	videre	til	næste	

fase	som	er	ressourcetung	i	et	projekt,	der	ikke	vil	kunne	økonomisk	betale	sig	i	sidste	ende.			

2.3.2	Forberedelse	af	udbud	

Grundet	den	lange	kontraktperiode	på	typisk	25-30	år	er	udarbejdelsen	af	et	OPP-udbud	en	

kompleks	opgave.	Udbuddet	skal	indeholde	en	kvalificering	af	totaløkonomien	for	at	

fastlægge	de	finansielle	rammer,	foretage	en	risikoanalyse,	en	opgavedeling,	afklare	de	

lovgivningsmæssige	områder,	opstille	funktionskrav,	opstille	betalingsmekanismer,	foretage	

en	markedstest,	lave	en	overdragelsesmodel	samt	udarbejde	en	model	til	at	vurdere	de	tilbud	

som	måtte	komme.	Alle	disse	områder	skal	beskrives	så	præcist	som	muligt	da	eventuelle	

uoverensstemmelser	der	ikke	er	omtalt	i	udbuddet	ville	kunne	falde	tilbage	på	bestilleren.		

	

Ved	gennemgangen	af	de	finansielle	rammer	for	projektet	skal	det	konkretiseres	hvilke	

omkostninger	projektet	indeholder,	samt	hvem	der	skal	bære	omkostningerne.	Disse	

omkostninger	opdeles	typisk	i	nogle	typer	af	omkostninger	som	kunne	være	i	

planlægningsomkostninger,	projekteringsomkostninger,	anlægsomkostninger,	drifts-	og	

																																																								
27	Rapport:	OPP	–	en	organiseringsform	fuld	af	perspektiver,	af	Forening	for	statsautoriserede	
revisorer,	side	46	
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vedligeholdelsesomkostninger,	finansieringsomkostninger,	administrationsomkostninger	

samt	overdragelsesomkostningerne28.	

	

I	risikoanalysen	og	opgavedeling	skabes	der	klarhed	over	alle	projektets	opgaver	for	derefter	

at	analysere	om	at	det	er	den	offentlige	eller	den	private	part	som	ville	kunne	løfte	opgaven	

bedst	muligt	og	derfor	også	afdække	risikoen,	der	er	knyttet	til	opgaven.	Derved	sikrer	man	

sig	at	det	altid	er	den	part	som	ville	kunne	varetage	opgaven	bedst	der	også	påtager	sig	

opgaven.	OPP-selskabet	vil	som	modydelse	for	at	påtage	sig	risikoen	lade	sig	blive	betalt	af	

bestilleren.	

	

Som	tidligere	nævnt	behandles	de	skattemæssige	afskrivninger	og	momsen	ikke	ens	hos	den	

private	og	den	offentlige	part.	Derfor	skal	det	overvejes	hvordan	man	ville	kunne	udføre	

projektet	bedst	muligt	moms-	og	skattemæssigt.	Vurderes	det	at	det	ville	være	fordelagtigt	at	

OPP-selskabet	ville	kunne	få	momsfradrag	og	foretage	skattemæssige	afskrivninger	er	det	

vigtigt	at	OPP-selskabet	får	en	forhåndsgodkendelse	for	at	kunne	påtage	sig	ejerskabet	af	

projektet	i	kontraktperioden	og	derved	kunne	påtage	sig	frivillig	momsregistrering.		

	

Udbudsmaterialet	består	typisk	af	en	evalueringsmodel	og	en	OPP-kontrakt.	

Evalueringsmodellen	skal	sikre,	at	der	opstilles	en	model	til	at	vurdere	de	tilbud	som	

bestilleren	vil	få	ind,	så	de	alle	vurderes	efter	samme	kriterier	og	fx	ikke	bliver	vurderet	

forskelligt	hvis	flere	skulle	ind	over	vurderingerne,	eller	hvis	tilbuddet	indeholder	faktorer	

som	ikke	skal	tages	med	i	vurderingen.	Vigtigheden	af	evalueringsmodellen	ses	tydeligt	da	der	

i	en	konkret	sag	er	blevet	foretaget	en	klage	af	en	tilbudsgiver,	som	følge	af	at	de	mente,	at	

vurderingen	af	de	aflagte	tilbud	ikke	var	ens29.	Typisk	vil	kriterierne	være	relativt	

overordnede	såsom	pris,	kvalitet,	design,	samarbejdsmodel	samt	en	vægtning	af	kriterierne.	

	

Et	af	de	bærende	principper	i	OPP-modellen	er	at	man	skaltænke	på	resultatet	frem	for	at	

tænke	på	hvordan	man	kommer	frem	til	resultatet.	Hvis	bestilleren	har	denne	tankegang	

																																																								
28	Rapport:	OPP	–	en	organiseringsform	fuld	af	perspektiver,	af	Forening	for	statsautoriserede	
revisorer,	side	47-48	
29	Artikel:	Klage	i	milliardsag	om	udbud	af	OPP-projekt	om	nyt	psykiatrisk	center	i	Skejby	i	det	
væsentlige	taget	til	følge	
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lader	man	leverandøren	bidrage	i	fremgangsmåden	til	at	opnå	det	ønskede	resultat.	Derfor	er	

et	af	de	væsentlige	områder	i	OPP-kontrakten	funktionskravene.	Jo	klarere	og	mere	præcis	

funktionskravene	er,	jo	mindre	risici	er	der	for,	at	resultatet	ikke	lever	op	til	bestillerens	krav.	

Erfaringsmæssigt	bliver	disse	funktionskrav	derfor	udspecificeret	meget	nøje	grundet	den	

lange	kontraktperiode,	som	gør	at	vedligeholdelse	skal	medtages	som	en	faktor	for	fx	valg	af	

materialer.	Typisk	vil	bestilleren	også	angive	et	kvalitetsniveau	som	angiver	et	minimumskrav	

samt	et	maksimumskrav,	hvorfra	leverandøren	kan	regne	på	den	mest	økonomiske	kvalitet	

over	projektets	levetid.	I	funktionskravene	er	det	vigtigt	at	angive	den	forventede	grad	af	

belastning	til	de	forskellige	opgaver,	da	det	har	en	stor	betydning	for	hvor	stor	slitagen	vil	

være	og	hvor	store	vedligeholdelsesomkostninger,	der	derfor	skal	forventes.	Med	en	klarhed	

over	alle	funktionskravene	skal	bestilleren	opstille	en	betalingsmekanisme	som	sikrer	at	

opgaverne	bliver	udført	så	de	lever	op	til	funktionskravene.	Bestilleren	vil	kunne	indbygge	

mekanismerne	i	enhedsbetalingerne	således,	at	hvis	leverandøren	ikke	lever	op	til	de	

opstillede	funktionskrav	så	kan	enhedsbetalingerne	reduceres.	Dette	giver	leverandøren	et	

incitament	til	at	overholde	funktionskravene.	Enhedsbetalingerne	skal	første	gang	betales	ved	

overdragelse	af	projektet	hvilket	giver	OPP-leverandøren	et	incitament	til	at	overholde	

leveringsfristen.	Erfaringsmæssigt	har	dette	vist	sig	at	have	resulteret	i,	at	projekter	

udarbejdet	som	OPP-projekter	er	blevet	leveret	før	tid30.	Der	bør	opstilles	en	mekanisme	for	

hver	af	funktionskravene	så	der	er	incitament	til	ikke	at	forfordele	nogle	af	opgaverne.	I	de	

enkelte	funktionskrav	stilles	der	også	krav	til	hvilken	stand	bygningsdelen	skal	være	i	ved	den	

eventuelle	overdragelse	ved	kontraktens	ophør,	samt	så	ville	der	typisk	være	lavet	et	specifikt	

funktionskrav	til	den	overordnede	stand	ved	kontraktophør.	Dette	kunne	fx	være	at	alle	

bygningsdele	med	en	anslået	levetid	på	mindre	en	5	år	skal	være	udskiftet	højst	6	måneder	

inden	overdragelsen.		

	

Der	findes	ikke	i	OPP-modellen	en	entydig	model	til	hvordan	overdragelsen	skal	foregå	ved	

kontraktophør,	hvis	altså	aktivet	er	tiltænkt	at	overgå	til	den	offentlige	aktør.	Derfor	er	det	

vigtigt	at	få	skrevet	det	med	ind	i	kontrakten.	Der	ligges	op	til	at	der	er	flere	typer	af	

overdragelsesmodeller,	hvis	OPP-anlægget	er	privat	finansieret.	I	Danmark	har	man	primært	

benyttet	sig	af	modellen	”krydsende	option”	hvilket	betyder,	at	bestilleren	har	retten	til	at	

																																																								
30	Artikel:	Sundt	med	mere	offentlig-privat	partnerskab	
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overtage	aktivet	hvis	de	ønsker	det,	men	også	pligten	til	at	overtage	hvis	OPP-selskabet	ikke	

ønsker	at	beholde	aktivet.	Overtagelsen	vil	ske	til	en	forudbestemt	pris,	som	typisk	vil	ville	

være	en	procentsats	af	anlægsværdien31.	En	anden	type	består	i	at	OPP-selskabet	overtager	

aktivet	efter	kontraktens	udløb	og	samarbejdet	kan	enten	forsætte	som	en	helt	almindelig	

lejeaftale,	eller	bestilleren	kan	fraflytte	lejemålet.	Ved	anvendelse	af	”krydsende	option”,	som	

er	mest	udbredt,	ville	aktivet	som	udgangspunkt	efter	vores	vurdering,	ende	med	at	komme	i	

bestillerens	ejerskab	efter	kontraktperioden,	hovedsageligt	på	grund	af	det	forhold,	at	hvis	

aktivet	kan	være	lønsomt	at	eje,	så	ville	de	gøre	brug	af	deres	ret	til	at	overtage	det,	og	

ligeledes	hvis	det	ikke	ville	kunne	være	lønsomt	at	eje,	så	vil	OPP-selskabet	gøre	brug	af	deres	

mulighed	for	at	sælge	det	til	bestilleren.	Dette	giver	også	meget	god	mening	da	OPP	blandt	

andet	er	en	model	til	at	varetage	et	offentligt	formål.	Disse	forskellige	scenarier	vil	nærmere	

blive	beskrevet	under	afsnittet	”Ophør	af	kontrakten”.	

	

Inden	udbuddet	fremsendes	bør	der	foretages	en	markedstest,	hvor	OPP-projektet	

præsenteres	for	potentielle	tilbudsgivere	for	at	få	deres	feedback	på	projektet.	Dels	er	det	

vigtigt	at	få	afstemt	de	potentielle	tilbudsgiveres	interesse	i	projektet,	samt	så	ville	de	også	

kunne	komme	med	synspunkter	til	projektet	som	ville	kunne	være	med	til	at	rette	projektet	

ind	til	en	bedre	løsning	end	først	udtænkt.	Afhængigt	af	omfanget	af	de	eventuelle	tilpasninger	

der	ville	skulle	laves	ud	fra	første	markedstest,	bør	det	vurderes	om	der	skal	foretages	en	ny	

markedstest	for	at	se	om	tilbagemeldingerne	er	blevet	bedre	pga.	tilpasningerne.			

2.3.3	Gennemførelse	af	udbud	

Inden	det	officielle	udbud	fremsendes,	vil	de	potentielle	tilbudsgivere	typisk	have	kendskab	til	

det	kommende	udbud,	grundet	bestilleren	i	udarbejdelsen	af	udbuddet	har	haft	dem	

inddraget.	Dette	gør	at	allerede	inden	udbuddet	er	lagt	ud,	vil	konsortiedannelserne	være	

påbegyndt.	Udbudsfasen	er	præget	af	den	konkurrenceprægede	dialog,	hvilket	er	en	

ressourcekrævende	metode	i	forhold	til	det	traditionelle	udbud.	Derfor	afholdes	der	typisk	en	

prækvalifikation	af	konsortierne	for	at	sikre,	at	mulige	tilbudsgivere	er	i	besiddelse	af	den	

nødvendige	kompetence	samt	kapacitet.	Herved	sikres	det,	at	der	ikke	bruges	unødvendig	

ressourcer	på	en	tilbudsgiver,	der	i	sidste	ende	ikke	ville	kunne	bære	opgaven.	Selvom	det	her	

																																																								
31	Rapport:	Standardmodel	for	offentlig-private	partnerskaber	(OPP),	af	Konkurrence-	og	
Forbrugerstyrelsen,	side	33	
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er	vigtigt	at	fravælge	konsortier,	der	ikke	lever	op	til	kravene,	er	det	også	vigtigt	at	man	ikke	

får	sorteret	for	mange	fra,	da	det	er	vigtigt	at	der	vil	være	en	konkurrence	konsortierne	

imellem	om	at	komme	med	det	bedste	tilbud	på	projektet.	Det	anbefales	derfor,	at	der	

prækvalificeres	mellem	tre	til	fem	konsortier32.	Fra	tilbudsgiverens	synspunkt	vil	en	

prækvalificering	være	med	til	at	foretage	en	grovsortering	af	tilbudsgiverne,	så	der	ikke	skal	

fokuseres	på	tilbudsgivere,	der	i	sidste	ende	ikke	ville	kunne	bære	opgaven,	hvilket	hjælper	

dem	til	at	kunne	fokusere	på	de	realistiske	konkurrenter.	Samtidig	er	den	

konkurrenceprægede	dialog	også	rigtig	vigtig	for	tilbudsgiveren,	da	den	skal	hjælpe	dem	til	at	

afklare	eventuelle	problemstillinger,	der	i	sidste	ende	skal	hjælpe	dem	til	at	udarbejde	det	

bedst	mulige	tilbud.	Tilbudsgiverens	tilbud	vil	ud	over	en	pris	også	indeholde	en	beskrivelse	

af	organiseringen	af	konsortiets	arkitektur	og	funktionalitet,	de	tekniske	anlæg	og	

installationer,	drift	og	vedligeholdelse,	finansielle	forhold	samt	garantier	og	forpligtelser.	

Udover	kontrakten	som	i	sidste	ende	bliver	indgået	imellem	bestilleren	og	OPP-selskabet,	skal	

OPP-selskabet	også	udarbejde	en	kontrakt	som	redegør	for	risikofordelingen	for	OPP-

selskabets	aktører.	

2.3.4	Anlægsfasen	

Efter	tildelingen	af	opgaven	til	det	af	OPP-selskaberne	som	kom	med	det	bedste	tilbud	

påbegynder	OPP-selskabet	selve	konstruktionen	af	byggeriet.	Bestillerens	opgave	bliver	

herefter	at	overvære	projektet	og	sørge	for,	at	funktionskravene	overholdes	i	takt	med	at	

opgaverne	i	byggeriet	bliver	færdiggjort.	En	løbende	kontrol	af	projektet	vil	sikre	at	byggeriet,	

når	det	meldes	endeligt	færdig	og	klar	til	ibrugtagning,	ikke	har	elementer	der	ikke	

overholder	funktionskravene.	Det	er	dog	stadig	en	god	ide	at	lave	en	grundig	gennemgang	af	

projektet	til	sidst	for	at	være	helt	sikker	på,	at	det	overholder	alle	de	opstillede	funktionskrav.		

2.3.5	Drift	og	vedligeholdelse	

Bestilleren	bør	udarbejde	en	opfølgningsmodel	for	at	sikre	en	effektiv	og	systematisk	

opfølgning	af	de	opstillede	funktionskrav.	Ud	fra	opfølgningsmodellen	bliver	det	nu	

bestillerens	job	at	sikre,	at	de	først	aftalte	krav	til	drift	og	vedligeholdelse	også	overholdes	

samt	eventuelt	at	genforhandle	nogle	af	aftalerne,	hvis	det	vurderes	at	dette	er	nødvendigt	fx	

grundet	øget	forbrug	af	projektet	end	først	antaget.	Fra	OPP-selskabet	side	ville	man	typisk	i	
																																																								
32	Rapport:	OPP	–	en	organiseringsform	fuld	af	perspektiver,	af	Forening	for	statsautoriserede	
revisorer,	side	60	
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denne	fase	vurdere	om	det	kan	betale	sig	at	foretage	en	refinansiering.	Dette	vil	typisk	kunne	

betale	sig	da	risikoen	ved	et	OPP-projekt	er	størst	i	anlægsfasen	og	derfor	vil	der	kunne	

optages	et	billigere	lån	i	drifts-	og	vedligeholdelsesfasen.	Gevinsten	fra	en	eventuelt	

refinansiering	vil	blive	delt	jf.	den	kontrakt	der	er	indgået,	her	er	OPP-selskabets	andel	typisk	

højere,	da	det	har	påtaget	sig	en	større	risiko	end	bestilleren	i	denne	fase,	hvilket	der	skal	

kompenseres	for.		

2.3.6	Ophør	af	kontrakten	

Som	nævnt	i	fasen	forberedelse	af	udbuddet	overdrages	aktivet	typisk	ved	kontraktudløb	til	

en	forudbestemt	pris	i	aftalt	stand.	Der	er	derfor	vigtigt	at	der	foretages	en	grundig	

gennemgang	af	aktivet	for	at	sikre	at	standen	lever	op	til	den	indgåede	kontrakt.	Hvis	ikke	vil	

det	enten	skulle	udbedres	af	OPP-selskabet	eller	komme	til	udtryk	i	et	nedslag	i	

overdragelsesprisen33.	Hvis	aktivet	overdrages	efter	en	forudbestemt	pris	og	typisk	på	

baggrund	af	en	krydsende	option	betegnes	dette	som	scenarium	134.	Scenarium	1	og	2,	som	

begge	er	under	privat	finansiering	og	adskiller	sig	ved	deres	exitmodel.	Exitmodellen	fortæller	

hvor	ejerskabet	af	aktivet	ligger	efter	kontraktperiodens	ophør,	og	i	scenarium	2	har	den	

private	part	ejerskabet	efter	kontraktperiodens	ophør35.	Teoretisk	set,	kan	den	private	part	

godt	bibeholde	det	juridiske	ejerskab	over	aktivet	i	scenarium	1,	men	som	følge	af	den	

krydsende	option	vil	det	som	sagt	typisk	blive	overdraget	til	den	offentlige	part.	Det	sidste	

scenarium,	scenarium	3,	adskiller	sig	fra	de	andre	to	ved	finansieringstypen.	I	dette	scenarium	

overdrages	ejerskabet	af	aktivet	allerede	ved	ibrugtagningstidspunktet	mod	betaling,	hvilket	

betyder	at	den	offentlige	part	også	vil	være	ejer	af	aktivet	efter	kontraktens	ophør.	Om	

ejerskabet	i	sidste	ende	overdrages	til	den	ene	eller	anden	part,	og	om	det	er	afhængig	af	

krydsende	optioner,	er	selvfølgelig	altid	afhængigt	af,	hvordan	den	enkelte	OPP-kontrakt	er	

udformet.	Men	der	er	lagt	op	til,	at	der	typisk	opereres	inden	for	de	tre	nævnte	scenarier.	

Nedenfor	i	figur	3	er	scenarierne	illustreret.	

	

	
																																																								
33	Rapport:	OPP	–	en	organiseringsform	fuld	af	perspektiver,	af	Forening	for	statsautoriserede	
revisorer,	side	64	
34	Rapport:	Standardmodel	for	offentlig-private	partnerskaber	(OPP),	af	Konkurrence-	og	
Forbrugerstyrelsen,	side	35	
35	Rapport:	Standardmodel	for	offentlig-private	partnerskaber	(OPP),	af	Konkurrence-	og	
Forbrugerstyrelsen,	side	35	
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Figur	3	–	Oversigt	over	OPP-scenarier	

	
Kilde:	Rapport:	Standardmodel	for	offentlig-private	partnerskaber	(OPP),	af	Konkurrence-	og	

Forbrugerstyrelsen,	side	10	

	

Vi	vil	komme	nærmere	ind	på	de	forskellige	finansieringstyper	og	deres	betydning	i	afsnittet	

”Finansiering”.		

2.4	Teoretiske	fordele	og	ulemper	

I	de	følgende	afsnit	vil	vi	med	udgangspunkt	i	vores	indsamlede	empiri	analysere	OPP-

modellens	teoretiske	fordele	og	ulemper,	gennem	de	valgte	teoretiske	modeller.	Vi	vil	

derigennem	forsøge	at	redegøre	for	det	teoretiske	idegrundlag	bag	OPP-modellen.	

2.4.1	Risikodeling	

Et	af	hovedelementerne	i	OPP-modellen,	som	adskiller	sig	fra	andre	typer	af	modeller,	er	

risikodelingen.	Risikodelingen	består	i,	at	man	fordeler	de	forskellige	risikoelementer	til	de	

aktører	der	har	de	bedste	forudsætninger	for	at	håndtere	dem.		

	

Figur	4	–	Risikodeling	

	
Figur:	Offentlige-private	partnerskaber	og	totaløkonomi,	af	Forsikring	og	Pension,	side	29	
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Det	er	anerkendt	i	litteraturen,	at	risikodelingen	er	til	gavn	for	projektet	som	helhed	rent	

økonomisk36,	da	man	må	antage,	at	den	part,	som	bedst	kan	håndtere	risikoen,	alt	andet	lige	

vil	prissætte	risikoen	lavest37.	Desto	lavere	risikoen	bliver	prissat,	desto	billigere	bliver	det	

overordnede	projekt.	Dette	afhænger	dog	selvfølgelig	af	den	private	og	offentlige	aktørs	

uafhængige	prisfastsættelse	af	risiko,	og	deres	villighed	til	at	påtage	sig	risiko,	altså	hvor	

risikoaverse	de	enkelte	aktører	er.	Typisk	vil	det	også	være	den	part,	som	påtager	sig	et	

risikoelement,	der	bedst	kan	påvirke	om	på	eventuelle	hændelser,	relateret	til	risikoen,	

indtræffer38.	Dette	skyldes	jo	selvfølgelig,	at	hvis	man	til	en	hvis	grad	har	kontrol	over	om	en	

hændelse	indtræffer,	må	man	givet	vis	også	have	bedre	og	billigere	forudsætninger	for	at	

modstå	netop	denne	hændelse39.	Risikodelingen	kan	have	en	stor	indflydelse	på	OPP-

projektets	økonomi	og	være	stærkt	medvirkende	til,	om	projektet	bliver	en	succes	eller	ej,	da	

det	blandt	andet	er	med	til	at	skabe	de	nødvendige	rammer	i	projektet	for	at	opnå	

totaløkonomiske	fordele40.	For	at	få	et	bedre	overblik	over	de	risici,	der	er	forbundet	med	et	

OPP-projekt,	vil	vi	starte	med	at	kigge	på	de	forskellige	typer	af	risici.		

	

Inden	for	EU	opereres	der	typisk	overodnet	med	tre	typer	af	risici41:	

	

• Anlægsrisici	(Construction	risk)	

• Efterspørgselsrisici	(Demand	risk)	

• Tilgængelighedsrisici	(Availability	risk)	

	

Anlægsrisici	vedrører	selvsagt	de	risici	der	er	forbundet	med	opførelse	af	selve	anlægget,	

herunder	risici	vedrørende	selve	anlægsbudgettet,	anlæggets	kvalitet,	deadline	for	opførsel,	

uforudsete	omkostninger,	aftaler	med	underleverandører	osv.	Typisk	bærer	den	private	part	i	

OPP-projektet	anlægsrisikoen,	da	de	bedste	forudsætninger	for	håndtering	af	den	type	risici	

netop	ligger	hos	den	private	aktør.	
																																																								
36	Rapport:	Offentlige-private	partnerskaber	og	totaløkonomi,	af	Forsikring	og	Pension,	side	17	
37	Rapport:	Offentlige-private	partnerskaber	(OPP),	af	Ole	Helby	Petersen,	KORA,	side	5	
38	Rapport:	Standardmodel	for	offentlig-private	partnerskaber	(OPP),	af	Konkurrence-	og	
Forbrugerstyrelsen,	side	40		
39	Rapport:	Økonomisk	fordelagtighed	ved	offentlig-private	partnerskaber,	af	Kromann	Reumert,	side	
16	
40	Rapport:	Erfaringer	fra	de	danske	OPP-projekter,	af	Konkurrence-	og	Forbrugerstyrelsen,	side	19	
41	Rapport:	Offentlige-private	partnerskaber	(OPP),	af	Ole	Helby	Petersen,	KORA,	side	13	
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Efterspørgselsrisici	omhandler	de	risici,	der	er	forbundet	med	efterspørgslen	på	anlæggets	

funktion,	alt	efter	hvad	det	måtte	være,	efter	ibrugtagningstidspunktet.	Den	offentlige	aktør	

vil	typisk	indgå	i	et	OPP-projekt	med	en	forestilling	om,	hvordan	projektet	efterfølgende	skal	

benyttes,	således	at	det	tjener	det	formål	som	det	var	tilsigtet.	Hvis	anlægget	fx	er	et	

plejehjem,	er	det	selvfølgelig	væsentligt,	at	der	efter	anlæggets	ibrugtagning	er	en	

tilstrækkelig	efterspørgsel	efter	plejehjemspladser,	således	at	der	opnås	maksimal	nytte	af	

anlægget.	I	og	med	at	den	offentlige	part	er	bestilleren,	er	det	også	den	part	der	har	nogle	

forestillinger	om	selve	efterspørgslen,	hvorfor	det	typisk	også	er	den	offentlige	aktør	der	

bærer	efterspørgselsrisikoen42.	Betalingsmekanismen	vil	også	typisk	være	tilrettelagt	således,	

at	den	offentlige	part	betaler	et	fast	beløb	til	den	private	part,	uafhængigt	af	variationen	i	

efterspørgslen.		

	

Tilgængelighedsrisici	henviser	til	den	efterfølgende	drift	af	selve	anlægget,	herunder	

vedligeholdelse,	ledelse	og	performance43.	Som	regel	vil	selve	vedligeholdelsen	af	anlægget	

være	den	private	aktørs	ansvar,	da	den	efterfølgende	vedligeholdelse	af	et	aktiv	har	meget	at	

gøre	med,	hvordan	anlægget	er	blevet	opført,	hvilket	netop	er	en	af	grundtankerne	i	OPP-

modellen.	Omvendt	kan	performance	og	ledelse	godt	være	den	offentlige	aktørs	ansvar,	alt	

afhængig	af	anlæggets	karakter	og	den	opstillede	betalingsstruktur.	

	

Et	af	de	elementer	der	gør	risikodelingen	i	et	OPP-projekt	meget	kompliceret	er,	at	projektet	

strækker	sig	over	så	mange	år.	Som	vi	tidligere	har	beskrevet	strækker	det	sig	typisk	over	25-

30	år,	hvorfor	der	blandt	andet	må	antages	at	forekomme	begrænset	rationalitet,	som	

medfører	at	det	fx	kan	være	vanskeligt	for	den	offentlige	aktør	at	forudsige	efterspørgslen	på	

en	given	ydelse	om	25	år,	eller	det	kan	være	nærmest	umuligt	at	tage	nøjagtig	højde	for	

uforudsete	omkostninger	relateret	til	vedligeholdelsen	over	de	næste	mange	år.	Disse	forhold	

bevirker	at	risikodelingen	er	et	yderst	vigtigt	element,	både	for	projektet	som	helhed,	men	

også	isoleret	set	for	henholdsvis	den	private	og	offentlige	aktør.	Når	risikodelingen	foretages	i	

forbindelse	med	udbuddet,	kan	man	sige	at	den	offentlige	part	står	med	valget	om	hvorvidt	de	

																																																								
42	Rapport:	Økonomisk	fordelagtighed	ved	offentlig-private	partnerskaber,	af	Kromann	Reumert,	side	
17	
43	Rapport:	Offentlige-private	partnerskaber	(OPP),	af	Ole	Helby	Petersen,	KORA,	side	13	
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selv	vil	påtage	sig	diverse	risici,	eller	om	de	groft	sagt	skal	betale	den	private	part	for	det44.	

Den	offentlige	part	skal	selvfølgelig	have	i	tankerne,	at	den	private	part	selvfølgelig	vil	kræve	

en	risikopræmie	for	at	påtage	sig	en	given	risiko,	hvilket	er	hvorfor	den	enkelte	aktørs	

prisfastsætning	af	risikoelementet	er	yderst	vigtig.	Det	er	netop	denne	prisfastsættelse	der	

kommer	til	at	influere	på	hele	OPP-projektets	økonomiske	fordelagtighed.	

	

Selve	risikodelingen,	som	skal	være	en	del	af	kontraktudarbejdelse	og	det	forarbejde,	der	

hører	med	i	form	af	diverse	undersøgelser	og	analyser,	vil	ifølge	

transaktionsomkostningsteorien	medføre	en	masse	ex-ante	omkostninger,	som	er	med	til	at	

gøre	projektet	dyrere	i	sin	helhed.	De	ex-ante	transaktionsomkostninger	fremkommer	blandt	

andet	som	følge	af	det	høje	detaljekrav	der	opstår	i	udarbejdelsen	af	OPP-kontrakten	som	

følge	af	risikodelingen	mellem	de	involverede	aktører.	Man	kunne	overveje,	hvorvidt	

nødvendigheden	af	en	detaljeret	OPP-kontrakt	eksisterer,	men	som	følge	af	principal-agent-

teorien	må	vi	antage,	at	de	enkelte	aktører	så	vidt	muligt	handler	ud	fra	egne	interesser	og	for	

at	maksimere	egen	nytte,	hvilket	ifølge	transaktionsomkostningsteorien	kan	medføre	

opportunistisk	adfærd.	På	baggrund	af	disse	antagelser	er	det	derfor	nødvendigt,	at	være	

meget	detaljeret	omkring	kontraktens	elementer,	herunder	risikodelingen	og	opgavedelingen,	

for	netop	at	imødekomme	ugunstige	forhold	for	den	ene	eller	anden	part,	som	følge	af	

opportunistisk	adfærd	eller	asymmetrisk	information.	Samtidig	kan	der	ses	en	direkte	

variation	mellem	de	ex-ante	og	ex-post	transaktionsomkostninger,	idet	der	kan	argumenteres	

for,	at	de	ex-post	transaktionsomkostninger,	i	form	af	kontrol	og	overvågning	af	om	de	

kontraktuelle	forhold	overholdes,	minimeres	som	følge	af	en	detaljeret	risikodeling.	I	praksis	

vil	man	typisk	forsøge	at	imødekomme	disse	problemstillinger,	ved	at	opliste	samtlige	

potentielle	risici	som	OPP-projektet	indeholder,	for	herefter	at	beslutte	om	det	er	den	private	

eller	offentlige	aktør	der	skal	påtage	sig	risikoelementet45.	

	

Som	sagt	er	risikodelingen	et	væsentligt	og	transaktionsomkostningstungt	element,	som	kan	

have	store	konsekvenser	for	hele	projektets	økonomiske	fordelagtighed.	Alt	andet	lige	

anbefales	det	at	risikoen	håndeters	af	den	part,	der	har	de	bedste	forudsætninger	for	at	

																																																								
44	Rapport:	Rapport	fra	Arbejdsgruppen	vedr.	OPP,	af	Sund	og	Bælt,	side	18	
45	Rapport:	Standardmodel	for	offentlig-private	partnerskaber	(OPP),	af	Konkurrence-	og	
Forbrugerstyrelsen,	side	41	
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håndtere	det	bedst	og	billigst46	for	hele	tiden	at	benytte	den	laveste	prisfastsættelse	af	

risikoelementerne.	Det	anbefales	ligeledes,	at	den	private	aktør	kun	påtager	sig	de	

risikoelementer,	som	den	har	mulighed	for	at	påvirke,	da	risikopræmien	herfor	ellers	vil	blive	

for	høj47.	

2.4.2	Totaløkonomi	

Ved	benyttelse	af	OPP-modellen	er	det	væsentligt	og	nødvendigt,	at	en	totaløkonomisk	tilgang	

til	projektet	indgår	i	relevant	omfang48.	Ifølge	bekendtgørelsen	om	kvalitet,	OPP	og	

totaløkonomi	i	offentligt	byggeri,	forstås	totaløkonomi	som	”…	samspillet	mellem	

byggeudgifter	og	driftsøkonomi,	med	henblik	på	at	opnå	det	optimale	forhold	og	en	samlet	

reduktion	i	byggeudgiften	og	driftsøkonomien,	uden	at	der	slækkes	på	kravet	om	god	kvalitet	i	

byggeriet…”49.	Med	andre	ord	skal	modellens	totaløkonomiske	forhold	sikre	optimal	kvalitet	

for	pengene.	Ydermere	er	det	jf.	bekendtgørelsen	ligeledes	et	krav,	at	”Egentlige	

totaløkonomiske	beregninger	skal	indgå	i	totaløkonomiske	vurderinger,	der	foretages	ved	

byggearbejder…”50,	hvorfor	netop	totaløkonomien	også	er	et	væsentligt	aspekt	i	vurdering	af	

OPP-projekter.	

	

Når	den	private	aktør	varetager	flere	af	OPP-projektets	faser,	giver	det	bedre	mulighed	for	at	

betragte	hele	projektets	økonomi	på	en	gang	og	derigennem	være	i	stand	til	at	prioritere	

projektet	som	en	helhed	og	ikke	de	enkelte	faser	isoleret	set.	I	og	med	at	den	private	aktør	

ikke	blot	bidrager	med	opførelsen	af	anlægget	men	også	står	for	videre	drift	og	

vedligeholdelse,	som	følge	af	risikodelingen,	har	de	et	incitament	til	at	anlægget	opføres	i	den	

bedste	kvalitet	for	pengene,	da	et	anlæg	opført	i	ringe	kvalitet,	alt	andet	lige,	vil	kræve	mere	

vedligeholdelse.	Den	private	aktør	har	altså	på	den	måde	mulighed	for	at	opveje	kvaliteten	

mod	budgettet	og	på	den	måde	skabe	mest	værdi	for	pengene.	Det	er	blandt	andet	denne	

kobling	mellem	opførelse	af	anlægget	og	drift/vedligeholdelse	der	gør	OPP-modellen	stærk,	

og	netop	skaber	incitamentsforenelighed	hvis	man	anskuer	det	relationelle	forhold	mellem	

																																																								
46	Rapport:	Standardmodel	for	offentlig-private	partnerskaber	(OPP),	af	Konkurrence-	og	
Forbrugerstyrelsen,	side	41	
47	Rapport:	Standardmodel	for	offentlig-private	partnerskaber	(OPP),	af	Konkurrence-	og	
Forbrugerstyrelsen,	side	42	
48	BEK	1179	af	04/10/2013	§3	
49	BEK	1179	af	04/10/2013	§3,	stk.	2	
50	BEK	1179	af	04/10/2013	§4	
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OPP-projektets	aktører	gennem	principal-agent-teorien.	Idet	et	OPP-projekt	typisk	strækker	

sig	over	en	længere	årrække	år,	er	det	væsentlig	for	den	private	aktør	at	sikre	totaløkonomien	

i	projektet	bedst	muligt51.	Dette	incitament	for	totaløkonomisk	optimering	skabes	netop	

gennem	den	risikodeling	der	foretages,	i	og	med	at	den	private	aktør	nu	bærer	risikoen	for	

både	anlægget	samt	den	videre	drift	og	vedligeholdelse52.	

	

Den	totaløkonomiske	tilgang	fremmer	ydermere	den	private	aktørs	incitament	til	at	bidrage	

med	innovative	løsninger,	som	kan	være	økonomisk	fordelagtige	på	sigt.	I	en	rapport	

udarbejdet	tilbage	i	2012	mente	den	offentlige	aktør	i	9	ud	af	14	tilfælde,	at	der	var	én	eller	

flere	innovative	løsninger	i	OPP-projektet53.	Der	er	med	OPP-modellen	mulighed	for	at	tænke	

den	videre	drift	og	vedligeholdelse	ind	i	selve	opførelsesfasen	for	på	sigt	at	skabe	et	mere	

lønsomt	projekt	–	ikke	kun	som	helhed	men	også	for	de	enkelte	aktører.	Det	er	nemlig	med	

grundantagelsen	om,	at	aktører	handler	for	at	maksimere	egen	nytte,	der	bidrager	til	teorien	

om,	at	OPP-modellen,	ved	at	tænke	fx	vedligeholdelse	ind	i	anlægsfasen,	kan	optimere	

projektets	totaløkonomi	og	give	mere	kvalitet	for	pengene54.	På	figuren	nedenfor	har	vi	

illustreret	den	totaløkonomiske	optimering	som	gør,	at	de	totale	omkostninger	i	projektet	på	

sigt	bliver	færre	gennem	brug	af	OPP-modellen.	Som	vist,	handler	det	om,	at	projektet,	ved	at	

have	færre	drifts-	og	vedligeholdelsesomkostninger	over	tid,	kan	opveje	de	væsentlig	højere	

omkostninger	i	fx	anlægsfasen,	som	følge	af	dyrere	og	mere	innovative	løsninger,	og	på	den	

måde	skabe	totaløkonomisk	fordelagtighed.		

	

	

	

	

	

	

	
																																																								
51	Rapport:	Standardmodel	for	offentlig-private	partnerskaber	(OPP),	af	Konkurrence-	og	
Forbrugerstyrelsen,	side	8	
52	Rapport:	Standardmodel	for	offentlig-private	partnerskaber	(OPP),	af	Konkurrence-	og	
Forbrugerstyrelsen,	side	28	
53	Rapport:	Erfaringer	fra	de	danske	OPP-projekter,	af	Konkurrence-	og	Forbrugerstyrelsen,	side	9	
54	Rapport:	OPP	–	en	organiseringsform	fuld	af	perspektiver,	af	Forening	for	statsautoriserede	
revisorer,	side	7	
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Figur	5	–	Illustration	af	omkostninger	i	henholdsvis	OPP-projekter	og	totalentreprise	

	
Kilde:	Egen	tilvirkning	

	

Som	sagt	giver	det	den	private	aktør	et	incitament	til	at	bidrage	med	lønsomme	løsninger,	

som	kommer	dem	selv	og	i	sidste	ende	hele	OPP-projektet	og	den	offentlige	aktør	til	gode55.	

Som	regel	vil	disse	forhold	dog	medvirke	til,	at	anlægsudgifterne	er	højere,	da	der	fx	benyttes	

bedre	materialer	og	dyrere	og	mere	innovative	løsninger.	Dette	skulle	dog	i	teorien	gerne	

opvejes	af	lavere	omkostninger	til	vedligeholdelse	og	drift,	da	den	private	aktør	ellers	ikke	

ville	implementere	de	dyrere	løsninger,	som	følge	af	antagelsen	om,	at	agenten	vil	maksimere	

egen	nytte.	Det	kan	dog	ikke	garanteres,	at	den	private	aktør	sikrer,	at	de	mest	lønsomme	

metoder	benyttes,	selvom	der	er	et	ønske	herom,	i	og	med	at	det	antages	at	der	forekommer	

begrænset	rationalitet.	Dette	forhold	kan	resultere	i,	at	den	private	aktør	møder	

begrænsninger	i	at	kunne	forudsige	relevante	hændelser	i	fremtiden,	og	derfor	ikke	vil	være	i	

stand	til	at	udarbejde	de	mest	lønsomme	og	innovative	løsninger.	Med	andre	ord,	så	vil	der	

altid	være	en	usikkerhed	i	optimering	af	totaløkonomien,	i	og	med	at	OPP-projektet	strækker	

sig	over	så	lang	en	årrække,	men	teoretisk	set	indeholder	modellen	de	nødvendige	

incitamentsstyrende	elementer,	som	er	grundlæggende	for	totaløkonomisk	optimering.		

	

I	OPP-kontraktens	detaljerede	udformning	vil	der	typisk	også	være	indarbejdet	økonomiske	

incitamenter	i	forhold	til	at	den	private	aktør	overholder	deadlines	samt	krav	om	kvalitet.	

Først	og	fremmest	starter	betalingen	fra	den	offentlige	aktør	til	den	private	aktør,	først	ved	

ibrugtagningstidspunktet,	hvilket	selvfølgelig	medvirker	til,	at	den	private	aktør	har	et	

																																																								
55	Rapport:	OPP	–	en	organiseringsform	fuld	af	perspektiver,	af	Forening	for	statsautoriserede	
revisorer.	Side	8	
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væsentligt	incitament	til	at	overholde	de	aftalte	tidsfrister56.	Det	samme	gælder	kravet	til	

kvaliteten	i	byggeriet	som	også	skal	overholdes	fra	den	private	aktørs	side	af.	Hvis	

funktionskravene,	herunder	krav	til	kvaliteten,	ikke	overholdes,	vil	det	typisk	medføre	en	

reduktion	i	de	løbende	enhedsbetalinger	fra	den	offentlige	aktør57,	hvilket	selvfølgelig	

fremmer	det	økonomiske	incitament.	I	forbindelse	med	kvaliteten	kan	anlæggets	

energiforbrug	også	betragtes	som	et	element	til	at	påvirke	den	private	aktørs	incitament	til	at	

bygge	et	energibesparende	anlæg,	da	den	private	aktør	oftest	hæfter	for	energiforbruget	både	

i	anlægs-	og	driftsfasen58.		

	

At	indbygge	disse	incitamentsstrukturer	i	OPP-kontrakten	og	samtidig	kontrollere	om	alle	

forhold	overholdes	er	dog	meget	transaktionsomkostningstungt,	i	og	med	at	detaljegraden	er	

så	høj,	og	der	foretages	meget	forarbejde	for	kunne	lave	specifikationerne	i	kontrakten.	Men	

de	er	samtidig	nødvendige	da	vi	antager	at	de	enkelte	aktører	agerer	selvisk,	da	OPP-selskabet	

overordnet	set	ønsker	at	øge	profitten,	mens	den	offentlige	aktør	har	et	ønske	om	at	

maksimere	velfærden59.	Groft	sagt	handler	det	altså	om,	hvorvidt	de	totaløkonomiske	fordele	

kan	opveje	de	mange	transaktionsomkostninger,	hvorfor	OPP-projekter	typisk	skal	være	af	en	

hvis	størrelse,	før	de	bliver	gennemført.	

2.4.3	Finansiering	

Der	er	overordnet	set	to	måder	hvorpå	et	OPP-projekt	kan	blive	finansieret.		

Finansieringstypen	er	afgørende	for	den	følgende	betalingsmekanisme,	som	igen	kan	have	

indflydelse	på	incitamentsstrukturerne	i	OPP-projektet.	Ydermere	er	det	væsentligt	at	den	

offentlige	part	laver	nogle	vurderinger	af,	hvordan	de	vil	have	projektet	finansieret,	da	

erfaringer	fra	udlandet	peger	i	retning	af,	at	den	ene	finansieringstype	gennemsnitligt	er	

dyrere	for	den	offentlige	aktør60.	Men	det	er	dog	ikke	så	lige	til	at	vurdere.	

	
																																																								
56	Rapport:	Standardmodel	for	offentlig-private	partnerskaber	(OPP),	af	Konkurrence-	og	
Forbrugerstyrelsen,	side	28	
57	Rapport:	Standardmodel	for	offentlig-private	partnerskaber	(OPP),	af	Konkurrence-	og	
Forbrugerstyrelsen,	side	28	
58	Rapport:	Standardmodel	for	offentlig-private	partnerskaber	(OPP),	af	Konkurrence-	og	
Forbrugerstyrelsen,	side	29	
59	Afhandling:	Hybrid	strukturering	af	danske	offentlige-private	partnerskaber,	af	Heidi	Sander	Løjmand	
og	Kristian	Kaltoft	Nielsen,	side	59	
60	Rapport:	Rapport	fra	Arbejdsgruppen	vedrørende	OPP,	af	Sund&Bælt,	side	6	
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De	to	måder	hvorpå	et	OPP-projekt	kan	finansieres	er	følgende:	

	

• OPP	med	privat	finansiering	

• OPP	med	offentlig	finansiering	

	

OPP	med	privat	finansiering	har	som	udgangspunkt	været	den	mest	anvendte61,	og	er	

grundlæggende	også	den	finansieringsform	der	var	tiltænkt	OPP-modellen.	Med	privat	

finansiering	står	den	private	part	for	alle	udgifterne	i	forbindelse	med	opførelse	samt	drift	og	

vedligeholdelse	af	anlægget	og	bliver	så	modsvaret	med	en	løbende	enhedsbetaling	fra	den	

offentlige	aktør,	typisk	efter	ibrugtagningstidspunktet.		

	

OPP	med	offentlig	finansiering	har	dog	de	seneste	år	vundet	ind	som	finansieringsform.	

Typisk	indebærer	det,	at	den	offentlige	aktør	betaler	anlægsværdien	til	den	private	aktør	ved	

ibrugtagningstidspunktet,	mens	den	private	part	stiller	en	garanti	i	driftsperioden.	Det	kan	fx	

være	en	bankgaranti62.	

	

Som	sagt	har	valget	af	finansieringsform	indflydelse	på	incitamentsstrukturen	i	OPP-

projektet.	Selve	strukturen,	herunder	hvilke	mekanismer	der	spiller	ind,	er	principielt	de	

samme	under	de	to	forskellige	finansieringsformer,	men	kraften	eller	størrelsen	er	ikke	den	

samme63.	I	og	med	at	risikodelingen	i	og	for	sig	er	ens	under	de	to	finansieringsformer,	er	det	

kun	størrelsen	på	de	økonomiske	incitamenter,	der	er	forskellig,	da	der	er	forskel	på	

størrelsen	af	de	løbende	enhedsbetalinger	efter	ibrugtagningstidspunktet.	Ved	OPP	med	

offentlig	finansiering,	betaler	den	offentlige	part	som	sagt	anlægssummen	ved	

ibrugtagningstidspunktet,	hvilket	betyder	at	de	efterfølgende	enhedsbetalinger,	som	blandt	

andet	dækker	over	drift	og	vedligeholdelse,	er	væsentlig	lavere.	Men	andre	ord	har	den	

offentlige	part	større	udgifter	lige	ved	ibrugtagningstidspunktet	men	væsentligt	lavere	

løbende	udgifter.	Dette	forhold	svækker	de	økonomiske	incitamenter	for	den	private	part,	

																																																								
61	Rapport:	Offentlige-private	partnerskaber	(OPP),	af	Ole	Helby	Petersen,	KORA,	side	16	
62	Rapport:	Offentlige-private	partnerskaber	(OPP),	af	Ole	Helby	Petersen,	KORA,	side	17	
63	Rapport:	Standardmodel	for	offentlig-private	partnerskaber	(OPP),	af	Konkurrence-	og	
Forbrugerstyrelsen,	side	30	
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eftersom	risikoen	er	mindre	i	og	med	at	anlægget	allerede	er	overdraget	til	den	offentlige	

aktør.	Forskellen	i	betalingsmekanismen	er	illustreret	herunder.	

	

Figur	6	–	Illustration	af	omfang	af	betalinger	i	OPP	med	henholdsvis	privat	og	offentlig	finansiering	

	

	
Kilde:	Standardmodel	for	offentlig-private	partnerskaber	(OPP),	af	Konkurrence-	og	

Forbrugerstyrelsen,	side	30	

	

Denne	forskel	i	størrelsen	på	de	økonomiske	incitamenter	er	altså	afgørende	for	hvilken	

finansieringsmodel	den	offentlige	aktør	skal	vælge.	I	valget	bør	de	være	bevidste	om,	at	en	

svækkelse	af	de	økonomiske	incitamenter	for	den	private	aktør	går	ud	over	de	

totaløkonomiske	fordele.	Hertil	bør	det	overvejes,	om	tabet	i	de	totaløkonomiske	fordele	kan	

opvejes	at	de	formodede	lavere	finansieringsomkostninger,	som	kan	opnås	gennem	offentlig	

låntagning.	Det	må	nemlig	alt	andet	lige	antages,	at	den	finansieringsrente	den	offentlige	part	

skal	betale	som	følge	af	privat	finansiering	er	højere	end	den	lånerente	de	ville	kunne	få	ved	

offentlig	låntagning64.	Der	kan	altså	argumenteres	for,	at	der	gives	afkald	på	totaløkonomiske	

fordele	som	følge	af	en	lavere	finansieringsrente	ved	brug	af	offentlige	finansiering.	Det	kan	

dog	være	yderst	kompliceret	at	opgøre	effekten	på	den	totaløkonomiske	optimering	og	

nærmere	præcisere	hvad	det	har	af	betydning	for	projektet	på	lang	sigt.	

	

																																																								
64	Rapport:	OPP	–	en	organiseringsform	fuld	af	perspektiver,	af	Forening	for	statsautoriserede	
revisorer,	Side	27	
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Det	er	dog	ikke	blot	ovenstående	afvejning	der	bør	vurderes	når	der	vælges	en	

finansieringsmodel.	Det	er	nemlig	ikke	uden	grund,	at	den	private	aktør	kræver	en	større	

kompensation	end	hvad	den	offentlige	aktør	kan	forvente	gennem	låntagning.	Der	peges	på,	at	

denne	meromkostning,	som	opstår	som	følge	af	privat	finansiering,	kan	opdeles	i	to	typer	af	

præmier,	nemlig	en	likviditetspræmie	og	en	risikopræmie65.	

	

Likviditetspræmien	er	et	udtryk	for	den	kompensation	den	private	investor	kræver	for	at	

investeringen	er	langt	mere	illikvid,	end	hvis	der	fx	var	investeret	i	børsnoterede	aktier.	Da	

der	typisk	er	tale	om	investering	i	infrastruktur	eller	offentlige	bygninger,	kan	man	ikke	

forvente	at	det	er	aktiver	der	umiddelbart	kan	afsættes,	hvorfor	der	kræves	en	præmie	for	at	

”fastfryse”	sine	likvider	fra	den	private	aktørs	side	af.	

	

Risikopræmien	vedrører	selvsagt	den	merrisiko,	som	den	private	investor	påtager	sig,	hvorfor	

det	også	har	en	indvirkning	på	størrelsen	af	det	økonomiske	incitament.	Ved	at	benytte	OPP	

med	offentlig	finansiering,	påtager	den	offentlige	aktør	sig	også	en	større	del	af	risikoen,	i	og	

med	at	aktivet	bliver	overdraget	allerede	ved	ibrugtagningstidspunktet,	som	der	er	beskrevet	

i	scenarium	3.	

	

Med	disse	forhold	in	mente,	kan	der	argumenteres	for,	at	valget	af	finansieringstype	også	

munder	ud	i,	hvordan	den	offentlige	aktør	selv	prissætter	disse	præmier,	og	om	risikoen	er	

værd	at	betale	sig	fra.	Hvis	den	offentlige	aktør	vurderer,	at	præmierne	og	dermed	

meromkostningerne	er	for	store	i	forhold	til	hvad	der	opnås,	peger	det	i	retning	af,	at	der	bør	

vælges	offentlig	finansiering.	Det	skal	dog	hele	tiden	haves	in	mente,	at	denne	

finansieringstype	ligeledes	svækker	de	økonomiske	incitamenter	til	at	lave	totaløkonomiske	

og	innovative	løsninger66.	

2.5	Delkonklusion	

Vi	vil	i	følgende	afsnit,	besvare	undersøgelsesspørgsmål	et	på	baggrund	af	de	redegørelser	og	

analyser	der	er	foretaget.	Vi	vil	som	sagt	kigge	på	teorien	bag	OPP	og	forsøge	at	konkludere	

																																																								
65	Rapport:	Rapport	fra	Arbejdsgruppen	vedrørende	OPP,	af	Sund&Bælt,	side	5	
66	Rapport:	Standardmodel	for	offentlig-private	partnerskaber	(OPP),	af	Konkurrence-	og	
Forbrugerstyrelsen,	side	27	
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hvilke	kerneelementer	der	udgør	selve	OPP-modellen,	og	hvordan	den	adskiller	sig	fra	andre	

brugte	alternativer.	

	

Når	vi	overodnet	set	skal	vurdere	modellens	fordele	og	ulemper,	er	det	nødvendigt	at	betragte	

hele	modellen	og	dens	indbyggede	mekanismer	og	se	dem	i	forhold	til	mere	almindelige	

alternativer	som	fx	totalentreprise	og	driftspartnerskab,	som	er	illustreret	i	figuren	i	afsnittet	

”Definition	af	OPP-modellen”.	Som	nævnt	kan	OPP-modellen	ses	som	en	sammentænkning	af	

flere	kendte	organiseringsformer.	OPP-modellen	kan	ses	som	en	sammenslutning	af	fx	

totalentreprise	eller	partnering,	med	samlet	udbud	eller	driftspartnerskab,	som	alle	er	

organiseringsformer	der	også	sammentænker	flere	af	de	fem	grundlæggende	elementer.	Og	

ved	at	sammentænke	disse	organiseringsformer	til	en	enkelt	model,	med	tilknyttet	

finansiering,	vil	man	teoretisk	set	kunne	få	gavn	af	de	fordele	de	enkelte	organiseringsformer	

bidrager	med.	

	

Et	kerneelement	i	OPP-modellen	er	mængden	af	forarbejde	ved	udarbejdelsen	af	en	detaljeret	

OPP-kontrakt,	som	evner	at	rumme	de	mange	funktionskrav	der	vil	være	til	byggeriet,	for	jo	

klarere	og	flere	funktionskrav	der	er	til	byggeriet,	jo	mindre	risici	er	der	for	at	byggeriet	ikke	

lever	op	til	forventninger,	og	i	så	fald	ved	man	hvem	der	har	ansvaret.	For	netop	i	OPP-

modellen	er	det	et	centralt	element	at	få	lavet	en	tydelig	risikodeling	mellem	de	to	

overordnede	aktører,	da	projektet	typisk	er	omfangsrigt	og	strækker	sig	over	en	lang	periode.	

Risikodelingen	skal	som	sagt	sikre,	at	man	i	alle	projektets	faser	ved	hvem	der	bærer	de	

enkelte	risikoelementer,	og	at	det	bæres	at	den	aktør	der	bedst	og	billigst	kan	håndtere	

risikoen	og	påvirke	begivenheder,	der	påvirker	risikoen,	for	på	den	måde	at	få	den	laveste	

prisfastsætning	af	risikopræmien	til	hele	OPP-projektets	samlede	fordel.	Alt	andet	lige	vil	den	

risiko	som	overføres	til	den	private	dog	skulle	modsvares	af	en	risikopræmie,	som	den	

offentlige	part	skal	betale,	hvorfor	det	er	væsentligt	at	den	private	aktør	prisfastsætter	

risikoelementet	lavere	end	den	offentlige	part.		

	

Selve	den	praktiske	del	af	risikodelingen	er	dog	et	yderst	transaktionsomkostningstungt	

element,	da	det	som	sagt	kræver	en	høj	detaljeringsgrad	og	et	grundigt	forarbejde,	samt	

efterfølgende	ajourføring	med,	at	kontraktens	–	og	dermed	risikodelingens	–	elementer	

overholdelses.	Denne	detaljeringsgrad	og	efterfølgende	overvågning	er	dog	nødvendig	med	
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den	antagelse	om,	at	de	enkelte	aktører	handler	for	at	maksimere	sin	egen	økonomiske	nytte,	

hvorfor	det	er	væsentligt,	at	man	gennem	risikodelingen	opnår	incitamentsforenelighed.	Det	

er	derfor	samtidig	også	nødvendigt	at	overveje	hvorvidt	disse	meromkostninger,	som	følge	af	

en	detaljeret	risikodeling	samt	den	risikopræmie	den	private	part	vil	kræve	for	at	påtage	sig	

risikoelementer,	kan	opvejes	af	modellens	fordele	over	tid.	I	den	forbindelse	er	det	også	

væsentligt	at	påpege,	at	OPP-modellen	som	udgangspunkt	er	forbundet	med	højere	

finansieringsomkostninger,	alt	efter	finansieringstypen	og	betalingsstrukturen,	da	den	

offentlige	aktør	som	udgangspunkt	betaler	en	højere	finansieringsrente	ved	at	få	den	private	

part	til	at	finansiere	OPP-anlægget,	end	hvis	anlægget	blev	finansieret	gennem	offentlig	

låntagning.	Disse	samlede	meromkostninger	bør	teoretisk	set	blive	opvejet	af	de	

totaløkonomiske	fordele	der	kan	opnås	på	sigt,	således	at	projektet	giver	mere	værdi	for	

pengene.	

	

Det	er	gennem	risikodelingen,	i	samspil	med	finansieringstypen,	herunder	den	opstillede	

betalingsstruktur,	at	man	påvirker	de	enkelte	aktørers	økonomiske	incitamenter	for	netop	at	

opnå	totaløkonomiske	fordele.	Totaløkonomi	som	bekendtgørelsen	om	kvalitet,	OPP	og	

totaløkonomi	i	offentligt	byggeri	beskriver	det,	og	som	må	siges	at	være	en	af	OPP-modellens	

stærkeste	karaktertræk	sikrer,	at	aktørerne	har	et	fælles	mål	med	projektet	og	at	

slutproduktet	består	af	den	bedste	kvalitet	for	pengene.	Samtidig	skal	det	totaløkonomiske	

perspektiv	bidrage	med	innovative	løsninger,	som	kan	være	lønsomme	på	sigt,	hvilket	er	til	

gavn	for	projektets	økonomi	som	helhed.	Denne	tidshorisont	er	også	væsentlig	når	det	skal	

vurderes	hvorvidt	et	projekt	bedst	udarbejdes	som	et	OPP,	i	og	med	at	det	kræver	en	hvis	

størrelse	og	en	hvis	årrække,	før	end	projektet	som	helhed	vil	få	gavn	af	de	totaløkonomiske	

fordele,	som	OPP-modellen	teoretisk	set	indeholder.	På	baggrund	af	kilder	anslås	projektet	at	

skulle	have	en	værdi	af	ca.	100	mio.	kr.	eller	mere	og	strække	sig	over	25-30	år,	før	end	

meromkostningerne	kan	opvejes	af	modellens	fordele.		

	

Som	sagt	ligger	den	store	forskel	i	OPP-modellen	set	i	forhold	til	andre	alternativer	i,	at	man	

ser	hele	projektet	under	en	samlet	enhed,	hvor	alternativerne,	som	illustreret	i	figuren	

nedenfor,	er	delelementer	i	organiseringen	af	OPP-modellen.	Disse	forhold	betyder,	at	når	vi	

skal	analysere	modellens	fordele	og	ulemper	i	forhold	til	almindelige	alternativer,	skal	vi	

kigge	på	betydningen	af	sammentænkningen	af	de	enkelte	elementer,	og	hovedsageligt	det	
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totaløkonomiske	perspektiv,	som	primært	opnås	gennem	en	deltaljeret	OPP-kontrakt	med	

præcise	og	klare	funktionskrav	og	risikodelingselementer	samt	finansieringstypen,	herunder	

betalingsstrukturen,	da	det	overordnet	set	er	disse	elementer,	der	påvirker	aktørernes	

incitamenter.	

	

Figur	7	–	Risici	i	OPP-projekter	og	i	traditionelt	organiserede	bygge-	og	anlægsprojekter	

	
Kilde:	Økonomisk	fordelagtighed	ved	offentlig-private	partnerskaber,	af	Kromann	Reumert,	side	16	

	

Gennem	andre	organiseringsstrukturer	opnår	man	som	udgangspunkt	ikke	den	samme	

incitamentsforenelighed	som	i	et	OPP-projekt,	hvor	man	gennem	et	kontraktuelt	forhold	

forsøger	at	udspecificere	den	offentlige	parts	(principalen)	forventninger	til	den	private	

leverandør	(agenten),	og	samtidig	fordele	risikoen	ligeligt.	Hvis	et	projekt	fx	deles	op	i	en	

totalentreprise	og	et	driftspartnerskab,	vil	man	som	sagt	ikke	påvirke	aktørernes	økonomiske	

incitamenter	i	samme	grad,	eftersom	de	ikke	påtager	sig	de	samme	risikoelementer.	Derfor	

opnår	man	ikke	den	samme	grad	af	totaløkonomisk	optimering,	netop	da	aktørerne	vil	

forsøge	at	optimere	sin	egen	økonomiske	nytte,	og	at	de	ikke	er	i	forenelighed	med	hele	

projektets	økonomiske	optimum.	Til	gengæld	vil	man	ved	benyttelse	af	andre	alternativer	

kunne	mindske	de	meromkostninger,	som	alt	andet	lige	er	forbundet	med	OPP-modellen.	Når	

alt	kommer	til	alt	er	det	derfor	yderst	vigtigt,	at	den	offentlige	part	vurderer,	hvorvidt	et	

forestående	projekt	har	det	omfang	og	den	tidshorisont,	som	ville	kunne	gøre	det	velegnet	

som	OPP-projekt.	
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3.	Den	regnskabsmæssige	behandling	af	OPP	

I	de	følgende	afsnit	vil	vi	gennemgå	den	regnskabsmæssige	behandling	af	OPP-projekter	for	et	

OPP-selskab.	Grundet	at	et	OPP-projekt,	som	tidligere	beskrevet,	er	karakteriseret	ved	at	være	

et	projekt	som	har	en	høj	værdi	og	en	lang	kontraktperiode	har	vi	valgt	at	fokusere	på	den	

regnskabsmæssige	behandling	for	en	klasse	C-	eller	D-virksomhed,	da	det	typisk	er	disse	

klasser	der	vil	indgå	i	OPP-projekter.	C-virksomheder	kan	enten	betegnes	som	mellemstore	

eller	store	selskaber	og	D-virksomheder	betegnes	som	børsnoterede	eller	statslige	

aktieselskaber.		

	

ÅRL	opdeler	virksomheder	i	4	regnskabsklasser	A,	B,	C	og	D	og	er	opbygget	så	en	virksomhed	

B	skal	opfylde	kravene	til	klasse	A	og	B,	og	en	klasse	C	skal	opfylde	kravene	for	klasse	A,	B	og	

C.	Klassificeringen	af	virksomhederne	afhænger	jf.	ÅRL	§	7	af	parametrene	balancesum,	

nettoomsætning	og	det	gennemsnitlige	antal	heltidsbeskæftigede	på	balancetidspunktet.	

Klassificeringen	af	en	C-virksomhed	skal	derfor	selvfølgelig	ikke	overstige	kravene	for	en	C-

virksomhed	men	må	heller	ikke	have	parametre	som	falder	inden	for	klassificeringen	som	en	

B-virksomhed	hvorfor	vi	starter	med	klassifikationskravene	til	en	B-virksomhed.	

	

ÅRL	§	7	stk.	2.1	definerer	små	B-selskaber	som	værende:	Virksomheder,	som	i	to	på	hinanden	

følgende	regnskabsår	på	balancetidspunktet	ikke	overskrider	to	af	følgende	størrelser:	

a)	En	balancesum	på	44	mio.	kr.,	

b)	en	nettoomsætning	på	89	mio.	kr.	og	

c)	et	gennemsnitligt	antal	heltidsbeskæftigede	i	løbet	af	regnskabsåret	på	50.	

	

ÅRL	§	7	stk.	2.2	definerer	C-mellemstore	virksomheder:	Virksomheder,	der	ikke	er	små	

virksomheder	og	som	i	to	på	hinanden	følgende	regnskabsår	på	balancetidspunktet	ikke	

overskrider	to	af	følgende	størrelser:	

a)	En	balancesum	på	156	mio.	kr.,	

b)	en	nettoomsætning	på	313	mio.	kr.	og	

c)	et	gennemsnitligt	antal	heltidsbeskæftigede	i	løbet	af	regnskabsåret	på	250.	
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ÅRL	§	7	stk.	2.3	definerer	C-store	virksomheder:	Virksomheder,	der	ikke	er	små	eller	

mellemstore	virksomheder.	En	C-virksomhed	kan	jf.	ÅRL	§	137	frivilligt	vælge	hvorvidt	de	vil	

aflægge	regnskab	efter	Årsregnskabsloven	eller	om	de	vil	følge	et	højere	niveau	som	de	

internationale	regnskabsstandarder.	Hvis	de	først	har	valgt	at	benytte	de	internationale	

regnskabsstandarder,	skal	de	følge	alle	de	godkendte	standarder	konsekvent.	Afviger	de	

gældende	internationale	regnskabsstandarder	fra	reglerne	i	Årsregnskabsloven	skal	

virksomhederne	anvende	reglerne	fra	de	internationale	standarder.	Ligeledes	kan	

virksomheder	jf.	ÅRL	§	7,	stk.	6	vælge	at	følge	alle	eller	nogle	af	reglerne	for	en	højere	

regnskabsklasse	systematisk	og	konsekvent.	

	

Der	er	ingen	størrelseskrav	for	at	blive	klassificeret	som	en	D-virksomhed	men	afhænger	blot	

af	om	virksomheden	er	børsnoteret	eller	er	et	statslig	aktieselskab.	Virksomheder	

klassificeret	som	D-virksomheder	er	pålagt	at	aflægge	regnskab	efter	de	internationale	

standarder.	

	

Jo	højere	virksomhedsklasse	en	virksomhed	tilhører,	jo	flere	krav	er	der	til	virksomhedernes	

regnskabsaflæggelse.	Dette	kan	illustreres	som	nedestående	hvor	det	skal	forstås	at	hver	gang	

en	virksomhed	vokser	og	derved	ændrer	virksomhedsklasse,	så	bliver	der	pålagt	yderligere	

krav	til	deres	regnskabsbehandling	og	præsentation	af	det.	

	

Figur	8	–	Byggeklodsmodellen		

	
	

	

	

	

	

	

	

	

	

Kilde:	Årsregnskabsloven	-	Egen	tilvirkning	
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Selvom	det	derfor	ikke	er	et	krav	for	en	C-virksomhed	at	benytte	de	internationale	

regnskabsstandarder,	ses	det	at	mange	vælger	at	følge	disse	frivilligt,	da	det	anses	som	god	

regnskabspraksis	samtidig	med,	at	regnskaberne	bliver	sammenlignelige	på	et	internationalt	

niveau.		

	

Fælles	for	årsregnskabsloven,	den	danske	regnskabsvejledning	og	de	internationale	

regnskabsstandarder	er,	at	der	ikke	findes	nogen	specifikke	regler	til	den	regnskabsmæssige	

behandling	af	et	OPP-projekt,	hvilket	vil	sige,	at	OPP-selskaber	skal	følge	de	almindelige	regler	

for	indregning	og	måling,	som	er	gældende	i	det	enkelte	projekt.	

3.1	Årsregnskabsloven	

Ved	regnskabsmæssig	behandling	af	OPP-projektet	er	det	væsentligt	først	at	afgøre,	hvorvidt	

anlægget	kan	defineres	som	et	aktiv	hos	den	private	aktør.	Ifølge	årsregnskabslovens	bilag	1,	

c,	nr.	1	defineres	et	aktiv	som	”Ressourcer,	som	er	under	virksomhedens	kontrol	som	et	resultat	

af	tidligere	begivenheder,	og	hvorfra	fremtidige	økonomiske	fordele	forventes	at	tilflyde	

virksomheden”67.	Når	den	private	aktør	er	i	besiddelse	af	et	aktiv,	der	opfylder	førnævnte	

definition,	skal	det	”indregnes	i	balancen,	når	det	er	sandsynligt,	at	fremtidige	økonomiske	

fordele	vil	tilflyde	virksomheden	og	aktivets	værdi	kan	måles	pålideligt”68.	Generelt	når	den	

private	aktør	opfører	OPP-anlægget,	altså	før	ibrugtagningstidspunktet,	vil	ovenstående	

forhold	gøre	sig	gældende,	eftersom	at	aktivet	er	i	virksomhedens	kontrol	og	de	ser	det	som	

sandsynligt	at	aktivet	vil	bidrage	med	fremtidige	økonomiske	fordele.	Ved	første	indregning	

gælder	det,	at	aktivet	skal	indregnes	til	kostpris	jf.	ÅRL	§	36,	stk.	1.	Efter	første	indregning,	

skal	aktivet,	ligeledes	jf.	ÅRL	§	36,	stk.	1,	måles	til	kostpris.	

	

Hvorvidt	et	OPP-projekt	opfylder	ovenstående	aktivdefinition,	især	med	henblik	på	elementet	

omkring	at	aktivet	skal	være	i	virksomhedens	kontrol	efter	ibrugtagningstidspunktet,	vil	vi	

vende	tilbage	til,	da	det	er	relevant	for	den	videre	regnskabsmæssige	behandling	af	OPP-

anlægget	for	den	private	aktør	efter	ibrugtagningstidspunktet.	

	

																																																								
67	ÅRL	bilag	1,	c,	nr.	1	
68	ÅRL	§33,	stk.	1	
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Når	aktivet	i	et	OPP-projekt	opfylder	definitionen	for	et	aktiv,	skal	det	behandles	som	et	

anlægsaktiv,	primært	grundet	aktivets	lange	levetid.	Under	anlægsaktiver,	der	er	defineret	

som	”aktiver,	der	er	bestemt	til	vedvarende	eje	eller	brug	for	virksomheden”69,	er	der	følgende	

tre	typer,	som	er	afgørende	for,	hvor	aktivposten	placeres	i	regnskabet.	

	

• Immaterielle	anlægsaktiver		

• Materielle	anlægsaktiver	

• Finansielle	anlægsaktiver	

	

Ud	fra	ÅRL	bilag	2,	nr.	1,	kan	man	se	hvor	i	skemaregnskabet	de	forskellige	typer	af	

anlægsaktiver	skal	placeres.	Selvom	et	OPP-anlæg	under	selve	opførelsen	bliver	kategoriseret	

som	et	materielt	anlægsaktiv,	er	det	dog	nødvendigvis	ikke	gældende	efter	

ibrugtagningstidspunktet,	som	vi	vil	vende	tilbage	til.	

	

Der	kan	være	situationer	hvor	et	OPP-projekt	vil	blive	klassificeret	som	et	finansielt	

anlægsaktiv	som	derfor	skal	behandles	i	overensstemmelse	som	et	finansielt	aktiv.	Et	

finansielt	aktiv	skal	jf.	ÅRL	§	37	løbende	efter	første	måling	reguleres	til	dagsværdi.	Det	

fremgår	dog	af	stk.	2,	at	nogle	finansielle	aktiver	løbende	måles	til	amortiseret	kostpris.	Dette	

drejer	sig	fx	om	udlån	og	tilgodehavender	som	ikke	indgår	i	handelsbeholdningen	samt	øvrige	

finansielle	aktiver,	der	ikke	er	afledte	finansielle	instrumenter,	der	beholdes	til	udløb.		

	

Klassificeres	OPP-anlægget	som	værende	en	investeringsejendom	hvilket	eksempelvis	er	

tilfældet	i	enkelte	danske	OPP-projekter70,	skal	anlægget	efter	første	måling	reguleres	til	

dagsværdi	jf.	ÅRL	§	38.	

	

Som	sagt	indregnes	aktivet	til	kostpris.	Anlægsaktivers	kostpris	indeholder	jf.	ÅRL	§	40	alle	de	

omkostninger	der	er	foranlediget	af	anskaffelsen,	indtil	det	tidspunkt	hvor	aktivet	er	taget	i	

brug,	heriblandt	eventuelt	renter	i	forbindelse	med	finansiering	til	fremstilling	af	anlægget.	Da	

OPP-selskaber	oprettes	som	SPV-enheder	og	derved	kun	har	et	projekt	de	varetager,	vil	man	

																																																								
69	ÅRL	bilag	1,	c,	nr.	2	
70	Årsrapport:	Parkering	Århus	AS,	CVR.	32	76	43	39	Årsrapport	2015		side	11	og	SEB	OPP	AS,	CVR.	32	94	
41	75	Årsrapport	2012	side	7.		
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kunne	lægge	omkostningerne	fra	den	konkurrenceprægede	dialog	og	frem	til	ibrugtagningen	

under	kostprisen.	Inddrages	renten	skal	det	dog	angives	hvor	meget	renten	udgør.	

	

Efter	første	indregning	af	et	materielt	anlægsaktivet	til	kostpris,	kan	man	vælge	at	opskrive	til	

dagsværdien	jf.	ÅRL	§	41.	Vælges	der	at	opskrive	til	dagsværdien,	skal	det	gøres	direkte	på	

egenkapitalen.	Er	den	bogførte	kostpris	højere	end	genindvindingsværdien	skal	der	

nedskrives	til	denne	jf.	ÅRL	§	42.		

	

Jf.	ÅRL	§	43	skal	materielle	anlægsaktiver	afskrives	med	en	begrænset	brugstid	systematisk	

over	deres	brugstid	hvis	de	dog	ikke	løbende	bliver	opskrevet	til	deres	dagsværdi.	Dette	skal	

dog	jf.	ÅRL	§	43	stk.	2	gøres	efter	hensynstagen	til	aktivets	forventede	restværdi	efter	endt	

brugstid.		

	

Som	tidligere	nævnt,	kan	der	sås	tvivl	om	hvorvidt	et	OPP-anlæg	opfylder	aktivdefinitionen,	

efter	ibrugtagningstidspunktet,	hos	den	private	aktør.	Der	ligges	i	årsregnskabslovens	

definition	af	et	aktiv	vægt	på,	at	aktivet	er	under	virksomhedens	kontrol.	Dette	forhold	kan	

der	netop	i	OPP-projekter	argumenteres	for	der	ikke	er,	eftersom	at	den	primære	økonomiske	

rådighed	overdrages	ved	ibrugtagningstidspunktet	til	den	offentlige	part.	Samtidig	er	et	OPP-

projekt,	som	tidligere	beskrevet,	ofte	karakteriseret	ved,	at	bestilleren	af	projektet	betaler	en	

forudbestemt	ydelse	igennem	hele	kontraktperioden	til	OPP-Selskabet	netop	for	at	have	

rådigheden	over	anlægget.	Ydermere	er	der	ved	kontraktperiodens	udløb,	hvis	OPP-

kontrakten	følger	scenarium	1,	en	krydsende	option	som	gør	at	bestilleren	har	mulighed	for,	

at	få	aktivet	overdraget	til	en	forudbestemt	pris	hvis	de	ønsker	at	overtage	det,	samtidig	med	

at	de	er	forpligtet	til	at	overtage	anlægget	til	en	forudbestemt	pris	hvis	OPP-selskabet	ikke	

ønsker	at	beholde	aktivet.	Da	et	OPP-projekt	typisk	er	et	projekt	som	skal	overholde	nogle	

meget	specifikke	krav	stillet	fra	bestillerens	side	af,	vil	aktivet	som	regel	blive	overdraget	til	

bestilleren	efter	kontraktperiodens	ophør,	mod	en	forudbestemt	overgangssum.	Disse	forhold	

gør	tilsammen,	at	der	kan	argumenteres	for,	at	aktiv-definitionen	ikke	er	opfyldt,	og	der	i	

stedet	er	tale	om	leasing.	Der	findes	ikke	nogen	definitioner	på	leasing	i	årsregnskabsloven,	

men	der	henvises	i	ÅRL	§	137	i	stedet	til	at	benytte	de	internationale	regnskabsstandarder,	



	 44	af	91	

nærmere	bestemt	IAS	1771	eller	for	B-	og	C-klasse	virksomheder	regnskabsvejledningen	som	

gennemgår	den	regnskabsmæssige	behandling	af	et	leasingaktiv.	

	

Såfremt	OPP-projektet	bliver	vurderet	til	regnskabsmæssigt	at	skulle	behandles	som	en	

leasingaftale,	da	aktivet	ikke	overholder	aktivdefinitionen,	skal	det	herefter	afgøres	om	der	er	

tale	om	et	finansiel	eller	operationel	leasingaftale	da	disse	regnskabsmæssigt	behandles	

forskelligt.		

3.1.1	Klassificering	af	leasingaftalen	

Både	den	danske	regnskabsvejledning	og	de	internationale	regnskabsstandarder	opdeler	

leasing	i	to	typer,	finansiel	eller	operationel	leasing.	Netop	denne	klassificering	er	vigtig	da	de	

to	typer	af	leasingaftaler	regnskabsmæssigt	behandlet	forskelligt.	Det	kræves	ved	indgåelsen	

af	leasingaftalen	at	det	fastlægges	hvilken	type	leasing	der	er	tale	om72.	Vi	vil	i	følgende	afsnit	

redegøre	for	de	kriterier	en	leasingaftale	klassificeres	efter.	Kriterierne	for	klassificering	af	

leasingaftalen	er	ens	i	den	danske	regnskabsvejledning	og	de	internationale	

regnskabsstandarder,	men	vi	har	valgt	at	tage	udgangspunkt	i	de	internationale	

regnskabsstandarder,	nærmere	betegnet	IAS	17.	Denne	er	på	visse	punkter	mere	

fyldestgørende	end	hvad	den	danske	regnskabsvejledning	er,	efter	Regnskabsvejledningen	1-

22	blev	erstattet	af	den	nu	gældende	Regnskabsvejledning	for	klasse	B-	og	C-virksomheder	

(herefter	RVL),	som	omtaler	leasing	i	afsnit	16	–	Leasingaktiver73.	Dette	tillader	vi	os,	da	RVL	

16	ikke	indeholder	forhold	som	ikke	er	beskrevet	i	IAS	17,	samtidig	med	RVL	16	heller	ikke	

modsiger	IAS	17.	

	

Både	den	danske	regnskabsvejledning	og	de	internationale	regnskabsstandarder	definerer	

operationel	leasing	som	værende	alt	der	ikke	er	finansielt	leasing,	hvorfor	vi	vil	gennemgå	

definitionen	af	en	finansiel	leasingaftale	herunder.	

	

IAS	17	punkt	8	klassificerer	en	leasingkontrakt	som	værende	en	finansiel	leasing	hvis	

leasinggiver	overdrager	alle	væsentlige	risici	og	afkast	forbundet	med	ejendomsretten	til	

																																																								
71	Bog:	Regnskabshåndbogen	2015,	af	PwC,	side	497	
72	IAS	17	punkt	4	
73	Link:	Gældende	regnskabsvejledning	fra	www.fsr.dk	
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aktivet	til	leasingtageren.	Derfor	er	det	en	vurdering	om	hvornår	man	kan	argumentere	for,	at	

de	væsentlige	risici	og	afkast	er	overdraget.	Til	hjælp	til	klassificeringen	er	der	opstillet	nogle	

indikatorer	eller	kriterier,	som	hvis	et	eller	flere	af	er	overholdt	typisk	vil	betyde,	at	aftalen	vil	

kunne	klassificeres	som	en	finansiel	leasingaftale74.	

	

1. I	henhold	til	leasingkontrakten	overdrages	ejendomsretten	til	et	aktiv	til	leasingtager	

ved	slutningen	af	leasingperioden,	

2. leasingtager	har		købsret	til	aktivet	til	en	pris,	der	forventes	at	være	så	meget	lavere	

end	dagsværdien	på	tidspunktet,	hvor	købsretten	kan	udnyttes,	at	det	ved	

leasingkontraktens	indgåelse	er	rimeligt	sikkert,	at	købsretten	vil	blive	udnyttet,	

3. leasingperioden	strækker	sig	over	størstedelen	af	aktivets	økonomiske	levetid,	selv	om	

ejendomsretten	ikke	overgår,	

4. nutidsværdien	af	minimumsleasingydelserne	ved	leasingkontraktens	indgåelse	svarer	

til	stort	set	hele	det	leasede	aktivs	dagsværdi,	og	

5. de	leasede	aktiver	er	af	en	sådan	specialiseret	art,	at	de	udelukkende	kan	anvendes	af	

leasingtager	uden	at	væsentlige	modifikationer	foretages.	

	
Disse	er	de	primære	kriterier,	men	der	er	ydermere	udarbejdet	tre	hjælpekriterier	hvis	det	

ikke	ud	fra	de	primære	kan	fastlægges	om	der	er	tale	om	en	finansiel	leasingaftale.	De	tre	

hjælpekriterier	er	som	følgende75.	

	

6. Hvis	leasingtager	kan	ophæve	leasingkontrakten,	bæres	leasinggivers	tab	i	forbindelse	

med	ophævelsen	af	leasingtager,	

7. gevinster	eller	tab	fra	udsving	i	dagsværdien	af	restbeløbet	tilfalder	leasingtager	

(eksempelvis	i	form	af	en	nedsættelse	af	lejeydelsen	svarende	til	størstedelen	af	

salgsavancen	ved	slutningen	af	leasingperioden),	og	

																																																								
74	IAS	17	punkt	10	
75	IAS	17	punkt	11	



	 46	af	91	

8. leasingtager	har	mulighed	for	at	fortsætte	leasingkontrakten	i	yderligere	en	periode	til	

en	lejeydelse,	som	er	væsentligt	lavere	end	markedslejen.	

Da	klassifikationen	af	leasingaftalen	vil	have	betydning	for	de	anvendte	metoder	for	

indregning	og	måling	hos	de	involverede	parter,	er	det	hensigtsmæssigt	at	de	anvender	

ensartede	definitioner	til	at	klassificere	aftalen76.	Man	vil	på	den	måde	kunne	sikre	sig,	at	

leasinggiver	og	leasingtager	klassificerer	aftalen	ens.		Man	kunne	derfor	undre	sig	over,	at	der	

i	indikatorerne	benyttes	bestemmelserne	”størstedelen	af	aktivet	økonomiske	levetid”	samt	

”den	væsentlige	del	af	nutidsværdien”.	Disse	bestemmelser	er	der	ikke	nogle	retningslinjer	for	

hvilket	gør,	at	det	må	være	et	vurderingsspørgsmål	i	de	konkrete	projekter,	hvilket	må	anses	

for	værende	uhensigtsmæssigt,	da	det	kan	medføre	forskelligartet	klassifikation	af	

kontrakten.	Man	kan	for	at	søge	hjælp	hertil	få	inspiration	i	US	GAAP	til	at	få	sat	nogle	

konkrete	talstørrelser	på	betegnelserne	”væsentlige	del”	og	”størstedelen”.	US	GAAP	definerer	

at	størstedelen	af	et	aktivs	økonomiske	levetid	udgør	75	%	eller	derover,	samt	at	

nutidsværdien	af	de	fremtidige	minimumsydelser	minimum	skal	udgøre	90	%	af	dagsværdien	

for	at	kunne	betragtes	som	værende	en	væsentlig	del77.		

	

For	bedre	at	kunne	klassificere	den	enkelte	leasingkontrakt	hensigtsmæssigt	efter	IAS	17,	er	

det	væsentlig	at	definere	nogle	centrale	begreber,	som	benyttes	i	kriterierne.	IAS	17	definerer	

følgende	betegnelser	benyttet	i	kriterierne78:	

	

Leasingperioden:	Den	uopsigelige	periode,	hvori	leasingtageren	har	forpligtet	sig	til	at	lease	

aktivet.		

	

Dagsværdi:	Beløbet	aktivet	kan	omsættes	til	ved	en	handel	mellem	kvalificerede,	villige,	

indbyrdes	uafhængige	parter.	

	

																																																								
76	IAS	17	punkt	9	
77	Rapport:	IFRS	and	US	GAAP:	similarities	and	differences,	September	2015,	af	PWC,	punkt	6.14	
78	IAS	17	punkt	4	
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Økonomisk	levetid:	Enten	den	periode	aktivet	forventes	at	være	til	økonomisk	nytte	for	en	

eller	flere	brugere,	eller	det	antal	af	producerede	enheder	eller	lignende,	som	forventes	af	en	

eller	flere	brugere.		

	

Minimumsleasingsydelser:	De	ydelser	som	leasingtager	er	eller	kan	blive	forpligtet	til	at	

erlægge	i	løbet	af	leasingperioden.	Dog	udeladelse	af	lejeydelser,	serviceomkostninger	og	

skatter	der	afholdes	af	leasinggiver.	Forelægger	der	en	købsoption	som	er	så	fordelagtig	at	

den	forventes	benyttet	skal	denne	tillægges	den	samelede	værdi	af	

minimumsleasingydelserne.	For	leasinggivers	vedkommende	tillægges	enhver	restværdi	der	

er	garanteret	leasinggiveren	af	leasingtageren,	en	nærtstående	part	eller	en	tredjepart	der	er	i	

stand	til	at	indfri	forpligtelserne	i	henhold	til	garantien.		

	

Hermed	vil	man	kunne	ensrette	vurderingen	af	de	enkelte	indikatorer	fra	projekt	til	projekt,	

men	det	er	fortsat	vigtigt	at	huske	at	klassifikationen	af	leasingaftalen	laves	ud	fra	en	

helhedsbetragtning.	Opfylder	leasingaftalen	derfor	flere	af	kriterierne	samtidigt	med,	at	det	

tydeligt	indikerer	af	andre	elementer	i	leasingkontrakten,	at	alle	væsentlige	risici	og	afkast	

forbundet	med	ejendomsretten	ikke	overdrages,	skal	leasingaftalen	klassificeres	som	en	

operationel	leasingkontrakt.	

	

Ovenstående	beslutningstræ	kan	også	illustreres	ved	figur	9	i	bilag	1.	

	

Vi	vil	nu	se	på	hvordan	de	enkelte	kriterier	i	vedlagte	beslutningstræ,	som	er	i	

overensstemmelse	med	kriterierne	i	IAS	17	og	RVL	16,	generelt	set	spiller	sammen	med	

forholdene	i	en	OPP-aftale.	Der	nævnes	i	første	omgang	fem	eksempler	på	situationer,	som	

typisk	vil	føre	til,	at	en	leasingaftale	bliver	klassificeret	som	en	finansiel	leasingaftale.	

	

1. I	en	OPP-aftale	lægges	der	op	til,	at	aktivet	enten	overdrages	eller	kan/skal	købes	ved	

kontraktens	udløb,	som	følge	af	den	krydsende	option	der	typisk	er	i	en	OPP-kontrakt.	

Det	er	dog	afhængigt	af	det	valgte	scenarium	og	dermed	exitmodel	i	selve	OPP-aftalen.	

Da	der	i	OPP-modellen	også	er	lagt	op	til,	at	privat	ejerskab	ved	kontraktens	udløb	også	

er	en	mulighed,	vil	enhver	OPP-kontrakt	selvfølelig	ikke	opfylde	dette	kriterium.	Det	

sidste	scenarium	(scenarium	3),	hvor	den	offentlige	aktør	selv	finansierer	anlægget,	
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ved	at	købe	det	ved	ibrugtagningstidspunktet,	er	der	ingen	tvivl	om	hvor	ejerskabet	

ligger	gennem	hele	kontraktperioden79.	Hvilket	scenarium	der	vælges,	er	som	sagt	

meget	afhængig	af	hvilken	type	anlæg	der	er	tale	om	i	den	pågældende	OPP-aftale,	og	

derved	afgørende	for,	om	man	på	forhånd	kan	konkludere	hvorvidt	ejerskabet	overgår	

til	den	offentlige	aktør	efter	leasingkontraktens	udløb.	

	

2. Ved	vurderingen	af	dette	kriterium,	er	det	også	afgørende	hvilken	exit-model	den	

pågældende	OPP-aftale	indeholder.	Hvis	der	er	en	krydsende	option	i	OPP-aftalen,	

hvor	overgangssummen,	på	forhånd	er	aftalt,	må	denne	alt	andet	lige	forventes	at	ligge	

væsentligt	lavere	end	dagsværdien	på	aktivet,	ved	kontraktens	udløb,	hvor	

overtagelsen	kan	finde	sted.	Da	man	må	antage,	at	den	offentlige	part	kun	ville	påtage	

sig	en	sådan	købspligt	hvis	overgangssummen	var	væsentlig	lavere,	end	hvad	man	

kunne	formode	kostprisen	ville	blive	på	et	tilsvarende	anlæg	ved	kontraktens	udløb,	

med	almindelige	vækstrater	taget	i	betragtning,	vil	der	i	OPP-kontrakter	med	en	sådan	

krydsende	option	sagtens	kunne	argumenteres	for,	at	dette	kriterium	overholdes.	Hvis	

den	på	forhånd	aftalte	overgangssum	ligger	væsentlig	lavere	end	dagsværdien	på	det	

tidspunkt	hvor	der	er	mulighed	for	udnyttelse	af	optionen,	må	man	også	se	det	som	

værende	overvejende	sandsynligt	at	optionen	udnyttes.	I	sådanne	tilfælde	ville	man	

altså	kunne	klassificere	OPP-kontrakten	som	værende	en	finansiel	leasingaftale.	

	

3. I	rigtig	mange	tilfælde	strækker	OPP-projekter	sig	over	rigtig	mange	år,	som	vi	før	har	

været	inde	på.	På	grund	af	projekternes	omfang	ser	man	ofte	at	OPP-projekter	kan	

strække	sig	over	25-30	år.	Dette	faktum	gør,	at	der	i	mange	tilfælde	ville	kunne	

argumenteres	for,	at	selve	OPP-kontrakten	løber	over	størstedelen	af	aktivets	

økonomiske	levetid,	i	hvert	fald	hvis	man	betragter	afskrivningsperioden	som	en	

indikator	for	aktivets	økonomiske	levetid.	Dette	kan	dog	diskuteres,	da	OPP-anlæggene	

formentlig	stadig	vil	have	en	økonomisk	værdi	for	den	offentlige	aktør,	efter	

kontraktperiodens	udløb.	Hvis	man	følger	retningslinjerne	for	US	GAAB	med	henblik	

på	at	kvantificere	begrebet	”størstedelen”,	skal	OPP-kontrakten	som	nævnt,	blot	

																																																								
79	Rapport:	Standardmodel	for	offentlig-private	partnerskaber	(OPP),	af	Konkurrence-	og	
Forbrugerstyrelsen,	side	35	
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strække	sig	over	75	%	af	aktivets	økonomiske	levetid,	hvilket	sagtens	kunne	være	

aktuelt	i	et	OPP-projekt.	

	

4. Nutidsværdien	af	leasingkontraktens	minimumsleasingydelser	er	i	en	OPP-kontrakt	

udtryk	for	værdien	af	de	pengestrømme	som	leasinggiveren	vil	modtage	inklusiv	

aktivets	anslåede	ugaranterede	restværdi80.	Denne	værdi	skal	udgøre	en	væsentlig	del,	

som	ifølge	US	GAAB	er	90	%	eller	mere	af	aktivets	dagsværdi.	Fra	leasinggivers	

synspunkt	må	man	formode	at	denne	værdi	næsten	altid	vil	nærme	sig,	og	gerne	

overstige,	aktivets	dagsværdi,	da	det	ellers	vil	være	en	dårlig	forretning	for	den	private	

leverandør	at	bygge	et	anlæg	der	har	mere	værdi	end	den	kontrakt	de	indgår	i.	Det	

virker	usandsynligt,	at	en	privat	leverandør	skulle	indgå	i	et	OPP-projekt,	uden	som	

minimum	at	indtjene	aktivets	dagsværdi	eller	kostpris,	hvorfor	dette	kriterium	typisk	

vil	være	opfyldt.	Hvis	kontrakten	indeholder	en	krydsende	option,	vil	den,	som	vi	

tidligere	har	argumenteret	for,	formentligt	også	være	så	fordelagtig	at	den	forventes	

udnyttet,	og	derfor	skal	medregnes	i	minimumsleasingydelserne.	Hvis	dette	altså	er	

tilfældet,	vil	de	fleste	OPP-kontrakter	kunne	klassificeres	som	værende	finansiel	

leasing,	både	set	fra	leasingtager	og	leasinggivers	synspunkt.	Hvis	OPP-kontrakten	

derimod	ikke	indeholder	en	krydsende	option,	men	den	i	stedet	er	udarbejdet	efter	

scenarium	2,	vil	denne	restværdi,	som	anlægget	måtte	have,	ligeledes	være	garanteret	

leasinggiveren	af	leasingtageren,	hvorfor	denne	værdi	også	indgår	i	

minimumsleasingydelserne.		

	

5. Dette	kriterium	omhandler	hvorvidt	aktivet	er	af	en	så	specialiseret	karakter,	at	kun	

leasingtager	kan	anvende	det,	uden	at	der	foretages	væsentlige	modifikationer.	Dette	

kriterium	kan	der	i	mange	OPP-projekter	godt	argumenteres	for	er	opfyldt,	i	og	med	at	

OPP-anlæg	typisk	er	meget	specifikt	udviklet	til	brug	for	det	offentlige	system	eller	

infrastruktur.	Dette	gør	at	der	i	mange	tilfælde	udvikles	anlæg,	som	ikke	handles	på	et	

frit	marked,	da	anlæggene	er	så	unikke.	I	august	2013	blev	lokalpolitistationen	i	Hobro	

taget	i	brug,	som	var	bygget	som	et	OPP-projekt.	Et	sådan	anlæg	vil	have	nogle	meget	

specifikke	egenskaber,	som	er	nødvendige	for	at	de	kan	bruges	til	formålet.	I	en	sådan	

																																																								
80	Bog:	Indsigt	i	årsregnskabsloven,	2.	Udgave	2015/2016,	af	EY,	side	586	
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situation,	vil	der	sagtens	kunne	argumenteres	for,	at	OPP-kontrakten	ville	kunne	

klassificeres	som	finansiel	leasing	efter	dette	kriterium.	I	mange	tilfælde	kan	

anlæggene	også	være	så	store,	og	kun	oprettet	med	et	specielt	formål,	at	det	derfor	kun	

ville	være	det	offentlige	system	der	kunne	drage	nytte	af	det.	

	

Der	arbejdes	ydermere	med	tre	støttekriterier	som	enkeltvis	eller	i	kombination	kan	indikere	

at	der	er	tale	om	finansiel	leasing	og	ikke	operationel	leasing.	

	

1. Hvorvidt	den	offentlige	part	afholder	omkostninger	ved	en	annullering	af	OPP-

kontrakten	er	meget	afhængig	af	hvad	der	har	ført	til	at	leasingkontrakten	ophæves.	

Hvis	den	private	part	misligholder	sine	kontraktuelle	forpligtelser,	vil	den	offentlige	

part	muligvis	have	mulighed	for	at	ophæve	kontrakten	uden	at	afholde	omkostninger	i	

forbindelse	hermed.	Det	er	dog	meget	afhængigt	af	den	enkelte	OPP-kontrakt,	og	hvad	

der	har	ført	til	ophævelsen.	

	

2. Hvis	OPP-kontrakten	indeholder	en	krydsende	option,	som	forventes	udnyttet	af	den	

offentlige	aktør,	eller	hvis	der	på	forhånd	er	aftalt	en	overgangssum	for	aktivet	ved	

ibrugtagningstidspunktet,	ligger	det	fast	at	en	ændring	i	den	residuelle	dagsværdi	af	

aktivet	udelukkende	vil	påvirke	den	offentlige	part.	Derfor	vil	mange	OPP-kontrakter	

udformet	under	scenarium	1	eller	3	kunne	klassificeres	som	finansiel	leasing	på	

baggrund	af	dette	kriterium,	givet	at	købsoptionen	er	så	fordelagtig	at	den	forventes	

udnyttet.	

	

3. Det	sidste	støttekriterium	som	er	opstillet	omhandler,	hvorvidt	leasingtager	har	option	

på	forlængelse	af	leasingkontrakten	til	en	væsentlig	lavere	ydelse	end	hvad	der	kan	

forventes	af	alternativ	markedsleje.	Dette	er	igen	meget	afhængigt	af	den	enkelte	OPP-

kontrakt,	men	vil	i	mange	tilfælde	være	aktuel,	hvis	OPP-aftalen	er	struktureret	som	

det	er	beskrevet	i	scenarium	2.		

	

Man	kan	på	baggrund	af	ovenstående	eksempler	eller	støttekriterier	forsøge	at	vurdere	

hvorvidt	en	kontrakt	bør	klassificeres	som	finansiel	eller	operationel	leasing.	Disse	skal	dog	

betragtes	som	hjælpende	indikatorer,	for	det	overvejende	kriterium	er	hvorvidt	alle	
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væsentlige	afkast	og	risici	overføres	til	den	offentlige	part.	Man	kan	dog	på	baggrund	af	

indikatorerne	eller	kriterierne	i	beslutningstræet	bedre	nærme	sig,	hvorvidt	dette	er	tilfældet.	

Som	der	er	nævnt	i	gennemgangen	ovenfor,	vil	der	være	mange	typer	af	OPP-projekter,	hvor	

der	kan	argumenteres	for,	at	der	er	tale	om	finansiel	leasing.	Generelt	kan	det	være	svært	at	

argumentere	for,	hvordan	et	typisk	OPP-projekt,	som	vi	har	beskrevet	det	i	den	indledende	

del	af	opgaven,	ikke	ville	opfylde	et	eller	flere	af	kriterierne	i	beslutningstræet.	

3.1.2	Regnskabsvejledningen	for	klasse	B-	og	C-virksomheder	16	–	Leasingaktiver	

Klasse	B-	og	C-virksomheder	kan	ud	over	reglerne	i	ÅRL	vælge	at	følge	RVL	til	behandlingen	af	

en	leasingaftale.	Dette	er	ikke	et	krav	men	en	mulighed	for	klasse	B	og	C	der	ønsker	at	aflægge	

årsrapport	af	en	høj	kvalitet	eller	blot	vil	være	sammenlignelige	med	internationale	

konkurrenter.	Derimod	skal	børsnoterede	selskaber	overholde	regnskabsvejledningen	da	de	

er	pålagt	at	overholde	de	internationale	regnskabsstandarder,	som	regnskabsvejledningen	er	

bygget	på,	især	hvad	angår	behandling	af	leasingaftaler.	Til	forskel	for	ÅRL	indeholder	RVL	en	

fortolkning	af	leasing	samt	den	regnskabsmæssige	behandling.	Dette	er	omtalt	i	punkt	16	–	

Leasingaktiver.	Vælger	en	virksomhed	at	aflægge	årsrapport	efter	RVL	aflægges	der	

automatisk	årsregnskab	i	overensstemmelse	med	ÅRL.	Leasingaftaler	opdeles	i	finansiel	og	

operationel	efter	kriterierne	beskrevet	i	afsnittet	”Klassificering	af	leasingaftalen”	da	disse	

regnskabsmæssigt	behandles	forskelligt	ved	indregning	og	måling	i	regnskabet.	Disse	vil	vi	

derfor	gennemgå	herunder.	

3.1.2.1	Finansielle	leasingaftaler	i	henhold	til	RVL	16	for	leasingtager	

En	finansiel	leasingkontrakt	skal	behandles	af	leasingtager	regnskabsmæssigt	som	køb	af	et	

aktiv	på	en	købskontrakt.	Det	indregnes	derfor	som	et	anlægsaktiv	og	en	leasingforpligtelse	i	

balancen81	for	leasingtageren	og	skal	indregnes	første	gang	jf.	RVL	16.2.2	til	kostprisen	på	det	

tidspunkt	hvor	fordelene	ved	besiddelsen	af	aktivet	overgår	til	leasingtageren	og	når	

kostprisen	kan	måles	pålideligt.	Jf.	RVL	16.2.4	vil	kostprisen	som	udgangspunkt	være	

dagsværdien	og	derved	salgsprisen	til	en	ekstern	leverandør,	men	hvis	den	ikke	kendes	kan	

kostprisen	beregnes	som	nutidsværdien	af	de	fremtidige	minimumsleasingydelser.	

Nutidsværdien	beregnes	ud	fra	leasingaftalens	interne	rente	eller	leasingtagerens	lånerente,	

hvis	den	interne	rente	ikke	er	angivet	af	kontrakten.	Den	laveste	værdi	af	dagsværdien	og	

																																																								
81	RVL	16.2.1	
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nutidsværdien	af	minimumsleasingydelserne	benyttes	som	kostprisen.	Leasingtageren	har	

mulighed	for	at	medtage	de	omkostninger	som	er	direkte	henførbare	til	indgåelsen	af	

leasingaftalen	i	kostprisen	jf.	RVL	16.2.5,	hvilket	ville	kunne	betyde,	at	der	ville	kunne	være	en	

difference	imellem	aktivets	værdi	og	forpligtelsen	hos	leasingtageren.	Disse	forhold	må	

implicere,	at	en	finansiel	leasingaftale	skal	indregnes	som	et	finansielt	leasingtilgodehavende	

hos	leasinggiveren	i	stedet	for	et	materielt	anlægsaktiv.	Denne	behandling	vil	vi	dog	komme	

nærmere	ind	på	senere	i	opgaven,	under	gennemgangen	af	IAS	17.	

	

For	leasingtageren	skal	finansielt	leasede	aktiver	jf.	RVL	16.2.3	indregnes	og	måles	efter	

samme	praksis	som	de	aktiver	virksomheden	er	de	juridiske	ejere	af,	nærmere	betegnet	RVL	

15.3.	Derved	skal	finansielt	leasede	aktiver	afskrives	fuldt	ud	over	den	forventede	brugstid,	

ligesom	ethvert	andet	materielt	anlægsaktiv.	Leveres	aktivet	tilbage	ved	leasingkontraktens	

udløb,	vil	den	maksimale	tid	for	at	afskrive	aktivet	over,	være	selve	leasingperioden.		

	

Leasingforpligtelsen	for	leasingtageren	afvikles	som	et	annuitetslån	og	opdeles	i	en	rentedel	

og	en	afdragsdel.	Rentedelen	skal	indregnes	direkte	i	resultatopgørelsen,	hvor	afdragsdelen	

indregnes	i	balancen	og	nedbringer	derved	den	leasingforpligtelse	som	blev	indregnet	ved	

overdragelsen	af	risici	og	fordele	af	aktivet82.	Dette	gøres	i	hele	kontraktperioden,	hvorefter	

restværdien	af	anlægget	indregnes	hos	leasingtageren,	hvis	den	krydsende	option	i	OPP-

kontrakten	udnyttes.	Omvendt	må	dette	betyde,	at	leasingtilgodehavendet	hos	leasinggiveren	

nedskrives	med	den	del	af	enhedsbetalingen	som	betragtes	som	afdrag,	mens	den	resterende	

del	indtægtsføres	over	driften	som	et	afkast,	hvilket	vi	vil	komme	nærmere	ind	på	under	

gennemgangen	af	IAS	17.	

	
Da	OPP-anlægget	typisk	er	udarbejdet	til	et	særligt	formål	for	bestilleren	og	er	opført	efter	

specifikke	funktionelle	krav,	vil	aktivet	ikke	have	den	samme	værdi	for	andre	i	markedet,	som	

det	har	for	bestilleren,	hvilket	vil	resultere	i,	at	kostprisen	beregnes	ud	fra	nutidsværdien	af	

minimumsleasingydelserne.	Da	værdien	af	aktivet	for	leasinggiveren	typisk	vil	være	lavere	

end	for	leasingtageren,	vil	leasingaftalen	typisk	ende	med	at	leasingtageren	får	aktivet	

overdraget	ved	leasingperiodens	udløb	mod	betaling	af	en	forudbestemt	overgangssum	til	

leasinggiver.	Denne	overgangssum	skal	indgå	i	nutidsværdien	af	aktivet,	som	løbende	skal	
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afskrives,	hvilket	vil	resultere	i,	at	afskrivningsperioden	vil	strække	sig	ud	over	OPP-

kontraktens	udløb	og	i	stedet	være	lig	med	aktivets	brugstid.	

	

Regnskabsvejledningen	beskriver	kun	den	regnskabsmæssige	behandling	for	leasingtager,	

men	da	leasingtager	ved	en	finansiel	leasingaftale	jf.	ovenstående	gennemgang	skal	behandle	

leasingaktivet	som	et	almindelig	materielt	anlægsaktiv	og	samtidig	indregne	det	i	balancen	

som	en	forpligtelse,	ligger	det	implicit	at	leasinggiver	ikke	skal	indregne	det	materielle	

anlægsaktiv.	Den	regnskabsmæssige	behandling	for	leasinggiver	vil	nærmere	blive	beskrevet	i	

gennemgangen	af	IAS	17,	da	der	her	er	medtaget	hvorledes	leasinggiver	skal	behandle	de	

forskellige	leasingaftaler.	Dette	er	et	af	de	punkter	hvor	IAS	17	er	mere	uddybende	end	RVL	

16.	

3.1.2.2	Operationelle	leasingaftaler	i	henhold	til	RVL	16	for	leasingtager	

Ved	operationelle	leasingaftaler	skal	leasingtageren	regnskabsmæssigt	behandle	aftalen	som	

en	helt	almindelig	lejeaftale	og	derfor	ikke	indregne	aktivet	på	balancen.	Derimod	skal	

leasingydelserne	indregnes	i	resultatopgørelsen	lineært	over	leasingperioden.	Er	der	i	

leasingkontrakten	aftalt	en	større	ydelse	i	starten	af	aftalen	end	ved	slutningen	skal	lejen	

periodiseres	over	den	forventede	lejeperiode	så	hver	periode	vægtes	ens83.	

	

Regnskabsvejledningen	beskriver	ikke	behandlingen	fra	leasinggivers	side.	Da	leasingtager	

ikke	skal	indregne	aktivet	som	et	aktiv	vil	det	implicit	betyde,	at	leasinggiver	skal.	Hvis	aftalen	

er	vurderet	til	at	være	operationel	leasing,	må	aktivets	økonomiske	råderet	samt	væsentlige	

risici	og	afkast	være	vurderet	til	at	ligge	hos	leasinggiveren.	Som	nævnt	vil	vi	nærmere	

beskrive	den	regnskabsmæssige	behandling	for	leasinggiveren	under	gennemgangen	af	IAS	

17.	

3.2	Internationale	regnskabsstandarder	

I	det	følgende	afsnit	vil	vi	behandle	de	internationale	regnskabsstandarder,	som	er	relevante	i	

forbindelse	med	indregning	og	måling	af	OPP-projekter.	Som	sagt	er	det	ikke	påkrævet	at	

klasse	C-virksomheder	aflægger	årsrapport	efter	internationale	standarder,	men	der	henvises	

i	ÅRL	til	de	internationale	standarder	og	RVL,	når	man	skal	se	på	behandlingen	af	leasing.	
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Ligeledes	læner	regnskabsvejledningen	for	klasse	B-	og	C-virksomheder	sig	op	af	IAS	17,	hvad	

angår	behandling	af	leasing,	hvorfor	efterfølgende	gennemgang	af	IAS	17	også	er	relevant	for	

klasse	C-virksomheder.	Som	bekendt	er	klasse	D-virksomheder	pålagt	at	følge	de	

internationale	standarder,	hvorfor	klasse	D-virksomheder	udover	IAS	17	også	er	underlagt	

andre	relevante	internationale	standarder	og	fortolkningsbidrag	i	forbindelse	med	

regnskabsmæssig	behandling	af	OPP-projekter.	

	

Indledningsvis	er	det	relevant	at	påpege,	at	der	er	udsigt	til	at	IAS	17	skal	erstattes	af	IFRS	16,	

som	blev	udstedt	d.	13.	januar	2016.	Standarden	er	dog	først	effektiv	fra	d.	1.januar	2019,	

hvorfor	vi	har	valgt	ikke	at	gå	i	dybden	med	den	i	denne	opgave.	Den	væsentlige	ændring	ved	

indførelse	af	denne	standard	i	forhold	til	IAS	17	er,	at	alle	leasingaftaler	fremover	skal	

indregnes	i	balancen,	ligesom	det	er	tilfældet	med	finansielle	leasingaftaler	jf.	IAS	17.	Dette	er	

for	at	øge	synligheden	af	virksomhedens	aktiver	og	forpligtelser84.	

	

Under	de	internationale	regnskabsstandarder	har	vi	følgende	overordnede	kategorier:	

	

• International	Accounting	Standards	(IAS)	

• International	Financial	Reporting	Standards	(IFRS)	

	

Under	de	internationale	fortolkningsbidrag	har	vi	følgende	overordnede	kategorier:	

	

• International	Financial	Reporting	Interpretations	Committee	(IFRIC)	

• Standing	Interpretations	Committee	(SIC)	

	

FSR	skelner,	som	vist	ovenfor	mellem	regnskabsstandarder	og	fortolkningsbidrag,	men	som	

fællesbetegnelse	benyttes	internationale	standarder.	De	relevante	internationale	standarder	

som	vi	vil	tage	udgangspunkt	i	de	følgende	afsnit	omfatter	følgende:	

	

• IAS	17	–	Leasing	

• IFRIC	12	–	Koncessionsaftaler	

																																																								
84	Link:	IAS	17	erstattes	af	IFRS	16	fra	www.fsr.dk	
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• IFRIC	4	–	Vurdering	af,	om	en	aftale	indeholder	en	leasingkontrakt	

3.2.1	IAS	17	–	Leasing	
	
RVL	16	er	udarbejdet	med	henblik	på	at	være	den	danske	pendant	til	IAS	17	hvilket	betyder,	

at	de	relevante	bestemmelser	er	ens.	Klassificeringen	af	leasingaftalen	er	tidligere	

gennemgået	ud	fra	IAS	17	og	den	regnskabsmæssige	behandling	for	leasingtager	er	beskrevet	

i	afsnittene	vedrørende	RVL,	hvorfor	vi	i	dette	afsnit	nærmere	vil	gennemgå	den	

regnskabsmæssige	behandling	for	leasinggiver,	som	er	fokusområdet	for	denne	opgave.	

3.2.1.1	Finansielle	leasingaftaler	i	henhold	til	IAS	17	for	leasinggiver	

Jf.	IAS	17	punkt	36	skal	leasinggiver	indregne	et	finansielt	leasingtilgodehavende	svarende	til	

nutidsværdien	af	minimumsleasingydelserne	inklusiv	en	eventuel	ikke-garanteret	

restværdi85.	Tilgodehavendet	er	ligeledes	et	finansielt	aktiv	efter	bestemmelserne	i	IAS	32,	

hvor	målemetoden	ligeledes	er	den	amortiserede	kostpris86.	Af	punkt	36	betegnes	dette	som	

nettoinvesteringen	i	leasingkontrakten.	Det	vurderes	derfor	ved	en	finansiel	leasingaftale,	at	

alle	væsentlige	risici	og	afkast	er	overdraget	til	leasingtager	og	derfor	skal	aftalen	jf.	IAS	17	

punkt	37	betragtes	som	hvis	leasingtageren	har	et	lån	hos	leasinggiveren,	der	bliver	afbetalt	

og	forrentet.	Afdraget	vil	løbende	nedbringe	det	finansielle	leasingtilgodehavende.	Rentedelen	

kan	betragtes	som	OPP-selskabets	afkast	for	at	foretage	investeringen	i	det	leasede	aktiv	og	

skal	jf.	IAS	17	punkt	39	være	baseret	på	et	mønster,	der	afspejler	et	konstant	periodisk	afkast	

af	leasinggivers	nettoinvestering	i	den	finansielle	leasingkontrakt	og	jf.	IAS	17	punkt	40	

allokeres	over	leasingperioden	på	et	systematisk	og	rationelt	grundlag.		

	

Det	er	påkrævet	jf.	IAS	17	punkt	41,	at	der	regelmæssigt	laves	et	skøn	over	den	ikke-

garanterede	restværdi.	Afvigelser	skal	indregnes	straks.	For	OPP-aftaler	vil	der	typisk	være	

forudbestemt	en	overdragelsessum,	hvorfor	restværdien	vil	være	fastlagt	og	dermed	indgå	

som	element	i	minimumsleasingydelserne.	Kun	i	tilfælde	hvor	man	der	ikke	forventes	at	blive	

gjort	brug	af	den	krydsende	option,	eller	hvor	OPP-projektet	er	udarbejdet	efter	scenarium	2,	

vil	dette	punkt	skulle	efterfølges.	

	
																																																								
85	Bog:	Indsigt	i	årsregnskabsloven,	2.	Udgave	2015/2016,	af	EY,	side	586	
86	Bog:	Årsrapport	efter	internationale	regnskabsstandarder	–	fra	dansk	praksis	til	IFRS,	4.	Udgave,	af	
Jan	Fedders	og	Henrik	Steffensen,	side	496	
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3.2.1.2	Operationelle	leasingaftaler	i	henhold	til	IAS	17	for	leasinggiver	

Jf.	IAS	17	punkt	49	skal	en	leasingaftale,	der	er	klassificeret	som	et	operationelt	leasingaktiv,	

indregnes	i	leasinggivers	balance	som	et	aktiv	i	henhold	til	bestemmelserne	for	aktivets	art.	I	

OPP-projekter	vil	der	typisk	være	tale	om	et	materielt	anlægsaktiv,	som	derfor	skal	indregnes	

ifølge	bestemmelserne	i	IAS	16.		

	

Indtægterne	for	leasingtager	skal	indregnes	i	resultatopgørelsen	lineært	over	leasingperioden	

med	mindre	et	andet	systematisk	grundlag	bedre	afspejler	det	tidsmæssige	mønster	jf.	IAS	17	

punkt	50.	Omkostningerne,	herunder	afskrivningerne,	skal	indregnes	i	resultatopgørelsen	

efter	samme	principper	som	for	indtægterne	samtidig	med,	at	afskrivningspraksis	gøres	i	

overensstemmelse	med	IAS	16	og	IAS	38	jf.	IAS	17	punkt	53.	

	

Løbende	skal	leasingaktivet	værditestes,	hvilket	skal	gøres	jf.	IAS	36.			

3.2.2	IFRIC	12	–	Koncessionsaftaler		

Når	en	virksomhed	er	underlagt	de	internationale	standarder	og	skal	behandle	et	OPP-projekt	

regnskabsmæssigt,	er	det	oplagt	at	tage	udgangspunkt	i	IFRIC	12,	da	denne	nyere	standard,	

som	oprindeligt	blev	udstedt	i	2006	men	trådte	i	kraft	i	januar	2008,	direkte	henvender	sig	til	

blandt	andet	OPP-aftaler87.	Der	henvises	i	punkt	1-3	til	den	infrastruktur	til	offentlige	

tjenesteydelser,	som	traditionelt	også	er	blevet	anlagt,	drevet	og	vedligeholdt	af	den	offentlige	

sektor,	og	finansieret	gennem	offentlige	bevillinger.	Som	eksempler	nævnes	der	blandt	andet	

jf.	IFRIC	12;	veje,	broer,	tunneller,	fængsler,	hospitaler,	lufthavne,	vanddistributionsanlæg	osv.	

Benævnelsen	infrastruktur	benyttes	i	IFRIC	12,	som	det	anlægsaktiv	som	OPP-projektet	

vedrører.	

	

Jf.	IFRIC	12	benyttes	betegnelsen	koncessionskontrakter,	når	den	private	part	involveres	i	

projektet	for	at	deltage	i	anlægsfasen,	drift,	vedligeholdelse	og	finansiering,	hvilket	jo	netop	er	

kernen	i	OPP-projekter.	I	IFRIC	12	omtales	de	to	involverede	parter	som	koncessionsgiver	og	

operatør,	mens	der	i	SIC	29	benyttes	koncessionshaver	om	operatøren.	I	henhold	til	OPP-

projekter,	vil	koncessionsgiveren	udgøre	den	offentlige	part,	som	kan	ses	som	bestilleren,	
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mens	operatøren	eller	koncessionshaveren	vil	være	den	private	aktør,	som	bygger	anlægget	

og	står	for	drift	og	vedligeholdelse.	

	

I	punkt	4-9	er	anvendelsesområdet	for	IFRIC	12	uddybet	og	dermed	hvilke	projekter,	der	

regnskabsmæssigt	skal	behandles	som	offentlige-private	koncessionsaftaler.	

	

Der	er	opstillet	to	overordnede	kriterier,	som	begge	skal	være	opfyldt	før	en	OPP-kontrakt	

kan	betragtes	som	en	koncessionskontrakt88:	

	

a) Koncessionsgiver	kontrollerer	eller	regulerer	hvilke	tjenesteydelser,	operatøren	skal	

levere	med	infrastrukturen,	hvem	de	skal	leveres	til	og	til	hvilken	pris,	og	

	

b) Koncessionsgiver	kontrollerer	–	gennem	ejerskab,	egentlig	ret	eller	andet	–	enhver	

betydelig	resterende	kapitalandel	i	infrastrukturen	ved	aftalens	udløb.	

	

Bliver	infrastrukturen	brugt	i	hele	aktivets	fulde	levetid	er	det	nok,	at	det	kun	overholder	

kriterium	a)	for	at	kunne	blive	betragtet	som	en	koncessionskontrakt89.		

	

For	at	underbygge	de	to	kriterier	indeholder	IFRIC	12	et	Appendix	A,	som	skal	hjælpe	med	at	

fjerne	den	muligt	opståede	tvivl	om	hvorvidt	en	kontrakt	kan	klassificeres	som	en	

koncessionskontrakt.		

	

Appendix	A	uddyber	nærmere,	at	den	kontrol	der	omtales	i	betingelse	a)	kunne	opstå	via	en	

kontrakt	og	at	koncessionsgiver	og	eventuelt	nærtstående	partner	betragtes	samlet.	Her	

glæder	det	yderligere,	at	hvis	koncessionsgiveren	er	et	offentligt	organ	som	fx	en	kommune,	

så	betragtes	koncessionsgiveren	derfor	som	den	offentlige	sektor	som	helhed.	Det	angives	

også	at	koncessionsgiveren	ikke	behøver	at	kontrollere	prisen	fuldstændigt	som	ellers	er	

angivet	af	kriterium	a),	men	blot	at	prisen	har	været	reguleret	og	fastsat	via	en	kontrakt90.	

																																																								
88	IFRIC	12	punkt	5	(a)	og	(b)	
89	IFRIC	12	punkt	6	
90	IFRIC	Appendix	A	punkt	AG3	
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Kontrollen	som	koncessionsgiveren	har,	skal	jf.	AG4	kunne	afholde	operatøren	mulighed	for	

at	kunne	sælge	eller	pantsætte	infrastrukturen	og	derved	sikre	at	koncessionsgiveren	har	

brugsretten	i	hele	kontraktperioden.	Den	resterende	kapitalandel,	som	nævnes	i	betingelse	b)	

er	den	værdi,	som	infrastrukturen	har	ved	aftalens	udløb	i	den	anslåede	stand,	aktivet	

forventes	at	være	i91.	

	

Operatøren	og	koncessionsgiveren	pålægges	at	følge	oplysningskravene	jf.	SIC	29	–	

Oplysninger	–	Koncessionsaftaler,	som	vedrører	aftaler	omfattet	af	IFRIC	12.	Disse	

oplysninger	skal	offentliggøres	i	forbindelse	med	hvert	årsregnskab	og	skal	indeholde	

oplysninger	opstillet	i	SIC	–	29	punkt	6.	

	

Kan	kontrakten	klassificeres	som	værende	under	IFRIC	12´s	anvendelsesområde,	og	der	

derfor	er	tale	om	en	koncessionskontrakt,	er	det	vurderet,	at	brugsretten	af	infrastrukturen	er	

hos	koncessionsgiveren,	og	at	den	offentlige	part	derved	kontrollerer	infrastrukturen	i	den	

økonomiske	levetid.	IFRIC	12	indeholder	ikke	oplysninger	om	den	regnskabsmæssige	

behandling	for	koncessionsgiveren	jf.	Punkt	9,	men	med	koncessionsgiveren	som	den	egentlig	

ejer	af	aktivet	rent	regnskabsmæssigt,	skal	operatøren	ikke	indregne	aktivets	som	et	materiel	

anlægsaktiv92,	hvilket	implicerer	at	koncessionsgiver	indregner	det	materielle	anlægsaktiv	i	

deres	regnskab.	Operatøren	bliver	i	stedet	betragtet	som	en	leverandør	af	tjenesteydelser	som	

leverer	”anlægs-	eller	opgraderingstjenester”	eller	”driftstjenester”	eller	begge	dele.	

Tjenesteydelserne	behandles	regnskabsmæssigt	hvert	for	sig93.		

	

Omkostningerne	og	omsætningen	forbundet	med	anlægs-	eller	opdrageringtjenester	

behandles	efter	reglerne	i	IAS	11	–	Entreprisekontrakter94.	

	

Omkostningerne	og	omsætningen	forbundet	med	driftstjenester	behandles	efter	reglerne	i	

IAS	18	–	indtægter95.		

	
																																																								
91	IFRIC	Appendix	A	punkt	AG4	
92	IFRIC	12	punkt11	
93	IFRIC	12	punkt	13	
94	IFRIC	12	punkt	14	
95	IFRIC	12	punkt	20	
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Infrastrukturen	indregnes	i	balancen	af	operatøren	som	et	tilgodehavende	og	indregnes	første	

gang	til	dagsværdien	jf.	IFRIC	12	punkt	15,	som	yderligere	siger,	at	de	løbende	betalinger	eller	

tilgodehavende	vederlag	også	skal	indregnes	til	dagsværdi.	Vederlaget	kan	enten	

kategoriseres	som	et	finansielt	eller	immaterielt	aktiv.	

	

• Et	finansielt	aktiv	skal	indregnes	såfremt	der	er	knyttet	en	ubetinget	kontraktlig	ret	til	

at	modtage	kontanter	eller	et	andet	finansielt	aktiv	fra	koncessionsgiver,	og	at	der	kun	

er	en	meget	lille	mulighed	for	at	koncessionsgiveren	kan	undgå	at	skulle	betale96.	

	

• Et	immaterielt	aktiv	skal	indregnes	såfremt	operatøren	modtager	en	ret	til	at	opkræve	

betaling	for	brugen	af	den	offentlige	tjeneste.	Denne	ret	er	ikke	ubetinget	fordi	den	

afhænger	af	det	omfang	den	offentlige	tjeneste	bliver	brugt97.	

	

Indeholder	aftalen	både	et	finansielt	aktiv	og	et	immaterielt	aktiv	skal	disse	

regnskabsmæssigt	behandles	separat98.	

	

Indeholder	aftalen	en	forpligtelse	for	operatøren	til	at	opretholde	et	bestemt	

driftseffektivitetsniveau	skal	opgraderingselementet	indregnes	og	måles	i	overensstemmelse	

med	IAS	37	efter	bedste	skøn	over	omkostningerne	på	balancedatoen99.	

	

Er	infrastrukturen	finansieret	og	der	derved	er	låneomkostninger	for	operatøren	skal	de	i	

overensstemmelse	med	IAS	23	ved	finansielle	aktiver	indregnes	som	en	udgift	i	perioden	de	

er	afholdt.	Er	låneomkostningerne	vedrørende	immaterielle	aktiver,	skal	de	aktiveres	

sammen	med	aktivet	i	anlægsfasen100.	

3.2.2.1	Finansielt	aktiv	

I	forhold	til	OPP-kontrakter	vil	de	typisk	være	stykket	således	sammen,	at	den	offentlige	aktør	

vil	være	pålagt	at	betale	løbende	enhedsbetalinger	i	kontraktperiodens	løbetid,	upåagtet	

																																																								
96	IFRIC	12	punkt	16	
97	IFRIC	12	punkt	17	
98	IFRIC	12	punkt	18	
99	IFRIC	12	punkt	21	
100	IFRIC	12	punkt	22	
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brugen	af	anlægget.	Dette	vil	resultere	i,	at	tilgodehavendet	hos	den	private	part	ville	skulle	

indregnes	som	et	finansielt	aktiv,	og	disse	skal	behandles	efter	reglerne	om	finansielle	

instrumenter	og	derfor	i	overensstemmelse	med	IAS	32	og	39101	samt	IFRS	7,	som	gælder	for	

aktiver	der	indregnes	i	henhold	til	IAS	17	punkt	16	og	18102.	IAS	32	vedrører	præsentationen,	

og	IFRS	7	vedrører	hvilke	oplysningskrav,	der	er	til	finansielle	instrumenter.		

	

IAS	39	vedrører	indregningen	og	målingen	og	jf.	punkt	43	skal	det	finansielle	aktiv	første	gang	

indregnes	til	dagsværdi.	Ved	efterfølgende	indregninger	måles	tilgodehavende	enten	til	

amortiserede	kostpris	eller	som	dagsværdi	med	dagsværdireguleringer	via	

resultatopgørelsen.	Bliver	tilgodehavendet	beregnet	ud	fra	amortiseret	kostpris	skal	renten,	

som	er	beregnet	ud	fra	den	effektive	rentemetode,	indregnes	i	resultatopgørelsen	jf.	IFRIC	12	

punkt	25.	

3.2.2.2	Immaterielt	aktiv	

Indeholder	OPP-anlægget	forskellige	variable	enhedsbetalinger,	som	ville	knytte	sig	direkte	til	

brugen	at	aktivet,	vil	dette	kunne	give	tilgodehavendet	i	OPP-kontrakten	et	immaterielt	

element.	I	tilfældet	af	dette	behandles	det	i	overensstemmelse	med	IAS	38	–	immaterielle	

aktiver.	Det	immaterielle	aktiv	skal	indregnes	til	dagsværdi	jf.	IAS	38	punkt	45-47,	når	det	

opfylder	indregningskriterierne	for	punkt	IAS	38	punkt	21.	

3.2.3	IFRIC	4	–	Vurdering	af,	om	en	aftale	indeholder	en	leasingkontrakt		

Opfylder	OPP-kontrakten	ikke	kriterierne	for	IFRIC	12	vil	næste	skridt	være	at	undersøge	om	

kontrakten	ville	kunne	betragtes	som	en	leasingkontrakt,	hvilket	kan	vurderes	ud	fra	

bestemmelserne	i	IFRIC	4	–	Vurdering	af,	om	en	aftale	indeholder	en	leasingkontrakt.		IFRIC	4	

fortæller	hvorvidt	en	aftale	som	ikke	klart	er	udformet	som	en	leasingaftale	alligevel	skal	

behandles	som	en	regnskabsmæssigt.	

	

Når	det	skal	afgøres	om	en	aftale	er	en	leasingkontrakt	eller	indeholder	en	leasingkontrakt,	og	

skal	behandles	i	overensstemmelse	hermed,	på	trods	af	at	aftalen	ikke	klart	er	udformet	som	

en	leasingkontrakt,	skal	følgende	to	punkter	vurderes103.	

																																																								
101	Link:	IAS	39	erstattes	af	IFRS	9	fra	www.fsr.dk	
102	IFRIC	12	punkt	23	
103	IFRIC	4	punkt	6	



	 61	af	91	

	

a) Aftalens	opfyldelse	afhænger	af	brugen	af	et	specifikt	aktiv	eller	aktiver	(aktivet),	og	

b) Aftalen	overdrager	en	brugsret	til	aktivet	

	

Hvis	det	vurderes	at	den	pågældende	aftale	ikke	indeholder	en	leasingkontrakt	skal	denne	

regnskabsmæssigt	behandles	i	overensstemmelse	med	andre	standarder104.	I	henhold	til	OPP-

kontrakter	vil	disse	to	punkter	i	mange	tilfælde	være	opfyldt.	Dette	skyldes,	at	et	OPP-anlæg	i	

mange	tilfælde	er	udarbejdet	til	et	specifikt	formål	til	brug	for	den	offentlige	part,	samtidig	

med,	at	OPP-aftaler	typisk	er	udformet	med	det	formål,	at	den	offentlige	part	får	brugsret	over	

aktivet.	Vurderes	det	derfor	at	der	er	tale	om	en	leasingkontrakt,	skal	det	behandles	efter	

bestemmelserne	i	IAS	17	som	tidligere	beskrevet	i	opgaven.	

3.3	Finansielt	aktiv	før	ibrugtagningstidspunktet	

Hvis	det	i	forbindelse	med	indgåelse	af	en	OPP-kontrakt	er	blevet	besluttet,	at	aktivitet	skal	

indregnes	som	et	finansielt	tilgodehavende	hos	den	private	part,	som	finansiel	leasing	eller	

via	IFRIC	12,	hovedsageligt	fordi	det	økonomiske	ejerskab	reelt	overdrages	til	den	offentlige	

aktør,	når	aktivet	tages	i	brug,	kan	der	være	tvivl	om	hvorledes	aktivet	skal	klassificeres	og	

dermed	indregnes	i	selve	anlægsfasen.	Hvis	man	på	baggrund	af	de	gennemgåede	regler	

derimod	har	besluttet,	at	aktivet	skal	indregnes	som	et	materielt	anlægsaktiv	efter	

ibrugtagningstidspunktet,	enten	som	operationel	leasing	eller	fordi	det	opfylder	

aktivdefinitionen	i	årsregnskabsloven,	skal	det	selvfølgelig	også	behandles	efter	gældende	

regler	for	materielle	anlægsaktiver	inden	ibrugtagningstidspunktet.	

	

Ved	mange	OPP-projekter,	der	indregnes	som	finansielt	tilgodehavende	hos	den	offentlige	

part,	kan	der	argumenteres	for,	at	det	reelle	økonomiske	ejerskab,	og	dermed	alle	væsentlige	

risici	og	afkast,	først	overgår	når	selve	anlægget	tages	i	brug	af	offentlige	part.	På	baggrund	af	

dette	vil	begge	kriterier	i	IFRIC	12	nødvendigvis	heller	ikke	være	opfyldt.	Typisk	vil	

enhedsbetalingerne	fra	den	offentlige	til	den	private	part	også	først	begynde	at	blive	overført,	

når	anlægget	tages	i	brug	og	dermed	overdraget.	På	baggrund	af	disse	forhold,	er	det	

interessant	at	se,	hvor	OPP-selskaber	i	praksis	behandler	aktivet	regnskabsmæssigt,	inden	

aktivet	tages	i	brug.	

																																																								
104	IFRIC	4	punkt	12	–	Skulle	eksempelvis	behandles	jf.	IAS	16	eller	38		
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På	baggrund	af	en	liste	over	OPP-selskaber	i	Danmark105,	har	vi	udvalgt	fem	selskaber,	som	i	

dag	alle	indregner	et	finansielt	tilgodehavende,	enten	via	finansiel	leasing	eller	via	reglerne	i	

IFRIC	12.	De	fem	selskaber	udgør	følgende:		

	
1. OPP	Hobro	Tinglysningsret	A/S,	CVR.	30	48	44	28	

2. OPP	Arkivet	A/S,	CVR.	30	61	72	23	

3. OPP	Ørstedskolen	A/S,	CVR.	31	74	50	20	

4. OPP	Randers	P-hus	A/S,	CVR.	33	76	51	85	

5. Nordea	Pension	Danmark	OPP	P/S,	CVR.	34	68	99	38	

	
Vi	har	i	de	senest	aflagte	årsrapporter	for	alle	fem	selskaber	som	sagt	konstateret,	at	OPP-

anlæggene	alle	indregnes	som	finansielle	tilgodehavender.	Ved	gennemgang	af	tidligere	

årsrapporter,	som	har	været	udarbejdet	mens	anlægget	er	blevet	bygget	dermed	inden	det	er	

blevet	taget	i	brug,	har	vi	kunne	konstatere,	at	alle	fem	selskaber	har	indregnet	anlægget	som	

et	materielt	anlægsaktiv	i	balancen.	I	disse	fem	tilfælde,	som	repræsenterer	den	førte	

regnskabspraksis	i	Danmark,	må	man	have	konstateret,	at	anlægget	først	skulle	indregnes	

som	et	finansielt	tilgodehavende,	når	aktivet	blev	taget	i	brug.	Der	er	sågar	skrevet	i	

årsrapporten	for	OPP	Ørstedskolen	A/S	med	balancedag	31/12-2009	under	afsnittet	

”Finansielle	anlægsaktiver”	i	anvendt	regnskabspraksis,	at	”Tilgodehavender	vedrørende	

ejendommen	vedrører	den	af	selskabet	ejede	skole	i	Rudkøbing	på	Langeland,	der	vil	blive	

klassificeret	som	finansiel	leasing.”106.	I	dette	tilfælde	er	det	meget	tydeligt,	at	man	allerede	

ved,	at	anlægget	skal	klassificeres	som	et	finansielt	tilgodehavende,	når	anlægget	er	færdigt	og	

tages	i	brug,	men	at	man	inden	overdragelsen	klassificerer	det	som	et	materielt	anlægsaktiv.	

Denne	praksis	vil	medføre,	at	man	som	privat	aktør	ved	overdragelsen	af	anlægget,	som	

typisk	er	ved	ibrugtagningstidspunktet,	nedskriver	sit	materielle	anlægsaktiv	og	i	stedet	

indregner	et	finansielt	tilgodehavende.	Da	det	materielle	anlægsaktiv	er	målt	til	kostpris,	og	

det	finansielle	tilgodehavende	svarer	til	nettoinvesteringen	i	leasingkontrakten,	ækvivalerer	

																																																								
105	Link:	Liste	over	OPP-projekter	(Februar	2016),	af	PwC	
106	Årsrapport:	OPP	Ørstedskolen	A/S,	CVR.	31	74	50	20,	29.	August	2008	–	31.	December	2009,	side	6	
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disse	to	størrelser	nødvendigvis	ikke,	hvorfor	man	indregner	forskellen	som	tab	eller	gevinst	i	

driften,	typisk	under	andre	driftsindtægter	eller	andre	driftsomkostninger107.			

3.4	Delkonklusion	med	perspektivering	til	almindelige	alternativer	

I	det	følgende	afsnit	vil	vi	på	baggrund	af	foregående	redegørelser	og	analyser	besvare	

undersøgelsesspørgsmål	to,	samtidig	med	at	vi	drager	paralleller	til	den	regnskabsmæssige	

behandling	af	almindelige	alternativer	til	OPP-modellen	for	at	synliggøre	relevante	forskelle.	

	

Når	vi	konkret	skal	konkludere	hvilke	regler	der	gør	sig	gældende	for	indregning	og	måling	af	

OPP-projekter	i	danske	virksomheders,	klasse	C	og	D,	årsrapporter,	vil	vi	tage	udgangspunkt	i	

nedenstående	figur.	Figuren	er	med	til	at	skabe	et	overblik	over	de	love	og	regler	som	er	

relevante,	og	i	hvilken	rækkefølge	vi	mener	det	er	oplagt	gribe	dem	an,	alt	efter	hvilken	

virksomhedsklasse	den	regnskabsaflæggende	virksomhed	tilhører.		

	

																																																								
107	Bog:	Indsigt	i	årsregnskabsloven,	2.	Udgave	2015/2016,	af	EY,	side	586	
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Figur	10	–	Regnskabsmæssig	behandling	af	OPP-projekter	

	

Kilde:	Egen	tilvirkning	

3.4.1	Virksomheder	i	regnskabsklasse	C	

Som	privat	regnskabsaflæggende	klasse	C-virksomhed,	skal	der	tages	udgangspunkt	i	ÅRL,	

nærmere	bestemt	bilag	1,	c,	nr.	1,	for	at	vurdere	hvorvidt	OPP-anlægget	opfylder	

aktivdefinitionen.	Hvis	virksomheden	derimod	vælger	at	aflægge	årsrapport	efter	

internationale	standarder,	hvilket	de	valgfrit	kan	gøre	jf.	ÅRL	§	137,	skal	de	i	stedet	følge	

reglerne	for	virksomheder	i	regnskabsklasse	D.		

	

Til	vurdering	af	om	OPP-anlægget	opfylder	ÅRL’s	aktivdefinition,	er	det	væsentligt	at	vurdere	

hvorvidt	aktivet	er	i	virksomhedens	kontrol.	Hvad	angår	OPP-projekter	vil	der	typisk	kunne	
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argumenteres	for,	at	aktivdefinitionen	ikke	er	opfyldt,	i	og	med	at	den	primære	økonomiske	

rådighed	overdrages	til	den	offentlige	part	mod	den	ydelse,	der	betales	gennem	hele	

kontraktperioden.	Hvis	det	derimod	vurderes	at	aktivet	opfylder	aktivdefinitionen,	skal	det	

behandles	efter	gældende	regler	for	indregning	af	det	pågældende	materielle	anlægsaktiv.		

	

Som	følge	af	at	aktivdefinitionen	ikke	vurderes	til	at	være	opfyldt,	skal	OPP-aftalen	behandles	

som	en	leasingaftale.	Leasing	omtales	ikke	i	ÅRL,	men	der	henvises	til	RVL	16	eller	IAS	17,	

som	begge	indeholder	bestemmelser	for	behandling	af	leasing,	og	hvordan	de	enkelte	

leasingaftaler	skal	klassificeres.	RVL	16	er	udarbejdet	på	baggrund	af	IAS	17,	så	kriterierne	for	

klassificering	af	leasingaftalen	er	ens.	Derfor	er	det	valgfrit	om	man	vil	benytte	RVL	16	eller	

IAS	17	til	at	klassificere,	om	der	er	tale	om	en	operationel	eller	finansiel	leasingaftale.	

	

Når	det	skal	afgøres	hvorvidt	en	OPP-aftale	er	udformet	som	en	operationel	eller	finansiel	

leasingaftale,	skal	det	hovedsageligt	vurderes,	om	alle	væsentlige	risici	og	afkast	er	overdraget	

til	den	offentlige	part.	I	så	fald	vil	der	være	tale	om	finansiel	leasing,	og	alle	aftaler,	der	ikke	

klassificeres	som	finansielle	leasingaftaler,	skal	behandles	som	operationelle	leasingaftaler.	

Til	at	vurdere	om	alle	væsentlige	risici	og	afkast	er	overdraget,	er	der	udarbejdet	nogle	

kriterier	som	enkeltvis	eller	sammen	kan	føre	til,	at	aftalen	skal	behandles	som	finansiel	

leasing.	Der	vil	i	mange	tilfælde	kunne	argumenteres	for,	at	alle	væsentlige	risici	og	afkast	

overdrages,	da	et	eller	flere	kriterier	typisk	vil	være	opfyldt,	alt	afhængig	af	hvilken	type	OPP-

projekt	der	er	tale	om,	og	hvordan	OPP-kontrakten	er	udarbejdet.	Som	udgangspunkt	

overdrages	anlægget	nødvendigvis	ikke	ved	kontraktens,	ophør,	men	i	tilfælde	af,	at	OPP-

kontrakten	indeholder	en	krydsende	option,	som	typisk	forventes	udnyttet,	vil	den	

pågældende	OPP-aftale	kunne	klassificeres	som	finansiel	leasing	alene	på	denne	baggrund.	

Ydermere	kan	der	i	mange	tilfælde	argumenteres	for,	at	OPP-kontrakten	løber	over	

størstedelen	af	aktivets	økonomiske	levetid,	især	med	henblik	på,	at	”størstedelen”	på	

baggrund	af	US	GAAB	kan	tolkes	til	at	udgøre	75	%.	Der	kan	dog	også	modsætningsvis	

argumenteres	for,	at	den	økonomiske	levetid	er	længere	end	kontraktperioden,	i	og	med	at	

OPP-anlægget	sagtens	kan	opretholde	en	økonomisk	værdi	for	den	offentlige	part,	efter	

kontraktperiodens	ophør,	hvilket	dog	kunne	føre	til,	at	aftalen	skulle	behandles	som	

operationel	leasing.	Dog	vil	nutidsværdien	af	minimumsleasingydelserne	i	en	OPP-kontrakt,	

set	fra	leasinggivers	synspunkt,	næsten	til	enhver	tid	udgøre	en	væsentlig	del	af	aktivets	
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dagsværdi,	hvis	der	foreligger	en	favorabel	købsoption,	som	forventes	udnyttet,	da	det	ellers	

ikke	ville	være	en	profitabel	aftale	for	den	private	aktør.	Det	synes	usandsynligt,	at	en	privat	

OPP-leverandør	skulle	indgå	en	kontrakt,	der	har	en	lavere	værdi	end	selve	anlæggets	

dagsværdi,	hvorfor	dette	kriterium	typisk	vil	være	opfyldt	i	OPP-kontrakter,	der	indeholder	

en	krydsende	option,	som	beskrevet	i	scenarium	1.	Samtidig	skal	OPP-anlæg	typisk	opfylde	

nogle	meget	specifikke	funktionskrav,	da	anlægget	udelukkende	er	udarbejdet	til	at	tjene	et	

offentligt	formål,	hvilket	betyder	at	aftalen	også	skulle	klassificeres	som	værende	finansiel	

leasing.	Alt	afhængig	af	den	enkelte	OPP-kontrakt,	vil	der	også	være	scenarier,	hvor	aftalen	

ville	kunne	klassificeres	som	værende	finansiel	leasing	ved	at	opfylde	en	eller	flere	af	de	tre	

støttekriterier,	som	er	specificeret	i	RVL	16	og	IAS	17.	Om	den	offentlige	part	afholder	

omkostninger	ved	annullering	af	OPP-kontrakten,	eller	om	de	har	mulighed	for	forlængelse	af	

leasingaftalen	til	en	favorabel	pris,	anhænger	som	sagt	meget	af	kontraktens	udformning.	Men	

hvis	OPP-kontrakten	er	udarbejdet	efter	scenarium	1	og	dermed	indeholder	en	krydsende	

option,	som	forventes	udnyttet,	vil	en	ændring	i	den	residuelle	dagsværdi	af	leasingaktivet	

udelukkende	påvirke	den	offentlige	part,	da	de	i	sidste	ende	vil	stå	som	ejer	af	anlægget,	

hvilket	også	vil	føre	til,	at	kontrakten	skal	klassificeres	som	værende	finansiel	leasing.	Alt	i	alt,	

er	det	svært	at	forestille	sig,	at	der	kan	argumenteres	for,	at	en	OPP-kontrakt	på	den	eller	

anden	måde	ikke	opfylder	en	eller	flere	af	de	nævnte	kriterier,	hvilket	vil	indikere,	at	alle	

væsentlige	risici	og	afkast	er	overdraget	til	den	offentlige	part.	

	

Hvis	det	vurderes,	at	aftalen	skal	behandles	som	værende	operationel	leasing,	skal	

anlægsaktivet	indregnes	hos	den	private	part.	I	så	fald	skal	det	indregnes	som	et	materielt	

anlægsaktiv	efter	bestemmelserne	i	IAS	16	eller	RVL	16.	Havde	man	i	stedet	benyttet	sig	af	

almindelige	alternativer	til	OPP-modellen,	skulle	aktivet	ligeledes	indregnes	som	et	materielt	

anlægsaktiv	i	den	private	aktørs	regnskabs.	Hvis	det	derimod	vurderes	at	OPP-kontrakten	

skal	behandles	som	en	finansiel	leasingaftale,	vil	der	være	en	forskel	i	hvorledes	indregning	

på	balancen	skulle	foretages	i	forhold	til	almindelige	alternativer	til	OPP-modellen.	En	sådan	

klassificering	skal	nemlig	jf.	IAS	17	indregnes	som	et	finansiel	leasingtilgodehavende	i	OPP-

leverandørens	regnskab,	svarende	til	nettoinvestering	i	leasingkontrakten,	i	modsætning	til	

materielle	anlægsaktiver	der	indregnes	til	kostpris.	Ved	benyttelse	af	entreprisekontrakter	

som	almindeligt	alternativ	indregnes	salgsværdien	af	det	udførte	arbejde	på	
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balancetidspunktet108.	Denne	metode	læner	sig	tættere	op	af	indregningsmetoden	ved	

finansiel	leasing,	da	man	også	indregner	den	indtjening,	anlægsaktivet	vil	kunne	indbringe	

ved	overdragelse	til	anden	part,	og	ikke	blot	kostprisen.		

3.4.2	Virksomheder	i	regnskabsklasse	D	

Når	OPP-projekter	skal	behandles	af	virksomheder	i	regnskabsklasse	D,	eller	virksomheder	

der	har	valgt	at	aflægge	regnskab	efter	de	internationale	standarder,	er	det,	som	vist	i	figur	10,	

oplagt	at	tage	udgangspunkt	i	IFRIC	12,	som	netop	henvender	sig	til	OPP-lignende	

konstellationer.	

	

Der	er	i	IFRIC	12	opstillet	to	overordnede	kriterier,	som	skal	være	opfyldt,	før	end	at	OPP-

kontrakten	kan	behandles	som	en	koncessionskontrakt.	Mange	OPP-kontrakter,	hvis	de	er	

udformet	som	vi	indledningsvis	har	beskrevet,	vil	kunne	opfylde	kriterierne	i	IFRIC	12.	Dette	

er,	da	den	offentlige	part	i	særdeleshed	kontrollerer	eller	regulerer	de	tjenesteydelser,	den	

private	aktør	skal	levere	med	OPP-anlægget,	og	at	prisen	herfor	har	været	reguleret	og	fastsat	

via	en	OPP-kontrakt.	Ydermere	kan	den	kontrol,	som	den	offentlige	part	har	over	OPP-

anlægget,	alt	andet	lige	afholde	OPP-leverandøren	fra	at	sælge	eller	pantsætte	OPP-anlægget,	

hvilket	sikrer	den	offentlige	part	brugsretten	over	aktivet	i	hele	kontraktperioden.	Dermed	er	

det	vanskeligt	at	argumentere	for,	at	en	OPP-kontrakt	ikke	vil	opfylde	kriterierne	i	IFRIC	12	

og	dermed	skulle	behandles	efter	bestemmelserne	heri.	

	

Vurderes	det,	at	OPP-kontrakten	skal	behandles	efter	bestemmelserne	i	IFRIC	12,	betyder	det	

alt	i	alt,	at	brugsretten	til	OPP-anlægget	er	hos	den	offentlige	part,	og	at	de	dermed	

kontrollerer	anlægget	i	dens	økonomiske	levetid.	Som	følge	af	dette	skal	OPP-leverandøren	

ikke	indregne	et	materielt	anlægsaktiv	til	kostpris,	hvilket	kunne	have	været	tilfældet,	hvis	

der	var	benyttet	andre	almindelige	alternativer	til	OPP-modellen,	men	i	stedet	indregne	et	

tilgodehavende	til	dagsværdi.		

	

Tilgodehavendet	skal	enten	klassificeres	som	værende	et	finansielt	eller	immaterielt	

tilgodehavende	og	behandles	herefter.	I	og	med	at	der	i	OPP-modellen	er	lagt	op	til,	at	den	

private	aktør	har	en	kontraktlig	ret	til	at	modtage	fast	løbende	betalinger	fra	den	offentlige	

																																																								
108	Bog:	Indsigt	i	årsregnskabsloven,	2.	Udgave	2015/2016,	af	EY,	side	448	
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part,	ville	det	typisk	skulle	klassificeres	som	værende	et	finansielt	tilgodehavende,	som	kan	

sidestilles	med	behandlingen	af	et	finansielt	leasingtilgodehavende	i	IAS	17.	Hvis	OPP-

kontrakten	er	udformet	således,	at	betalingerne	afhænger	af	brugen	af	det	offentlige	anlæg,	og	

dermed	mere	kan	ses	som	variable	betalinger,	kan	der	argumenteres	for,	at	tilgodehavendet	

skal	indregnes	som	et	immaterielt	aktiv	jf.	bestemmelserne	i	IFRIC	12.	Hvis	OPP-kontrakten	

indeholder	både	et	fast	og	variabelt	element,	som	henholdsvis	kan	kategoriseres	som	

værende	finansielt	og	immaterielt,	skal	disse	behandles	separat.		

	

Hvis	det	derimod	vurderes,	at	OPP-projektet	ikke	skal	behandles	under	bestemmelserne	i	

IFRIC	12,	vil	man	som	privat	aktør	skulle	vurdere,	hvorvidt	aftalen	skal	behandles	som	en	

leasingaftale.	Dette	gøres	efter	bestemmelserne	i	IFRIC	4,	som	opstiller	to	punkter	til	

vurdering	heraf.	Eftersom	at	OPP-projekter,	som	tidligere	nævnt,	typisk	vedrører	brugen	af	et	

specifikt	aktiv,	samtidig	med	at	der	overdrages	en	brugsret	over	anlægget	til	den	offentlige	

part,	vil	man	jf.	IFRIC	4	skulle	behandle	OPP-kontrakten	som	en	leasingaftale	og	dermed	efter	

bestemmelserne	i	IAS	17.	Hvis	det	derimod	vurderes,	at	det	ikke	er	en	leasingaftale,	kan	man	

sætte	spørgsmålstegn	ved,	om	der	overhovedet	er	tale	om	et	OPP-projekt.	Dette	er,	da	netop	

hele	ideen	ved	OPP-modellen	er,	at	den	offentlige	part	betaler	en	privat	leverandør	til	at	

levere	et	anlæg	til	brug	af	den	offentlige	part.	I	så	fald,	skal	anlægget	behandles	efter	andre	

gældende	internationale	standarder.				

	

På	baggrund	af	ovenstående	vil	der	dermed	være	overvejende	stor	sandsynlighed	for,	at	OPP-

leverandøren	skal	indregne	et	finansielt	tilgodehavende	på	balancen,	hvis	et	OPP-projekt	er	

udformet,	som	vi	har	beskrevet	det	gennem	opgaven.	Dette	underbygges	også	af,	at	IFRS	16,	

som	erstatter	IAS	17	og	er	effektiv	pr.	1.	januar	2019,	blandt	andet	bestemmer,	at	alle	

leasingaftaler	skal	indregnes	på	lige	fod	med	finansielle	leasingaftaler.	Dette	er	for	netop	at	

øge	synligheden	af	virksomhedernes	aktiver	og	forpligtelser	og	på	den	måde	give	et	mere	

retvisende	billede	af	virksomhederne	i	deres	respektive	årsrapporter.	Denne	ændring	

implicerer	jo	netop,	at	den	offentlige	part	til	enhver	tid	skal	indregne	et	materielt	anlægsaktiv	

i	balancen	samt	en	forpligtelse	som	følge	af	leasingaftalen,	samtidig	med	at	OPP-leverandøren	

dermed	til	enhver	tid	skal	indregne	et	finansielt	tilgodehavende	i	balancen	som	følge	af	

leasingaftalen.	Dette	forhold	vil	betyde,	at	de	summerede	balancestørrelser	vil	øges	og	

dermed	give	et	mere	retvisende	billede	af,	hvad	de	respektive	virksomheder	råder	over.		
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4.	Praktisk	eksempel	på	behandling	af	OPP	

Vi	vil	i	følgende	afsnit	behandle	en	konkret	case,	som	er	udgjort	af	en	faktisk	rekvireret	OPP-

kontrakt	med	tilhørende	bilag.	Kontraktens	involverede	parter	holdes	fuldstændig	anonyme	

ligesom	der	ikke	vil	blive	benyttet	nogen	følsomme	oplysninger	fra	kontraktsættet	som	kan	

identificere	projektet	og	dens	involverede	parter.	Dette	implicerer	også	at	de	konkrete	

talstørrelser	er	ændret,	således	at	de	ikke	er	genkendelige.	De	vil	dog	stadig	fuldstændig	

repræsentere	de	beregningsmetoder	der	er	anvendt	i	den	konkrete	case,	og	repræsentere	de	

konklusioner	der	er	draget	på	baggrund	her.	Vi	vil	gennem	denne	kontrakt,	og	på	baggrund	af	

den	tillagte	viden,	demonstrere	hvordan	en	OPP-kontrakt	behandles	hos	den	private	aktør	for	

at	gøre	os	i	stand	til	at	besvare	vores	overordnede	problemformulering.	

4.1	Faserne	i	OPP-projektet	

4.1.1	Fra	Ide	til	udbud	

Vores	primære	data	til	den	praktiske	gennemgang	af	vores	case	bygger	på	en	færdig	

udarbejdet	kontrakt	og	indeholder	derfor	ikke	udbudsmaterialet.	Vi	har	derfor	ikke	mulighed	

for	at	gennemgå	processen	fra	ide	til	fremsendelse	af	det	endelige	udbyd	til	konsortier	ud	fra	

anden	antagelse	end	at	udbuddet	lægger	sig	op	af	den	endelige	kontrakt.	Teoretisk	ville	ideen	

fordelagtighed	skulle	vurderes	inden	igangsætningen	af	udbudsfasen	for	ikke	at	bruge	

unødige	omkostninger	på	et	projekt,	der	i	sidste	ende	ikke	ville	være	økonomisk	fordelagtigt.	

Dette	kan	vi	ikke	andet	end	at	formode,	eftersom	projektet	er	blevet	igangsat.	Udbuddet	skulle	

ifølge	den	teoretiske	gennemgang	indeholde	en	kvalificering	af	totaløkonomien	for	at	

fastlægge	de	finansielle	rammer,	foretage	en	risikoanalyse,	en	opgavedeling,	afklare	de	

lovgivningsmæssige	områder,	opstille	funktionskrav,	opstille	betalingsmekanismer,	foretage	

en	markedstest,	lave	en	overdragelsesmodel	samt	udarbejde	en	model	til	at	vurdere	de	tilbud	

som	måtte	komme.			

	

Finansielle	rammer	og	vurderingsmodel:	I	OPP-kontrakten	fastlægges	det	i	starten	jf.	bilag	2	

punkt	4.B,	at	leverandøren	påtager	sig	det	totaløkonomiske	ansvar	ved	at	sammentænkte	

omkostningstyperne,	herunder	projektering,	anlæg,	drift,	vedligeholdelse,	forsyning	og	

finansiering	af	OPP-projektet.	Herved	at	de	overordnede	finansielle	rammer	fastlagt,	hvilket	

bekræfter,	at	de	har	fulgt	den	teoretiske	tankegang	vedrørende	udbuddet.	Det	kan	ligeledes	
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bekræftes,	at	netop	den	totaløkonomiske	tankegang	ligger	til	grund	for	projektet	og	skal	sikre	

at	der	skabes	effektive	og	innovative	løsninger,	som	i	sidste	ende	skal	skabe	en	god	

lønsomhed.	Det	ses	yderligere	her	jf.	punkt	2.B	i	bilag	2,	at	OPP-leverandøren	er	valgt,	grundet	

at	de	har	givet	det	økonomisk	mest	fordelagtige	tilbud.	Dette	bevidner,	at	der	har	været	flere	

konsortier	om	buddet,	og	at	der	må	have	ligget	en	klart	defineret	model	til	vurdering	af	hvert	

af	tilbuddene,	siden	netop	det	valgte	konsortiums	tilbud	er	vurderet	som	det	mest	

fordelagtige.		

	

Risikoanalyse	og	opgavedeling:	Vi	kan	ikke	se	den	egentlige	risikoanalyse	men	kan	ud	fra	OPP-

kontrakten	i	bilag	2	punkt	1.M,	4.M,	9.M	og	10.M	samt	punkt	3.P,	og	7.P	se,	at	det	fremgår,	at	

OPP-leverandøren	bærer	risikoen	for	anlægget	under	bygge-	og	driftsfasen.		Det	kan	derfor	

konkluderes,	at	OPP-leverandøren	er	vurderet	som	den	af	parterne,	der	bedst	og	billigst	ville	

kunne	bære	risikoen	i	disse	faser,	hvorfor	de	har	fået	tildelt	disse	faser	som	deres	opgaver.	Vi	

mener,	at	det	teoretiske	oplæg	til	dette	ville	indebære	en	mere	overskuelig	risiko-	og	

opgaveopdeling,	så	der	ikke	kunne	sås	tvivl	om	hvem	risikoelementet	tilhørte.	Dette	kunne	

man	med	fordel	have	lavet	som	en	skemaopstillet	opgaveliste	med	afklaringen	om	hvilken	

part,	der	var	valgt	som	risikoansvarlig	for	det	givne	område	i	projektet.		

	

Lovmæssige	områder:	Kontakten	indeholder	som	foreslået	en	afklaring	for	de	lovmæssige	

områder.	Det	er	angivet	i	OPP-kontrakten	i	bilag	2	punkt	2.L,	at	OPP-leverandøren	forpligter	

sig	til	at	”opfyldelsen	af	aftalen	sker	under	overholdelse	af	den	til	enhver	tid	gældende	

lovgivning,	og	at	de	ydelser,	der	erlægges	i	henhold	til	aftalen,	opfylder	den	til	enhver	tid	

gældende	lovgivning”.	Det	er	yderligere	angivet	hvem,	der	skal	bære	omkostningerne	eller	

besparelserne,	som	kunne	være	forbundet	med,	at	der	sker	ændring	i	lovgivningen	under	

kontraktperioden109	og	dermed	en	lovmæssig	risiko.	Kravene	til	statslige	byggerier	er	

underlagt	kravene	beskrevet	i	afsnittet	”Definition	af	OPP-Modellen”,	hvilket	også	er	angivet	i	

OPP-kontrakten	jf.	bilag	2	punkt	4.M	og	10.M.	

	

Funktionsbaserede	krav:	Vores	konklusion	af	teorien	bag	OPP-modellen	viste,	at	et	af	de	

vigtigste	punkter	for	et	veludarbejdet	OPP-projekt	var,	at	det	var	opstillet	meget	nøje	hvilke	

																																																								
109	Bilag	2:	Ekstrakt	fra	OPP-kontrakten,	punkt	4.L	og	5.L	
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funktionsbaserede	krav,	der	var	til	OPP-anlægget	samt	tilhørende	betalingsmekanismer,	som	

ville	kunne	sikre,	at	de	funktionsbaserede	krav	blev	overholdt.	Vigtigheden	af	netop	dette	ses	

tydeligt	i	kontrakten,	idet	at	de	funktionsbaserede	krav	er	vedlagt	som	bilag	og	består	af	170	

sider,	der	meget	nøje	beskriver	alt	fra	den	daglige	belastning	af	hver	enkel	funktion	af	

anlægget,	byggegrunden,	bebyggelsens	disponering,	drift-	og	vedligeholdelse	samt	en	meget	

udspecificeret	gennemgang	af	de	tekniske	funktionsbaserede	krav.	Vi	vil	ikke	komme	

nærmere	ind	på	de	specifikke	funktionsbaserede	krav,	da	det	ikke	kan	gøres	samtidig	med,	at	

anonymiteten	opretholdes.	At	kontrakten	indeholder	så	specifikke	funktionsbaserede	krav	vil	

dog	sikre,	at	der	ikke	kan	sås	tvivl	om,	hvad	der	forventes	af	de	forskellige	dele	af	OPP-

projektet,	og	med	angivelsen	af	den	forventede	slitage	vil	forudsætningerne	for,	at	OPP-

leverandøren	kan	overholde	de	funktionsbaserede	krav,	være	mest	optimale.	

	

Betalingsmekanismer:	For	at	sikre	at	OPP-leverandøren	har	et	væsentligt	incitament	til	at	

overholde	de	funktionsbaserede	krav,	er	der	udarbejdet	et	bilag	til	OPP-kontrakten,	som	

beskriver	og	opstiller	de	betalingsmekanismer,	som	de	funktionsbaserede	krav	er	underlagt.	

Teoretisk	er	der	lagt	op	til,	at	der	skulle	udarbejdes	en	betalingsmekanisme	per	

funktionsbaseret	krav,	men	fremgangsmåden,	der	er	valgt	i	denne	kontakt,	er	en	smule	

anderledes	og	mere	generel	for	alle	de	stillede	krav.	Af	de	funktionsbaserede	krav	er	målingen	

af	funktionsdygtigheden	for	hvert	af	anlæggets	elementer	angivet,	samt	hvordan	det	enkelte	

element	er	prioriteret	af	betydning	for	anlægget.	På	baggrund	af	elementernes	betydning	for	

anlægget	er	det	blevet	opdelt	i	forskellige	kategorier.	

	

Blandt	andet	elementets	ovenstående	prioritering	for	hele	anlægget	samt	elementets	omfang	

set	i	forhold	til	hele	anlægget	målt	i	procent	anvendes	til	at	beregne	størrelsen	på	nedslag	for	

fejl	i	funktionsdygtigheden	for	de	enkelte	elementer.	Da	nedslaget	i	betalingerne	beregnes	ud	

fra	antal	registrerede	fejl,	kan	en	fejl	registreret	på	et	element	i	den	ene	kategori	derfor	tælle	

for	flere	fejl,	end	hvis	fejlen	var	sket	på	et	element	i	en	anden	kategori.		

	

For	at	mindske	risikoen	for	gentagende	fejl,	er	der	udarbejdet	en	gentagelsesfaktor	som	

betyder	at	fejl	vedrørende	samme	funktionsbaserede	krav	vægtes	på	basis	af	antal	

registrerede	fejl	i	en	given	periode.	Som	eksempel	vægtes	de	første	10	fundne	fejl	med	100	%	

per	fejl,	hvorefter	fejlene	vil	blive	vægtet	med	130	%	per	fejl.		
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Der	vil	først	blive	registreret	en	fejl,	som	ville	kunne	resultere	i	et	nedslag	i	enhedsbetalingen,	

såfremt	fejlen	ikke	er	blevet	udbedret	efter	nogle	specifikke	udbedringsfristerne	beskrevet	i	

OPP-kontrakten110.		

	

I	bilag	vedrørende	betalingsmekanismen	er	der	er	yderligere	opstillet	nogle	specifikke	

forhold,	som	vil	medføre	fejl	med	eventuelle	nedslag	i	enhedsbetalingerne.	Forholdene	

vedrører	nogle	sikkerhedsmæssige	aspekter,	og	disse	forhold	bliver	yderligere	konkretiseret,	

da	deres	udbedringsfrister	afviger	fra	de	generelle	betingelser	i	OPP-kontrakten.	Dette	er	blot	

endnu	et	element	der	bidrager	til	detaljeringsgraden	i	hele	OPP-projektet.	

	

Der	er	ligeledes	opstillet	specifikke	betalingsmekanismer	vedrørende	den	efterfølgende	drift	

og	vedligeholdelse	der	udføres.	Her	kan	prioriteringen	ses	via	bilag	3	punkt	3.D	og	nedslag	i	

betalingen	for	driftsydelser	i	punkt	4.D.	Under	driftsydelser	er	det	yderligere	angivet,	at	der	

ikke	kan	foretages	nedslag	i	enhedsbetalingen,	hvis	antal	fejl	inden	for	et	kvartal	ikke	

overstiger	65	fejl.		

	

Det	er	helt	klart,	at	der	har	været	et	stort	fokus	på	at	udarbejde	funktionskrav	og	

betalingsmekanismer	på	et	sådan	niveau,	at	der	ikke	kan	sås	tvivl	om,	hvordan	

funktionaliteten	ønskes	og	hvordan	eventuelle	fejl	skal	håndteres.	Der	er	yderligere	fastslået	

tilfælde,	hvor	OPP-leverandøren	ikke	ville	kunne	stilles	til	ansvar	for	opståede	fejl	samt	

hvordan	enhedsbetalingerne	skal	beregnes	med	hensyn	til	de	nedslag,	der	måtte	være	

forekommet.	Alt	i	alt	får	vi	ligeledes	bekræftet,	at	OPP-kontrakten	er	yderst	detaljeret	

udarbejdet,	således	at	man	opnår	de	ønskede	incitamenter	for	de	involverede	parter.	Vi	

mener	derfor,	at	dette	område	er	udarbejdet	hensigtsmæssigt,	og	at	disse	rammer	giver	

fornuftige	forudsætninger	for	et	vellykket	OPP-projekt.	

	

Overdragelsesmodellen:	Man	har	i	OPP-projektet	valgt	at	benytte	en	krydsende	option	til	brug	

for	overdragelse	af	OPP-anlægget	ved	kontraktudløb.	Det	fremgår	af	OPP-kontrakten	i	bilag	2	

punkt	4.J,	at	bestilleren	har	ret	til	at	meddele	OPP-leverandøren,	at	de	ønsker	at	overtage	

																																																								
110	Bilag	3:	Ekstrakt	fra	bilag	vedrørende	betalingsmekanismen,	punkt	B.5	
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OPP-anlægget	til	den	forudbestemte	pris,	og	i	punkt	5.J,	at	OPP-leverandøren	har	mulighed	for	

at	bruge	sin	ret	til	at	meddele	bestilleren,	at	de	ønsker	at	gøre	brug	af	deres	ret	til	at	sælge	

OPP-projektet,	såfremt	bestilleren	ikke	allerede	har	meddelt,	at	de	ønsker	at	købe.	Dette	

stemmer	meget	godt	overens	med	vores	konklusion	af	den	teoretiske	gennemgang	i	henhold	

til,	at	OPP-projektet	typisk	vil	være	udarbejdet	til	et	specifikt	formål	og	derfor	vil	have	den	

højeste	værdi	for	bestilleren,	hvilket	vil	medføre,	at	projektet	i	sidste	ende	vil	blive	overdraget	

til	bestilleren.	Det	indikerer	ligeledes,	at	OPP-projektet	er	udarbejdet	efter	scenarium	1,	

hvilket	som	nævnt	er	typisk	for	OPP-projekter	med	privat	finansiering.	

4.1.2	Anlægsfasen	

I	denne	fase	gøres	det	klart	i	samarbejdsmodellen	i	bilag	4	punkt	1.E,	at	det	fulde	ansvar	ligger	

hos	OPP-leverandøren,	og	at	de	offentlige,	involverede	parter	har	myndighed	til	at	modtage	

hovedprojektet	til	gennemsyn	og	kommentering.		Det	er	ligeledes	fastlagt,	at	byggefasen	som	

også	beskrevet	i	det	teoretiske	afsnit,	afsluttes	med	en	fælles	gennemgang	af	projektet	med	

deltagelse	af	en	uafhængig	3.	part.		Findes	der	fejl	eller	mangler	ved	gennemgangen,	skal	der	

udarbejdes	et	samlet	dokument	med	fejl	og	mangler,	som	OPP-leverandøren	skal	bruge	til	

udbedring.	Det	sikres	her,	at	projektet	ved	ibrugtagning	overholder	de	krav,	der	er	stillet.	

4.1.3	Drift	og	vedligeholdelse	

I	den	løbende	og	langvarige	driftsfase	vil	parterne	på	forhånd	aftale,	hvornår	

vedligeholdelsesprocesser	igangsættes111.	Det	er	OPP-leverandøren,	som	har	ansvar	for	

egenkontrollen	samt	udarbejdelse	af	en	kvartaltsrapport	jf.	kravene	til	dokumentation	

beskrevet	i	bilag	4	punkt	3.G.	Løbende	fejl	i	funktionsdygtigheden	skal	indberettes	af	den	

offentlige	part	til	leverandøren,	så	der	er	en	klar	enighed	om	fejlen	og	om	hvorvidt	denne	skal	

tælle	med	i	det	føromtalte	nedslag	i	enhedsbetalingen.	Denne	meget	rutineprægede	aftale	

vurderer	vi	til	at	give	en	enighed	om	de	fundne	fejl,	som	sikrer,	at	der	ikke	vil	kunne	sås	tvivl	

om	hvorvidt	fejlene	skal	medtages	og	eventuelt	udløse	et	nedslag	i	enhedsbetalingen112.		

4.1.4	Ophør	af	kontrakt	

I	bilag	5,	som	vedrører	ophør	af	kontrakten,	klargøres	det	hvilke	krav,	der	stilles	til	anlæggets	

stand	ved	ophør	af	kontrakten	og	processen	vedrørende	den	efterfølgende	eventuelle	

																																																								
111	Bilag	4:	Ekstrakt	fra	bilag	vedrørende	samarbejdsmodellen,	punkt	2.E	
112	Bilag	4:	Ekstrakt	fra	bilag	vedrørende	samarbejdsmodellen,	punkt	2.E	
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juridiske	overdragelse	af	anlægget.	Det	fremgår	i	bilag	5	punkt	2.C,	at	der	løbende	skal	

udarbejdes	en	tilstandsvurdering	hvert	5.	år	af	begge	parter	samt	en	uvildig	part	for	at	sikre,	

at	der	ikke	opstår	efterslæb	i	vedligeholdelsen,	ligesom	det	er	tilfældet	med	eventuelle	

nedslag	i	enhedsbetalingen.	Der	forekommer	altså	her	endnu	et	regulativ,	der	skal	sikre,	at	

OPP-leverandøren	opretholder	incitament	til	at	efterleve	de	kontraktuelle	forhold.	Der	er	

ligeledes	fastsat	nogle	konkrete	dage	for	gennemgangen	af	aktivet	umiddelbart	inden	ophør	af	

kontrakten,	som	netop	også	skal	sikre,	at	aktivet	er	i	den	ønskede	stand.	Dette	forhold	

bevidner	også,	at	aftalen	er	indgået	med	henblik	på,	at	den	offentlige	part	skal	overtage	

anlægget.	

	

Der	er	i	bilaget	vedrørende	ophør	af	kontrakten	ydermere	opstillet	levetiden	på	de	enkelte	

bygningsdele	samt	hvornår	de	skal	være	udskiftet,	således	af	restlevetiden	ved	ophørsdagen	

ikke	er	overskredet.	Listen	er	detaljeret	udarbejdet,	og	vi	vil	ikke	komme	nærmere	ind	på	de	

specifikke	detaljer,	da	det	ikke	kan	gøres	samtidig	med,	at	anonymiteten	opretholdes.	Alle	

bygningsdele,	som	ikke	er	angivet	her,	skal	have	en	restlevetid	på	mindst	5	år	ved	

overdragelsen.	Bygningsdele	med	en	restlevetid	på	mindre	en	5	år	ved	

overdragelsestidspunktet	skal	være	skiftet	højst	6	måneder	før	udløb	af	kontrakten.		

		

Der	ses	her,	at	der	ligger	en	klar	aftale	om	projektets	stand	ved	kontraktophør,	hvilket	sikrer,	

at	projektet	har	den	aftalte	stand	som	overdragelsesbetalingen	er	beregnet	ud	fra.	Generelt	

kan	det	ses	ud	af	den	konkrete	case,	at	de	enkelte	krav	til	parterne,	samt	hvordan	de	sikres	

overholdt	er	yderst	detaljeret	udarbejdet,	hvilket	gør	kontraktudarbejdelsen	yderst	vanskelig.		

4.2	Regnskabsmæssig	behandling	

4.2.1	Klassificering	af	OPP-aftalen	

OPP-leverandøren	er	en	klasse	C-virksomhed	og	behandler	OPP-kontrakten	efter	

bestemmelserne	i	IAS	17.	I	den	konkrete	case	klassificeres	OPP-kontrakten	som	en	finansiel	

leasingaftale	jf.	kriterierne	i	IAS	17	punkt	10.	Det	er	i	særdeleshed	kriterierne	b),	d)	og	e)	

under	punkt	10,	som	kan	argumenteres	for	at	være	opfyldt.	
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Først	og	fremmest	indeholder	OPP-kontrakten	en	købsoption	på	ca.	176,07	mio.	kr.113,	som	

forventes	at	ligge	væsentlig	under	markedsprisen	i	år	25,	hvor	kontraktperioden	ophører.	

Endvidere	udgør	minimusleasingydelserne	en	væsentlig	del	eller	er	tæt	på	at	ækvivalere	

kostprisen	på	ca.	232,88	mio.	kr.114.	Endelig	er	der	en	særlig	specialiseret	karakter	i	

indretningen	af	bygningen,	således	at	den	kan	tjene	det	formål,	som	er	tiltænkt	af	den	

offentlige	part.	

	

Disse	forhold	gør	tilsammen,	at	aftalen	klassificeres	som	en	finansiel	leasingaftale	og	

indregnes	som	et	finansielt	leasingtilgodehavende	hos	den	private	aktør.				

4.2.2	Værdiansættelse	

Til	nutidsværdiberegningerne	i	værdiansættelsen	er	der	i	den	konkrete	case	benyttet	DCF-

modellen.	

DCF = CF1
(1+ r)1

+
CF2
(1+ r)2

+
CF3
(1+ r)3

+...... CFN
(1+ r)N

	

r	svarer	til	den	interne	rente	i	leasingkontrakten	og	kan	betegnes	som	et	udtryk	for	OPP-

leverandørens	samlede	afkastkrav115.	

	

Som	bestemmelserne	i	IAS	17	anviser,	skal	OPP-leverandøren	i	den	konkrete	case	indregne	et	

finansielt	tilgodehavende	på	balancen	svarende	til	nettoinvesteringen	i	leasingkontrakten.	

Nettoinvesteringen	i	leasingkontrakten	fra	leasinggiverens	synspunkt	er	summen	af	

nutidsværdien	af	enhedsbetalingerne	tillagt	en	ugaranteret	restværdi,	som	i	alt	udgør	ca.	

237,90	mio.	kr.116.	I	den	konkrete	case	forekommer	der	dog	ikke	nogen	ugaranteret	restværdi,	

da	OPP-projektet	er	udarbejdet	efter	scenarium	2,	hvilket	implicerer	at	købsoptionen,	som	

forventes	udnyttet,	indgår	i	opgørelsen	af	minimumsleasingydelserne.	Enhedsbetalinger,	som	

den	offentlige	part	kvartalsvis	er	forpligtet	til	at	betale	til	den	private	aktør,	udgør	4,56	mio.	

																																																								
113	Bilag	2:	Ekstrakt	fra	OPP-kontrakten,	punkt	12.R	
114	Bilag	6:	Værdiansættelse	
115	Bog:	Årsrapport	efter	internationale	regnskabsstandarder	–	fra	dansk	praksis	til	IFRS,	4.	Udgave,	af	
Jan	Fedders	og	Henrik	Steffensen,	side	489	
116	Bilag	6:	Værdiansættelse	
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kr.117.	Disse	betalinger	tilbagediskonteres	med	en	rente,	som	fastsættes	af	OPP-leverandøren	

og	svarer	til	afkastkravet.		

	

Som	det	fremgår	af	værdiansættelsen,	ækvivalerer	værdien	af	nettoinvesteringen	i	

leasingkontrakten	stort	set	med	den	bogførte	værdi	af	anlægsaktivet,	som	i	dette	tilfælde	

svarer	til	kostprisen.	Nettoinvesteringen	i	leasingkontrakten	udgør	nemlig	102	%	af	

kostprisen,	hvilket	som	sagt	underbygger	klassificeringen.	

4.2.3	Indregning	i	årsrapporten	

Ved	ibrugtagningstidspunktet	indregnes	der	et	finansielt	leasingtilgodehavende	på	ca.	237,90	

mio.	kr.	i	balancen	i	stedet	for	et	materielt	anlægsaktiv.	Forskellen	i	værdien	på	det	

indregnede	tilgodehavende	og	det	nedskrevne	materielle	anlægsaktiv	på	ca.	5	mio.	kr.118	

indtægtsføres	direkte	i	resultatopgørelsen	under	andre	driftsindtægter.	

	

Årligt	vil	OPP-leverandøren	jf.	kontrakten	modtage	enhedsbetalinger	på	samlet	set	18,23	mio.	

kr.	Ud	af	dette	beløb	indtægtsføres	de	15,75	mio.	kr.,	som	afspejler	et	konstant	periodisk	

afkast	jf.	IAS	17	punkt	39.	De	resterende	2,47	mio.	kr.	afdrager	leasingtilgodehavendet.	

Afdraget	vil	selvfølgelig	ligeledes	være	konstant	periodisk.	Ved	regnskabsaflæggelse	for	år	1	

vil	OPP-leverandørens	leasingtilgodehavende	derfor	udgøre	ca.	235,43	mio.	kr.,	og	det	

efterfølgende	år	323,95	mio.	kr.	Dette	gøres	i	hele	kontraktperioden,	og	efter	år	25,	vil	

leasingtilgodehavendet	have	en	værdi	på	176,07	mio.	kr.,	som	svarer	til	den	forudbestemte	

overdragelsessum	ved	udnyttelse	af	krydsende	option.	

	

Ovenstående	behandling	antager	selvfølgelig,	at	der	betales	en	konstant	enhedsbetaling	

gennem	hele	kontraktperioden,	og	der	derfor	ikke	har	været	foretaget	nedslag	i	

enhedsbetalingen	på	baggrund	af	de	opstillede	betalingsmekanismer.	Et	sådan	nedslag	vil	

medføre	en	reduktion	i	det	indregnede	beløb,	og	reduktionen	indregnes	straks.	Der	skal	

ydermere	regelmæssigt	foretages	skøn	over	den	ikke-garanterede	restværdi	jf.	IAS	17	punkt	

41,	og	en	reduktion	heri	skal	ligeledes	indregnes	straks.	I	den	konkrete	case	vil	der	ikke	kunne	

ske	ændringer	til	den	ikke-garanterede	restværdi,	da	der	kontraktuelt	er	fastlagt	en	værdi	af	

																																																								
117	Bilag	2:	Ekstrakt	fra	OPP-kontrakten,	punkt	1.P	
118	Bilag	6:	Værdiansættelse	
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den	krydsende	option,	som	forventes	udnyttet,	og	derfor	jf.	IAS	17	punkt	4	skal	indregnes	i	

minimumsleasingydelserne.		

	

Ved	kontraktens	ophør	og	udnyttelse	af	den	krydsende	option	vil	OPP-leverandøren	modtage	

den	forudbestemte	overdragelsessum	svarende	til	deres	resterende	leasingtilgodehavende,	

som	herefter	ville	kunne	udlignes.	

4.3	Delkonklusion		

Når	man	sammenholder	hvordan	OPP-modellens	teoretiske	tankegang	er	med	hvordan	

behandlingen	har	været	i	praksis	jf.	vores	rekvirerede	kontrakt,	kan	vi	konstatere,	at	

kontrakten	overholder	og	efterlever	teorien	bag	modellen.	De	kommer	ind	på	alle	de	omtalte	

faser	samtidig	med,	at	detaljeringsgraden	af	de	funktionsbaserede	krav	og	

betalingsmekanismerne	også	er	yderst	høj,	da	det	netop	er	de	områder	som	er	

grundlæggende	for	risikodelingen	og	dermed	den	totaløkonomiske	tankegang.		

	

Detaljeringsgraden	af	kontrakten	underbygger	helt	klart	også	den	teoretiske	anbefaling,	at	

OPP-projekter	bør	have	en	værdi	på	minimum	100	mio.	kr.	før	transaktionsomkostningerne	

vedrørende	udarbejdelsen	ville	kunne	indtjenes	gennem	gennemførelsen	af	projektet	som	et	

OPP-projekt.		

	

I	Casen	har	OPP-leverandøren,	som	aflægger	regnskab	efter	klasse	C-virksomheder,	valgt	at	

klassificere	aftalen	som	en	leasingaftale	og	derfor	måtte	have	konkluderet,	at	aktivet	ikke	

overholdt	definitionen	for	et	aktiv	jf.	ÅRL.	De	har	derfor	frivilligt	valgt	at	benytte	sig	af	de	

internationale	regnskabsstandarder	nærmere	betegnet	IAS	17.	

I	den	regnskabsmæssige	behandling	underbygges	derfor	også	vores	konklusion	vedrørende	

klassificeringen	af	OPP-projekter	grundet	deres	specifikke	krav,	størrelse,	kontrol	af	aktivet	

og	overdragelsesmodel	til	at	OPP-projekter	typiske	ville	blive	klassificeret	som	værende	en	

finansiel	leasingaftale.	OPP-leverandøren	indregner	derfor	et	leasingtilgodehavende	i	

balancen	som	ved	løbende	enhedsbetalinger	nedskriver	projektet	over	kontraktperioden	til	

den	forudbestemte	overdragelsessum	ved	kontraktens	ophør.		
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Alt	i	alt	kan	vi	konkludere	at	det	praktiske	case-eksempel	underbygger	vores	to	tidligere	

delkonklusioner	om	teorien	og	den	regnskabsmæssige	behandling	af	OPP-projekter.	

5.	Konklusion	

Hovedproblemstillingen	for	opgaven	er	hvordan	et	OPP-projekt	indregnes	og	måles	for	en	

privat	dansk	virksomhed	i	enten	klasse	C	eller	D.	Før	man	kan	fastlægge	reglerne	for	

indregning	og	måling,	er	det	vigtigt	at	have	overblik	over,	hvordan	OPP-modellen	er	opbygget,	

da	det	har	betydning	for	hvordan	OPP-anlægget	skal	klassificeres	regnskabsmæssigt	og	derfor	

måden	det	skal	indregnes	på.	Ligeledes	er	det	væsentligt	at	påpege	hvilke	fordele	og	ulemper,	

der	teoretisk	set	er	forbundet	med	OPP-modellen.	

	

OPP-modellen	bygger	på	en	teoretisk	tankegang	om	at	se	projektet	som	en	helhed	over	hele	

projektets	levetid.	Gøres	det,	inddrages	alle	parterne	ligeledes	i	hele	levetiden,	og	der	kan	

herfor	opnås	incitamentsforenelighed	og	på	den	måde	skabes	en	god	totaløkonomi	i	projektet,	

således	at	begge	parter	kan	optimere	deres	udbytte	ved	et	veludført	projekt.		

	

Projektet	ses	som	en	helhed	med	fokus	på	at	opnå	det	bedst	mulige	resultat	ved	at	samle	

faserne	for	hele	projektet	i	en	kontrakt.	For	at	sikre	kvaliteten	af	det	endelige	projekt	og	den	

løbende	vedligeholdelse	og	drift,	bliver	der	udarbejdet	meget	specifikke	funktionsbaserede	

krav,	som	skal	klargøre	præcis	hvad	der	forventes	af	hvert	af	projektets	elementer.	De	

økonomiske	incitamenter	skabes	på	baggrund	af	de	funktionsbaserede	krav	samt	

konsekvenserne	for	manglende	opfyldelse	heraf,	hvilket	er	indarbejdet	i	OPP-kontraktens	

betalingsmekanismer.	Dette	er	alt	i	alt	et	udtryk	for	den	risikodeling,	der	er	foretaget	i	det	

enkelte	OPP-projekt,	som	er	med	til	at	skabe	incitamentsforenelighed	og	grundlæggende	for,	

at	der	kan	skabes	en	god	totaløkonomi	i	projektet.	

	

Den	altovervejende	ulempe	ved	OPP-modellen	er,	at	den	som	udgangspunkt	er	

omkostningstung,	i	og	med	at	der	skal	tages	højde	for	alle	de	ovenstående	elementer,	samtidig	

med	at	valget	af	finansieringstype	alt	andet	lige	også	kan	medføre	meromkostninger.	Netop	på	

baggrund	af	dette,	er	der	lagt	op	til	at	OPP-modellen	kun	skal	benyttes	til	større	projekter,	da	

det	ellers	ikke	er	sandsynligt,	at	de	meromkostninger,	der	alt	andet	lige	er	forbundet	med	
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OPP-modellen	i	forhold	til	andre	traditionelle	projektformer,	opvejes	af	de	totaløkonomiske	

fordele,	som	teoretisk	set	burde	give	mere	kvalitet	for	pengene.	

	

Med	teorien	bag	OPP-modellen	samt	dens	karakteristika	klarlagt,	kan	vi	efterfølgende	afgøre	

hvilke	regler	der	gør	sig	gældende	med	hensyn	til	indregning	og	måling	af	OPP-projekter.	

Overordnet	set	er	det	som	udgangspunkt	relevant	først	at	klarlægge	om	det	pågældende	OPP-

selskab	aflægger	regnskab	efter	reglerne	for	klasse	C-	eller	D-virksomheder.	

	

Som	klasse	C-virksomhed	tages	der	udgangspunkt	i	ÅRL,	hvor	det	er	væsentligt	at	vurdere	

hvorvidt	aktivet	opfylder	aktivdefinitionen	og	skal	indregnes	herefter,	især	med	henblik	på	

hvorvidt	OPP-anlægget	er	i	virksomhedens	kontrol.	Ved	OPP-projekter	kan	der	i	de	fleste	

tilfælde	argumenteres	for,	at	aktivet	ikke	er	i	virksomhedens	kontrol,	da	de	reelt	set	ikke	har	

den	økonomiske	råderet	over	aktivet,	hvorfor	OPP-kontrakten	skal	behandles	som	leasing	

efter	reglerne	i	IAS	17	eller	RVL	16.	Her	skal	det	ud	fra	opstillede	kriterier	vurderes,	hvorvidt	

den	pågældende	OPP-kontrakt	er	udarbejdet	som	værende	operationel	og	finansiel	leasing	og	

dermed	skal	behandles	herefter.	På	baggrund	af	teorien	bag	OPP-modellen	og	dens	

karakteristika	vil	der	typisk	kunne	argumenteres	for,	at	der	er	tale	om	finansiel	leasing,	da	det	

næsten	er	utænkeligt,	at	der	ikke	vil	være	indikationer	på,	at	alle	væsentlige	risici	og	afkast	er	

overdraget	til	den	offentlige	part,	hvilket	underbygger	forudsætningen	om,	at	aktivet	ikke	er	i	

virksomhedens	kontrol.	Dette	vil	betyde	at	OPP-kontrakten	typisk	burde	blive	indregnet	som	

et	finansielt	tilgodehavende.			

	

Som	klasse	D-virksomhed	tages	der	udgangspunkt	i	IFRIC	12,	hvor	det	skal	vurderes,	hvorvidt	

OPP-kontrakten	er	omfattet	af	denne.	OPP-projekter	vil	typisk	opfylde	kriterierne	for	at	være	

omfattet	af	IFRIC	12.	Det	er	overodnet	set	ligeledes	en	vurdering	af,	hvorvidt	den	offentlige	

part	har	en	sådan	kontrol	over	anlægget,	at	de	kan	hindre	OPP-selskabet	i	at	sælge	anlægget	

og	på	den	måde	sikre	sig	brugsretten	over	anlægget	i	hele	kontraktperioden,	samtidig	med	at	

de	kontrollerer	og	regulerer	de	tjenesteydelser,	der	leveres	med	OPP-anlægget,	og	prisen	

herfor	er	fastsat	via	OPP-kontrakten.	Som	følge	af	bestemmelserne	i	IFRIC	12,	vil	OPP-

kontrakten	typisk	også	skulle	indregnes	som	et	finansielt	tilgodehavende.	Vurderes	det	ikke	

at	OPP-kontrakten	er	omfattet	af	IFRIC	12,	skal	det	vurderes	om	den	så	er	omfattet	af	IFRIC	4,	

som	medfører	at	den	skal	behandles	efter	bestemmelserne	i	IAS	17.	Hvis	en	OPP-kontrakt	



	 80	af	91	

hverken	kan	vurderes	til	at	være	omfattet	af	IFRIC	12	eller	IFRIC	4,	vil	der	formentligt	ikke	

være	tale	om	et	OPP-projekt,	som	indeholder	de	karakteristika,	som	der	er	lagt	op	til	i	

beskrivelsen	af	OPP-modellen.	For	at	den	pågældende	OPP-kontrakt	er	omfattet	af	IFRIC	4	

kræver	det	blot,	at	den	vedrører	brugen	af	et	specifikt	anlæg,	samtidig	med	at	der	overdrages	

en	brugsret	til	anlægget,	hvilket	altid	vil	være	tilfældet,	hvis	der	er	tale	om	et	OPP-projekt.	I	så	

fald	skal	OPP-kontrakten	derfor	behandles	efter	bestemmelserne	i	IAS	17,	hvilket	næsten	altid	

vil	resultere	i,	at	OPP-selskabet	skal	indregne	et	finansielt	tilgodehavende	som	følge	af	

klassificering	af	finansiel	leasing.	

	

Alt	i	alt,	kan	man	overodnet	konkludere,	at	den	regnskabsmæssige	behandling	af	OPP-

projekter	er	afhængig	af,	om	det	reelle	økonomiske	ejerskab	og	kontrol	over	et	specifikt	

udarbejdet	OPP-anlæg	ligger	hos	den	offentlige	part.	Dette	vil	typisk	være	gældende	og	vil	

dermed	implicere,	at	der	skal	indregnes	et	finansielt	tilgodehavende	hos	den	private	

regnskabsaflæggende	aktør.	

	

Denne	regnskabsmæssige	behandling	underbygges,	ved	gennemgangen	af	en	konkret	OPP-

kontrakt,	som	danner	grundlag	for	et	praktisk	eksempel.	I	den	konkrete	case,	vurderes	der	

ligeledes	af	den	private	regnskabsklasse	C-virksomhed,	at	der	er	tale	om	en	leasingaftale,	da	

OPP-anlægget	ikke	er	i	virksomhedens	kontrol	og	dermed	ikke	opfylder	aktivdefinitionen.	I	

den	konkrete	case	vurderes	det	også,	at	der	er	tale	om	finansiel	leasing,	da	det	vurderes	at	

OPP-kontrakten	opfylder	flere	af	de	kriterier,	som	implicerer	at	alle	væsentlige	risici	og	afkast	

er	overdraget	til	den	offentlige	part.	Dermed	indregnes	der	et	finansielt	tilgodehavende	hos	

OPP-selskabet.	

	

Overordnet	set	vil	der	i	næsten	alle	tænkelige	situationer,	kunne	argumenteres	for,	at	en	OPP-

kontrakt	skal	indregnes	som	et	finansielt	tilgodehavende	hos	OPP-selskabet,	da	økonomisk	

rådighed,	brugsret,	kontrol	og	væsentlige	risici	og	afkast	er	overdraget	til	den	offentlige	part.	
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7.	Bilag	

Bilag	1	–	Beslutningstræ	
	
Figur	9	-		Beslutningstræet	vedrørende	klassifikation	af	leasing	

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Kilde:	Rapport:	Leasing	i	leasingtagers	årsrapport	–	årsregnskabsloven	og	IAS	17,	af	PwC,	side	15	
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Bilag	2	–	Ekstrakt	fra	OPP-kontrakten	
	
Punkt	2.B	

OPP-leverandøren	har	i	et	begrænset	udbud,	givet	det	økonomisk	mest	
fordelagtige	tilbud.	

	
Punkt	4.B	

Aftalen	er	indgået	med	henblik	på	at	etablere	et	Offentlig-Privat	Partnerskab	
(OPP),	hvor	OPP-leverandøren	påtager	sig	et	totaløkonomisk	ansvar	for	hele	
projektet,	herunder	projektering,	konstruktion,	løbende	drift	og	vedligeholdelse,	
forsyning	og	finansiering.	OPP-leverandøren	påtager	sig	et	totaløkonomisk	
ansvar	mod	et	fastsat	vederlag.	Ved	at	sammentænke	konstruktion	med	løbende	
drift	og	vedligeholdelse,	optimeres	projektets	totaløkonomi.	Ligeledes	skal	
samarbejdsformen	sikre	mulighederne	for	effektive	og	innovative	løsninger.	
	

Punkt	4.J	
Senest	6	måneder	inden	kontraktens	ordinære	udløb,	har	den	offentlige	part	har	
ret	til,	efter	gennemgangen	af	anlægget	jf.		bilag,	at	meddele	OPP-leverandøren,	at	
de	ønsker	at	købe	aktivet.	

	
Punkt	5.J	

Hvis	den	offentlige	part	inden	den	gældende	frist	jf.	punkt	4.J,	ikke	har	meddelt	
den	OPP-leverandøren	at	de	ønsker	at	købe	anlægget	ved	ordinært	
kontraktudløb,	har	OPP-leverandøren	ret	til	at	meddele	at	de	ønsker	at	sælge	
anlægget	ved	ordinært	kontraktudløb.	
	

Punkt	2.L	
OPP-leverandøren	hæfter	for	og	skal	sikre,	at	opfyldelsen	af	aftalen	sker	under	
overholdelse	af	den	enhver	tid	gældende	lovgivning,	og	at	de	ydelser,	der	
erlægges	i	henhold	til	aftalen,	opfylder	den	til	enhver	tid	gældende	lovgivning.	

Punkt	4.L	
Sker	der	ændringer	i	relevant	lovgivning,	efter	aftalens	indgåelse,	skal	
enhedsbetaling	reguleres	i	overensstemmelse	med	punkt	5.L	
	

Punkt	5.L	
Ændringer	i	projektets	forudsætninger	som	har	økonomiske	konsekvenser,	skal	
reguleres	efter	gældende	regler	i	betalingsmekanismen.	
	

Punkt	1.M	
Hvis	andet	ikke	er	fremgår	tydeligt	af	kontrakten,	har	OPP-leverandøren	det	
fulde	ansvar	for	anlægget	og	at	konstruktionen	er	færdiggjort	til	
ibrugtagningstidspunktet.	Dette	implicerer	at	OPP-leverandøren	ligeledes	
påtager	sig	alt	risiko	der	kan	henføres	til	underleverandører,	samt	
uhensigtsmæssige	begivenheder	der	måtte	indtræffe	under	konstruktionen.	
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Punkt	4.M	
OPP-leverandøren	hæfter	for	og	skal	sikre,	at	anlægget	opfylder	sædvanlige	krav	
til	denne	type	anlæg,	med	hensyn	til	kvalitet	og	arkitektur.	

	
Punkt	9.M	

OPP-leverandøren	hæfter	for	og	skal	sikre,	at	minimum	250.000	kr.	Ekskl.	moms	
afsættes	til	at	opretholde	en	høj	standard	mht.	Anlæggets	visuelle	fremtræden.			

	
Punkt	10.M	

OPP-leverandøren	hæfter	for	og	skal	sikre,	at	oplysninger	jf.	bekendtgørelsen	om	
byggerier	udført	i	offentlig-private	partnerskaber	(BEK	nr.	948)	§§	6,	7	og	8	
indhentes.	
	

Punkt	3.P	
Drifts-	og	vedligeholdelsesfasen	udløber	31.	December	år	25.	

	
Punkt	7.P	

Drifts-	og	vedligeholdelsesfasen	vil	blive	udskudt	med	den	periode,	som	
ibrugtagningstidspunktet	eventuelt	udskydes	med,	og	som	ikke	skyldes	OPP-
leverandøres	egne	forhold.	
	

Punkt	12.R	
Som	vederlag	for	anlægget	betaler	den	offentlige	part	et	beløb	svarende	til	70%	
af	217.878.787	kr.	og	157%	af	grundens	købesum	på	oprindeligt	15.000.000	kr.	

	
	

Bilag	3	–	Ekstrakt	fra	bilag	vedrørende	betalingsmekanismen	
	
Punkt	B.5	

Fejl	vedrørende	krav	til	funktionsdygtigheden	som	er	udbedret	inden	for	
gældende	frist,	medfører	ikke	nedslag	i	enhedsbetalingen,	Fejlen	skal	dog	
registreres.	
	
Der	er	opstillet	generelle	udbedringsfrister	på	baggrund	af	elementets	kategori.	
	
Tidsfristen	for	udbedring	starter	når	fejlen	er	rapporteret	elektronisk	til	OPP-
leverandøren.	
	
Der	kan	i	specifikke	situationer	aftales	længere	udbedringsfrister.	Der	skal	ske	
mellem	OPP-leverandøren	og	den	offentlige	part.	
	

Punkt	3.D	
De	enkelte	processer	under	den	løbende	drift	og	vedligeholdelse,	er	prioriteret	
efter	betydning	for	anlæggets	funktionsdygtighed.		
	

	



	 88	af	91	

Punkt	4.D	
Nedslag	i	enhedsbetalingen	kan	ske	på	baggrund	af	manglende	opfyldelse	af	
løbende	drift	og	vedligeholdelse,	som	følge	af	registrerede	fejl.	
	
Antallet	af	registrerede	fejl	afhænger	delvis	af	manglens	prioritering	jf.	punkt	3.D.	

	
	

Bilag	4	–	Ekstrakt	fra	bilag	vedrørende	samarbejdsmodellen	
	
Punkt	1.E	

Alle	parter	i	OPP-projektet	skal	involveres	allerede	anlægsfasen,	med	henblik	på	
at	relevant	viden	udveksles.	OPP-leverandøren	har	fortsat	det	fulde	ansvar	i	
anlægsfasen,	men	den	offentlige	part	skal	bidrage	med	relevant	viden	omkring	
anlæggets	funktion.	
	
Den	offentlige	part	har	myndighed	til	at	modtage	hovedprojektet	til	gennemgang,	
men	henblik	på	at	imødekomme	manglende	forhold.	
	
Anlægget	skal	gennemgås	af	OPP-leverandøren,	den	offentlige	part	samt	uvildig	
3.	Part,	inden	anlægsfasen	afsluttes.	
	

Punkt	2.E	
Drifts	–og	vedligeholdelsesfasen	starter	efter	ibrugtagningstidspunktet	og	løber	
til	kontraktens	ophør.	
	
Tidspunkt	for	planlagt	vedligeholdelse	sker	mellem	OPP-leverandøren	og	den	
offentlige	part,	og	skal	for	så	vidt	muligt	ikke	have	indflydelse	på	den	de	daglige	
rutiner.	
	
Planlagt	vedligeholdelse	kan	ikke	medføre	nedslag	i	enhedsbetalingen,	men	OPP-
leverandøren	har	ansvar	for	overholdelse	af	gældende	krav	samt	egenkontrol	
hermed.	Der	skal	ligeledes	udarbejdes	løbende	rapportering	vedrørende	
anlæggets	stand	jf.	kravene	beskrevet	i	punkt	3.G.	
	
Fejl	og	mangler	rapporteres	elektronisk	af	den	offentlige	part	til	OPP-
leverandøren.	Der	skal	i	forbindelse	med	rapportering	af	fejl	og	mangler,	
udarbejdes	en	udførelig	beskrivelse	heraf,	hvor	det	konkretiseres	hvilket/hvilke	
elementer	der	er	berørt,	samt	konsekvenserne	heraf.	OPP-leverandøren	har	
efterfølgende,	uden	ugrundet	ophold,	pligt	til	at	tilse	de	pågældende	forhold.	
	
Der	skal	efterfølgende	elektronisk	bekræftes	hvorledes	forholdene	skal	
udbedres.						
	

Punkt	3.G	
Hvis	den	offentlige	aktør	stiller	krav	hertil,	skal	OPP-leverandøren	kunne	bistå	
med	dokumentation	vedrørende	udført	drifts-	og	vedligeholdelsesarbejde.	
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Herunder	kan	det	kræves	af	OPP-leverandøren,	at	der	bistås	med	dokumentation	
for	opfølgning	af	udført	drifts-	og	vedligeholdelsesarbejde,	samt	planlagt.	
	
Hvis	den	offentlige	aktør	stiller	krav	hertil,	skal	OPP-leverandøren	kunne	bistå	
ajourførte	tegninger	over	OPP-anlægget.	
	
Hvis	den	offentlige	aktør	stiller	krav	hertil,	skal	OPP-leverandøren	kunne	bistå	
med	rapportering	vedrørende	udført	og	planlagt	egnekontrol.	

	

Bilag	5	–	Ekstrakt	fra	bilag	vedrørende	ophør	af	kontrakt	
	
Punkt	2.C	

Anlægget	skal	løbende,	i	hele	kontraktperioden,	hvert	5.	År	gennemgås,	med	
henblik	på	at	vurdere	anlæggets	stand.	OPP-leverandøren,	den	offentlige	part	
samt	en	uvildig	3.	Part,	skal	deltage	i	gennemgangen,	på	lige	fod	med	den	
afsluttende	gennemgang.	
	
I	forbindelse	med	gennemgangen,	skal	det	vurderes	hvorvidt	der	skal	ændres	i	
OPP-leverandørens	vedligeholdelsesplan,	således	at	anlægget	lever	op	til	den	
forventede	stand.	
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Bilag	6	–	Værdiansættelse	
	
	

	
	
	
	
	
	

PV	af	nettoinvesteringen	vedr.	OPP-projektet

Generelle	informationer:
n	(terminer) 25
Intern	rente 8,000%

4.556.789

176.065.151

Sum	af	FV	af	leasingydelser 455.678.900

Sum	af	PV	af	leasingydelser 210.136.476

176.065.151

27.765.358

PV	af	minimumsleasingydelserne 237.901.833

Kostpris	jf.	Bilag	2	punkt	12.R 232.878.787

PV	af	minimumsleasingydelser	/	Kostpris 102% *

Gevinst/tab	ved	ibrugtagningstidpunkt 5.023.046

*Overholder	derfor	kriteriet	for	finansiel	leasing	jf.	IAS	17	punkt	10.d

Enhedhedsbetaling	pr.	Kvartal

PV	af	eventuel	restværdi	(købsoption/salgsret)

FV	af	eventuel	restværdi	(købsoption/salgsret)	jf.	Bilag	2	
punkt	12.R

FV	af	eventuel	restværdi	(købsoption/salgsret)
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År 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
n	(termin) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Antal	betalinger 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Leasingydelse	FV 18.227.156 18.227.156 18.227.156 18.227.156 18.227.156 18.227.156 18.227.156 18.227.156 18.227.156 18.227.156 18.227.156 18.227.156

Leasingydelse	PV 18.227.156 16.876.996 15.626.848 14.469.304 13.397.504 12.405.096 11.486.200 10.635.370 9.847.565 9.118.116 8.442.700 7.817.315

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

18.227.156 18.227.156 18.227.156 18.227.156 18.227.156 18.227.156 18.227.156 18.227.156 18.227.156 18.227.156 18.227.156 18.227.156 18.227.156

7.238.254 6.702.087 6.205.637 5.745.960 5.320.333 4.926.234 4.561.328 4.223.452 3.910.604 3.620.929 3.352.712 3.104.363 2.874.410

176.065.151

27.765.358

Regnskabsmæssig	behandling

Total	konstant	afkast 393.842.218

Kvartalsvis	periodisk	afkast 3.938.422

År Leasingydelse
Periodisk	
afkast Afdrag

Leasingtil-
godehavende

1 18.227.156 15.753.689 2.473.467 235.428.366
2 18.227.156 15.753.689 2.473.467 232.954.899
3 18.227.156 15.753.689 2.473.467 230.481.431
4 18.227.156 15.753.689 2.473.467 228.007.964
5 18.227.156 15.753.689 2.473.467 225.534.497
6 18.227.156 15.753.689 2.473.467 223.061.030
7 18.227.156 15.753.689 2.473.467 220.587.562
8 18.227.156 15.753.689 2.473.467 218.114.095
9 18.227.156 15.753.689 2.473.467 215.640.628
10 18.227.156 15.753.689 2.473.467 213.167.160
11 18.227.156 15.753.689 2.473.467 210.693.693
12 18.227.156 15.753.689 2.473.467 208.220.226
13 18.227.156 15.753.689 2.473.467 205.746.758
14 18.227.156 15.753.689 2.473.467 203.273.291
15 18.227.156 15.753.689 2.473.467 200.799.824
16 18.227.156 15.753.689 2.473.467 198.326.357
17 18.227.156 15.753.689 2.473.467 195.852.889
18 18.227.156 15.753.689 2.473.467 193.379.422
19 18.227.156 15.753.689 2.473.467 190.905.955
20 18.227.156 15.753.689 2.473.467 188.432.487
21 18.227.156 15.753.689 2.473.467 185.959.020
22 18.227.156 15.753.689 2.473.467 183.485.553
23 18.227.156 15.753.689 2.473.467 181.012.085
24 18.227.156 15.753.689 2.473.467 178.538.618
25 18.227.156 15.753.689 2.473.467 176.065.151

455.678.900 393.842.218 61.836.682


