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Executive summary

For a number of years, leasing has constituted a significant source of financing for many companies in con-

nection with acquisition, as an alternative to more traditional sources of financing. As leasing has become

more and more popular, general public focus has increased on the accounting treatment of this type of con-

tracts.

In 2010 IASB and FASB released a joint exposure draft regarding a new leasing standard. The purpose of the

proposal for a new lease standard was to create uniformity between US GAAP and IFRS and to address con-

cerns of the current standard. Especially the concern and criticism of the current standard, regarding the clas-

sification according to which some leases are not recognized in the balance sheet. In the current standard,

leases that are classified as finance or operation leases where only finance leases are recognized in the bal-

ance sheet.

The purpose of this thesis is to examine the implications of the amendments to the accounting leasing stand-

ard for leases, as proposed by IASB and FASB.

In order to reach a conclusion to this question it is chosen to divide this thesis into three main chapters con-

sisting of, a description of the current lease standard, including a review of the criticism of the standard. An

analysis of the proposed standard and an analysis of the impact of the proposed standard, for lessees and

lessors.

In the first chapter of the thesis several weaknesses of the current lease standard were found. It was found

that the current standard is not consistent with the Conceptual Framework of IFRS with regards to the recog-

nition of assets and liabilities in the balance sheet. Also the current standard does not meet the needs of the

primary users of financial reporting, since some users adjust the balance sheet to include operational leases.

The two very different accounting models for leases according to the classification of leases including possi-

bilities to structure transactions so as to achieve a particular accounting model. Last it was found that the

current standard is complex and includes a great extent of subjective judgments to the classifications of lease,

which reduces the comparability for users of the financial reporting.

Based on the weaknesses found in the current standard, a new standard has been proposed. In the second

chapter of this thesis the proposal was analyzed and compared to the current standard. The proposed new

standard will apply a “Right of use” model under which all leases should be recognized in the balance sheet.

The thesis determines how liabilities should be calculated by establishing the term, payments and discount

rate of the contract, so that the liability reflects the actual conditions of the contract.
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In the third and final chapter of this thesis, the consequences for lessee and lessor, if the proposed new stand-

ard is approved, are analyzed. The analysis is performed on six selected Danish companies listed in the C20

index.

The analysis shows that particularly transport companies with many and large leases will be affected by an

amendment of the leases standard. Interest-bearing debt markedly increases which can also be seen from the

related ratios for solvency, gearing and interest-bearing debt/EBITDA. Moreover EBITDA of the companies

will be affected as the subtotal increases as future lease expenses will be recognized as depreciation and fi-

nancial expenses instead of ordinary operation costs. The change in EBITDA will have a positive effect on

the probability ratios as ROIC. Overall the negative impact on the financial ratios is leading to a greater

financial risk in the companies, which in worst case could cause companies failing to meet covenants in lead-

ing agreements.

For lessor the analysis shows that these will not be affected in the same way as the lessees. But lessors will

need to acquire systems and implement business processes which can handle all the elements of lease con-

tracts that should be included in lessee balance sheet. When lessee must recognize the contact in the balance

sheet, further information from the lessor is needed. New systems and a change in the business processes

will result in increased cost, at last in the first couple of years.

Overall the general thesis conclusion is, that a new accounting standard for leases are needed. The inclusion

of all leases in the balance sheet will improve the financial statements presentation of the leases. However

the proposed new standard, have not yet resolved all the important issues of the current standard or all the

issues of the first exposure draft.
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1. Introduktion

1.1 Indledning

Leasing er de senere år blevet en væsentlig finansieringskilde for mange virksomheder og stadig flere virk-

somheder vælger at benytte sig af leasing, når behovet for nye firmabiler, produktionsmaskiner mv. opstår.

Dette skyldes, at virksomhederne ved at lease udstyr frem for at købe, opnår en likviditetsmæssig fordel.

Leasing handler om at lade virksomhedens penge arbejde dér, hvor de arbejder bedst. Og om at forvandle

store anskaffelsessummer til overkommelige månedlige leasingafgifter, som giver virksomheden fuldt over-

blik over sit Cash flow. Leasingkontrakter kan både være baseret på ren finansiering, men de kan også udsty-

res med ekstra services som reparation af udstyr, løbende serviceeftersyn, teknologisikring og administration.

I perioden 2007 – 2011 har leasing af personbiler inden for erhverv i Danmark været stigende. Dette skyldes

specielt beskatningsreglerne omkring firmabiler1 samt reglerne om forholdsmæssig registreringsafgift2. Af

nedenstående figur ses den procentvise stigning i leasing af firmabiler kontra køb af firmabiler for den omtal-

te periode.

Figur 1: Leasingbiler i procent af nyregistrerede firmabiler.

Kilde: Data fra Danmarksstatistik – bearbejdet egen tilvirkning.

Den øgede interesse for at lease frem for at købe, har gjort den regnskabsmæssige behandling af leasing ak-

tuel. International Accounting Standards Board (IASB) og Financial Accounting Standards Board (FASB)

udsendte i marts 2009 et diskussionsoplæg omkring en ny standard der skal erstatte den gældende IAS 17. I

august 2010 udsendte IASB og FASB et udkast til en egentlig standardændring kaldet Exposure Draft

1 Leasingselskaberne (som ejer bilen) kan indregistrere bilen til en lavere pris end den pris en virksomhed vil kunne
anskaffe den samme bil til. Dette betyder, at beskatningsgrundlaget for en firmabil der er leaset vil blive lavere end
hvis bilen blev købt.
2 Leasingselskaberne har mulighed for at afregne en forholdsmæssig andel af registreringsafgiften for den periode som
leasingperioden dækker.
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ED/2010/09. Efter mange kommentarer, diskussioner og overvejelser er der i foråret 2012 forsat ikke god-

kendt ændringer til IAS 17. Det seneste er, at der vil blive offentliggjort et revideret udkast i 1. kvartal 2013,

hvorefter ændringerne formodes at kunne godkendes med virkning fra 2016.

1.2 Problemformulering

Formålet med denne afhandling er, at undersøge og vurderer det udkast der foreligger til en ny international

regnskabsstandard vedrørende leasing. Herunder hvorfor man ønsker en ændring og hvad en ændring vil

betyde for både de selskaber der benytter sig af leasing samt leasingvirksomhederne.

Den gældende regnskabsmæssige behandling af leasingkontrakter har bl.a. været kritiseret for ikke at være i

overensstemmelse med den grundlæggende begrebsramme i forhold til indregning og måling, samt for ikke

at afspejle virksomhedens finansielle stilling korrekt.

Som udkastet til en ny standard vedrørende leasing er foreslået i dag, vil denne betyde væsentlige ændringer

for de virksomheder der underligges denne. Det er derfor relevant at forstå hvad en ny leasingstandard kom-

mer til at betyde for leasingtager og leasinggiver.

Den følgende problemformulering vil danne grundlag for resten af afhandlingens opbygning og emnets be-

handling.

Hvad vil en ny leasingstandard betyde for leasingtager og leasinggiver?

I afhandlingen vil hovedproblemformuleringen blive besvaret gennem 3 overordnede kapitler.

Det første kapitel, hvor der vil blive forstaget en gennemgang af IAS 17 samt en redegørelse af hvilke udfor-

dringer og kritisk der har været af denne. I kapitlet vil følgende underspørgsmål fra problemformuleringen

blive besvaret:

 Hvad er de grundlæggende principper i den nuværende standard for leasing, IAS 17?

 Hvilke kritikpunkter ses der i forbindelse med anvendelsen af IAS 17 og hvilke overvejelser ligger til

grund for at foreslå en ny leasing standard?

 Hvilke dele af den nuværende standard rammer kritikken?
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Det andet kapitel, hvor der vil blive foretaget en gennemgang af det udkast (inklusiv efterfølgende ændrin-

ger) der foreligger til en ny standard. I kapitlet vil følgende underspørgsmål fra problemformuleringen blive

besvaret:

 Hvordan skal leasingkontrakter behandles ifølge det fremlagte forslag/oplæg til en ny leasingstandard?

 Hvad er de væsentligste ændringer i forhold til IAS 17?

 Er kritikpunkterne vedrørende IAS 17 imødekommet?

 Giver udkastet til den ny standard anledning til nye problemstillinger?

I det tredje kapitel vil der blive analyseret på, hvilke konsekvenser en ny standard, vil have for leasingtager

og leasinggiver. I kapitlet vil følgende underspørgsmål til problemformuleringen blive besvaret:

 Hvem ser umiddelbart ud til, at blive mest påvirket af den foreslåede standard?

 Giver definitionerne i forslaget til den nye standard, anledning til tvivl ved anvendelsen?

 Hvordan vil de foreslåede ændringer påvirke leasingtager?

1) Vil nogle virksomheder/brancher blive hårde ramt af de nye regler end andre?

2) Hvad er de regnskabsmæssige konsekvenser for leasingtager i forbindelse den nye standard.

3) Hvordan vil de foreslåede ændringer påvirke leasingtager ud fra en cost/benefit analyse?

 Hvordan vil de foreslåede ændringer påvirke leasinggiver?

1) Hvad er de regnskabsmæssige konsekvenser for leasinggiver i forbindelse den nye standard.

2) Hvordan vil de foreslåede ændringer påvirke leasinggiver ud fra en cost/benefit analyse?

1.3 Afgrænsning

Afhandlingen afgrænses således, at kun relevante aspekter i henhold til den stillede problemformulering be-

handles. Afhandlingen afgrænses således:

 Dataindsamling for afhandlingen er afsluttet den. 1. januar 2013 hvorfor begivenheder efter denne

dato ikke vil være behandlet.

 Afhandlingen udarbejdes imens projektet omkring en ny leasingstandard er under revidering og det er

offentliggjort, at der vil komme endnu et udkast inden standarden endeligt godkendes. Det nye udkast

forventes i 1. kvartal 2013, hvilket vil sige efter dataindsamlingen til denne afhandling er færdiggjort. I

afhandlingen vil der blive taget udgangspunkt i 1. udkast fra 2010 samt efterfølgende tilgængeligt in-

formation og forslag til ændringer i form af mødereferater mv.
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 SFAS 13 som er den nuværende amerikanske standard (US GAAP) vedrørende leasing inddrages ikke

i afhandlingen.

 Afhandlingen har kun fokus på de internationale regnskabsstandarder og årsregnskabslovens bestem-

melser og de danske regnskabsvejledninger inddrages derfor ikke.

 Der vil i afhandlingen ikke blive inddraget skattemæssige betragtninger.

 Afhandlingen fokuserer på følgende regnskabsbrugere: Leasingtager, leasinggiver, analytike-

re/investorer, rådgivere samt långivere. Andre regnskabsbrugere som for eksempel ansatte, leverandø-

rer, kunder, offentlige myndigheder med flere vil ikke blive inddraget i denne afhandling. Afgræns-

ningen er foretaget ud fra hvilke regnskabsbrugere der vil blive mest påvirket af en ændring i den

regnskabsmæssige behandling af leasingkontrakter.

1.4 Målgruppe

Denne afhandling er primært målrettet imod regnskabsaflæggere og regnskabsbrugere, der finder det relevant

at vide, hvorledes den fremtidige leasingstandard forventes at se ud, samt konsekvenserne af denne. Afhand-

lingen er sekundær tiltænkt, at kunne tjene som inspiration for studerende og andre interesserede.

Det forventes, at målgruppen har et grundlæggende kendskab til den internationale regnskabsregulering og er

bekendt med relevante fagtermer for at få fuldt udbytte af denne afhandling.

1.5 Metodevalg og opgavestruktur

Metodevalg er et vigtigt element i forhold til den sammenhæng, som belyses mellem afhandlingens problem-

formulering og de enkelte kapitler. Afhandlingen er derfor opbygget således, at problemformuleringens

spørgsmål løbende besvares gennem afhandlingen, for til sidst at ende ud i en samlet konklusion.

Afhandlingen vil være opbygget efter en deduktiv metode, idet eksisterende teori og viden vil blive brugt til

at genererer viden om, hvilke konsekvenser ændringerne til IAS 17 vil få for leasingtager og leasinggiver.

Synsvinklen i afhandlingen vil være en deskriptiv vinkel, da problemformuleringen og undersøgelses-

spørgsmålene tager udgangspunkt i forholdene som de er. Der tages afsæt i regelsæt, bestemmelser og inte-

ressenternes opfattelser af forholdene. Der vil samtidig forekomme en mere normativ synsvinkel, hvor der

arbejdes ud fra forholdene, som de efter egen opfattelse bør være. Det vil forekomme i vurderinger af æn-

dringsforslagene til den ny leasingstandard samt i den empiriske analyse, hvor seks udvalgte børsnoterede

selskabers årsrapporter analyseres.
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Teori

Den teori der danner grundlag for afhandlingen, er den gældende internationale regulering for den regn-

skabsmæssige behandling af leasing, IAS 17. Da IAS 17 er under ændring vil det seneste Exposure Draft fra

2010 samt efterfølgende foreslåede ændringer hertil, danne det teoretiske grundlag i afhandlingen.

Empirisk analyse

I afhandlingens empiriske analyse vil der blive taget udgangspunkt i udvalgte børsnoterede selskabers finan-

sielle rapportering. Den empiriske analyse har til formål at skabe en forståelse af konsekvenserne ved æn-

dringsforslagene til IAS 17, herunder illustrerer konsekvenserne i form af talopstillinger.

Udvælgelsen af selskaber til brug i den empiriske analyse er sket ud fra en række kriterier.

 Alle selskaber er børsnoterede og aflægger regnskab efter IFRS.

 Alle selskaber har betydelige operationelle leasing kontrakter

 Der er udvalgt selskaber fra forskellige brancher, nogle enkelte fra samme branche for at kunne vurderer

om tendenserne er sammenfaldende for den enkelte branche.

Den anvendte finansielle rapportering er den seneste offentliggjorte, hvorved denne vil bestå af årsrapporter

aflagt den pr. 31. december 2011.

Dataindsamling

Dataindsamling kan overordnet opdeles i kvantitative og kvalitative data3 Kvantitative data repræsenteres

ved tal, hvor kvalitative data repræsenteres ved, den resterende data i afhandlingen. Ved analyse af afhand-

lingens problemstilling vil inddragelsen af finansielle rapporteringer medføre, at der inddrages såvel kvanti-

tative data som kvalitative data.

Ud over opdelingen af data efter kvantitative og kvalitative data, kan data også opdeles efter primær og se-

kundært data, hvorvidt der er tale om primær eller sekundært data afgøres af hvem der har foretaget dataind-

samlingen. Der er tale om primære data i de tilfælde hvor den studerende selv forstår indsamlingen og der er

tale om sekundære data, hvor denne er indsamlet af andre.

Denne afhandling vil hovedsaligt benytte sig af sekundære data i form af IFRS-reguleringen af leasing samt

litteratur udarbejdet af andre forfattere, herunder bøger, comment letters og artikler.

3 Kilde: Bogen ”Den skinbarlige virkelighed” s. 150 – forfatter Ib Andersen
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Af nedenstående figur ses opgavens struktur:

Figur 2: Opgavens struktur

Kilde: Egen tilvirkning

Afhandlingens kapitel 1 indeholder de indledende og formelle krav, såsom indledning, problemformulering,

afgrænsning, målgruppe, metodevalg samt kildekritik.

Kapitel 2 er afhandlingens 1. del som indeholder en beskrivelse af hvordan den regnskabsmæssige behand-

ling af leasingkontrakter i dag behandles under IAS 17 – herunder standardens anvendelsesområde, klassifi-

kation af leasingkontrakter, indregning og måling samt præsentation og oplysninger. I kapitlet ses der ligele-

Resumé (Engelsk)
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Problemformulering

Afgrænsning Metodevalg Kildekritik

Beskrivelse af gældende leasingstandard IAS 17

Analyse af udfordringer i IAS 17
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Leasingtager Leasinggiver

Konklusion

Udkast til ny leasingstandard

Kapitel 1

Kapitel 2

Kapitel 3

Kapitel 4

Kapitel 5

Perspektivering
Kapitel 6
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des nærmere på hvilke kritikpunkter IAS 17 har været genstand for de seneste år, samt hvilke dele af IAS 17

kritikken rammer. Til slut i kapitlet forsøges det, at skabe et overblik over kritikpunkter, der har gjort man

ønsker at erstatte IAS 17 og dette videreføres i opgavens 2. del hvor der kigges nærmere på udkastet til en ny

standard og på om denne så imødekommer kritikpunkterne.

Kapitel 3 er opgavens 2. del og i denne kigges der nærmere på den nye standard. Der vil igennem kapitlet

blive kigget på det udkast der foreligger og på forskellene imellem dette og IAS 17. I forbindelse med sam-

menligningen vil der også blive inddraget nogle af de kommentarer forskellige udvalgte regnskabsbrugere

har haft til ændringerne og eventuel kritik som kan påvirke hvordan en endelig standard kan ende med at

blive. Problemstillinger der til slut i kapitlet forsat ser ud til at påvirke standarden vil blive medtaget i opga-

vens konklusion og perspektivering.

Kapital 4 - er afhandlingens 3 del, denne del skal på baggrund at viden om IAS 17 og oplægget til en ny

standard klarlægge konsekvenserne af eventuelle ændringer for leasingtager og leasinggiver. Konsekvens-

analyse vil blive foretaget ved regneeksempler der skitserer de regnskabsmæssige ændringer for 2 leasingta-

ger og 2 leasinggivere. I analysen vil der også blive inddraget kommentarer fra den valgte virksomheder for

at få deres svar på hvad de ser som de største ændringer og konsekvenser ved den nye standard.

Kapitel 5 er afhandlingens konklusion, der samler op på problemformuleringen og konkluderer herpå.

Kapitel 6 – her foretages perspektivering af afhandlingens emne.

1.6 Kildekritik

Til brug for afhandlingen er der indhentet materiale, hvor det er nødvendigt at vurderer kilderne med henblik

på at fastlægge objektivitet og relevans.

Afhandlingens primære kilder omfatter materiale, der omhandler de internationale lovbestemmelser omkring

IAS 17. Forfattere af disse materialer stammer fra lovgivere på området. I afhandlingens første kapitel hvor

den gældende standard for leasing IAS 17 gennemgås er der taget udgangspunkt i lovgivningen hvorfor brug

af denne kilde ikke behøver yderligere vurdering.

Til brug for vurdering af IAS 17 og de kritikpunkter der kan knyttes til denne, samt analysen af udkastet til

den ny leasingstandard, er der taget udgangspunkt i IASBs Discussion Paper og Exposure Draft 2010, samt

efterfølgende foreslåede ændringer på IASBs møder. Ligeledes er der i analyse inddraget kommentarbreve til

Exposure Draft 2010, der er indsendt af revisorer, leasingtager, leasinggiver mv. repræsenterer samlet et

bredt syn på den foreslåede standard.
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I afhandlingen er der udvalgt et mindre antal kommentarbrevene til brug for analyse af den foreslåede stan-

dard. For at sikre, at de udvalgte kommentarbreve repræsenterer de brede synspunkt er der udvalgt kommen-

tarbreve der repræsenterer forskellige regnskabsbrugere, rådgivere, leasingtager og leasinggiver.

I afhandlingens empiriske analyse anvendes der data fra offentliggjorte årsrapporter. Data fra disse vurderes

pålidelige idet en uafhængig revisor har afgivet en påtegning uden forbehold eller supplerende oplysninger

med relevans for formålet i denne afhandling. Der kan i analysen forekomme væsentlige usikkerheder i for-

hold til bedømmelsen af de enkelte virksomheders leasingkontrakter. Årsagen til denne usikkerhed er, at der

ikke har været direkte adgang til de indgåede leasingkontrakter, men kun generelle data oplyst i virksomhe-

dernes årsrapporter.

Sekundære kilder i form af fx statistisk materiale er brugt hvor det er relevant, materialet er hentet fra bl.a.

Danmarks statistik, det vurderes, at det statistiske materiale er korrekt da det er hentet fra troværdige udbyde-

re.

Tertiære kilder i opgaven er artikler samt internetinformation som er hentet fra diverse ind- og udenlandske

nyhedskilder og disse er hver især vurderet i forhold til indhold og rigtighed før de er brugt i opgaven.

Der er gennem opgaven forsøgt at inddrage flest mulige holdninger og synsvinkler på de enkelte områder,

således at analyserne bygger på det bredest mulige fundament.

2. Nuværende regulering af leasing – IAS 17

Dette kapitel har til formål at beskrive den nuværende internationale regulering af leasingkontrakter. Kapitlet

vil indledningsvist beskrive begrebsrammen under IFRS. Dernæst vil kapitlet beskrive den regnskabsmæssi-

ge behandling af leasingkontrakter i form af IAS 17. IAS 17 foreskriver regnskabspraksis og oplysninger der

gælder for både leasingtager og leasinggiver. IAS 17 blev genudgivet i december 2003 og er gældende for

regnskabsår som er begyndt den 1.januar 2005 eller derefter.

IFRS bestemmelserne skal anvendes af alle børsnoterede virksomheder i EU/EØS ved aflæggelse af regn-

skaber. Danmark er i form af deres medlemskab i EU også tilsluttet IFRS forordningen og alle danske børs-

noterede selskaber skal derfor aflægge deres koncernregnskaber efter IFRS. Såfremt det børsnoterede selskab

ikke er en koncern kan selskabet vælge imellem, at anvende årsregnskabsloven eller IFRS på modervirksom-
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hedens årsregnskab. Øvrige selskaber end børsnoterede selskaber kan frivilligt vælge at udarbejde årsregn-

skabet og koncernregnskab efter IFRS4.

2.1. Introduktion til begrebsrammen under IFRS

De internationale regnskabsstandarder er indført for at skabe en ensartethed ved regnskabsaflæggelsen, hvil-

ket er sket for, at sikre investorbeskyttelsen og for at øge gennemsigtigheden på tværs af markeder og lande-

grænser. De internationale standarder opdateres løbende for at sikre at disse følger med udviklingen og kon-

stant bidrager til at forbedre den information investorer har brug for.

De grundlæggende regler om udarbejdelse af finansielle rapporteringer findes i den af IASB udarbejdede

begrebsramme kaldet ”Framework”5. Formålet med begrebsrammen er at angive retningslinjer, som eksiste-

rende standarder og nye standarder skal følge.

Begrebsrammen er ikke som sådan en del af de internationale regnskabsstandarder, men skal derimod bruges

som en vejledning for IASB og andre regnskabsudstedere, regnskabsaflæggere, revisorer og regnskabsbruge-

re til at fastlægge de begreber, der ligger til grund for udarbejdelse og præsentation af den eksterne finansiel-

le rapportering. Det er essentielt at få en forståelse for begrebsrammen, for at kunne redegøre for om den

nuværende og fremtidige regulering af leasingkontrakter er i overensstemmelse hermed.

Formålet med finansiel rapportering er ifølge begrebsrammen, at give finansiel information til de primære

regnskabsbrugere, som kan bidrage til regnskabsbrugernes økonomiske beslutninger6. Der er mange forskel-

lige regnskabsbrugere af den finansielle rapportering, som hver især har deres behov. Disse er for eksempel

investorer, långivere, myndigheder og medarbejdere. Man har valgt at definere de primære regnskabsbrugere

i begrebsrammen, for at den finansielle rapportering i størst muligt omfang tilgodeser disse og deres behov.

De primære regnskabsbrugere defineres som eksisterende og potentielle investorer, långivere og andre kredi-

torer7. IASB har bevist valgt disse som de primære regnskabsbrugere, da det er disse, der har det mest kriti-

ske behov for information i den finansielle rapportering. Samtidig er der mange af disse brugere, som ikke

har mulighed for at skaffe finansiel information andre steder end via den finansielle rapportering. IASB me-

ner desuden, at det er sandsynligt, at den information, der tilgodeser de primære regnskabsbrugeres behov

også tilgodeser andre regnskabsbrugere. Man tager altså større hensyn til kapitalmarkedet end til myndighe-

derne og ledelsen i virksomhederne8.

4 IAS forordningen bestemmelser vedtaget af EU's ministerråd den 5. juni 2002.
5 www.ifrs.org.
6 Conceptual Framework, OB2
7 Conceptual Framework, OB5
8 Conceptual Framework, Part B – Basis for conclusions, BC 1.9 – 1.23
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Begrebsrammen definerer nogle kvalitative egenskaber, som informationen i den finansielle rapportering

skal opfylde for, at informationen har størst mulig nytte for regnskabsbrugerne til at kunne træffe beslutnin-

ger om den regnskabsaflæggende virksomhed. De kvalitative egenskaber er opdelt i fundamentale kvalitative

egenskaber og supplerende kvalitative egenskaber9.

2.1.1 Fundamentale kvalitative egenskaber

Begrebsrammen identificerer to fundamentale kvalitative karakteristika:

1) Relevans

2) Troværdig repræsentation

Hvis disse to fundamentale karakteristika ikke er opfyldt for den finansielle rapportering, vil informationen

fra den regnskabsaflæggende virksomhed ikke være nyttig for regnskabsbrugerne10.

Ad 1)

Ved relevant information forstås, at informationen er i stand til at gøre en forskel for brugerens økonomiske

beslutninger. Om regnskabsbrugerne udnytter denne mulighed eller benytter andre informationskilder er den

enkeltes valg. Relevans forudsætter ikke, at det kan påvises at informationen anvendes.

Relevant information er kendetegnet ved enten at have en prognoseværdi, bekræftelsesværdi eller begge

dele. Finansiel information har prognoseværdi, hvis den kan anvendes af regnskabsbrugerne, som et input til

at forudsige fremtidige resultater. Finansiel information har bekræftelsesværdi, hvis den gør det muligt at

bekræfte tidligere forventninger eller ændre dem pga. ny information som er til rådighed.

Begrebsrammen definerer information som væsentlig, hvis udeladelse af informationen eller fejl i informati-

onen kan påvirke regnskabsbrugerens økonomiske beslutninger. Væsentlig information afhænger altså af

virksomheden og de primære regnskabsbrugere.

Ad 2)

Ud over relevans skal finansiel information også være troværdigt repræsenteret. Begrebsrammen accepterer

ikke syntaktiske poster i balancen. Posterne skal have et modstykke i økonomiske fænomener, som findes i

virkeligheden uafhængig af balancen. De økonomiske fænomener består af økonomiske ressourcer (aktiver),

fordringer i ressourcer (forpligtigelser og egenkapital) samt transaktioner og andre omstændigheder, som

9 Conceptual Framework, kapitel 3, QC 1-34
10 Kilde: Bogen ” Finansiel rapportering” side 202– forfatter Jens O. Elling.
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medfører ændringer i de økonomiske ressourcer og fordringer. For at være troværdig repræsenteret må den

finansielle information være fuldstændig, neutral og fejlfri11.

Fuldstændighed betyder, at den finansielle rapportering omfatter al nødvendig information for at regnskabs-

brugerne kan forstå det økonomiske fænomen, som skildres, inklusiv alle nødvendige beskrivelser og forkla-

ringer. Da den finansielle rapportering ikke kan omfatte alt, er fuldstændighed et relativt begreb12.

Neutralitet sigter på, at regnskabsinformationen ikke må tilstræbe at føre til et farvet resultat eller fremme

særlig adfærd hos regnskabsbrugeren13.

Fejlfri er en kvalitativ egenskab, fordi al økonomisk aktivitet foregår under usikkerhed. Måling af de økono-

miske konsekvenser er derfor præget af skøn. Det vigtigste er, at den finansielle rapportering ikke indeholder

fejl eller undladelser og at processen for at udarbejde den finansielle rapportering er valgt for at sikre en fejl-

fri rapportering14.

2.1.2 Supplerende kvalitative egenskaber

Begrebsrammen definerer fire supplerende kvalitative egenskaber, som forstærker brugbarheden af den fi-

nansielle rapportering. Disse fire egenskaber er:

1) Sammenlignelighed

2) Verificerbarhed

3) Rettidighed/aktualitet

4) Forståelighed.

De fire egenskaber kan ikke stå alene, de kan alene understøtte de fundamentale kvalitative egenskaber15.

Ad 1)

Sammenlignelighed forstærker den finansielle rapporterings beslutningsnytte. Oplysninger omkring en regn-

skabsaflæggende virksomhed er mere nyttig, hvis den finansielle rapportering kan sammenlignes med andre

virksomheder eller med andre perioder. Sammenlignelighed er ikke synonym med Konsistens. Ved konsi-

stens forstås, at der anvendes samme indregning og måling fra periode til periode. Konsistens er ikke med til

11 Kilde: Bogen ” Finansiel rapportering” side 203– forfatter Jens O. Elling.
12 Kilde: Bogen ” Finansiel rapportering” side 204– forfatter Jens O. Elling.
13 Kilde: Bogen ” Finansiel rapportering” side 204– forfatter Jens O. Elling.
14 Kilde: Bogen ” Finansiel rapportering” side 204– forfatter Jens O. Elling.
15 Kilde: Bogen ” Finansiel rapportering” side 205– forfatter Jens O. Elling.
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at sikre en bedre sammenlignelighed, så man kan sige sammenlignelighed først er tilstede når informationen

er Konsistent 16.

Ad 2)

Verificerbarhed er en uddybende, men ikke nødvendig egenskab for at opnå en troværdig repræsentation.

Verificerbarhed er med til at sikre, at informationen i den finansielle rapportering understøtter et retvisende

billede. Verifikationen kan være direkte eller indirekte. Ved direkte verifikation verificeres et konkret beløb i

den finansielle rapportering ved en direkte observation. Ved indirekte verifikation verificeres beløb ved kon-

trol af inputfaktorer, eller ved at efterregne outputfaktorer på grundlag af samme metode17

Ad 3)

Rettidighed/aktualitet er et indlysende krav, da uaktuel information er ubrugelig. Rettidighed/aktualitet vil

sige, at have information til rådighed, så den kan have indflydelse på regnskabsbrugerens beslutninger. Ret-

tidighed/aktualitet er et relativt begreb. Ønsker en regnskabsbruger fx at udarbejde en trendanalyse, vil in-

formationerne fra tidligere årsregnskaber forsat være aktuelle.

Ad 4)

Ved forståelighed forstås det, at der er en kvalitet ved informationen, der gør regnskabsbrugeren i stand til at

forstå indholdet. Den finansielle rapportering skal være i stand til at få brugere, der har kendskab til virk-

somhedsøkonomi og finansiel rapportering, til at forstå informationerne. Ved at klassificere, karakterisere og

præsentere den finansielle information klart og konsistent gøres informationen forståelig18.

2.1.3 Elementer i den finansielle rapportering

Kapitel 4, som er den sidste del af begrebsrammen omfatter definitioner for den finansielle rapporterings

elementer samt indregning og måling af disse. I forbindelse med gennemgangen af IAS 17 bliver det relevan-

te i forbindelse med begrebsrammen, at vurderer om den nuværende regulering opfylder disse definitioner og

om forslaget til en ny leasing standard19i større grad bidrager til opfyldelse heraf. Det er definitionerne for

aktiver og forpligtigelser der er væsentlige i denne vurdering, hvorfor definitioner af indtægter og omkost-

ninger ikke er medtaget i denne afhandling.

16 Kilde: Bogen ” Finansiel rapportering” side 205+206– forfatter Jens O. Elling.
17 Kilde: Bogen ” Finansiel rapportering” side 206– forfatter Jens O. Elling.
18 Kilde: Bogen ” Finansiel rapportering” side 207– forfatter Jens O. Elling
19 Exposure Draft fra 2010 samt efterfølgende ændringer frem mod det forventede 2. udkast.
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Aktiver

Aktiver defineres i begrebsrammen som en ressource virksomheden kontrollerer som et resultat af tidligere

begivenheder, og hvoraf fremtidige økonomiske fordele forventes at tilgå virksomheden. Aktiver skal ind-

regnes på balancen, når det vurderes sandsynligt at fremtidige økonomiske fordele vil tilgå virksomheden, og

når aktivet har en værdi, som kan måles pålideligt20.

Forpligtigelser

Forpligtigelser defineres i begrebsrammen som en aktuel forpligtigelse for virksomheden, der stammer fra

tidligere begivenheder, hvis indfrielse forventes at medføre et træk på virksomhedens fremtidige økonomiske

ressourcer. Forpligtigelser skal på balancen, når det vurderes sandsynligt at der vil komme et træk på virk-

somhedens økonomiske ressourcer, og forpligtigelsen kan måles pålideligt21.

2.2 Anvendelsesområde (IAS 17)

En leasingkontrakt defineres som ” En kontrakt, der overdrager brugsretten af et aktiv for en given periode

mod en given betaling22” Kontrakter, hvor betalingen for brugen af aktivet udelukkende afhænger af den

faktiske brug, defineres ikke som en leasingkontrakt og er dermed heller ikke omfattet af IAS 17. Kontrakter

hvor betalingen er en kombination af betaling for at stille aktivet til rådighed og betaling for den faktiske

brug er derimod en leasingkontrakt. Et eksempel på denne kombination, kunne være en virksomhed der lejer

en kopimaskine og betaler for hver kopi. Dette vil blive anset som en leasingkontrakt og IAS 17 vil finde

anvendelse.

IAS 17 finder anvendelse på alle leasingkontrakter med undtagelse af følgende:

 Leasingkontrakter vedrørende efterforskning og udvinding af olier, naturgas og lignede ikke-

gendannelige forekomster.

 Leasingkontrakter vedrørende licensaftaler omfattende for eksempel film, patenter og copyright-

rettigheder.

Herudover finder IAS 17 ikke anvendelse som målegrundlag på følgende aktiver:

 Investeringsejendomme hos leasingtager, hvis ejendomme leases i henhold til finansielle leasingkon-

trakter. (Behandles under IAS 40).

 Investeringsejendomme hos leasinggiver, hvis ejendomme leases ud i henhold til operationelle leasing-

kontrakter (Behandles under IAS 40).

20 Kilde: Conceptual Framework, 4,4 (a) og 4.44
21 Kilde: Conceptual Framework, 4.46
22 Kilde: Bogen, Årsrapport efter internationale regnskabsstandarder – fra dansk praksis til IFRS s. 367
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 Biologiske aktiver hos leasingtager, hvis aktiverne leases i henhold til finansielle leasingkontrakter

(Behandles under IAS 41)

 Biologiske aktiver hos leasinggiver, hvis aktiverne leases ud i henhold til operationelle leasingkontrak-

ter (Behandles under IAS 41).

Undtagelser fra anvendelse af målegrundlag i IAS 17, indebærer at standarden benyttes til at afgøre klassifi-

kationen af leasingaktivet – hvorefter en anden standard anvendes til at afgøre den regnskabsmæssige be-

handling.

2.2.1 IFRIC 4

IFRIC 4 er et fortolkningsbilag som giver yderligere vejledning om, hvordan det afgøres om en aftale er om-

fattet af IAS 17. IFRIC 4 er udarbejdet med det formål at analysere og identificerer leasingelementer i kon-

trakter som ikke juridisk anses for leasingkontrakter.

Vurderingen afhænger ifølge IFRIC 4 pkt. 6 af følgende:

 Kontrakten skal omhandle specifikke aktiver

 Kontrakten skal omfatte brugsretten for en bestemt periode.

 Køber betaler for den periode, hvor aktiverne er stillet til rådighed, og ikke i forhold til den konkrete

brug heraf.

Formålet med IFRIC 4 er at afgrænse kontrakter der omfatter brugsretten til specifikke aktiver, omfattet af

IAS 17, fra serviceaftaler.

2.3 Klassifikation af leasingkontrakter

Ifølge IAS 17 klassificeres leasingkontrakter imellem finansiel leasing og operationel leasing. Finansiel lea-

sing er overordnet de kontrakter hvor leasingtager, har alle risici og fordele forbundet med aktivet. Operatio-

nel leasing er alle øvrige kontrakter. Klassifikationen af en leasingkontrakt foretages på indgåelsestidspunk-

tet.

Klassifikation af om en leasingkontrakt skal behandles som en finansiel eller operationel kontrakt skal ske på

indgåelsestidspunktet. Dette tidspunkt kan være anderledes end tidspunktet for leasingkontraktens begyndel-

se, da levering af aktivet nemt kan foregå senere end ved underskrift af aftalen. Ulempen ved, at IAS 17 for-

skriver, at det er indgåelsestidspunktet der anvendes, er at dagsværdien kan ændre sig fra dette tidspunkt og

til leveringsdagen. Stiger dagsværdien for eksempel i perioden frem til aftalens begyndelse, kunne det betyde

at nutidsværdien af leasingydelserne ikke længere ville udgøre den væsentlige del af aktivets dagsværdi såle-
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des, at dette ville have ændret klassifikationen og ligeledes såfremt værdien faldt. Princippet om tidspunkt

for klassifikation i IAS 17 har også den konsekvens, at klassifikationen af en leasingkontrakt ikke skal revur-

deres i forbindelse med en virksomhedsoverdragelse.

Ved vurderingen af om en leasingkontrakt skal klassificeres som finansiel eller operationel opstiller IAS 17

en række aftaleforhold som indikerer om risici og fordele er overført til leasingtager. Hvorvidt alle eller stort

set alle fordele og risici er overført er en helhedsvurdering af kontrakten. En leasingkontrakt anses som ho-

vedregel som en finansiel leasingkontrakt, hvis et eller flere af følgende kriterier er opfyldt jf. IAS 1723:

 Ejendomsretten til aktivet overgår til leasingtager ved leasingperiodens slutning.

 Leasingtager, har en option til at købe det leasede aktiv ved leasingkontraktens ophør til en pris, der må

forventes at ligge væsentligt under markedsprisen.

 Minimumsleasingperioden løber over en væsentlig del af den forventede økonomiske levetid for aktivet.

 Nutidsværdien af minimumsleasingbetalingerne svare i al væsentlighed til aktivets dagsværdi.

 Leasingkontrakten omfatter et aktiv, der er fremstillet specielt til leasingtager, således at andre ikke vil

kunne benytte aktivet uden væsentlige ændringer.

Ud over ovenstående primære kriterier indeholder IAS 17 også nogle hjælpekriterier, som enkeltvis eller

samlet kan indikerer at der er tale om en finansiel leasingkontrakt. Disse hjælpekriterier er følgende24:

 Leasingkontrakten er uopsigelig, men lejer bærer tabet ved en førtidig opsigelse.

 Lejer bærer risikoen/gevinstmuligheden på restværdien ved leasingperiodens ophør.

 Lejer har mulighed for at forlænge leasingkontrakten til en leje, der er væsentlig under markedslejen.

De overstående indikatorer kan ikke stå alene. Det altafgørende er, at der afslutningsvist foretages en samlet

vurdering af leasingkontraktens reelle indhold. I forbindelse med denne vurdering er det nødvendigt at kende

de forretningsmæssige årsager der har ligget til grund for indgåelsen af kontrakten.

Afgørelsen af om en leasingkontrakt er finansiel eller operationel har betydning for hvordan denne indregnes

i virksomhedens regnskab.

2.4 Finansiel leasing

Finansiel leasing anses regnskabsmæssigt som om virksomheden har købt et aktiv og finansieret dette med et

lån og skal behandles herefter i både leasinggiver og leasingtagers årsrapport.

23 Kilde: Bogen, Årsrapport efter internationale regnskabsstandarder – fra dansk praksis til IFRS s. 368
24 Kilde: Bogen, Årsrapport efter internationale regnskabsstandarder – fra dansk praksis til IFRS s. 371
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2.4.1 Indregning og måling

Behandling hos leasingtager:

Ved indgåelse af en leasingkontrakt indregnes der i leasingtagers regnskab et aktiv. Værdien af aktivet skal

svare til dagsværdien eller en eventuelt lavere nutidsværdi af minimumsleasingydelserne, beregnet ud fra

leasingkontrakts interne rente (Såfremt denne rente ikke kan opgøres, skal leasingtager anvende virksomhe-

dens marginale lånerente for finansiering på lignede vilkår). Derudover vil omkostninger, som leasingtager,

har afholdt i forbindelse med indgåelse af leasingkontrakten, indgå i kostprisen.

Minimumsleasingydelserne defineres i IAS 17, som de ydelser leasingtager, er eller kan blive forpligtiget til

at betale over leasingperioden. Betingede leasingydelser, betaling for services samt skat, der skal tilbagebeta-

les til leasinggiver, indgår ikke i minimumsleasingydelserne. En fordelagtig købsoption vil skulle ingå som

en del af minimumsleasingydelserne. Nutidsværdien af minimumsleasingydelserne beregnes ved at diskonte-

rer beløbet med den interne rente i leasingkontrakten. Den interne rente defineres i IAS 17, som den tilbage-

diskonteringsfaktor, der ved leasingkontraktens indgåelse får nutidsværdien af minimumsleasingydelserne til

at være lig med dagsværdien for aktivet. Det kan være svært for leasingtager at opgøre den interne rente på-

lideligt, og i disse tilfælde kan leasingtagers alternative lånerente anvendes til diskonteringen. Leasingtages

alternative lånerente defineres i IAS 17, som den rente leasingstager, skal betale på en tilsvarende låneaftale

med samme forudsætninger.

Samtidig med at der i leasingtagers regnskab indregnes et aktiv indregnes der også en leasingforpligtigelse i

leasingtagers balance med en værdi der svarer til aktivet, bortset fra eventuelle omkostninger afholdt i for-

bindelse med indgåelse af leasingkontrakten. I leasingkontraktens løbetid nedbringes forpligtigelsen i balan-

cen i takt med at leasingydelserne betales. Aktivets værdi afskrives efter virksomhedens fastsatte regnskabs-

praksis for tilsvarende aktiver25. Såfremt virksomheden ikke ifølge kontrakten har ret til eller mulighed for at

købe aktivet ved leasingkontaktens udløb afskrives hele aktivets værdi over leasingperioden.

Leasingtager skal ifølge IAS 36 foretage nedskrivningstest på det leasede aktiv i lighed med virksomhedens

øvrige aktiver.

Behandling hos leasinggiver:

Ved indgåelse af en finansiel leasingkontrakt overgår alle væsentlige risici og fordele til leasingtager. Lea-

singgiver skal derfor ikke indregne et tilsvarende aktiv i balancen, men i stedet se på dette som et tilgodeha-

vende der i balancen præsenteres som et finansielt aktiv jf. IAS 32.

25 Der henvises til betingelserne i IAS 16 og IAS 32.
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Tilgodehavendet skal måles til amortiseret kostpris og skal svare til nettoinvesteringen i leasingkontrakten.

Nettoinvesteringen omfatter nutidsværdien på minimumleasingbetalingerne plus en eventuel ikke-garanteret

restværdi opgjort ud fra leasingkontraktens interne rente. Direkte omkostninger, som er afholdt af leasinggi-

ver, må ikke indregnes i tilgodehavendet, men skal derimod indregnes i resultatopgørelsen.

Det indregnede tilgodehavende skal allokeres mellem en rente og en afdrags del, ved at leasingkontrakten

forrentes med en konstant renteprocent. Det er kun rentedelen, som indregnes i resultatopgørelsen, da af-

dragsdelen reducerer det finansielle aktiv. Indregningen af rentedelen skal baseres på et mønster, der afspej-

ler et konstant periodisk afkast over hele leasingperioden.

2.4.2 Præsentation og oplysninger

IAS 17 indeholder ingen præsentationsbestemmelser. Præsentation er bestemt af andre standarder som for

eksempel for materielle anlægsaktiver i IAS 1. Disse behandles ikke yderligere her.

Oplysningskrav i forbindelse med finansiel leasing findes i IAS 17 samt i IFRS 7 vedrørende finansielle

instrumenter og IAS 16 vedrørende ejendomme, anlæg og maskiner.

Leasingtager skal oplyse følgende i regnskabet vedrørende finansielt leasede aktiver:

- Den regnskabsmæssige nettoværdi på balancedagen for hver kategori af aktiver.

- Afstemning mellem de samlede minimumsleasingydelser på balancedagen og deres nutidsværdi.

- De samlede minimumsydelser på balancedagen og nutidsværdien for hver af følgende periode:

 Inden for et år efter balancedagen.

 Mellem 1 og 5 år efter balancedagen.

 Senere end fem år efter balancedagen.

- Betingede leasingydelser, der er medtaget i årets resultat26.

- De samlede fremtidige minimumsfremlejeydelser, som forventes modtaget i henhold til fremtidslejeaftaler,

der er uopsigelige på balancedagen.

- En generel beskrivelse af betingelserne på de indgåede finansielle leasingkontrakter.

Leasinggiver skal oplyse følgende i regnskabet vedrørende finansielt leasede aktiver:

- En afstemning af den samlede bruttoinvestering i leasingkontrakten på balancedagen og nutidsværdien af

tilgodehavende minimumsleasingydelser på balancedagen.

26 En betinget leasingydelse er en ydelse, der ikke udgør et fast beløb, men er baseret på en anden faktor end blot forlø-
bet af tid. Eksempel som en procent af salg eller pristalsregulering.
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- Den samlede bruttoinvestering i leasingkontrakten og nutidsværdien af tilgodehavende minimumsleasing-

ydelser på balancedagen for hver af de følgende perioder:

 Inden for et år efter balancedagen.

 Mellem 1 og 5 år efter balancedagen.

 Senere end fem år efter balancedagen.

- Ikke indtjente finansieringsindtægter.

- Ikke-garanterede restværdier, der tilfalder leasinggiver.

- Akkumulerede nedskrivninger på tilgodehavende minimumsleasingydelser.

- Betingede leasingydelser indregnet i resultatopgørelsen.

- En generel beskrivelse af leasinggivers væsentlige finansielle leasingkontrakter.

2.5 Operationel leasing

Ved en operationel leasingkontrakt får leasingtager brugsretten til det leasede aktiv imens leasinggiver har

ejendomsretten til aktivet.

2.5.1 Indregning og måling

Behandling hos leasingtager:

I leasingtagers årsrapport omkostningsføres de ydelser leasingtager betaler for at anvende aktivet i resultat-

opgørelsen jf. IAS 17.33 – indregningen sker lineært over leasingkontrakten løbetid, medmindre der er en

anden indregningsprofil der er mere retvisende i forhold til forbruget af aktivet. I næsten alle tilfælde vil der

være tale om en lineær indregning med pristalsregulering årligt.

Behandling hos leasinggiver:

I leasinggivers årsrapport indregnes de aktiver der er leaset ud på operationelle leasinkontrakter som anlægs-

aktiver jf. IAS 17.49 og afskrives efter IAS 17.35 i overensstemmelse med bestemmelserne i IAS 16 eller

IAS 38.

De indtægter der indtjenes løbende på leasingkontrakterne indtægtsføres parallelt med at leasingtager om-

kostningsføre dennes betalinger, dvs. lineær indregning. Leasinggivers direkte omkostninger der er forbundet

med indgåelse af kontrakterne omkostningsføres over leasingperioden i henhold til IAS 17.52.

2.5.2 Præsentation og oplysninger – operationelt leasede aktiver

IAS 17 indeholder ingen præsentationsbestemmelser jf. afsnit 7.3.2.

Oplysningskrav i forbindelse med finansiel leasing findes i IAS 17 samt IAS 16 vedrørende ejendomme,

anlæg og maskiner.
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Leasingtager skal oplyse følgende i regnskabet vedrørende operationelt leasede aktiver:

- De samlede fremtidige minimumsleasingydelser i henhold til uopsigelige leasingkontrakter for hver af føl-

gende perioder:

 Inden for et år efter balancedagen.

 Mellem 1 og 5 år efter balancedagen.

 Senere end fem år efter balancedagen.

- De samlede fremtidige minimumsfremlejeydelser, som forventes modtaget i henhold til fremtidslejeaftaler,

der er uopsigelige på balancedage.

- Leasing- og fremlejeydelser, indregnet i resultatopgørelsen med angivelse af separate beløb for minimums-

leasingydelserne, betingede leasingydelser og fremlejeydelser.

- En generel beskrivelse af indgåede operationelle leasingkontakter.

Leasinggiver skal oplyse følgende i regnskabet vedrørende operationelt leasede aktiver:

- De samlede fremtidige minimumsleasingydelser i henhold til uopsigelige operationelle leasingkontrakter

for hver af de følgende perioder:

 Inden for et år efter balancedagen.

 Mellem 1 og 5 år efter balancedagen.

 Senere end fem år efter balancedagen.

- Betingende leasingydelser indregnet i resultatopgørelsen.

- En generel beskrivelse af leasinggivers væsentlige operationelle leasingkontrakter.

2.6 Sale and leaseback

Der findes mange forskellige motiver for en virksomhed, for at vælge at sælge et aktiv og så derefter leje

samme aktiv tilbage igen. Motiverne herfor kan være likviditetsmæssige, omkostnings eller regnskabsmæs-

sige.

Sale and leaseback kontrakter skal regnskabsmæssigt behandles henholdsvis, som om der sker et salg af et

aktiv og indgåelse af en leasingkontrakt på et aktiv. Leasingydelser og salgspris er normalt indbyrdes af-

hængige, idet de aftales under et.

Figur 3 – Illustration af Sale and Leaseback transaktioner.

Kilde: Egen tilvirkning

Leasingtager Leasinggiver
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Den regnskabsmæssige behandling, af en Sale and leaseback transaktion afhænger af typen af den pågælden-

de kontrakt.

Finanselle Sale and lease back kontrakter

I forbindelse med finansielle Sale and lease back kontrakter er der 3 situationer som leasingtager, skal være

opmærksom på. Disse er:

 Indregning af leasingkontrakten

 Indregning af en ”Gevinst” hvis salgsprisen er højere end den bogførte værdi.

 Indregning af et ”tab” hvis salgsprisen er lavere end den bogførte værdi.

Finansielle Sale and lease back kontrakter indregnes i leasingtagers balance på samme måde som de almin-

delige finansielle leasingkontraker beskrevet under afsnit 2.4. Forskellen i de almindelige finansielle lea-

singkontrakter og de finansielle Sale and lease back kontrakter, skal findes i at der ved salget af aktivet og

om der herved opstår en gevinst eller et tab.

Hvis en finansiel sale and lease back kontrakt transaktion resulterer i en fortjeneste, må en denne fortjeneste

ikke indregnes direkte i resultatopgørelsen. Fortjenesten skal i stedet indregnes i balancen under passiverne

og indtægtsføres over kontraktens løbetid jf. IAS 17.59.

I den modsatte situation, hvor aktivet sælges til en lavere værdi end den bogførte og der herved opstår et tab,

skal det vurderes om salgsprisen er under dagsværdien. Er den det, indregnes tabet direkte i virksomhedens

resultatopgørelse. Er det derimod ikke tilfældet og tabet kompenseres ved, at fremtidige leasingydelser er

lavere end markedsprisen indregnes tabet som en periodeafgrænsningspost under aktiverne og udgiftsføres

over kontraktens løbetid.

Operationelle Sale and lease back kontrakter

Behandling af operationelle Sale and leaseback kontrakter bestemmes i IAS 17 afsnit 61 til 63. Den regn-

skabsmæssige behandling af transaktionerne afhænger af om aktivets dagsværdi og salgspris hænger sam-

men, men også af om der er sammenhæng imellem salgsprisen og leasingydelsen.

I forbindelse med operationelle sale and lease back kontrakter er der 3 situationer, man skal være opmærk-

som på. Disse er:



26

 Salgsprisen er lig med dagsværdien

 salgsværdien er højere end dagsværdien

 salgsprisen er lavere end dagsværdien

Samt vurderer hvor den bogførte værdi af aktivet ligger i forhold til både salgsprisen og dagsværdien.

Såfremt der er tale om, at der på nogle operationelle sale and leaseback kontrakter er en fortjeneste/tab som

følge af, at den bogførte værdi har været højere eller lavere end den aktuelle dagsværdi, skal denne indregnes

i resultatopgørelsen.

I situationer hvor salgsværdien er større end dagsværdien, deles gevinsten op i henholdsvis en merpris, som

er fremkommet ved at salgsprisen er højere end dagsværdien. Samt en regulering af aktivet, da dennes bog-

førte værdi er lavere end dagsværdien på aktivet. Merprisen skal indregnes i leasingtagers regnskab som en

udskudt indtægt, der amortiseres over leasingkontraktens løbetid. Avancen der er opgjort som følge af at

aktivet har en større dagsværdi end aktivets bogførte værdi indregnes straks i resultatopgørelsen27. Såfremt

den bogførte værdi havde været større end dagsværdien, skulle der foretages nedskrivning af aktivet til dags-

værdi. Nedskrivningen ville skulle indregnes i resultatopgørelsen.

I situationer hvor salgsprisen er lavere end dagsværdien, og aktivet er bogført til en højere værdi end denne,

skal aktivet indledningsvist nedskrives til dagsværdien og nedskrivningen indregnes i resultatopgørelsen. Det

tab, der er opstået ved at man har fået en mindre pris for aktivet, kompenseres ved, at den fremtidige leasing-

ydelse kommer til at ligge under markedsprisen. I disse situationer udskydes tabet og amortiseres over lea-

singperioden. I de tilfælde hvor salgsprisen er mindre end dagsværdien, men salgsprisen er større end den

bogførte værdi, skal fortjenesten ved salget, der ligger over den bogførte værdi, indregnes i resultatopgørel-

sen.

2.7 Kritik af IAS 17

Den gældende standard for leasing IAS 17 har været kritiseret af forskellige regnskabsbrugere og revisorer.

Kritikken har ikke kun været punkter af mindre væsentlig karakter, men har også omfattet standardens helt

grundlæggende forudsætning for indregning og måling. Som følge kritikken har IASB fundet behov for at

udarbejde en ny standard og startede processen ved, at udsende et Discussion Paper28, som skulle belyse og

sammenfatte kritikken af IAS17.

27 Kilde: IAS 17 afsnit 61.
28 SB: Discussion Paper DP/2009/1- Leases Preliminary Views
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De primære kritikpunkter der ligger til grund for at udarbejde en ny leasingstandard er opsummeret, som

følgende29:

1) Mange regnskabsbrugerne opfatter operationel leasing som brugsretten til et aktiv samt en forpligtigelse,

som de ville forvente skulle være indregnet i balancen. Som følge af regnskabsbrugernes opfattelse juste-

rer de ved analyser årsregnskaberne, for at medtage effekten af de operationelle leasingkontrakter i balan-

cen. Problemet med disse justeringer er imidlertid, at den information der er givet i årsregnskabet vedrø-

rende operationelle leasing kontrakter, hverken er fyldestgørende eller tilstrækkelige nok til at simulerer

en pålidelig indregning i regnskabet.

Kritikpunktet rammer flere dele af IAS 17, nemlig både på klassifikationen, indregning & måling samt på

præsentation & oplysningskrav.

Kritikpunkt IAS 17 Definition Klassifikation
Indregning &

måling

Præsentation &

oplysningskrav

1.

Regnskabsbrugere korrige-
rer regnskaber for at ind-
regne operationel leasing i
balancen

2) IAS 17 klassificerer leasingkontrakter i finansielle leasingkontrakter og operationelle leasingkontrakter,

der regnskabsmæssigt behandles vidt forskelligt jf. afsnit 2.3. Vurderingen af om der er tale om den ene

eller anden form for kontrakt er i høj grad baseret på nogle skøn, hvilket kan resulterer i at to næsten iden-

tiske kontrakter behandles vidt forskelligt i regnskabet. For regnskabsbrugers synspunkt kan det være

svært at sammenligne de leasingkontrakter der er indgået med hinanden, hvis kontrakter som de anser for

ens behandles forskelligt i regnskabet.

Kritikpunktet rammer både IAS 17s måde at klassificerer leasingkontrakterne på samt de opstillede krav

til præsentation og oplysninger i regnskaberne.

Kritikpunkt IAS 17 Definition Klassifikation
Indregning &

måling

Præsentation &

oplysningskrav

2.
Sammenligneligheden i
hvordan leasingkontrakter-
ne behandles mangler.

3) Klassifikationen af leasingkontrakterne i finansiel og operationel leasing der behandles forskelligt i regn-

skaberne, har muliggjort det for leasinggiver og leasingtager at strukturerer kontrakterne efter egne øn-

sker. Nogle virksomheder har måske størst interesse i at indgå kontrakter, som ikke indregnes i balancen,

29 Kilde: IASB: Discussion Paper DP/2009/1- Leases Preliminary Views, side 14.
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da dette vil påvirke virksomhedes nøgletal og pengestrømme. Det må vurderes, at muligheden for at virk-

somhederne selv kan påvirke klassifikationen af leasingkontrakterne ikke har været meningen med stan-

dardens udformning, men når muligheden er der, vil denne blive udnyttet.

Kritikpunktet rammer både IAS 17s måde at klassificerer leasingkontrakterne på samt bestemmelserne for

indregning og måling.

Kritikpunkt IAS 17 Definition Klassifikation
Indregning &

måling

Præsentation &

oplysningskrav

3.

Leasingkontrakter kan sam-
mensættes så der opnås en
bestemt regnskabsmæssigbe-
handling, alt efter virksom-
hedens ønsker.

4) Modellen der anvendes i IAS 17 er af både virksomhederne og revisorer blevet kritiseret for, at være en

unødig kompleks model. Kritikken går specielt på, at det er svært, at definerer skillelinjerne imellem

hvornår der er tale om en operationel- og en finansiel leasingkontrakt. Det der gør klassifikationen særlig

besværlig er, at standarden både foreskriver klare retningslinjer herfor, men også subjektive skøn, der til-

sammen skal ende ud i en konklusion.

Kritikpunktet rammer både IAS 17s måde at klassificerer leasingkontrakterne på, samt bestemmelserne

for indregning og måling.

Kritikpunkt IAS 17 Definition Klassifikation
Indregning &

måling

Præsentation &

oplysningskrav

4.
Modellen der anvendes i
IAS anses for at være en
unødig kompleks model

5) Mange kritikkerer har påpeget, at den nuværende regnskabsmodel er begrebsmæssigt fejlbehæftet. Denne

kritik er begrundet i, at standarden grundlæggende er modstridende med IFRS’s begrebsramme for ind-

regning af aktiver og forpligtigelser, når operationel leasing ikke indregnes i balancen. Årsagen er, at ope-

rationel leasing opfylder kriterierne for et aktiv og en forpligtigelse.

I henhold til begrebsrammen kan et aktiv defineres på følgende måde ” En af virksomheden kontrolleret

ressource som følge af tidligere begivenheder, og hvorfra fremtidige økonomiske fordele forventes at til-

flyde selskabet30”

30 Der henvises til omtale I afsnit 2.1.3
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Vurderingen af om operationel leasing opfylder betingelserne for et aktiv kan ske således:

1. Har virksomheden kontrol over leasingaktivet?

Når, leasingtager, indgår en kontrakt omkring leasing af et aktiv over en bestemt periode, vil det kun

være denne der har adgang til at bruge aktivet. Dvs. at leasingtager, har kontrol over aktivet og sva-

ret på spørgsmål 1 vil være JA.

2. Er leasingaktivet opstået som følge af tidligere begivenheder?

JA – underskrivelse af kontrakten sker i tidligere periode end leasingtager, får retten til aktivet.

3. Forventes leasingaktivet, at bidrage med fremtidige positive pengestrømme?

JA - Årsagen til, at en virksomhed leaser et aktiv er med den tilsigt at aktivet vil bidrage til fremtidige

positive pengestrømme.

Af ovenstående kan konkluderes, at uanset om der er tale om en operationel eller finansiel leasingkontrakt

så opfyldes definitionen på et aktiv.

I henhold til begrebsrammen kan en forpligtigelse defineres på følgende måde ”En eksisterende pligt for

selskabet som følge af tidligere begivenheder, og hvis indfrielse forventes at medføre afståelse af fremtidige

økonomiske fordele”.

Vurderingen af om operationel leasing opfylder betingelserne for en forpligtigelse kan ske således:

1. Har virksomheden en pligt overfor leasinggiver?

Der vil højst sandsynligt være to typer af forpligtigelser over for leasingiver i forbindelse med ind-

gåelse af en leasingkontrakt. Den ene vil være forpligtigelsen til at betale leasingydelserne og den

anden vil være forpligtigelsen til at tilbagelevere aktivet når kontrakten ophører. Svaret på spørgs-

målet er derfor JA.

2. Er leasingforpligtigelsen opstået som følge af tidligere begivenheder?

JA – underskrivelse af kontrakten sker i tidligere periode end leasingtager, får forpligtigelsen.

3. Forventes leasingforpligtigelsen at medføre afståelse af fremtidige positive pengestrømme?

JA delvist31 – Forpligtigelsen til at betale leasingydelserne vil medføre afståelse af økonomiske for-

dele, nemlig træk på likviditeten. Forpligtigelsen til at tilbagelevere det leasede aktiv vurderes ikke

31 Kilde: IASB: Discussion Paper DP/2009/1- Leases Preliminary Views, side 27.
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at medføre et træk på virksomhedens likviditet, det er derfor kun forpligtigelsen til at betale de lø-

bende leasingydelser, der opfylder definitionen af en forpligtigelse.

Af ovenstående vurdering af om der tale om et aktiv med en tilhørende forpligtigelse, kan det påvises at

en operationel leasingkontrakt opfylder både definitionen for et aktiv og en forpligtigelse. Konklusionen

understøtter den kritik der har været imod IAS 17 som kun indregner et aktiv og en forpligtigelse når

der er tale om en finansiel leasingkontrakt.

Kritikpunktet rammer alle områder af IAS 17.

Kritikpunkt IAS 17 Definition Klassifikation
Indregning &

måling

Præsentation &

oplysningskrav

5.
Der er en grundlæggende
uoverensstemmelse imellem
IAS 17 og begrebsrammen.

6) Udover den anførte kritik omkring uoverensstemmelse med begrebsrammen i ovenstående punkt er der

opstået væsentlige forskelle mellem IAS 17 og andre kontraktlige arrangementer. Det har medført inkon-

sistens i den regnskabsmæssige behandling af arrangementer, der opfylder definitionen på en leasingkon-

trakt og lignede kontrakter der ikke opfylder definitionen.

Kritikpunkt IAS 17 Definition Klassifikation
Indregning &

måling

Præsentation &

oplysningskrav

6.
Væsentlige forskelle mel-
lem IAS 17 og andre kon-
traktlige arrangementer

2.8 Delkonklusion – IAS 17

Ifølge IAS-bestemmelserne skal alle børsnoterede virksomheder aflægge regnskab i overensstemmelse med

IFRS.

IAS 17 er den gældende standard for regnskabsmæssigbehandling af leasing under IFRS og denne skal an-

vendes når der indgås leasingkontrakter. Standarden finder ikke anvendelse på serviceaftaler, efterforsk-

ningskontrakter, kontrakter for udvinding af naturgas, olie mv., licensaftaler samt kontrakter der vedrører

investeringsejendomme og biologiske aktiver.

Den regnskabsmæssige behandling af leasingkontrakter afhænger af klassifikationen af kontrakten jf. IAS

17, en leasingkontrakt kan enten klassificeres som en operationel eller en finansiel kontrakt. Klassifikationen

skal foretages ved indgåelse af kontakten og revurdering skal kun ske såfremt kontakten ændres. I forbindel-

se med klassifikationen er der i IAS 17 nævnt en række indikatorer, som individuelt eller samlet giver en
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indikation på om der er tale om en operationel eller en finansiel leasingkontakt. Helt overordnet er der tale

om en vurdering af hele leasingkontraktens indhold for, at foretage klassifikationen.

Den primære forskel i den regnskabsmæssige behandling af operationelle og finansielle leasingkontrakter er,

at de finansielle leasingkontrakter indregnes i virksomhedens balance imens de operationelle leasingkontrak-

ter kun indregnes i virksomhedens resultatopgørelse.

Specielt den nævnte klassifikation imellem operationelle og finansielle leasingkontakter er IAS 17 blevet

kritiseret for, da regnskabsbrugere anser kontrakterne for ens, men disse regnskabsmæssigt behandles meget

forskelligt.

Evalueringen af kritikken af IAS 17 har redegjort for, at der er behov for at udarbejde en ny standard, da det

ikke kun er enkelte områder af IAS 17 der er kritiseret. Af nedenstående figur ses en opsummering af de

væsentligste kritikpunkter som standarden har været udsat for.

Figur 4 – Oversigt over kritikpunkter i IAS 17

Kritikpunkt IAS 17 Definition Klassifikation
Indregning &

måling

Præsentation &

oplysningskrav

1.

Regnskabsbrugere korrige-
rer regnskaber for at ind-
regne operationel leasing i
balancen

2.
Sammenligneligheden i
hvordan leasingkontrakterne
behandles mangler.

3.

Leasingkontrakter kan sam-
mensættes så der opnås en
bestemt regnskabsmæssigbe-
handling, alt efter virksom-
hedens ønsker.

4.
Modellen der anvendes i IAS
anses for at være en unødig
kompleks model

5.
Der er en grundlæggende
uoverensstemmelse imellem
IAS 17 og begrebsrammen.

6.
Væsentlige forskelle mellem
IAS 17 og andre kontraktlige
arrangementer

Kilde: IASB: Discussion Paper DP/2009/1- Leases Preliminary Views + Egen tilvirkning
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Som det fremgår af figuren er det specielt områderne omkring klassifikation og indregning & måling i IAS

17 der har været udsat for kritik, men standardens øvrige områder går heller ikke fri. Samlet set understøtter

de opsummerede kritikpunkter, at standarden ændres radikalt.
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1. DISCUSSION PAPER (MARTS 2009)

2. EXPOSURE DRAFT (AUGUST 2010)

3. EXPOSURE DRAFT REVIDERET (1. KVARTAL 2013)

4. GODKENDELSE AF STANDARD (2013 eller 2014 )

5. IKRAFTTRÆDELSE (Tidligst for regnskaber i 2016)

3. Udkast til standard der erstatter IAS 17

I 200632 indgik IASB og FASB et samarbejde om at skabe sammenhæng imellem IFRS og US GAAP og i

marts 2009 udsendte de et Discussion Paper (DP) med forslag til en ny leasing standard der skulle erstatte

IAS 17. Efterfølgende blev der i august 2010 udsendt et Exposure Draft (ED) 2010/09 Leases til kommente-

ring. Forslaget til en ny regnskabsstandard vedrørende leasing kom som en reaktion på kritik af den gælden-

de IAS 17 som omtalt under afsnit 2.7.

Af nedenstående figur ses det videre forløb og tidsplan for implementeringen af den nye leasing standard.

Figur 5 – Tidsplan for implementering af ny leasingstandard.

Kilde: www.ifrs.org + Egen tilvirkning

Dette kapitel indeholder en beskrivelse af hvordan leasing regnskabsmæssigt skal behandles ved implemen-

tering af den foreslåede regnskabsstandard. Beskrivelsen tager udgangspunkt i konklusionen fra et IASB

møde afholdt i 2012 hvor det blev besluttet, at udsende et nyt revideret Exposure Draft med en kommente-

ringsfrist på 120 dage.

Da der efter det første Exposure Draft 2010/09 kom mange kritiske kommentarer og forslag til ændringer, er

der i periode efter kommenteringen og frem til i dag, foretaget en række foreløbige beslutninger om væsent-

lige ændringer til det første udkast33.

Det vil i dette kapitel være de revurderede forslag der vil indgå, ligesom det vil være disse der forventes at

indgå i det revurderede udkast der er sat til at blive offentliggjort i 1.kvartal 201334. I forbindelse med gen-

nemgangen af den foreslåede standard vil der ved relevante problemstillinger blive henvist til holdninger fra

interessenterne, der er fremkommet i forbindelse med kommenteringen af 1. udkast. Der er i forbindelse med

32 Kilde: www.iasb.org – 2006 Memorandum of understanding
33 www.IASB.org
34 Kilde: Deloitte Artikel 24. september 2012 – IFRS leases Project insights, Leases.
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gennemgangen anvendt relevante comment letters til at skabe perspektiv i de udestående problemstillinger

som forslaget medfører. Comment letterne er udvalgt således, at disse dækker over forskellige interesse

grupper. Da de udvalgte comment letters er skrevet i forbindelse med det 1. udkast vil flere af problemstil-

lingerne ikke længere være relevante efter de nye tiltag. Disse er derfor kun anvendt i dele af gennemgangen,

hvor dette har givet mening.

3.1 Anvendelsesområde – foreslået ny standard

Af oplægget til den nye standard fremgår det, at denne skal være gældende for alle leasingkontrakter inklusiv

subleasing med undtagelse af følgende:

 Leasing der vedrører immaterielle anlægsaktiver (IAS 38)

 Leasing vedrørende efterforskning og udvinding af olier, naturgas og lignede ikke-gendannelige forekom-

ster. (IFRS 6)

 Leasing af biologiske aktiver (IAS 41)

 Service koncessionsaftaler der behandles under IFRIC 12

Forskellen imellem den nuværende standard og det foreslåede udkast er at, i det foreslåede udkast udelader

samtlige aftaler vedrørende immaterielle anlægsaktiver, hvor det tidligere kun var licensaftaler.

I forhold til” Exposure Draft 2010/09” er overvejelserne omkring behandling af aftaler med købsoptioner nu

lukket og disse aftaler behandles som leasingkontakter.

3.1.1 Definition på en leasingkontrakt ifølge ny standard

En kontrakt vil regnskabsmæssigt blive behandlet som en leasingkontakt, hvis opfyldelse af kontrakten;

1) afhænger af levering af et specifikt aktiv, og

2) kontrakten formidler retten til, at kontrollere brugen af aktivet for en given periode.

Ad 1)

Et specifikt aktiv er efter korrektioner til ” Exposure Draft 2010/09” foreslået defineret som et identificerbart

aktiv som implicit eller eksplicit er identificeret i den indgåede kontrakt. Et aktiv vil være implicit identifice-

ret, hvis det ikke vil være praktisk og økonomisk muligt for ejeren at erstatte det underliggende aktiv med et

lignede aktiv i løbet af leasingperioden. Omvendt ville en kontrakt ikke være en leasingkontrakt, hvis det

ville være praktisk og økonomisk muligt for ejeren af aktivet, at erstatte det underliggende aktiv når som

helst uden kundens accept.
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Ad 2)

En kontrakt giver ret til at kontrollere brugen af det underliggende aktiv, hvis leasingtager, har muligheden

for at anvende og bestemme over aktivet samt modtage fordelen ved brugen af det specifikke aktiv i hele

leasingperioden. Retten til at kontrollerer brugen af det specifikke aktiv, omfatter at bestemme hvordan,

hvornår og på hvilken måde aktivet skal anvendes eller afgøre, hvordan aktivet anvendes i forbindelse med

andre aktiver eller ressourcer til for herved at opnå fordelene ved aktivet. Hvis en virksomhed kan angive

output eller drage fordel ved brugen af aktivet, men ikke er i stand til at træffe beslutninger om input der

resulterer i outputtet, er dette i sig selv ikke afgørende for om kunden har retten til at kontrollere brugen af

det underliggende aktiv i leasingperioden. En virksomheds evne til at drage fordelen ved brugen af et be-

stemt aktiv, henviser til at virksomheden opnår stort set alle de potentielle økonomiske fordele fra brugen af

dette aktiv i hele leasingperioden. De økonomiske fordele vil omfatte dem, der opstår direkte fra anvendelsen

af aktivet og ville udelukke eventuelle skattefordele.

I de tilfælde hvor en leverandør anvender et aktiv til at udfører tjenesteydelser bestilt af virksomheden, vil

virksomheden og leverandøren være forpligtet til, at vurderer om brugen af aktivet er en uadskillelig del af

de tjenesteydelser leverandøren leverer til virksomheden eller om der er tale om en adskillelig del. Såfremt

konklusionen på vurderingen bliver, at der er tale om en uadskillelig del vil kontrakten regnskabsmæssigt

skulle behandles som en servicekontrakt og ikke en leasing kontrakt. Dette begrundes i at virksomheden i så

fald ikke vil have kontrol over aktivet.

Vurderingen omkring om der er tale om en kombineret leasing- og serviceaftale eller kun en serviceaftale, vil

af IASB blive undersøgt yderligere inden, det 2. udkast fremsættes. Meningen med de yderligere undersøgel-

ser er at klarlægge om formuleringen giver anledning til problemer. I forbindelse med de indkomne kom-

mentarbreve til ” Exposure Draft 2010/09” var der en række forskellige holdninger til behandlingen af kom-

binerede leasing- og serviceaftaler. Den europæiske rådgivende regnskabsorganisation EFRAG35 er af den

holdning, at man bør vurderer kontrakten samlet og den væsentligste del kontrakten fastlægger hvordan den-

ne behandles. Deloitte36 mener man bør tilføje yderligere vejledning til at, differentierer serviceelementer fra

leasingelementer i en aftale. Der henvises til at vejledningen i ” Exposure Draft 2010/09” er en overførsel af

IFRIC 4 og denne i praksis tidligere har givet anledning til problemer. BIMCO37 (International shipping or-

ganisation) & AP Møller Mærsk38 mener ikke serviceaftaler herunder servicekomponenter bør indgå under

leasingstandarden.

35 Comment letter no. 727, EFRAG side 15
36 Comment letter no. 364, Deloitte side 7
37 Comment letter no. 347, BIMCO side 1-2
38 Comment letter no. 340, AP Møller Mærsk 3-4



36

3.1.2 Definition på en kort leasingkontrakt

I oplægget til den nye standard er der indarbejdet en lempelse i forhold til korte leasingaftaler. Lempelsen

foreskriver, at leasingaftaler som på indgåelsestidspunktet har en maksimal leasingperiode på 12 måneder

inklusiv eventuel forlængelsesperiode kan indregnes i lighed med de aftaler IAS 17 klassificerer som opera-

tionelle leasingkontrakter.

I forhold til ” Exposure Draft 2010/09” er der foretaget væsentlige ændringer i forhold til definitionen af en

kortfristet leasingkontrakt, men definitionen det er endt ud med er langt mere simpel end den tidligere fore-

slåede løsninger og der lægges endvidere op til i det foreslåede udkast at såfremt en leasingkontrakt har en

mulig for forlængelse er denne ikke en kortfristet. Det afhænger således ikke af en vurdering om der er tale

om en kortfristet aftale eller ej, men af rene facts.

3.2 Leasingtager

3.2.1 Right-of-use modellen

Der er i det foreslåede udkast til den nye standard lagt op til, at der anvendes en Right-of-use model. Right-

of-use modellen er opstået efter kritikken af IAS 17. Den nye model skal være med til at forbedre refleksio-

nen af de aktiver og forpligtigelser, der opstår i forbindelse med leasingkontrakter og som ifølge den nye

standard skal indregnes i leasingtagers balance.

Right-of-use modellen tilstræber, at alle leasingkontrakter behandles som anskaffelsen af et aktiv, leasingta-

ger, har retten til at bruge i leasingperioden. På denne baggrund skal leasingtager indregne et aktiv i sin ba-

lance, hvis værdi svarer til brugsretten af det leasede aktiv i leasingperioden. Modsat aktivet skal der i lea-

singtagers regnskab indregnes en forpligtigelse der afspejler den forpligtigelse leasingtager, har til, at betale

leasingydelserne i leasingperioden.

I det foreslåede udkast til den nye standard bliver der gjort op med klassifikationen imellem finansielle og

operationelle leasingkontakter og som standarden ser ud til at blive, vil alle leasingkontrakter blive klassifi-

ceret på samme måde og blive indregnet i balancen, dog er kortfristede leasingkontrakter undtaget.

Leasingtager, vil blive stillet over for markant ændrede indregningskrav sammenlignet med kravene i IAS 17

og vil se en stor effekt på regnskabet hvis de indgåede leasingkontrakter i dag er klassificeret som operatio-

nelle leasingkontrakter. Den store ændring skal findes i, at nærmest alle39 leasingkontrakter fremadrettet skal

39 Se lempelse beskrevet under afsnit 8.2.1 Kortfristede leasingkontrakter”
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indregnes i balancen. Forskellen i den foreslåede standard og de finansielle leasingaftaler i dag vil ikke i så

stort omfang blive påvirket af ændringerne, da disse allerede er indregnet i leasingtagers regnskaber.

Leasingtager, vil jf. det foreslåede udkast til den nye standard og til forskel fra IAS 17 skulle indregne et

aktiv, som repræsenterer leasingtagers brugsrettighed til det i aftalen underliggende aktiv. Som modpost til

aktivet vil leasingtager skulle indregne en forpligtigelse, som repræsenterer den leasingforpligtigelse, som

afregnes til leasinggiver.

Det vil for leasinggiver også være right-to-use modellen, der ligger til grund for leasinggivers regnskabs-

mæssige behandling.

3.2.2 Klassifikation

Leasingtager

Ifølge den nye standard er der lagt op til at leasingaftaler klassificeres i to kategorier som behandles forskel-

ligt i leasingtagers regnskab. Den ene kategori kaldet ”Interest and amortization (I&A)” metoden og den

anden kaldet ”Single lease expense” (SLE) metoden. Formålet med metoderne er at behandle de typer lea-

sing hvor leasingtager, erhverver og forbruger mere end en ubetydelig del af det underliggende aktiv over

leasingperioden anderledes end hvor der er tale om en leasingkontrakt hvor leasingtager kun har ret til en

mindre væsentlig del af det underliggende aktiv. Ved vurdering af leasingaftale ligges der vægt på arten af

det underliggende aktiv, således at:

 Leje af en ejendom (inklusiv grund eller en bygning; en del af en bygning eller begge dele) skal behand-

les efter ”Single lease expense” (SLE) metoden, medmindre leasingperioden dækker mere end en væ-

sentlig del af aktivets økonomiske levetid eller nutidsværdien af de faste leasingydelser udgør en væ-

sentligdel eller hele dagsværdien af det underliggende aktiv.

 Leasingaktiver ud over ejendomme skal behandles efter ”Interest and amortization (I&A)” metoden

medmindre leasingperioden udgør en uvæsentlig del af aktivets økonomiske levetid eller nutidsværdien

af de faste leasingydelser er uvæsentlige i forhold til dagsværdien af aktivet.

Klassifikationen af leasingkontrakter skal ske ved indgåelse og det er kun nødvendigt at revurderer klassifi-

kationen, såfremt der er væsentlige ændringer til kontrakten eller der bliver indgået en ny kontrakt.

Af nedenstående figur ses hvordan leasingtager skal klassificerer sine leasingaftaler, det bør dog siges, at

figuren kun er vejledende og der for nogle leasingkontrakter vil være tale om et skøn.
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Figur 6: Guide til klassifikation af leasingtagers leasingkontrakter

Kilde: Deloitte Heads Up artikel 27. september 2012.40

I forbindelse med at IASB igen foreslår at indføre to metoder til klassifikation og behandling af leasingtagers

leasingkontrakter, er der flere virksomheder der har udtrykt bekymring for hvordan disse i praksis skal an-

vendes mest hensigtsmæssigt. Der er i klassifikationen visse skøn lagt til grund for hvilken metode der skal

anvendes og denne gråzone, leder den foreslåede standard tilbage til kritikken af IAS 17. Der vil i den kom-

mende standard være behov for at denne ”gråzone” forsøges opløst ved eksempler og/eller retningslinjer for

hvad der er en væsentlig del af aktivets levetid samt hvad der er en væsentlig del af dagsværdien.

3.2.3 Indregning og måling

I lighed med IAS 17 skal indregning af en leasingkontrakt ske på aftalens begyndelsestidspunkt, dvs. på det

tidspunkt hvor leasingtageren har aktivet til sin rådighed.

Ved indregning skal der i leasingtagers balance medtages et aktiv svarende til værdien af det aktiv der indgår

i aftalen og som leasingtageren har retten til at bruge. Ligeledes skal der i balancen medtages en forpligtigel-

40
http://www.deloitte.com/view/en_US/us/Services/audit-enterprise-risk-services/Financial-Statement-Internal-Control-

Audit/Accounting-Standards-Communications/9ce4baaf0380a310VgnVCM1000003156f70aRCRD.htm

Er det leasede aktiv en ejendom ?

Dækker leasingperioden en uvæsentlig del af

aktivets økonomiske levetid ELLER udgør

nutidsværdien af de faste leasingydelser en

ubetydelig del af det underliggende aktiv.

Dækker leasingperioden en væsentlig del af

aktivets økonomiske levetid ELLER udgør

nutidsværdien af de faste leasingydelser en

væsentlig del eller hele dagsværdien af det

underliggende aktiv.

SLE metodenI&A metoden SLE metoden I&A metoden

JA JA NEJNEJ
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se der er udtryk for de leasingforpligtigelser der skal betales i leasingperioden. I leasingtagers resultatopgø-

relse skal følgende indregnes løbende:

 Afskrivninger på aktivet.

 Renteomkostninger forbundet med leasingkontrakten

 Op og nedskrivninger ved revurdering af aktivet

 Værdiforringelser ved nedskrivningstest af aktivet.

 Ændringer i leasingforpligtigelsen ved revurdering af betingede ydelser eller forventede betalinger af

residualværdi garantier mv. når de relaterer sig til indeværende eller tidligere perioder.

For leasingkontakter der er klassificeret således, at disse skal behandles under ”Single lease expense” (SLE)

metoden, vil amortiseringen af Right-og-use aktivet blive beregnet som forskellen imellem de samlede line-

ære leasing omkostninger (De samlede ikke diskonterede leasingydelser /leasingperioden) og renteomkost-

ningen relateret til leasingforpligtigelsen for leasingperioden. Amortiseringen af Right-og-use aktivet og

renteomkostningen vil blive kombineret og præsenteret som et enkelt beløb i resultatopgørelsen. Indregnin-

gen af omkostninger under ”Single lease expense” (SLE) fremgangsmåden skal ske efter et lineært princip,

lige meget om en anden indregningsprofil er mere retvisende.

Af nedenstående figur ses et eksempel på beregninger under ”Single Lease Expense” (SLE) metoden, forud-

sætningerne for beregningen er følgende:

Figur 7 – Eksempel på den regnskabsmæssige behandling ved brug af ”Single Lease Expense” (SLE).

Forudsætninger

Leasingperiode 3 år

Leasingydelse år 1 10.000 kr.

Leasingydelse år 2 15.000 kr.

Leasingydelse år 3 20.000 kr.

Right-of-Use aktivet (Kostpris) 38.000 kr.

Discount rate 8 %

Single Lease Expense (SLE) fremgangsmåden

År Leasing ydelse
Afskrivning på

Right-of-se aktivet
Leasingforpligtigelse Right-of-use aktivet

0 38.000 38.000

1 15.000 11.962 31.038 26.038

2 15.000 12.519 18.519 13.519

3 15.000 13.519 - -

45.000 38.000 - -
Kilde: Deloitte Heads Up artikel 27. september 2012.41 samt egen tilvikning

41
http://www.deloitte.com/view/en_US/us/Services/audit-enterprise-risk-services/Financial-Statement-Internal-Control-

Audit/Accounting-Standards-Communications/9ce4baaf0380a310VgnVCM1000003156f70aRCRD.htm
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For leasingkontakter der behandles under ”Interest and Amortization” (I&A) metoden, vil amortiseringen af

Right-og-use aktivet ske efter samme princip som for andre ikke-finansielle anlægsaktiver. Renteomkostnin-

ger og amortiseringsomkostninger skal i leasingtagers regnskab præsenteres separat i resultatopgørelsen. I

følgende er samme forudsætninger som ved SLE metoden anvendt og forskellen imellem ”Single Lease Ex-

pense” (SLE) metoden og ”Interest and Amortization” (I&A) metoden ses ved sammenligning af figur 7 og

figur 8.

Figur 8 – Eksempel på den regnskabsmæssige behandling ved brug af ”Interest and Amortization” (I&A)

Forudsætninger

Leasingperiode 3 år

Leasingydelse år 1 10.000 kr.

Leasingydelse år 2 15.000 kr.

Leasingydelse år 3 20.000 kr.

Right-of-Use aktivet (Kostpris) 38.000 kr.

Discount rate 8 %

Interest and Amortization (I&A) fremgangsmåden

År
Rente-

omkostning
Amortization Ex-

pense
Total leasingydelse

Leasing-
forpligtigelse

Right-of-use
aktivet

0 38.000 38.000
1 3.038 12.666 15.704 31.038 25.334
2 2.481 12.667 15.148 18.519 12.667
3 1.481 12.667 14.148 - -

7.000 38.000 45.000
Kilde: Deloitte Heads Up artikel 27. september 2012.42 samt egen tilvirkning

Indregning af Right-of-use aktivet:

Right-of-use aktivet indregnes til kostpris. Kostprisen er i praksis Right-of-use aktivets residualværdi til lea-

singforpligtigelsen, tillagt direkte omkostninger i forbindelse med indgåelse af leasingkontakten. Direkte

omkostninger er omkostninger der direkte kan henføres til at forhandle og indgå en leasingkontrakt. At kost-

prisen reelt er en residualværdi af forpligtigelsen betyder, at Right-of-use aktivet måles til nutidsværdien af

leasingydelserne tilbagediskonteret med leasingtagers alternative lånerente. Ved første måling vil nutidsvær-

dien være identisk med kostprisen, som er det teoretiske grundlag for indregningen af aktivet. Baggrunden

for, at aktivet indregnes efter kostpris og ikke dagsværdi er, at IASB har vurderet, at dette princip vil være

lettere for virksomheden, at håndtere og at leasingaktivets kostpris ved første indregning ofte vil være tæt på

dagsværdien. En anden overvejelse, der er blevet gjort i forbindelsen med at måle leasingaktivet til kostpris,

er at der er tale om et ikke-finansielt aktiv og disse ifølge terminologien ofte måles til kostpris. Sammenlig-

neligheden imellem leasingaktiverne og leasingtagers øvrige aktiver vil derfor blive nemmere.

42
http://www.deloitte.com/view/en_US/us/Services/audit-enterprise-risk-services/Financial-Statement-Internal-Control-

Audit/Accounting-Standards-Communications/9ce4baaf0380a310VgnVCM1000003156f70aRCRD.htm
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Nutidsværdien af leasingydelserne:

Ved beregningen af nutidsværdien på leasingydelserne skal følgende forudsætninger fastlægges;

 Leasingperioden

 Leasingydelserne

 Diskonteringsrenten

Leasingperioden43:

Det vil i en leasingkontrakt fremgå for hvilken periode leasingkontrakten gælder, dette er den ordinære lea-

singperiode. Foruden den vil der i nogle tilfælde skulle medtages en yderligere periode for eksempel på

grund af en forlængelsesmulighed i kontrakten. Det kunne også være en kortere leasingperiode end den giv-

ne såfremt der i aftalen indgår en option for ophør før leasingperiodens fastsatte slutdato. I forbindelse med

beregningen af leasingperioden der indgår i beregningen af nutidsværdien af leasingydelserne, vurderes det

om der er nogen væsentlige økonomiske incitamenter for virksomheden til for eksempel at anvende en for-

længelsesmulighed. I forbindelse med vurderingen af om der foreligger økonomiske fordele ved en forlæn-

gelses mulighed skal leasingtager og leasinggiver, vurderer kontraktfaktorer, faktorer forbundet med aktivet

samt virksomhedsspecifikke faktorer.

Kontraktbaserede faktorer vil være de vilkår der indgår i leasingaftalen og som kan skabe en væsentlig øko-

nomisk fordel ved at udnytte en forlængelsesoption. Et eksempel på en relevant kontraktbaserede faktor

kunne være, en kontakt om at leasingtager før tilbagelevering af aktivet ville skulle afholde nogle omkost-

ninger til forbedringer af aktivet og omkostningerne vil dermed være langt højere end prisen for forlængelse

af kontrakten.

Faktorer forbundet med aktivet kunne være, at aktivet er tilpasset virksomhedens behov og det på denne

måde kunne indikerer at leasingtager, ville beholde aktivet længere, da dette ville være sværere at erstatte

end at beholde.

Specifikke virksomhedsfaktorer kunne være virksomhedens historik i forhold til at forny gældende leasing-

kontrakter, ledelsens intentioner med den enkelte leasing kontrakt samt en generel praksis for det marked

leasingtager, befinder sig på.

43 IASB - Exposure Draft, Leases (2010)
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Leasingydelserne:

Der bliver i det kommende oplæg til den nye standard lagt op til at leasingtagers beregning af dets Right-Of-

use aktiv og tilhørende leasingforpligtigelse, samt leasinggivers beregning af sit tilgodehavende og restværdi

aktiv skal beregnes ud fra de faste leasingydelser. Variable leasingydelser der generelt kan være svære at

vurdere vil som udgangspunkt ikke skulle indgå i beregningerne. Variable ydelser som er baseret på et in-

deks tal eller en kurs og variable ydelser som kan anses for en fast ydelse skal inkluderes i beregningerne. I

relation til måling af en variabel ydelse der er baseret på et indeks eller en kurs, vil virksomhederne skulle

anvende en spotkurs og ydelserne vil skulle revurderes ved udgangen af hver rapporteringsperiode. I det

omfang kursreguleringerne er relateret til den gældende regnskabsperiode, vil reguleringerne skulle foretages

over virksomhedens resultatopgørelse. Kursreguleringer der vedrører efterfølgende perioder vil skulle regu-

leres over Right-Of-use aktivet og leasingforpligtigelsen. Omvendt vil en leasinggiver i sin omsætning lø-

bende indregne kursreguleringer på leasingydelserne.

Diskonteringsrenten:

Diskonteringsrenten der skal bruges i forbindelse til måling af leasingforpligtigelsen skal som udgangspunkt

være den rente leasinggiver basere leasingkontrakten på. Denne rente vil dog i mange tilfælde ikke være

tilgængelig for leasingtager, hvorfor en alternativ rente må anvendes. Privatejede virksomheder kan som

leasingtager ved fastsættelse af deres regnskabspraksis vælge at anvende en risikofri rente på alle deres lea-

sing kontrakter.

Leasinggiver skal anvende den samme diskonteringsrente som er anvendt i deres leasingkontrakter. Selv om

det forventes, at rente vil være givet i leasingkontrakten, kan en leasinggiver benytte leasingtagers opgjorte

lånerente eller Yield (Afkastkrav) ved ejendomme, hvis renten ikke er tilgængelig.

Diskonteringsrenten skal revurderes såfremt der sker væsentlige ændringer til leasingydelserne, dette kunne

for eksempel ske som følge af en ændring i leasingperioden.

3.2.4 Præsentation og oplysninger

I oplægget til den nye standard er der lagt op til, at leasingaktiver og leasingforpligtigelser skal præsenteres

særskilt i regnskabet eller oplyses særskilt i noterne. Right of use aktiverne vil i regnskabet skulle klassifice-

res i overensstemmelse med virksomhedens egne ejede aktiver, der svare til det underliggende aktiv i lea-

singkontrakten dvs. såfremt der er lejet biler skal disse vises sammen med virksomhedens ejede biler i regn-

skabet hvilket vil være under andre driftsmidler. Virksomheden vil ligeledes i regnskabet skulle adskille de

Right of use aktiver og forpligtigelser der bliver klassificeret og behandlet efter I &A metoden fra dem der
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bliver klassificeret og behandlet efter SLE metoden. Endvidere, hvis virksomheden vælger at oplyse leasing-

aktiverne og forpligtigelserne i noterne skal det beskrives i hvilke anlægsaktiver beløbende er inkluderet.

For leasingkontrakter der bliver behandlet efter SLE metoden, skal virksomheden præsentere omkostningen

på en linje for sig i virksomhedens resultatopgørelse (Beløbet inklusiv både renteomkostningen og amortisa-

tionsomkostningen). Omvendt skal leasingkontrakter der bliver behandlet efter I&A metoden præsenterer

renteomkostningerne og amortisationsomkostningerne hver for sig.

Præsentationen i virksomhedens pengestrømsopgørelse vil ligeledes være styret af om leasingkontrakterne

bliver klassificeret under SLE metoden eller I&A metoden. For leasingkontrakter klassificeret under I&A

metoden, skal betalingen af afdrag på forpligtigelsen dvs. den ydelse der nedbringer leasinggælden vises som

en finansieringsaktivitet. Rentedelen af leasing ydelsen vises som driftsaktivitet. Betaling for leasingkontrak-

ter under SLE metoden og betalinger af variable ydelser skal vises som driftsaktivitet i virksomhedens pen-

gestrømsopgørelse.

Desuden bliver der lagt op til at Right Of use aktiver som er erhvervet imod en leasingforpligtigelse skal

oplyses i regnskabet som ikke-kontante transaktioner uanset om det er SLE metoden eller I&A metoden der

er anvendt.

Et eksempel på en sådan oplysning kunne for eksempel være givet i virksomhedens noter og se således ud:

Note XX: Ikke-kontante transaktioner
Koncernen har indgået følgende ikke-kontante transaktioner af investerings- og finansiel karakter, som ikke indgår i
pengestrømsopgørelsen:


koncernen har erhvervet leasede materielle aktiver for XXX t.kr.

Leasingtager, vil foruden ovenstående beskrevne oplysninger skulle give følgende oplysninger i årsrapporten

ifølge det kommende forslag:

 En afstemning af primo- og ultimoværdierne af leasinggælden under både SLE metoden og I&A meto-

den.

 En simpel forfaldsanalyse af forpligtelsen til betaling af leasingydelserne. Analysen bør omfatte ikke

diskonterede pengestrømme fra alle virksomheden leasingkontrakter og skal stemme med den samlede

leasingforpligtigelse oplyst i regnskabet.

 Oplysninger om løbetiden for kontraktlige forpligtelser i forbindelse med service og anden ikke leasing

komponenter.
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 Oplysninger om omkostninger der relaterer sig til variable leasingydelser, som ikke er medtaget i virk-

somhedens indregnede leasingforpligtigelse.

3.2.5 Overgangsregler - leasingtager

Når og såfremt den nye standard træder i kraft som den foreligger i skrivende stund, vil der i standarden være

indarbejdet nogle overgangsregler som leasingtager, skal følge ved overgangen fra IAS 17 til den nye stan-

dard. For det første får leasingtageren et valg i forbindelse med virksomhedens finansielt leasede aktiver

(Bortset fra lånefinansierede leasingkontrakter). Dette er enten at fremføre de allerede indregnede beløb i

balancen (Beløbene vil ved dette valg blive reklassificeret til Right Of use aktivet og leasingforpligtigelsen)

eller anvende en fuld retrospektiv tilgang på virksomhedens leasingkontrakter.

For operationelt leasede aktiver, vil leasingtager først skulle tage stilling til om den enkelte leasingkontrakt

skal klassificeres og behandles efter SLE eller I&A metoden. Såfremt I&A metoden skal anvendes kan lea-

singtager anvende den følgende tilpassede retrospektive tilgang ved starten af det tidligste sammenlignelige

præsenterede regnskabsår.

1) Indregne, en leasingforpligtigelse svarende til nutidsværdien af de resterende leasingydelser, diskonteret

med leasingtagers opgjorte lånerente på datoen for overgangen.

2) Indregnet et Right Of Use aktiv opgjort som om de resterende leasingydelser repræsenterer leasingydel-

serne i hele leasingkontraktens løbetid og derefter vægtet efter de resterende vilkår i leasingkontrakten.

3) Tillagt eller fratrukket en eventuelt ulige betaling af leasingydelserne til Right Of use aktivet.

4) Indregne eventuelle forskelle i virksomhedens overførte resultat på egenkapitalen.
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Af nedenstående ses et eksempel på anvendelse af de to forskellige overgangsregler ved I&A metoden:

Figur 9 – Beregningseksempel på leasingtagers overgang til ny standard ved I&A metoden.

Forudsætninger:

Leasingperiode 10 år.

Overgangstidspunkt Begyndelsen af det 7. år dvs. der er 4 år tilbage.

Leasingydelse år 1-5 50 t.kr. betales ultimo året

Leasingydelse år 6 -10 60 t.kr. betales ultimo året
Diskonteringsrente i perio-
den 10 %

Right Of Use
Aktiv (b)+(c')

Leasing-
forpligtigelse

(a)

Korrektion af det line-
ære periodiserings-

princip (d)

Overført re-
sultat

Fuld retrospektiv tilgang 132 190 20 38

Tilrettet retrospektiv tilgang 127 190 20 43

(a) Leasingforpligtigelsen er beregnet ved at tage nutidsværdien af de resterende leasingydelser (60 t.kr. i 4 år til en
rente på 10 %)

(b) Right Of use aktivet ved en fuld retrospektiv tilgang er beregnet ud fra 4/10 af nutidsværdien af de faktiske leasing-
ydelser.

(c') Right Of use aktivet ved en tilrettet retrospektiv tilgang er beregnet ud fra det "hypotetiske" oprindelige Right Of Use
aktiv, hvilket vil sige nutidsværdien af leasingydelserne som om leasingydelsen i hele løbetiden havde været som ved
overgangen altså 60 t.kr. pr. år. (Nutidsværdien af 60 t.kr.*10, diskonteret med 10 %).
Efterfølgende korrigeret for tidligere indregnede forudbetalinger eller hensættelser til leasingydelserne, i dette tilfælde
en nedskrivning af Right Of Use aktivet på 20 t.kr.

(d) Korrektion af det lineære periodiseringsprincip er beregnet som forskellen imellem den lineære årlige leasingydelse
55 t.kr. for 6 år. = 330 t.kr. og de totale betalte leasingydelse i de første 6 år. (5*50 + 60) = 310 t.kr. Forskel 20 t.kr.

Kilde: Deloitte Heads Up artikel 27. september 2012.44 samt egen tilvikning

Formålet med at medtage overgangsreglerne i den nye standard er, at gøre det mere simpelt for virksomhe-

derne, at konverterer til de nye regler samt på den måde også er gøre det billigere for den enkelte virksom-

hed.

Af ovenstående eksempel fremgår det, at såfremt virksomheden vælger den tilrettede retrospektive tilgang så

bliver det lettere at beregne tallene til brug for indregningen. Dette sker fordi man i den tilrettede tilgang ikke

behøver fremfinde alle tidligere års leasingbetalinger som man gør ved anvendelsen af den fulde retrospekti-

ve tilgang. Eksemplet er simplificeret, i princippet kunne leasingydelserne nemt have varieret mere end i

eksemplet og dermed ville beregning af den fulde retrospektive tilgang blive langt mere vanskeligt at håndte-

rer. For virksomheder med mange leasingkontrakter der klassificeres og behandles efter I&A metoden ved

standardens ikrafttrædelsen vil det være oplagt at anvende den tilrettede retrospektive tilgang.

44
http://www.deloitte.com/view/en_US/us/Services/audit-enterprise-risk-services/Financial-Statement-Internal-Control-

Audit/Accounting-Standards-Communications/9ce4baaf0380a310VgnVCM1000003156f70aRCRD.htm
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Såfremt SLE metoden skal anvendes kan leasingtager anvende den følgende tilpassede retrospektive tilgang

ved starten af det tidligste sammenlignelige præsenterede regnskabsår:

1) Indregne, en leasingforpligtigelse svarende til nutidsværdien af de resterende leasingydelser, diskonteret

med leasingtagers opgjorte lånerente på datoen for overgangen.

2) Indregne, et Right Of Use aktiv der svare til leasingforpligtigelsen.

3) Tillagt eller fratrukket en eventuelt ulige betaling af leasingydelserne til Right of use aktivet.

Af nedenstående ses et eksempel på anvendelse af de to forskellige overgangsregler ved SLE metoden

Figur 10 – Beregningseksempel på leasingtagers overgang til ny standard ved SLE metoden.

Forudsætninger:

Leasingperiode 10 år.

Overgangstidspunkt Begyndelsen af det 7. år dvs. der er 4 år tilbage.

Leasingydelse år 1-5 50 t.kr. betales ultimo året

Leasingydelse år 6 -10 60 t.kr. betales ultimo året
Diskonteringsrente i perio-
den 10 %

Right Of Use
Aktiv (b)+(c')

Leasing-
forpligtigelse

(a)

Korrektion af det line-
ære periodiserings-

princip (d)

Overført re-
sultat

Fuld retrospektiv tilgang 170 190 20 0

Tilrettet retrospektiv tilgang 170 190 20 0

(a) Leasingforpligtigelsen er beregnet ved at tage nutidsværdien af de resterende leasingydelser (60 t.kr. i 4 år til en
rente på 10 %)

(b) Right Of Use aktivet ved en fuld retrospektive tilgang er beregnes som nutidsværdien af de faktiske leasingydelser
330 t.kr., korrigeret for amortiseringen i 6 år - 161 t.kr. = 170 t.kr.

(c') Right Of Use aktivet ved en tilpasset retrospektive tilgang er beregnet ud fra leasingforpligtigelsen på 190 t.kr. kor-
rigeret for korrektionen af det lineære princip 20 t.kr.

(d) Korrektion af det lineære periodiseringsprincip er beregnet som forskellen imellem den lineære årlige leasingydelse
55 t.kr. for 6 år. = 330 t.kr. og de totale betalte leasingydelse i de første 6 år. (5*50 + 60) = 310 t.kr. Forskel 20 t.kr.

Kilde: Deloitte Heads Up artikel 27. september 2012.45 samt egen tilvirkning

Som det ses er der ved SLE metoden ikke den store talmæssige forskel imellem den fulde og tilrettede retro-

spektive tilgang. Dog er beregningen af den fulde tilgang ligesom ved I&A metoden baseret på de faktiske

leasingydelser for hele leasingperioden, hvorfor den tilrettede metode vil være nemmere at anvende.

3.2.6 Sale and leaseback transaktioner

Da det i forbindelse med udarbejdelsen af den nye standard er besluttet, at indregne alle leasingkontrakter

over et år i balancen, vil der ikke længere være den store regnskabsmæssige gevinst ved at foretage sale and

45
http://www.deloitte.com/view/en_US/us/Services/audit-enterprise-risk-services/Financial-Statement-Internal-Control-

Audit/Accounting-Standards-Communications/9ce4baaf0380a310VgnVCM1000003156f70aRCRD.htm
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leaseback transaktioner. Derfor bliver der også i det nye forslag til standarden lagt op til at der ikke længere

vil fremgå vejledning omkring disse transaktioner.

Ved Sales and leaseback transaktioner vil virksomhederne i stedet skulle hente vejledning i standarden om-

kring omsætning IAS 18 for at afgøre om der er sket et salg. Såfremt der er sket et salg vil leasinggiver (Sæl-

ger)/leasingtager (Køber) skulle behandle transaktionen regnskabsmæssigt som et salg.

3.2.7 Overgangsregler – Sale and leaseback transaktioner

For Sale and leaseback transaktioner, der har resulteret i indregning i virksomhedens balance (Finansielle

leasing kontrakter) skal sælger/leasingtager:

1) Ikke revurdere vurderingen af at der er foretaget et salg.

2) Ikke, foretage en ny måling af leasing aktivet eller leasingforpligtigelsen som allerede er indregnet.

3) fortsætte med, at afskrive enhver udskudt gevinst eller tab ved salg over leasingperioden i resultatopgørel-

sen.

Sælger/leasingtager, kan også ved overgangen vælge, at anvende en fuld retrospektiv tilgang.

For Sale and leaseback transaktioner, der har resulteret i klassifikation efter en operationel leasingkontrakt

skal sælger/leasingtager:

1) Revurderer konklusionen om at der er foretaget, på grundlag af kriterierne i den foreslåede IAS 18 stan-

dard der behandler indregning af omsætning. Såfremt det vurderes ud fra de nye kriterier, at der er foreta-

get et salg, skal sælger/leasingtager måle og indregne et leasingaktiv samt tilsvarende leasingforpligtigel-

se i overensstemmelse med den nye leasingstandard og indregne udskudt gevinst eller tab ved salget i

virksomhedens overførte resultat (Egenkapitalen) ved overgangen til den nye standard

2) Såfremt det vurderes ud fra de nye kriterier, at der ikke er foretaget et salg, skal hele transaktionen be-

handles som en finansieringsaftale.

3.3 Leasinggiver

3.3.1 Klassifikation

I lighed med praksis under leasingtager forventes det også for leasinggiver, at det nye oplæg vil indeholde to

metoder for indregning af leasing. Bestemmelserne af om det vil være den ene eller anden metode der skal

benyttes, vil danne baggrund i om leasingtager, har ret til mere end en uvæsentlig del af aktivet over leasing-

perioden. Har, leasingtager retten til mere end en uvæsentlig del af aktivet vil leasinggiver skulle anvende

”Receivable and Residual” modellen, herefter kaldet R&R modellen. Omvendt hvis leasingtager kun har
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retten til en uvæsentlig del af aktivet i leasingperioden, så anvender leasinggiver en model svarende til IAS

17s model for indregning af operationel leasing46 hos leasinggiver.

Vurderingen af om der i en leasingkontrakt er tale om leasing af en uvæsentlig del eller en væsentlig del af

aktivet, vil ske i overensstemmelse med de guidelines der er anvendt for leasingtager.

Figur 11: Guide til klassifikation af leasinggivers leasingkontrakter

Kilde: Deloitte Heads Up artikel 27. september 2012.

Vurderingen af om leasinggiver skal anvende den ene eller anden model skal ses ved leasingkontraktens

begyndelse og leasinggiver er ikke tvunget til at revurderer leasingkontraktens klassifikation efterfølgende.

Med mindre der er tale om en væsentlig ændring af leasingkontrakter, hvor denne vil blive anset for at være

en ny leasingkontrakt.

Eksempel:

En leasinggiver klassificerer en kontakt der vedrører leje af en ejendom som ”operationel leasing” da det

vurderes at kontrakten ikke dækker en væsentlig del af ejendommes økonomiske levetid og nutidsværdien af

de faste leasingydelser ikke udgør en væsentlig del af aktivets dagsværdi. I løbet af kontraktens løbetid æn-

46 Metoden er kaldet for operationel leasing, da den regnskabsmæssige behandling for kontakter under denne metode
behandles som operationelle leasingkontrakter i IAS 17 (Leasinggiver) – det er meget muligt at modellen ender med et
andet navn i udkast 2 til standarden. Men som udgangspunkt bliver indholdet identisk – gennem denne afhandling vil
modellen blive omtalt son operationel leasing modellen.

NEJJA



49

dre leasingtagers forudsætninger sig og det bliver fordelagtigt for denne at forlænge leasingkontrakten såle-

des at leasingperioden nu dækker en endnu større del af aktivets økonomiske levetid og værdien af leasing-

ydelserne en endnu større del af aktivets dagsværdi. Ændringen af kontraktens forudsætninger vil ikke resul-

terer i at leasinggiver skal foretaget en revurdering af indregningsmetoden og leasingtager, vil forsætte med

at anvende en operationel leasing metode.

3.3.2 Indregning og måling

Såfremt leasinggiver klassificerer en leasingkontrakt som operationel leasing på baggrund af forudsætnin-

gerne fremsat i afsnit 3.3.1. skal leasinggiver ved indgåelse af kontrakten have et aktiv i balancen svarende

til det leasede aktiv, dette illustrerer over for regnskabslæseren at leasinggiver ejer aktivet. Efterfølgende vil

leasinggiver i dennes resultatopgørelse skulle indregne leasingindtægter lineært over leasingperioden samt

afskrivninger på aktivet efter den mest retvisende metode.

I følgende eksempel er illustreret hvordan indregning efter operationel leasingmetode vil se ud for en lea-

singkontrakt med følgende forudsætninger:

Figur 12 - Eksempel på den regnskabsmæssige behandling ved brug af operationel leasing modellen.

Værdi af aktivet 40.000 kr.

Dagsværdi af aktivet 48.000 kr.

Leasingperioden 5 år

Værdi efter ophør af leasingkontrakten 14.000 kr.

Årlige leasingydelser 9.000 kr.

Forventet levetid for aktivet 9 år

Rente angivet i leasingkontrakten 0,06246

Nutidsværdien af leasingtilgodehavendet ved indgåelse af leasingkontrakten 37.658 kr.

År Resultatopgørelsen (Indtægt) Balancen (Aktiv)
0 40.000
1 3.800 34.800
2 3.800 29.600
3 3.800 24.400
4 3.800 19.200
5 3.800 14.000

19.000
Kilde: Deloitte Heads Up artikel 27. september 2012 samt egen tilvirkning

Som det ses af eksemplet er indregning i leasinggivers regnskab ret lige til når operationel leasing modellen

anvendes og for leasinggiver vil der ved modellen ikke være særlige udfordringer ved denne, da den allerede

er kendt fra IAS 17.
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Såfremt leasinggiver klassificerer en leasingkontrakt som en kontrakt der skal indregnes efter R&R metoden,

på baggrund af forudsætningerne fremsat i afsnit 3.4.1. skal leasinggiver flytte anlægsaktiverne på balancen

til et leasingtilgodehavende samt et residual aktiv ligeledes i balancen. Leasingaktivet skal repræsenterer

leasinggivers ret til at modtage leasingydelser fra leasingtager og skal måles til et beløb, der svare til nutids-

værdien af de fremtidige leasingydelser, diskonteret med den rentesats, som er angivet i leasingkontrakten.

Leasinggiver vil i forbindelse med flytningen af aktivet fra anlægsaktiverne og til leasingtilgodehavende

indregne en gevinst såfremt der forekommer en sådan når aktivet overdrages til leasingtager. En gevinst vil

sige en forholdsmæssig andel af forskellen mellem aktivets dagsværdi og den regnskabsmæssige værdi af

aktivet. Restværdiaktivet som vil blive vist i leasinggivers regnskab vil repræsenterer retten til værdien af

aktivet efter leasingkontraktens ophør og vil blive indregnes som nettoværdien af bruttoværdien på restakti-

vet fratrukket en eventuel periodiseret indkomst. Bruttoværdien på restaktivet vil ved første indregning blive

målt til et beløb, der svare til nutidsværdien af det forventede restværdi af det leasede aktiv ved leasingperio-

dens ophør.

I følgende eksempel er illustreret hvordan indregning efter R&R metoden vil se ud for en leasingkontrakt.

Forudsætningerne er de samme som anvendt ved figur 12 hvilket gør at de to modeller er sammenlignelige.

Figur 13 - Eksempel på den regnskabsmæssige behandling ved brug af R&R modellen.

År Indtægt Leasing tilgodehavende

Brutto Periodeseret indkomst Netto

0 6.276 37.658 10.341 (1.724) 8.618
1 2.998 31.010 10.987 (1.724) 9.263
2 2.623 23.947 11.673 (1.724) 9.950
3 2.225 16.443 12.402 (1.724) 10.679
4 1.802 8.470 13.177 (1.724) 11.453
5 1.352 (0) 14.000 (1.724) 12.276

17.276

Restværdiaktivet

Kilde: Deloitte Heads Up artikel 27. september 2012 samt egen tilvirkning

3.3.3 Præsentation og oplysninger

Leasinggiver vil ved anvendelse af R&R metoden skulle præsenterer leasingtilgodehavender og restværdiak-

tiverne særskilt fra virksomhedens øvrige tilgodehavender og aktiver, dette skal enten gøres i virksomhedens

balance eller i noterne hertil. Både amortiseringen af leasingtilgodehavendet under den effektive rente meto-

de og tilvæksten af restværdi aktivet vil skulle præsenteres som en renteindtægt i virksomhedens totalind-

komstopgørelse. Beløbene skal præsenteres separat fra ikke-leasing indkomst i totalindkomstopgørelsen eller

oplyses i noterne.
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Pengestrømme fra leasingkontrakter vil i leasinggivers pengestrømsopgørelse skulle vises under driftsaktivi-

teterne.

Leasinggiver, vil foruden ovenstående beskrevne oplysninger skulle give følgende oplysninger i årsrapporten

ifølge det kommende forslag:

 En oversigt over leasing relateret indkomst, indeholdende

1.) Fortjeneste indregnet ved indgåelse af leasingkontrakten.

2.) Renteindtægter på leasing tilgodehavendet.

3.) Renteindtægter på restværdi aktivet

4.) Variable leasingindtægter.

5.) Kortfristede leasingindtægter.

6.) Indtægter fra leasing ikke indregnet under R&R modellen.

 Information omkring de grundlæggende betingelser, som variable leasingydelser bestemmes ud fra.

 Oplysninger om tilstedeværelsen og indholdet af muligheder i virksomhedens leasingkontrakter, herunder

fornyelse og opsigelse muligheder.

 En kvalitativ beskrivelse af købsoptioner i leasingkontrakter, herunder oplysninger om, i hvilket omfang

virksomheden er genstand for sådanne kontrakter.

 Afstemning af primo- og ultimo balance for leasingtilgodehavendet og restværdi aktivet.

 En forfaldsoversigt over de ikke diskonterede pengestrømme, herunder retten til at modtage leasingydel-

ser. Forfaldsoversigten skal som minimum vise det de ikke diskonterede pengestrømme som modtages i

de første 5 år efter regnskabsårets udgang samt en total af efterfølgende år. Oversigten skal stemme med

det indregnede leasingtilgodehavende og restaktivet indregnet i balancen.

 Oplysninger om, hvordan virksomheden styrer sin eksponering mod det underliggende aktiv, herunder:

1) Strategi for risikostyring.

2) Den regnskabsmæssige værdi af restværdi aktivet, som er dækket af restværdi garantien.

3) Hvorvidt leasinggiveren har andre midler til at reducere sin eksponering af den resterende aktiv risi-

ko. For eksempel tilbagekøbsaftaler med producenten, hos hvilken leasinggiver købt det underliggen-

de aktiv eller muligheder for, at sætte det underliggende aktiv tilbage til producenten.
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3.3.4 Overgangsregler

Når og såfremt den nye standard træder i kraft som den foreligger i skrivende stund vil der i standarden være

indarbejdet nogle overgangsregler som leasinggiver skal følge ved overgangen fra IAS 17 til den nye stan-

dard.

For leasinggiver betyder det, at der for igangværende finansielle leasingkontrakter ikke skal foretages nogen

korrektioner til leasingaktiverne. For igangværende operationelle leasingkontrakter som skal behandles efter

R&R modellen skal leasinggiver foretage følgende:

1) Indregne et leasingtilgodehavende i virksomhedens balance, der er målt som nutidsværdien af de reste-

rende leasingydelser, diskonteret med den implicitte rente anvendt leasingkontrakterne ved kontrakternes

begyndelse, justeret for eventuelle tidligere indregnede nedskrivninger).

2) Indregne et restværdi aktiv målt under de i standarden fremsatte målingsbestemmelser for R&R modellen

baseret på information fra det tidligste sammenlignelige præsenterede regnskabsår.

3) Tilbageføre indregningen det leasede aktiv og eventuelle aktiver eller forpligtelser som følge af ujævne

leasingydelser.

3.4. Vurdering af ”ny leasingstandard” i forhold til problemstillinger i IAS 17

I forbindelse med gennemgangen af den nuværende leasingstandard IAS 17 blev der i afsnit 2.8 fundet 6

væsentlige kritikpunkter der lå til grund for, forslaget om en ny standard. I dette afsnit vil der blive set på om

forsalget til den nye standard imødekommer kritikken af IAS 17.

1) Regnskabsbrugere korrigerer regnskaber for at indregne operationel leasing i balancen”.

I forslaget til den nye standard indregnes alle operationelle leasingkontrakter med varighed over 1 år i ba-

lancen, der er dog forsat forskellig klassifikation af leasingkontrakterne samt forskellig præsentation. Det

er vurderet, at regnskabsbrugeren med den nye standard ikke længere har brug for at foretage justeringer,

hvorfor det vurderes at kritikken er imødekommet.

2) Sammenligneligheden i hvordan leasingkontrakterne behandles mangler.

Der er i forslaget til den nye standard lagt op til at leasingkontrakter forsat behandles forskelligt alt efter

hvilket aktiv der ligger til grund for kontrakten samt leasingperioden målt op imod aktivets levetid. I for-

hold til IAS 17 er kritikken delvist imødekommet idet alle leasingkontrakter på nær short-term kontrakter

indregnes i balancen. Det vil dog forsat være svært ud fra leasingtager og leasinggivers regnskab at sam-

menholde kontrakterne idet disse kan være behandlet forskelligt.
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3) Leasingkontrakter kan sammensættes så der opnås en bestemt regnskabsmæssigbehandling, alt efter virk-

somhedens ønsker.

Klassifikationen imellem operationel og finansiel leasing er ophævet i forslaget, hvilket betyder at med

mindre leasingtager, kan ”nøjes” med leasingkontrakter under 1 års varighed så skal disse indregnes. Inci-

tamentet med at holde noget uden for balancen er dermed på dette punkt væk og kritikken imødekommet.

Noget andet man så kan stille spørgsmålstegn ved er så hele den uafklarede del omkring behandling af

leasingkontrakter med et serviceelement og om denne vil betyde at virksomhederne vil have et incitament

i at indgå kontrakter hvor servicedelen ikke er adskillelig fra aktivet og kontrakten derfor indregnes som

en servicekontrakt. Såfremt det bliver muligt, at ”vælge” en servicekontrakt der ikke indregnes i balancen

imod en leasingkontrakt, er kritikken af IAS 17 ikke imødekommet.

4) Modellen der anvendes i IAS anses for at være en unødig kompleks model.

Forslaget til en ny standard præsenterer 2 nye modeller for leasingtager samt 2 modeller for leasinggiver

og ingen af metoderne vurderes at være mindre komplekse end dem i IAS 17. Det er især i forbindelse

med målingen af leasingforpligtigelsen samt leasingtilgodehavendet, hvor forslaget igen er unødigt kom-

plekst. Kritikken anses for ikke at være imødekommet.

5) Der er en grundlæggende uoverensstemmelse imellem IAS 17 og begrebsrammen.

Indførslen af begrebet ”Right-of-use” bidrager til, at der ikke længere er uoverensstemmelse imellem IAS

17 og begrebsrammen i forhold til manglende indregning af aktiver/forpligtigelser. Begrebet betyder at

leasingkontrakter fremadrettet skal defineres ud fra, om leasingtager, opnår en ubetinget ret til at kontrol-

lerer et aktiv i en given periode. Det er ikke længere afgørende om leasingtageren i sidste ende overtager

aktivet. Begrebet vurderes at være i overensstemmelse med begrebsrammen og dermed at imødekomme

kritikken af IAS 17.

Der vil også være andre svagheder i en ny ”Right-of-use” model. Der vil være tilfælde, hvor det er van-

skeligt at adskille leasingydelser fra serviceydelser. Det kan medføre indregning af ydelser, der ikke op-

fylder definitionen på en leasingforpligtelse. En ny standard vil lægge op til at serviceydelserne adskilles.

Såfremt de ikke kan adskilles pålideligt, skal hele kontrakten behandles efter den del af kontrakten, der

vægter mest, dvs. udgør leasingelementet hovedparten af kontrakten, skal hele kontrakten anses som en

servicekontrakt.

6) Væsentlige forskelle mellem IAS 17 og andre kontraktlige arrangementer

Der er forsat med den nye standard mulighed for at definerer to meget ens kontrakter på to vidt forskelli-

ge måder, hvor indregningen og måling ligeledes er forskellig.
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3.5. Delkonklusion

I 200647 indgik IASB og FASB et samarbejde om at skabe sammenhæng imellem IFRS og US GAAP og i

marts 2009 udsendte de et Discussion Paper med forslag om en ny leasing standard der skulle erstatte IAS

17. Efterfølgende blev der i august 2010 udsendt et Exposure Draft 2010/09 Leases til kommentering. Expo-

sure Draft 2010/09 blev kommenteret og kritiseret ivrigt af alle slags regnskabsbrugere og det besluttet at

udarbejde endnu et udkast inden en endelig standard. Det 2. udkast forventes fremlagt til kommentering i

primo 2013.

Fra kommenteringsperioden for Exposure Draft 2010/09 Leases sluttede i 2010 og frem til ultimo 2012, har

IASBs udvalg været i gang med at rette og tilpasse den nye standard således at den forsøger at opfylde regn-

skabsbrugernes krav såvel som IFRS begrebsrammen.

Definitionen af leasing er i hovedtræk ikke ændret og leasing udgør også efter den foreslåede standard et

specifikt aktiv, som leasingtager, kan kontrollere brugen af for en angiven periode. Afgrænsningen mellem er

leasingkontrakt og en servicekontrakt får dog en væsentlig større betydning i den nye foreslåede regnskabs-

standard. I det oplæg der foreligger mangler der forsat en uddybende og afklarende vejledning til hvordan

leasing- og servicekontrakter defineres idet dette vil få afgørende betydning for den regnskabsmæssige be-

handling.

Den væsentligste ændring til en ny standard er, at der ikke længere skal sondres imellem Finansiel og opera-

tionel leasing, hvilket betyder at der ud over leasingkontrakter med varighed under 1 år, ikke er leasingkon-

trakter der ikke er indregnet i leasingtagers balance. Forslaget vil også betyde, at der ikke længere vil være et

regnskabsmæssigt incitament for at indgå sale and leaseback aftaler, hvorfor disse i forslaget til den nye

standard ikke er behandlet.

I den nye foreslåede standard er der lagt op til at leasingtager, skal behandle leasingkontrakter efter to for-

skellige metoder, alt efter hvilket aktiv der er tale om, samt om aktivets levetid udgør en væsentlig del af

leasingperioden eller ej. Den simple metode kaldet ”Single Lease Expense” metoden skal anvendes såfremt

der er tale om for eksempel en bygning hvis levetid er langt længere end leasingperioden. Den anden metode

er ”Interest & Amortization metode” som skal anvendes omvendt af ”Single Lease Expense” metoden. For-

slaget omkring brugen af de to nævnte modeller giver god mening set i lyset af den store forskel der vil være

imellem en leasingkontrakt på et lejemål og en leasingkontrakt på en produktionsmaskine. Et problem med

metoderne er at disse ligesom IAS 17 ligger op til at leasingtager og leasinggiver igen vil behandle kontrak-

terne baseret på skøn og det var dette IAS 17 blev kritiseret for. Der bør i det nye udkast til standarden derfor

47 Kilde: www.iasb.org – 2006 Memorandum of understanding
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indarbejdes retningslinjer og eksempler der formindsker skøn forbundet med den regnskabsmæssige behand-

ling.

Ligesom for leasingtager ligger forslaget op til at leasinggiver også behandler leasingkontrakter ud fra to

metoder. Klassifikationen imellem de to metoder vil være de samme som ved leasingtager. Leasinggivers

model som vil være pendant til ”Single Lease Expense” metoden kaldes ”Operationel Lease” metoden og

den regnskabsmæssige behandling af denne svarer til den vil kender fra IAS 17. Den anden metode kaldes

”Receivable and Residual” metoden.

Hele baggrunden for, at udarbejde en ny standard var at imødekomme den væsentlige kritik som IAS 17 har

været udsat for. Nogle af kritikpunkterne er det lykkedes at imødekomme, nogle delvist og andre slet ikke.

Kritikken af off-balance sheet poster er imødekommet idet alle væsentlige leasingkontrakter ifølge forslaget

vil blive indregnet i balancen, ligeledes er den foreslåede standard modsat IAS 17 i overensstemmelse med

IFRS begrebsrammen. Den foreslåede standard er dog forsat kompleks og der er skøn i den foreslåede model

der vil gøre det muligt forsat at påvirke den regnskabsmæssige behandling i den retning regnskabsaflæggeren

ønsker. Dette betyder, at to helt ens leasingkontrakter ligesom ved IAS 17 kan blive behandlet på to forskel-

lige måder og lidt alt efter hvordan klassifikationen imellem serviceaftaler og leasingkontrakter bliver, kan

der være tale om to helt forskellige regnskabsmæssige behandlinger ligesom ved IAS 17.

Den foreslå standard indeholde mange gode forslag til indregning og en god grundlæggende model der kan

anvendes hertil, men for at en ny standard vil kunne undgå lige så meget kritik som IAS 17 er der endnu et

stykke vej. Der er både områder i standarden der forsat er udeståender samt spørgsmål og problemstillinger

der endnu ikke er afklaret.

4. Analyse af effekten ved vedtagelsen af den nye IAS 17

Ud fra gennemgangen i kapitel 3 vil der i dette kapitel blive set nærmere på hvad de foreslåede ændringer vil

betyde for leasingtagers og leasinggivers regnskab, nøgletal, Cash flow samt virksomheden i det hele taget.

For ikke nok med, at virksomhedernes tal vil ændre sig, så vil en ændring nok ligeledes betyde ændrede for-

retningsgange og brugersystemer, hvilket kan betyde øgede omkostninger. Nytteværdien48 for regnskabsbru-

gerne af den nye standard vil i kapitlet blive holdt op imod den investering som virksomhederne vil skulle

anvende ved implementering af den nye standard. Nytteværdien af forslaget til den nye leasingstandard vur-

deres ud fra relevansen af den information der gives til regnskabsbrugerne ved anvendelse af standarden

samt troværdig repræsentation, hvilket vil sige at informationen er fuldstændig, neutral og fejlfri.

48 Kilde: Bogen ” Finansiel rapportering” side 202 - Figur 5.3 – forfatter Jens O. Elling.
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4.1 Anvendelsesområde

Som det blev gennemgået i afsnit 3.1.1. så er der forsat et udstående i forhold til vurderingen imellem om der

er tale om en serviceaftale eller en leasingkontrakt. Kontrakter der ikke opfylder definitionen på leasing og

som i stedet vil være serviceaftaler vil ikke skulle behandles efter den nye standard. Denne gråzone der er

omkring vurderingen er en central problemstilling og udfaldet af denne, i den endelige standard vil kunne få

stor betydning for påvirkningen i både leasingtagers og leasinggivers regnskab. IASB vil til den nye standard

udarbejde retningslinjer til brug for vurderingen som skal erstatte den nuværende IFRIC 4.

Ved gennemgangen af de forskellige Comment letters herunder BIMCO og A.P. Møller Mærsk49 er det klart,

at forskellen på om en kontakt anses for service eller leasing svarer til om denne skal indregnes i balancen

eller ej. Hvilket vil betyde at såfremt et firma som for eksempel A.P. Møller Mærsk kan undgå indregning af

nuværende operationelle leasingkontrakter i balancen, så vil de formenteligt foretrække dette. Imidlertid er

hele formålet med en ny standard, at komme nærmere på en indregningsmetode, der vil afspejle den reelle

kontrakt virksomheden har indgået.

Vurderingen af om en kontrakt kan klassificeres som leasing eller service, er langt hen af vejen en vurdering

af om definitionen på en leasingkontrakt er opfyldt. Dette gøres ud fra vurdering af om kontrollen over akti-

vet er hos brugeren samt aktivet er specifikt jf. definitionen i afsnit 3.1.1. Vurderingen er baseret på kontrak-

tens forudsætninger, men også en subjektiv vurdering af leasinggivers forretningsmæssige vaner og hensig-

ter. Ligeledes kan de kontraktlige forhold være meget forskellige og svære, at holde direkte op imod kriteri-

erne i standarden. IASB og FASB herunder den arbejdsgruppe der arbejder med udformningen af leasing-

standarden, har endnu ikke fremlagt konkrete eksempler på sondringen imellem leasing og service kontrakter

og har forsat dette punkt på agendaen til afklaringen, inden det 2. udkast til standarden offentligøres.

I eksempler på kritikken omkring definitionen af kontrakter der både indeholder et serviceelement samt et

leasing element, ses det i en opsummering af alle kommentarbreve50, at følgende kontrakter kan være svære

at bestemme karakteren af, samt derved medvirke en uhensigtsmæssig regnskabsmæssig behandling.

1) Time-Charter kontrakter i shipping branchen

2) Fly der er charteret med personale.

Ad 1)

Mærsk og BIMCO bemærker i deres kommentarbreve, at der i shippingbranchen er flere forskellige slags

kontrakter (Bl.a. time-charter) og at disse kontrakter der vedrører leje af et skib inklusiv besætning kan være

49 Comment letter no. 347 Bimco samt comment letter No. 340 Mærsk.
50 Staff letter – IASB/FASB Meeting January 2011. Leases, Comment letter summary – Main issues.
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vanskelige at indregne i balance. Samt at dette ikke bør indregnes som følge af, at der ikke er tale om finan-

siering af et køb af et aktiv, selvom rederiet opnår retten til kontrollen over aktivet i en given periode og der

er tale om et specifikt aktiv. For eksempel består time-charter kontrakter udelukkende med det formål, at

leasingiveren yder en service i form af at stille skibet til rådighed samt at laste og fragte gods.

Med udgangspunkt i en time-charter kontrakt er der nedenfor foretaget analyse af, om en sådan kontrakt

kan antages at opfylde definitionen af leasing. Kontrakten er vurderet og analyseret med udgangspunkt i

ét af IASB og FASB's leasingarbejdsgruppers eksempler som blev drøftet på et møde den 2. februar

201151. De samme faktorer vil tilsvarende blive anvendt i efterfølgende eksempler.

Antagelser i eksempelet:

1) Shipping A har fået en kontrakt med et stort Tyrkisk skibsværft med at sejle affaldsjern fra Nordeu-

ropa til Tyrkiet i en 2 årig periode. I den forbindelse har Shipping A brug for et fragtskib.

2) Shipping A har ikke den fulde organisation til at varetage driften af et skib og vælger derfor at charter

fragtskibet frem for at købe det.

3) Shipping A indgår derfor en kontrakt med Shipping B om at lease et fragtskib over 2 år. Fragtskibet

har kapacitet til at kunne laste den mængde som er aftalt pr. afskibning (40.000 ton/last).

4) Shipping B har i kontrakten forpligtiget sig til at varetage al den nødvendige vedligeholdelse, som på

et skib er ret omfattende samt betale forsikring og stille en besætning på 20 mand til rådighed.

For at vurdere om ovenstående opfylder definitionen af leasing og skal behandles efter den nye leasing-

standard er specifikationsgraden og kontrolkriteriet analyseret.

1) Er der tale om et specifikt aktiv?

Da der i kontrakten er tale om et aktiv i form af et fragtskib med en specifik kapacitet samt besæt-

ning. Fragtskibet er ikke specificeret men det må vurderes at der i kontrakten vil være tale om et skib

hvorfor det her vil være tale om et specifikt aktiv. Besætningen er ikke specificeret ud over antallet af

besætningsmedlemmer. Det er implicit i kontrakten at besætningen skal have kvalifikationer til at

sejle og styre skibet, men der er intet i kontrakten der foreskriver at besætningen ikke kan udskiftes.

2) Har leasingtageren kontrollen over aktivet i leasingperioden?

Shipping A vil have kontrollen i leasingperioden til at bestemme brugen af fragtskibet til netop de

afgange og de tidspunkter de ønsker. Ligesom Shipping A vil være den eneste der kan anvende fragt-

skibet i leasingperioden.

51 IASB Agenda Reference 2 – Staff paper fra IASB og FASB’s møde d. 2. februar 2011.
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Besætningen vil Shipping A dog ikke have retten til at kontrollere.

Af ovenstående eksempel ses, at en time-charter kontrakt vil have både karakter af at være en leasing-

kontrakt men samtidig også vil have en servicedel. Fragtskibet eksklusiv besætning ville opfylde defini-

tionen af leasing og dermed ville denne skulle indregnes i balancen. Besætningen derimod ville være et

serviceelement og såfremt dette ikke ville kunne adskilles i leasingydelserne vil hele kontrakten skulle

behandles som en serviceaftale og derved ikke skulle indregnes i balancen. Konsekvensen ved, ikke at

skulle indregne blandede service/leasingkontrakter som time-charter kontrakterne i leasingtagers regn-

skab ville være at der blev indregnet for lave aktiver samt forpligtelser og dette ikke ville understøtte et

retvisende billede.

Ad 2)

I flybranchen opereres der med to forskellige leasingbegreber, Dry leases og Wet leases. Dry leases er

leasingkontrakter hvor der lejes fly over en længere periode og der er ingen tvivl om at disse kontrakter

skal behandles som leasing, da definition er opfyldt. Wet leases derimod er karakteriseret ved, at der

leases et fly inklusiv besætning og hvor leasinggiver står for forsikring samt vedligeholdelse af flyene.

Wet leases i flyindustrien vurderes, at minde meget om time-charter kontrakterne i shipping industrien,

hvorfor disse ikke gennemgås nærmere, men understreger igen vigtigheden af at definitionen på leasing

og serviceaftaler samt behandlingen heraf afklares endeligt inden en ny leasing standard træder i kræft.

4.2 Leasingtager

Ud fra de gennemgåede forslag i udkast til den nye leasingstandard er der ingen tvivl om, at den største æn-

dring ligger i at virksomhederne i fremtiden kommer til at indregne alle leasingaktiver og forpligtigelse i

balancen med undtagelse af kontrakter under 1 år. Der er ligeledes heller ingen tvivl om at denne ændring vil

komme til, at ramme nogle brancher hårde end andre. Generelt vil transportsektoren blive hårdt ramt ligesom

produktionsvirksomheder, der leaser deres produktionsmaskiner ved operationelle leasingkontakter vil blive

ramt. I transportsektoren kan nævnes virksomheder som DSV, DFDS, A.P. Møller Mærsk, D/S Norden, SAS

m.fl. som lever af at lease biler, fly, skibe m.m. og som indtil nu vil have haft en interesse i, at leasing kon-

trakterne har været operationelle. Dette sagt med en vurdering af, at indregning af et større aktiv samt for-

pligtigelse i regnskabet vil påvirke regnskabsbrugers opfattelse af balancetal, nøgletal og likviditet samtidig

med, at virksomheden har et større arbejde i at indregne tallene end at oplyse disse.
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Figur 14 – Oversigt over udvalgte C20 virksomheder med operationelle leasingkontrakter pr. 31.12.2011

Virksomhed
Materielle anlægsak-

tiver
Finansielle forplig-

tigelser
Balancesum

Operationelle lea-
singaftaler (leasing-

tager)

mio.kr. mio.kr. mio.kr. mio.kr.

DSV 4.503 17.425 22.734 5.102

A.P. Møller Mærsk 254.828 196.808 404.743 93.692

Pandora 429 2.640 8.051 760

Novo Nordisk 20.931 27.250 64.698 5.012

NKT 3.261 9.373 13.439 814

Vestas 14.140 38.092 57.283 1.334
Kilder: De udvalgte virksomheders offentliggjorte årsregnskaber for regnskabsåret 2011.

Af ovenstående figur ses, at 6 udvalgte C20 virksomheder der har væsentlige operationelle leasingkontrakter

og at disse vil få indflydelse på virksomhedens balancesum såfremt der skal ske indregning. Det skal bemær-

kes at værdien der er oplyst for de operationelle leasingaftaler er minimumsleasingydelsen for leasingforplig-

tigelsen.

I efterfølgende afsnit vil der blive analyseret videre på hvordan den nye standard vil påvirke leasingtagers

regnskab og for at kunne komme med konkrete eksempler vil der blive taget udgangspunkt i DSV’s regnskab

for 201152. DSV er en global udbyder af transport og logistik, som har 22.000 medarbejdere på verdensplan

fordelt på mere end 70 lande. DSV har i 2011 både finansielle samt operationelle leasing aftaler, dog langt

størstedelen af leasingkontrakterne er operationelle, hvorfor virksomheden er interessant som eksempel.

DSV’s leaser som vist af figur 14 over halvdelen af deres samlede aktiver svarende til 5.102 mio.kr. og det

forventes, at en fremtidig indregning heraf vil medføre væsentlige ændringer i balancen.

Analysen foretages på baggrund af en metode der er anvendt i tidligere studier omkring indregning af opera-

tionelle leasingkontrakter. Denne metode kaldet ILW-metoden er udviklet i forbindelse med et af de første

studier omkring indregning af operationelle leasingkontrakter foretaget af Imhoff mfl53. ILW-metoden er

anderkendt og optræder i flere lærebøger og anvendes i nogle henseender af kreditvurderingsbureauer som

Standards & Poors og Moody’s i forbindelse med kreditvurderinger54.

Ved modificering af virksomhedens balance og nøgletal er virksomhedens noteoplysninger vedrørende ope-

rationel leasing anvendt. En komplet analyse vil kræve adgang til samtlige af virksomhedens operationelle

leasingkontrakter, hvilket ikke er muligt som følge af omfanget heraf og at disse kontrakter endvidere ikke

umiddelbart er tilgængelige for andre end virksomheden. Det skal i den forbindelse bemærkes, at de eksterne

52 www.dsv.com
53 Imhoff, Lipe & wright.
54 Boatsman & Dong, s 2
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analytikere udarbejder regnskabsanalyser under lignende vilkår, da de som udgangspunkt heller ikke har

adgang til detaljerede informationer omkring virksomhedernes operationelle leasingkontrakter.

Selvom der i princippet også sker ændringer i indregning af de finansielle leasingkontrakter, vil dette ikke

blive medtaget i analysen, da der ikke foreligger tilgængelige oplysninger til at kunne måle disse pålideligt.

Der vil på denne baggrund i analysen kun blive foretaget justeringer af operationelle leasingkontrakter, og

det indregnede aktiv og forpligtigelse for finansiel leasing vil forblive uændret. Dette kan bevirke, at analy-

sens resultat vil afvige fra en analyse, hvor alle informationer er tilgængelige.

I henhold til udkastet på den nye standard se afsnit 3.1 skal serviceydelser indregnes særskilt, hvis de kan

adskilles fra aktivet. Der er for, at de oplysninger der givet i DSV’s regnskab vedrørende de operationelle

leasingkontrakter kan indeholde både et service- samt et leasingelement, og at det derfor ikke er hele beløbet

af operationel leasing, der skulle have været medtaget i beregningen. Der er ikke i regnskabet for DSV til-

strækkelige oplysninger til at kunne foretage en adskillelse pålideligt, hvorfor alt indregnes i eksempelet, der

ligger til grund for analysen. Dette kan også påvirke, at analysens resultat vil afvige fra en analyse, hvor alle

informationer er tilgængelige.

4.2.1 Analyse af påvirkningen ved indregningen af et Right Of Use aktiv og forpligtigelse i virksomhe-

dernes regnskab.

For at kunne finde ud af hvordan den nye leasingstandard vil komme til at påvirke DSV’s regnskab er føl-

gende oplysninger fra 2011 regnskabet indhentet:

Figur 15 – Regnskabsmæssige oplysninger omkring leasing fra DSV’s årsrapport 2011
Finansiel leasing Operationel leasing

mio.kr. mio.kr.

Forfalder under 1 år. 72 1.220

Forfalder mellem 1 - 5 år. 313 2.540

Forfalder efter 5 år. 58 1.342

I alt 443 5.102

Nutidsværdien på balancedagen 365

Nutidsværdien med forfald under 1 år. 57

Fordeling af operationelleasing på aktiver

Grunde & Bygninger
55 Driftsmateriel

56
I alt

mio.kr. mio.kr. mio.kr.

Forfalder under 1 år. 883 337 1.220

Forfalder mellem 1 - 5 år. 2.170 370 2.540
Forfalder efter 5 år. 1.341 1 1.342

4.394 708 5.102
Kilde: http://investor.dk.dsv.com/financials.cfm

55 DSV’s operationelle leasingkontrakter vedrørende ejendomme har som regel en periode på imellem 7-15
år med mulighed for forlængelse.
56 DSV’s operationelle leasingkontrakter vedrørende driftsmateriel har som regel en perioder på ud til 6 år,
med mulighed for forlængelse.
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Som det ses af DSV’s tal for de operationelle leasingkontrakter så vedrører mange af aftalerne grunde og

bygninger og disse vil jf. gennemgang i afsnit 3.2.3 skulle klassificeres efter SLE metoden, da det må formo-

des at en kontrakt på 7-15 år ikke dækker en væsentlig del af aktives levetid når der er tale om bygninger og

grunde (Der er for DSV’s vedkommende, primært tale om leasing af terminaler)57. For de resterende operati-

onelle leasingkontrakter der vedrører driftsmateriel anvendes I&A metoden, da det forudsættes at leasingpe-

rioden udgør en væsentlig del af aktivet levetid samt, at nutidsværdien af leasingydelserne dækker en væ-

sentlig del af aktivets dagsværdi.

4.2.1.1 Indregning af finansiel forpligtigelse

For at indregne den finansielle forpligtigelse der vedrører DSV’s operationelle leasingkontrakter skal følgen-

de parametre først estimeres:

1) Den gennemsnitlige tilbageværende leasingperiode.

2) Diskonteringsrenten

3) Nutidsværdien af de fremtidige leasingydelser

Ad 1)

For at kunne estimerer, den gennemsnitlige tilbageværende leasingperiode anvendes en modificeret udgave

af ILW metoden, hvilket skyldes at regnskaberne fra danske børsnoterede selskaber ikke giver de oplysnin-

ger der skal bruges i den originale ILW metode. Denne ILW metode er også anvendt i et studie af

Branswijck m.fl. hvor de finansielle konsekvenser af ændringer i IAS 17 studeres på børsnoterede hollandske

og belgiske virksomheder58.

Den gennemsnitlige tilbageværende leasingperiode beregnes ved, at totalen af Cash flows fra operationel

leasing divideres med det første års Cash flow. Denne metode indebærer en antagelse om, at betalings-

strømmene er lige store over perioden, hvilket er en konservativ antagelse, da betalingsstrømme der vedrører

leasingkontrakter næsten altid stiger over tid.

Estimering af gennemsnitlig levetid – Grunde & Bygninger

Total operationel leasing
=

4.394
= 5 år.

Operationel leasing <1 år 883

57 Når levetiden på et aktiv sammen holdes med leasingperioden så er leasingperioden ikke nødvendigvis kun de 7-15 år
der står i kontrakten men også forlængelse perioden såfremt denne forventes at blive udnyttet. For eksemplets skyld er
der ikke taget højde for forlængelsen, da kendskabet til kontraktfaktorerne ikke eksisterer.
58 Artikel – The finansial impact of the proposed amendments to IAS 17: Evidence from Belgium and the Netherlands.
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Estimering af gennemsnitlig levetid – Driftsmateriel

Total operationel leasing
=

708
= 2 år.

Operationel leasing <1 år 337

Beregningen viser den gennemsnitlige tilbageværende periode for perioden over 5 år, hvorfor betalings-

strømme fra operationel leasing vedrørende grunde og bygninger hos DSV skal fordeles over 10 år og beta-

lingsstrømme fra operationel leasing vedrørende Driftsmateriel skal fordeles over 7 år.

Ad 2)

For at indregne de operationelle leasingkontrakter vedrørende grunde og bygninger samt driftsmateriel, skal

der først findes virksomhedens anvendte diskonteringsrente, dette gøres ved at finde renteandelen under 1 år

på de finansielle leasingkontrakter. Dvs. minimumsleasingydelserne under 1 år fratrukket nutidsværdien med

forfald under 1år jf. figur 15 - (72-57 = 15). Herefter findes renten ved at dividere renteandelen på de 15

mio.kr. med den samlede nutidsværdi på balancedagen 365 mio.kr. hvilket giver en afrundet rente på 4 %.

Ad 3)
Når renten er fundet kan nutidsværdien af de samlede resterende leasingydelser så findes59, dette er beregnet

af nedenstående tabel:

Figur 16 – Nutidsværdien på operationelle leasingkontrakter efter SLE metoden.

Grunde & Bygninger
Forudsatte pen-

gestrømme

mio.kr.

Forfalder under 1 år. 883 883

Forfalder mellem 1 - 5 år. 2.170 543

Forfalder efter 5 år. 1.341 268

4.394

Beregnet nutidsværdi af operationelle
leasingkontrakter efter SLE metoden 3.724

Kilde: Egen tilvirkning.

I ovenstående beregning er betalingsstrømmene for år 2-5 beregnet ved at dividere beløbet på 2.170 mio.kr.

med 4 år. Betalingsstrømmene for perioden efter 5 år, er beregnet ved at dele beløbet på 1.341 mio.kr. med 5

år, som blev beregnet som den gennemsnitlige tilbageværende leasingperiode.

Tilbagediskonteringen af leasingydelserne er foretaget ud fra følgende formel:
K0 = Kn x (1+r) –n

59 Da virksomhedens leasingydelser for hele leasingkontrakternes levetid ikke er kendt anvendes overgangsreglerne ved
indregning af de operationelle leasingkontrakter på balancen.
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For at indregne de operationelle leasingkontrakter vedrørende driftsmateriel efter I&A metoden, skal renten

på 4 % igen anvendes i forbindelse med opgørelsen af nutidsværdien på af de samlede resterende leasing-

ydelser. Beregningen ses af nedenstående tabel.

Figur 17 – Nutidsværdien på operationelle leasingkontrakter efter I&A metoden.

Driftsmateriel

Forudsatte
pengestrømme

mio.kr. mio.kr.

Forfalder under 1 år. 337 337

Forfalder mellem 1 - 5 år. 370 93

Forfalder efter 5 år. 1 1

708

Beregnet nutidsværdi af operationelle lea-
singkontrakter efter I&A metoden

26
648

Kilde: Egen tilvirkning.

Der vil være usikkerhed forbundet med opgørelsen af leasingforpligtigelsen, herunder de tidligere nævnte

forudsætninger om leasingydelsernes størrelse samt leasingperioden. I situationer hvor der ikke er tilstrække-

ligt grundlag til at beregne virksomhedens specifikke lånerente vil der ligeledes være forbundet usikkerhed

med denne. I forbindelse med vurdering af usikkerheden i de ovenstående beregninger er der foretaget en

følsomhedsanalyse.

Figur 18 - Følsomhedsberegning - leasingkontraktens længde

Længde i år

Grunde & Bygninger

+ 2 år + 1 år Forudsætning - 1 år - 2 år

Nutidsværdi 3.443 3.560 3.724 3.969 4.378

Ændring i mio.kr. (281) (164) - 245 654

Ændring i procent -8 % -4 % - 7 % 18 %

Driftsmateriel

+ 2 år + 1 år Forudsætning - 1 år - 2 år

Nutidsværdi 647,00 647 648 648 -

Ændring i mio.kr. (1) (1) - - -

Ændring i procent 0 % 0 % - - -
Kilde: Egen tilvirkning

I beregningen af leasingforpligtigelsen på operationelle leasingkontrakter i DSV er der usikkerhed omkring

leasingkontraktens længde, idet det både er estimeret hvordan leasingydelserne fordeler sig mellem 1 – 5 år,
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samt hvordan ydelserne forfalder efter 5 år. Et fejlskøn på bare 1 år vil medføre en forskel på op til 7 % i

nutidsværdien af forpligtigelsen.

Figur 19 - Følsomhedsberegning - leasingkontraktens ydelser

Længde i år

Grunde & Bygninger

+ 10 % + 5 % Forudsætning - 5 % - 10 %

Nutidsværdi 4.096 3.910 3.724 3.538 3.352

Ændring i mio.kr. 372 186 - (186) (372)

Driftsmateriel

+ 10 % + 5 % Forudsætning - 5 % - 10 %

Nutidsværdi 712 680 648 615 583

Ændring i mio.kr. 64 32 - (33) (65)
Kilde: Egen tilvirkning

Usikkerheden omkring leasingydelserne beror primært på manglende indregning af betingende ydelser, der

ikke er noteoplyst i DSV’s regnskab. Derudover kan der ske en overvurdering af forpligtigelsen, idet der i

noteoplysningerne kan indgå serviceelementer.

4.2.1.2 Indregning af Right-Of-Use aktiv

I henhold til udkastet af en ny leasing standard, skal leasingtager indregne et Right-Of-Use aktiv, som ved

første indregning skal være lig den finansielle forpligtigelse. Ved efterfølgende måling skal der ske indreg-

ning for SLE-metoden samt for I&A-metoden. I virkeligheden vil, amortiseringen/afskrivningen af leasing-

aktivet ske hurtigere end amortiseringen af den finansielle forpligtigelse, hvorfor det ikke vil være korrekt at

indregne leasingaktivet til samme værdi som leasingforpligtigelsen. Af nedenstående figur ses afskrivnings-

profilen for Right-Of-Use aktivet samt leasingforpligtigelsen henover leasingkontraktens løbetid.

Figur 20 – Afskrivningsprofil ved indregning af leasing aktiv/forpligtigelse.

Kilde: Egen tilvirkning

ILW-metoden har forsøgt at finde sammenhængen mellem størrelsen af leasingaktivet og leasingforpligtigel-

sen. Dette er gjort ud fra forudsætningerne om at alle aktiver afskrives lineært, værdien af aktivet og forplig-

-
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tigelsen fra start havde samme værdi og både aktivet og forpligtigelsen har en værdi på nul efter alle ydelser

er betalt.

ILWs resultater ses af bilag 1 – der viser sammenhængen mellem det ikke bogførte aktiv og den ikke bogfør-

te forpligtigelse. Som det ses af bilaget er alle procentsatser under 100 % efter den første leasingydelse er

betalt dvs. den bogførte forpligtigelse er større end aktivet, hvilket også er illustreret af figur 20. Dette skyl-

des, at enhver rentebærende gæld der tilbagebetales med lige store ydelser over løbetiden, primært vil bestå

af renter i de først ydelser. Det vil som udgangspunkt give en lavere reduktion i forpligtigelsen end afskriv-

ningen på aktivet.

I nedenstående beregning for DSV estimeres Right-of-use aktivet på baggrund af den fundne sammenhæng

mellem aktiv og forpligtigelse. ILW viser, at sammenhængen mellem leasingforpligtigelsen og – aktivet

typisk vil ligge et sted imellem 60-80 % hvorfor det vurderes rimeligt at anvende 70 %. Analyse af DSV vil

på denne baggrund anvende 70 %, som forholdet mellem leasingforpligtigelsen og Right-of-use aktivet.

Figur 21 – Beregning af Right-Of-use aktiv

Opgjort forpligtigelse vedrørende Grunde & Bygninger 3.724 mio.kr.

70 % af 3.724 mio.kr. = Ikke bogført Right-Of-use aktiv 2.607 mio.kr.

Opgjort forpligtigelse vedrørende driftsmateriel 648 mio.kr.

70 % af 3.724 mio.kr. = Ikke bogført Right-Of-use aktiv 454 mio.kr.

Kilde: Egen tilvirkning

I henhold til beregningen skal der i DSV’s regnskab indregnes Right-Of-Use aktiver for i alt 3.061. mio.kr.

Der er som nævnt gjort en række forudsætninger i forbindelse fastsættelsen af de 70 % hvilket vil medfører

en usikkerhed i analysen.

Som følge af at der på baggrund af ovenstående i regnskabet for DSV skal indregnes en forpligtigelse i virk-

somhedens balance på i alt 4.372 mio.kr. samt et aktiv på 3.061 mio.kr. vil der ligeledes skulle indregnes en

forskel på 1.311 mio.kr. Denne forskel vil skulle bogføre på DSV’s egenkapital, den indregnede værdi skal

korrigere for skattekonsekvensen. Der anvendes til brug for dette DSV’s effektive skatteprocent for 2011 på

27,4 % 60 Denne skatteprocent adderes til forskellen mellem leasingforpligtigelsen og – aktivet, og indregnes

som en udskudt skatteforpligtigelse.

60 Årsrapport for DSV 2011 side 7
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Figur 22 - DSV’s balance vil se således ud efter korrektioner vedrørende operationelle leasingkontrakter.

31.12.2011
Korrektion opera-

tionel leasing
Korrigeret
31.12.2011

Ændring i
%

mio.kr. mio.kr. mio.kr.

Immaterielle aktiver 8.683 8.683

Materielle aktiver 4.503 3.061 7.564 68 %

Kapitalandele i ass. Virksomheder 26 26

Andre værdipapirer og andre tilgodehavender 144 144

Udskudt skatteaktiv 430 430

Langfristede aktiver i alt. 13.786 3.061 16.847 22 %

Tilgodehavender fra salg mv. 8.565 8.565

Likvider og likvide reserver 367 367

Aktiver bestemt for salg 16 16

Kortfristede aktiver i alt 8.948 - 8.948

Aktiver i alt 22.734 3.061 25.795 13 %

Aktiekapital 190 190

Reserver 5.089 5.089

Aktionærer i DSV's andel af egenkapitalen 5.279 5.279

Minoritetsinteresser 30 30

Egenkapital i alt 5.309 (952) 4.357

-

Udskudt skat 527 527

Pensioner og lignede forpligtigelser 975 975

Hensatte forpligtigelser 391 391

Finansielle forpligtigelser 6.091 2.935 9.026

Langfristede forpligtigelser 7.984 2.935 10.919 37 %

-

Hensatte forpligtigelser 215 215

Finansielle forpligtigelser 861 1.077 1.938 125 %

Leverandørgæld mv. 7.938 7.938

Selskabsskat 427 427

Kortfristede forpligtigelser i alt 9.441 1.077 10.518 11 %

-

Passiver i alt 22.734 3.061 25.795 13 %
Kilde: Årsrapport DSV 2011 samt egen tilvirkning

4.2.1.3 Indregning i resultatopgørelsen

ILW-metoden vurderer, at effekten på resultatopgørelsen ved indregning af operationelle leasingkontrakter

vil være begrænset. Dette er vurderet ud fra udgiftsmønsteret for operationelle leasingkontrakter og udgifts-

mønsteret for finansielle leasingkontrakter, hvor det fremkommer at de to udgiftsmønstre ca. halvejs i lea-

singkontrakter udlignes. En virksomhed med kontinuerlig portefølje af leasingkontrakter vil typisk have en
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portefølje der er omkring halvvejs gennem leasingperioden og resultateffekten, vil derfor være minimal. I

eksemplet med DSV antages det at resultateffekten er 0 ved indregningen af de operationelle leasingkontrak-

ter i virksomhedens balance.

Selvom resultatopgørelsen netto ikke ændres, vil der ske en reklassifikation som følge af ændringen i arten af

omkostninger. Udgifterne ændres fra ordinære driftsomkostninger til fremadrettet at være afskrivninger og

finansieringsomkostninger. Det har særlig betydning for beregningen af virksomhedens EBITDA61. EBITA

vil hvert år blive forbedret med et beløb svarende til størrelsen af den årlige udgift fra tidligere operationelle

leasingkontrakter.

Figur 23 - DSV’s resultat vil se således ud efter korrektioner vedrørende operationelle leasingkontrakter.

2011
Korrektion
operationel

leasing
2011

mio.kr. mio.kr. mio.kr.

Nettoomsætning 43.710 - 43.710

EBITDA 2.975 1.508 4.483

Resultat før skat 1.449 (1.508) 1.449
Kilde: Årsrapport DSV 2011 samt egen tilvirkning

4.2.2 Analyse af påvirkningen på leasingtagers nøgletal ved indregning af operationelle leasingaftaler

Det foreliggende oplæg til den nye leasingstandard vil få effekt på leasingtagers balancesum, da det er be-

stemt at operationelle leasingaftaler i fremtiden skal indregnes i balancen og denne effekt vil ligeledes kom-

me til, at slå igennem på virksomhedens nøgletal. Nøgletallene er en vigtig del af investorenes og långiverne

indikatorer på hvordan en virksomhed klare sig og hvor den er på vej hen. Nøgletallene er ligeledes i nogle

tilfælde også helt essentielle for virksomhedens forsatte drift, nemlig hvis forventningerne til disse er indar-

bejdede covenants på virksomhedens lån. Overtrædelse af covenants kan betyde at lånene skal indfries staks.

Som overstående afsnit har afklaret vil det primært være gældsforpligtigelsen, anlægsaktiver, egenkapitalen

og EBITDA, der vil blive påvirket ved indregning af operationelle leasingaftaler. Derfor vil det også være

relevant, at kigge på de nøgletal, der indeholder disse elementer.

Beregningen af nøgletal vil baserer sig på definitioner der anbefales af Den Danske Finansanalytikerfor-

ening62. Der kan forekomme forskelle mellem de nøgletal beregnet i analysen og de der fremgår af de ud-

valgte virksomheders regnskaber fra 2011. Dette skyldes, at der kan være forskelle i definitionerne af de

anvendte nøgletal. Derfor vil definitionerne af de anvendte nøgletal anvendt i analyse her blive specificeret.

61 Resultat før renter, skat, afskrivninger og amortisationer.
62 Anbefalinger og Nøgletal 2010 - Den Danske Finansanalytikerforening.
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Der er i analysen taget udgangspunkt i de nøgletal der vurderes at have størst betydning for henholdsvis in-

vestorer, långivere samt analytikere, hvilket er de såkaldte rentabilitetsnøgletal. Det altafgørende målepara-

meter for analytikere, långivere og investorer er virksomhedernes soliditet, dvs. virksomhedernes markeds-

værdi, virksomhedernes evne til at forrente denne værdi samt hvor gode virksomhederne er til at skabe over-

skud for deres ejere, hvorfor nøgletallene til beregning af disse værdier og parametre vurderes som værende

en brugbar retningslinje for hvilken påvirkning oplægget til den nye leasingstandard vil få for virksomheders

nøgletal. Nøgletalsdefinitioner og beregninger er ikke en del af det almene reguleringsgrundlag, men er ud-

arbejdet af finansanalytikerforeningen som et bud på en samlet best practice på området, bl.a. for at kunne

give investorerne et mere sammenligneligt beslutningsgrundlag63.

I analysen er nøgletallene ROIC, Soliditetsgraden, Nettorentebærende gæld/EBITDA, finansiel gearing samt

EBITDA-margin beregnet.

Til at analyserer på forslaget til den ny standards påvirkning af rentabiliteten hos leasingtager, er det valgt at

anvende nøgletallet ROIC. ROIC afspejler virksomhedens evne til at generere afkast af den investerede kapi-

tal. Beregningen af ROIC kan illustreres på følgende måde:

Definition nøgletallet ROIC (Rentabilitet)

ROIC =

EBITDA

X 100
Investeret kapital

Til at vurderer påvirkningen af ændringen i henhold til forslaget til den ny standard på resultatopgørelsen

anvendes nøgletallet EBITDA margin, hvilken der bruges til at vurderer driftens rentabilitet.

Definition EBITDA-margin

EBITDA-margin =

EBITDA

Omsætning

Til at vurderer forslagets påvirkning af den finansielle risiko hos leasingtager, er der udvalgt tre nøgletal.

Finansiel gearing afspejler virksomhedens gearing baseret på regnskabsmæssige værdier. Gearing er forhol-

det mellem en virksomheds egenkapital og rentebærende gæld, nøgletallet viser hvor meget en virksomhed

investerer for lånte penge.

Definition Finansiel gearing

Finansiel gearing =
Nettorentebærende gæld

Egenkapital

63 Den danske finans analytikerforenings anbefalinger og nøgletal 2010.
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Nettorentebærende gæld/EBITDA er udtryk for en virksomheds gearing, heri indgår også virksomhedens

driftsmæssige evne til tilbagebetaling af sine lån og forpligtigelser.

Definition Nettorentebærende gæld/EBITDA

Nettorentebærende gæld/EBITDA =
Nettorentebærende gæld

EBITDA

Soliditetsgraden er et nøgletal til at vurdere værdien i en virksomhed. Det beregnes som egenkapitalen divi-

deret med de samlede aktiver. Hvis en virksomhed har belånt stort set alle sine værdier, er soliditetsgraden

lav. Soliditetsgraden indgår tit i kreditvurderinger til at vurderer långivers risiko.

Definition nøgletallet Soliditetsgrad

Soliditetsgrad =
Egenkapital

X 100
Aktiver i alt

4.2.3 Påvirkning af nøgletal – analyse af udvalgte selskaber.

Der er i nedenstående beregninger taget udgangspunkt i balancetallene for 6 udvalgte C20 indeks virksom-

heder som ses af figur 14 samt de korrigerede balancetal, der fremgår af figur 22 samt bilag 2 - 6. Beregnin-

gerne viser ændringen i nøgletallene ved indregning af operationel leasing:

Figur 24 – Påvirkning på nøgletal ved ny leasing standard

Kilde: Årsrapport DSV 2011 samt egen tilvirkning

DSV

A.P Møller

Mærsk Pandora

Novo

Nordisk NKT Vestas

ROIC - IAS 17 19,7% 7,8% 34,7% 78,0% 5,5% -1,3%

ROIC - UDKAST 24,7% 9,3% 35,0% 74,6% 6,7% -1,5%

∆ ROIC 5,0% 1,5% 0,3% -3,4% 1,2% -0,2%

EBITDA Margin - IAS 17 6,8% 24,3% 34,3% 33,7% 6,4% 5,2%

EBITDA Margin - UDKAST 10,3% 30,5% 37,0% 35,3% 8,0% 6,0%

∆ EBITDA Margin 3,5% 6,2% 2,7% 1,6% 1,5% 0,8%

Finansiel Gearing - IAS 17 1,2 0,5 0,0 (0,3) 1,1 0,2

Finansiel Gearing - UDKAST 2,4 0,8 0,2 (0,2) 1,3 0,3

∆ Finansiel Gearing 1,2 0,4 0,1 0,1 0,2 0,1

Nettorentebærende gæld/EBITDA - IAS 17 2,2 1,2 0,1 (0,6) 4,5 1,8
Nettorentebærende gæld/EBITDA - Ny standard 2,4 1,7 0,3 (0,4) 4,1 2,0
∆ Nettorentebærende gæld/EBITDA 0,2 0,4 0,2 0,2 (0,4) 0,2

Soliditetsgrad - IAS 17 23,9% 51,4% 67,2% 57,9% 30,3% 33,5%

Soliditetsgrad - Udkast 16,9% 42,3% 62,0% 54,3% 28,2% 32,6%

∆  Soliditetsgrad -7,0% -9,1% -5,3% -3,6% -2,0% -0,9%
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Af figur 24 ses hvorledes ændret indregning og måling af leasingaftaler, herunder især indregning og måling

af det der i dag defineres som operationelle leasingaftaler, påvirker nøgletallene.

Effekten af rentabiliteten analyseres ud fra nøgletallene ROIC som effekten på rentabiliteten i forhold til den

investerede kapital og EBITDA margin som effekten på rentabiliteten i forhold til driften. Analysen viser, at

rentabiliteten af den investerende kapital (ROIC) for de fleste virksomheder stiger ved anvendelsen af udka-

stet. Stigningen skyldes dels reduceret egenkapital pga. af større udgiftsførsel af leasingydelser og dels redu-

ceret nettoinvesteret kapital som følge af, at kapitaliseringen af leasingaftaler kun medfører et leasingaktiv på

70 % af forpligtigelsens værdi.

Den finansielle risiko bliver analyseret ud fra nøgletallene finansiel gearing, nettorentebærende

gæld/EBITDA samt soliditetsgraden. Som det ses af ovenstående beregninger vil den finansielle risiko blive

forøget ved den nye standard. Denne udvikling skyldes, at indregningen af leasingforpligtigelsen medfører

en stigning i den nettorentebærende gæld. Soliditetsgraden viser hvor stor en andel af selskabets aktiver, der

er finansieret med egenkapital. Idet de samlede aktiver stiger, som følge af indregningen af et right-of-use

aktiv og egenkapitalen samtidig vil falde lidt, så vil det medføre at en mindre andel af selskabets aktiver er

finansieret med egenkapital. Dette medfører, at selskabet fremstår som mindre modstandsdygtigt overfor tab.

Helt overordnet viser analyse af de udvalgte virksomheders nøgletal ved vedtagelse at en ny leasingstandard,

at disse vil forårsage en stigning i virksomhedernes finansielle risiko. Denne påvirkning kan i få indflydelse

for eksempel på om virksomheden kan få lov til at få kredit i banken eller medføre at selskabet ikke overhol-

der covernants på deres låneaftaler. Brud på covernants kan medføre at långiver trækker sine lån tilbage,

hvilket kan få store konsekvenser for leasingtager. Det må dog forventes at såfremt en ny regnskabsstandard

træder i kraft, at covernats så kan genforhandles da selskabet som sådan ikke er blevet dårligere andet end på

papiret. Synligheden af virksomhedernes investeringer kontra gæld samt den måde virksomhederne vurderes

op imod hinanden kan dog få konsekvenser, da en sammenligning af virksomhedernes situationer vil være

mere retvisende.

4.2.3 Analyse af påvirkningen på leasingtagers pengestrømsopgørelse ved indregning af operationelle

leasingaftaler.

En fremtidig standard der betyder indregning af operationelle leasingkontrakter har en regnskabsmæssig

effekt, men ikke en direkte effekt på virksomhedernes pengestrømme, da de penge der går ud af virksomhe-

dens likvide beholdninger vil være de samme. Alligevel vil den foreslåede ændring til leasingstandarden

have en afledt effekt på pengestrømsopgørelsens klassifikationer.
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Pengestrømsopgørelsen skal efter IFRS klassificeres ud fra driftsaktivitet, investeringsaktivitet samt finansie-

ringsaktivitet. Driftsaktiviteten kan opgøres efter enten den direkte eller den indirekte metode. Den direkte

metode tager udgangspunkt i de faktiske pengestrømme, hvor disse opgøres som indbetalinger fra kunder

fratrukket betalinger til leverandører og personale mv.64. Imens den indirekte metode tager udgangspunkt i

virksomheden resultat for året og korrigerer dette for ikke kontante driftsposter samt tillagt ændringer i

driftskapital.

I forhold til leasing klassificeres betalte ydelser vedrørende operationel leasing efter IAS 17 som driftsaktivi-

tet. Finansiel leasing klassificeres derimod under finansieringsaktivitet for så vidt angår afdragene, imens

rentedelen efter IAS 17 klassificeres som driftsaktivitet. I oplægget til den nye standard vil betaling for lea-

singkontrakter under SLE metoden og betalinger af variable ydelser vises som driftsaktivitet og For leasing-

kontrakter klassificeret under I &A metoden, skal betalingen af afdrag på forpligtigelsen dvs. den ydelse der

nedbringer leasinggælden vises som en finansieringsaktivitet. Rentedelen af leasing ydelsen vises som drifts-

aktivitet.

For DSV vil ændringen kunne illustreres som følgende:

Pengestrømsopgørelse - DSV 2011
2011 Ændring Korrigeret 2011 Ændring i %

Pengestrøm fra driftsaktivitet 1.863 411 2.274 22 %

Pengestrøm fra investeringsaktivitet (34) (34)

Pengestrøm fra finansieringsaktivitet (1.817) -411 (2.228) 23 %

Årets pengestrøm 12 12

Likvider primo 363 363

Årets pengestrømme 12 12

Valutakursreguleringer (8) (8)

Likvider ultimo 367 367
Kilde: Årsrapport DSV + egen tilvirkning

Ændringen i pengestrømsopgørelsen er et udtryk for afdragsdelen af de operationelle leasingkontrakter der

behandles efter I&A metoden. Beløbet på 411 mio.kr. er et estimat baseret på fundne forhold tidligere i ana-

lysen, dvs. en låneberegning baseret på 7 år løbetid, og en rentefod på 4 %. Der vil være usikkerhed i estima-

64 IAS 7, Cash Flow Statement
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tet, men da analysen er udtryk for at vise ændringen viser denne forsat hvilken ændring den nye standard vil

have på pengestrømsopgørelsen hos leasingtager. Ændringen som det ses af beregningen vil være væsentlig

og have betydning for regnskabsbrugeres opfattelse af regnskabet.

4.2.4 Analyse af virksomhedens Z-score (Kreditvurdering)

Som omtalt i afsnit 4.2.2 er det væsentlig for en virksomhed hvordan investorer og långivere vurderer dens

finansielle position. Oftest er det kreditvurderingsbureauer der med udgangspunkt i virksomhedens årsrap-

port vurderer virksomhedens finansielle position og giver denne en karakter. Kreditvurderingsbureauerne

anvender i forbindelse med kreditvurdering af virksomheder flere forskellige modeller. En af de mere kendte

modeller er Altmans Z-score model, der er en model der ud fra en analyse af virksomhedens nøgletal vurde-

rer hvor solvent eller insolvent virksomheden er. Altmans Z-score model skal læses som desto højere Z-score

desto lavere risiko for konkurs. En Z-score på 3 anses som udtryk for en virksomhed med lav risiko (Høj

kreditvurdering), en Z score under 1,81 udtrykker høj risiko (Lav kreditvurdering) og en Z-score på imellem

1,81 og 3 udtrykker en virksomhed med en vis grad af usikkerhed.

Af nedenstående ses hvordan en beregning af 6 udvalgte C20 virksomheders Z-score vil se ud før og efter

indregningen af operationelle leasingaftaler.

Figur 25 – Opgørelse af Z-score for 6 udvalgte C20 indeks virksomheder.

Ændring i Z-score ved ny leasingstandard

Virksomhed
Z-score
IAS 17

Z-score
(Udkast) Ændring %

DSV 2,59 2,21 -15 %

A.P Møller Mærsk 2,16 1,85 -14 %

Pandora 2,68 2,50 -7 %

Novo Nordisk 3,30 3,14 -5 %

NKT 1,75 1,67 -5 %

Vestas 1,36 1,33 -2 %
Kilde: Årsrapporter for 2011 for de udvalgte selskaber + egen tilvirkning65

Kreditvurderingerne for de 6 udvalgte virksomheder viser, at virksomhederne før ændringen af leasingkon-

trakten betragtes mere kreditværdi end efter. Den største ændring er at se hos de to udvalgte transport virk-

somheder der falder med henholdsvis 14 % og 15 %, hvilket må betegnes som væsentligt.

65 Beregninger der ligger til grund for grafen ses af bilag 7.
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4.2.5 Vurdering af økonomiske konsekvenser for leasingtager

Der er i skrivende stund ingen endelig konklusion på hvordan en ny leasingstandard vil komme til at se ud,

det eneste der er næsten sikkert er, at der kommer en ny standard og at denne vil betyde indregning af opera-

tionelle leasingaftaler af over 1 år varighed. Den meget langtrukne proces samt det faktum at der kommer

endnu et nyt udkast i 201366 har betydet, at virksomhederne (leasingtagerene) er holdt op med at regne på

konsekvenserne for dem. Da første udkast kom, begyndte mange virksomheder, revisionsfirmaer, interesse-

organisationer m.fl. at regne og analyserer på konsekvenserne67. De kom frem til flere kritikpunker68, som

siden er enten imødekommet med nye forslag/modeller, forkastet eller forsat afventer stillingstagen. En ting

der forsat er værd, at kigge på er hvilke omkostninger der for leasingtager, er forbundet med i fremtiden at

skulle indregne operationelle leasing aftaler i balancen. Spørgsmålet er ikke om det vil betyde en omkostning

for leasingtagerene men denne omkostning kan opveje relevansen af den information regnskabsbrugerne vil

få. Omkostninger der vil blive forbundet med en ny standard vil være at virksomhederne skal have systemer

der kan håndterer leasingkontrakterne, omkostninger til implementering idet der heri forsat ligger væsentlige

skøn og beslutninger samt omkostninger til uddannelse af de ansvarlige.

Både EFRAG69, Mærsk, Deloitte m.fl. mener at IASB bør foretage yderligere undersøgelser af sammenhæn-

gen imellem de ekstra omkostninger man pålægger leasingtagerene og betydningen af den information regn-

skabsbruger får. IASB er endnu ikke kommet nærmere konklusion herpå, men har forsøgt at tilpasse det

første udkast til efter kritikken.

4.3 Leasinggiver

Der er i leasinggivers regnskab ikke leasingkontrakter, som ikke er indregnet i balancen og en ny standard vil

på denne måde ikke påvirke leasinggivers regnskab i samme omfang som leasingtager. Ikke umiddelbart i

hvert fald, men en anden sag er den om nogle leasingtager, såfremt leasingkontrakter skulle indregnes i deres

regnskaber kunne overveje helt at droppe leasing og i stedet for købe aktiverne. Forholdet er en del af det der

bekymre leasinggiverne ved en ny standard70, men om dette er en reel frygt er der nu ikke så meget der tyder

på. Nogle af de største fordele ved leasing, er nemlig frigørelsen af likviditet og denne forsvinder ikke i for-

bindelse med en ny leasingstandard. Der er tale om en ren regnskabsmæssig regulering som intet har at gøre

med hvordan leasingmarkedet i dag er opstået.

66 Forventet 1 kvartal 2013.
67 Se eksempel herpå i præsentation fra DVS 6. september 2011 – DSV by the numbers – www.dsv.com
68 Disse fremgår af Comment Letters, nogle er behandlet i tidligere afsnit, alle øvrige kan finde på IASBs hjemmeside.
Der er i denne afhandling kun behandlet kritikpunkter som forsat er væsentlige efter nye forslag og tiltag som er frem-
lagt på IASB møder.
69 Comment letter no. 727
70 Comment letter 449 Leaseeurope
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4.3.1 Konsekvenser for leasinggivers regnskab

I Exposure Draft ED/2010/09, var der foreslået en leasinggiver indregningsmodel der blev kritiseret for ikke

at være gennemtænkt og ikke have en egentlig sammenhæng med standardens overordnede Right of use

model. Derudover blev modellen også kritiseret for ikke at have holdt fordelene op imod omkostningerne,

herunder at den foreslåede model var for kompleks.

Der blev på baggrund af den meget kritik derfor foreslået to andre indregningsmetoder – R&R metoden samt

Operation lease metoden, som gennemgået i afsnit 3.3. Disse modeller vil for leasinggiver kun betyde min-

dre justeringer og klassifikationsforskelle i leasinggivers regnskab men der vil igen være nogle omkostninger

forbundet med at opdele kontrakterne samt at indregne disse. Fordelen ved de to ny metoder er at de afspejler

metoderne for leasingtager, hvilket vil sige at aktivernes værdi bliver indregnet med aktivets værdi samt den

indtjening der vil være for leasinggiver i periode aktivet er leaset ud. De nye metoder vil dermed umiddel-

bart, bidrage med et mere retvisende billede.

4.3.2 Vurdering af økonomiske konsekvenser for leasinggiver

Som det er lagt op til at en ny regnskabsstandard for leasing vil se ud, vil denne betyde, at for de leasingsel-

skaber der indtil nu kun har haft operationelle leasingkontrakter, fremover vil skulle investerer i systemer der

kan håndterer leasingkontrakter med langt flere elementer og hvis oplysninger der i langt mere detaljeret

grad, skal være kendt af leasingtageren.

Selv som standarden er i dag, er administrationen for leasingselskaberne af finansielle leasingkontrakter

langt mere besværlige end de med operationelle leasingkontrakter, da disse kontakter skal indeholde flere

oplysninger til brug for kundens indregning i dennes regnskab. Flere leasinggivere tilbyder på baggrund her-

af ikke finansielle leasingkontrakter, da de ikke har systemerne hertil. Såfremt, leasingtager fremadrettet skal

indregne alle leasingkontrakter vil dette kræve at leasinggivere er i stand til at håndterer dette. Investering i

nye programmer, uddannelse af personale med videre vil derfor være påkrævet.

Som udgangspunkt må man forvente at der er visse omkostninger forbundet med implementeringen af en ny

standard hos leasinggiver samt leasingtager og spørgsmålet er derfor ikke udelukkende hvad dette vil koste

men også hvad får regnskabsbrugeren ud af dette. Det er ud fra kendte metoder i udkastet meget svært, at

sætte en pris på den enkelte leasinggivers omkostning i forbindelse med implementering, da disse er meget

forskellige. Der er dog i første omgang tale om større virksomheder, da det er disse der i Danmark er under-
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lagt IFRS og det må derfor forventes, at disse både har ekspertisen og personalet til at kunne varetage opga-

ven.

4.4 Delkonklusion

Den foreslåede standard vil umiddelbart komme til at have mest påvirkning på de leasingtagere, der i dag har

betydelige operationelle leasingaftaler. De operationelle leasingkontrakter vil med en ny standard skulle ind-

regnes i balance og vil dermed påvirke både leasingtagerenes balancesum samt nøgletal som for eksempel

soliditetsgrad og gearing negativt. Ved indregning påvirkes virksomhedernes kreditværdihed og dette kan få

betydning for virksomhedernes lånemuligheder i fremtiden. Der er ved implementering af en ny standard kun

tale om en ren regnskabsmæssig påvirkning og ikke en påvirkning af de fordele som der er ved at indgå en

leasingaftale, herunder at virksomheden får frigivet noget likviditet.

Den foreslåede standard et endnu ikke færdiggjort og et 2. udkast er på trapperne. Før dette bør offentliggø-

res er der dog forsat nogle forhold der bør overvejes. Det væsentligste forhold er omkring hvordan en kon-

trakt klassificeres og behandles, når der er tale om en kontrakt der både indeholder et leasingelement og et

serviceelement. Som det ser ud lige nu, vil behandlingen blive afgjort ud fra væsentlige skøn og leasingtager,

vil kunne påvirke behandlingen således, at kontrakterne behandles som off-balance posteringer selvom det

vil være mest retvisende at indregne disse. Det er forventet, at der i 2. udkast til standarden kommer klare

retningslinjer samt guidens og eksempel på hvorledes service/leasing kontrakterne behandles og væsentlig

tvivl og skøn kan undgås.

Det vil som udgangspunkt være i leasingtagerens regnskab man vil kunne se den største ændring ved indfør-

sel af en ny leasingstandard, dette skyldes at alle leasingkontrakter i fremtiden skal indregnes i balancen.

Leasinggiveren vil dog også blive påvirket af den nye standard idet denne i fremtiden skal være klar til at

kunne give leasingtageren flere informationer end tidligere for, at denne kan indregne de tidligere operatio-

nelle leasingkontakter i balancen. Omkostningen der vil være forbundet hermed vurderes dog at blive opvejet

af den værdi den yderligere information vi have på regnskabsbrugerne.

Det vurderes, at den foreslåede standard i sin nuværende form ikke afhjælper alle de fundne problemstillin-

ger i IAS 17. Den foreslåede standard er vurderet som værende et godt bud på fremtidens leasingstandard,

men kræver forsat nogle tiltag der kan imødekomme de øvrige kritikpunkter i IAS 17.
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5. Konklusion

Denne konklusion sammenfatter hovedelementerne fra afhandlingens enkelte kapitler og besvarer dermed

problemformuleringen. Afhandlingen ønsker, at undersøge hvilke konsekvenser en ny leasingstandard som

den er foreslået ultimo 2012, vil have for leasingtager og leasinggiver.

Projektet omkring en ny leasingstandard startede som et led i et konvergensprojekt imellem IASB og FASB

og kom på dagsordenen efter stor kritik af den nuværende standard IAS 17. Kritikken af IAS 17 gik ikke kun

på enkelte områder af standarden, men nærmere hele standarden. Den største kritik relaterede sig til klassifi-

kationen af leasingkontrakter imellem operationelle og finansielle leasingkontrakter, samt indregning og

måling af de to typer kontrakter. Herunder den ”manglende” indregning af operationelle leasingaftaler som

mange regnskabsbruger anser som aktiver.

Klassifikationen imellem operationelle og finansielle leasingkontrakter i IAS 17 blev kritiseret for at give

leasingtager og leasinggiver mulighed for at strukturerer kontrakterne efter deres egne ønsker. Fordelen for

en leasingtager ved at have en operationel leasingkontrakt frem for en finansiel leasingkontrakt er, at leasing-

tager dermed har en låneaftale som ikke indregnes i balancen og således ikke påvirker virksomhedens finan-

sielle nøgletal i negativ retning. For leasinggiver er det en fordel at tilbyde operationelle leasingkontrakter,

da disse er mere simple og de oplysninger leasingtager, har brug for er færre end ved finansielle leasingkon-

trakter. Problemstilling i at kontrakterne kan struktureres efter behov, bevirker at den finansielle rapportering

ikke er relevant og troværdig repræsenteret, hvilket er de to fundamentale kvalitative egenskaber i IFRS be-

grebsrammen.

Ud over ikke at være i overensstemmelse med begrebsrammen er IAS 17 også blevet kritiseret for at være

unødig kompleks idet klassifikationen af leasingkontrakter foretages ud fra en subjektiv vurdering og man

derved kan behandle to ens kontrakter, på to vidt forskellige regnskabsmæssige måder. Dette gør også, at det

er svære for regnskabsbrugerne at sammenligne den finansielle rapportering på tværs af virksomhederne.

På baggrund af kritikken af IAS 17 blev der i 2010 udsendt et udkast til en ny leasingstandard. Den væsent-

ligste ændring i udkastet sammenholdt med IAS 17 er overgangen til fremover at skulle indregne alle lea-

singkontrakter over 1 år i balancen. Modellen der vil ligge til grund for en ny standard vil være Right-of-use

modellen og klassifikationen imellem operationelle og finansielle leasingkontrakter vil udgå. Først udkast til

leasingstandarden blev udsat for stor kritik i kommenteringsperioden, specielt for at være kompleks samt, at

indeholde for mange skøn. På bagrund af kritikken vil der blive udarbejdet endnu et udkast til standarden,

dette udkast forventes offentliggjort primo 2013.
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Fra det første udkast og frem til i dag er der sket flere tiltag og de forslåede metoder for indregning af lea-

singkontrakter for både leasingtager og leasinggiver er blevet redigeret og udskiftet. Det er besluttet, at andet

udkast skal holde fast i Right-of-use modellen som er den grundlæggende model ligesom der er besluttet, at

leasingkontrakter under 1 år ikke skal indregnes i leasingtagers balance.

For leasingkontrakter der er over 1 år bliver der lagt op til at leasingtager, skal indregne disse i balance efter

enten SLE metoden eller I&A metoden. Klassifikationen imellem de to metoder sker ved en vurdering af om

leasingperioden dækker en væsentlig del af aktivets økonomiske levetid eller om nutidsværdien af de faste

leasingydelser udgør en betydelig del af det underliggende aktiv. Formålet med at have to forskellige meto-

der er, at for eksempel lejekontrakter indregnes efter en forholdsvis enkel metode og kontrakter som for ek-

sempel leje af produktionsmaskiner og biler indregnes som det aktiv og med den værdi disse har for virk-

somheden, havde denne i stedet købt aktivet. SLE metode som også hedder Simpel lease expense metoden

vil behandle de leasingkontrakter hvor leasingtageren kun leaser en mindre del af aktivet over en kortere

periode af aktivets levetid. I&A metoden kaldet Interest og Amortisation metoden vil behandle de øvrige

kontrakter. For leasinggiver er der to lignede metoder, Operation lease metoden som svarer til leasingtagers

SLE metode og er lig den måde hvorpå leasinggiverne i dag indregner operationelle leasingkontrakter. Den

anden leasinggiver metode kaldes R&R metode – Receivable and Residual og i denne metode vil leasinggi-

ver indregne et tilgodehavende svarende til den indtjening denne vil have på leasingkontrakten, samt et aktiv

hvis værdi vil svare til den restværdi, som aktivet vil have når dette tilbageleveres.

Efter at det første udkast til den ny leasingstandard blev voldsom kritiseret og langt fra gjorde op med kritik-

ken af IAS 17 er det andet udkast snart på trapperne, men det kommende udkast har forsat udeståender der

må imødekommes for, at den nye standard vil være en markant forbedring af IAS 17. Anvendelsen Right-of-

use modellen vil understøtte, at den nye standard vil være i overensstemmelse med begrebsrammen ligesom

elimineringen af klassifikation imellem operationel og finansiel leasing vil imødekommer kritikken af ind-

regning på baggrund af skøn. Et forhold der dog forsat sætter fokus på klassifikation og indregning på bag-

grund af skøn, er vurderingen af om en kontrakt er en leasing eller en servicekontrakt. Et andet kritikpunkt

der endnu ikke er imødekommet med den foreslåede leasingstandard er brugen af en unødig kompleks model

og en hertil underliggende cost/benefitanalyse, der viser at omkostningerne i forbindelse med implemente-

ringen af en ny standard, opvejes at den brugbarhed den nye information vil give regnskabsbrugerne.

For at undersøge konsekvenserne for leasingtager ved den foreslåede nye leasingstandard blev der foretaget

en analyse af 6 udvalgte C20 virksomheder med udgangspunkt i den anerkendte ILW-metode. Analysen

viste at virksomhedernes balancesum vil blive forøget væsentligt når operationelle leasingkontrakter indreg-

nes i balancen. Særligt for transportsektoren hvor mange virksomheder har en større del operationelle lea-

singkontrakter vil en ny standard få en væsentlig betydning. I forbindelse med konsekvensanalysen for lea-
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singtager, blev der også foretaget en analyse af virksomhedernes Cash flow, nøgletal samt Z-score. Z-scoren

kreditvurderer virksomhederne ud fra udvalgte nøgletal. Analysen af Cash flow gav ikke udslag om nogen

konsekvens for leasingtager, imens både de finansielle nøgletal samt Z-score analyse blev påvirket negativt.

Den negative påvirkning for leasingtagers kreditvurdering og nøgletallet soliditetsgrad vil kunne bevirke til

at leasingtageren vil overskrive covernants på for eksempel eksisterende lån eller påvirke leasingtager låne-

muligheder. Der skal i forbindelse med vurdering af nøgletal med videre også tages højde for den faktor at

mange virksomheder vil have samme udviklinger og at långivere m.fl. selvfølgelig vil tage højde for at det

vil være en regnskabsmæssig regulering der har indvirkning på virksomhedernes tal og det dermed ikke er

virksomhedernes reelle risiko der forøges fra dag til dag. På trods af at analysen viser at en ny standard vil

have indflydelse på leasingtager, så vurderes det at den nye leasingstandard vil give et mere retvisende bille-

de over for regnskabsbrugerne ved at alle leasingkontrakter indregnes.

Leasinggivers regnskab vil ikke på samme måde som leasingtagers blive påvirket af den nye standard, der-

imod vil leasinggiver formentlig blive påvirket af den nye standard ved at leasingtager i fremtiden vil skulle

have endnu mere information fra leasinggiveren end tidligere for at kunne indregne de operationelle leasing-

kontrakter. De leasinggivere der i dag kun tilbyder operationelle leasingkontakter vil som den nye standard

er foreslået i fremtiden skulle investerer i nye it-systemer der kan håndterer de kontrakter som vi i dag ken-

der som finansielle leasingkontrakter.

Det kan konkluderes, at de foreslåede ændringer til IAS 17 vil have stor betydning for især leasingtager, men

også leasinggiver. Den foreslåede standard afhjælper ikke i sin nuværende form alle de fundne problemstil-

linger ved IAS 17, men kræver videre arbejde. Den foreslåede standard bidrager dog til, at der i højere grad

er overensstemmelse til begrebsrammen, både i forhold til definition af elementer, men også i forhold til de

kvalitative egenskaber. Indregningen af alle leasingkontrakter giver en forbedret præsentation af virksomhe-

dernes finansielle stilling og selvom denne indregning betyder væsentlige ændringer til specielt leasingtage-

rens nøgletal og kreditvurdering, vurderes det at en ny standard i højere grad end IAS 17 vil bidrage til det

retvisende billede. Som det af overstående er konkluderet så er der forsat nogle udeståender som for eksem-

pel vurderingen af om en kontrakt er service eller leasing, der skal afklares inden en endelig standard bliver

implementeret.

6. Perspektivering

Udviklingen af den nye leasingstandard har taget mange år og der er forsat lang vej, indtil en endelig stan-

dard kan offentliggøres og implementeres. Udviklingen af en ny standard har vist sig at være kompleks og

det er vanskeligt at nå frem til et resultat, der kan accepteres af både regnskabsaflæggere og regnskabsbruge-

re.
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Formålet med at udarbejde en ny leasingstandard var, at imødekomme den kritik der var af IAS 17 og at

”ramme” de leasingkontrakter der nærmest svarer til et køb af et aktiv og indregne disse i leasingtagers ba-

lance. Dette har dog vist sig at være særdeles svært, da der er i dag et leasingmarked hvor ca. 20 % af kon-

trakterne vedrører aktiver og den resterende del ca. 80 % vedrører kontrakter på ejendomme. Det har vist sig

ikke at været muligt ikke at ramme leasingkontrakter vedrørende ejendomme og i stedet har man forsøgt at

differentierer disse fra de resterende leasingkontrakter i det nye forslag hvilket skaber nogle gråzoner og gør

at standarden igen til en vis grad bliver påvirket af skøn.

Det bliver interessant, at følge den videre udvikling af leasingstandarden, hvis næste skidt bliver udkast nr. 2

til kommentering. Dette udkast skulle nødigt modtage ligeså stor kritik som udkast nr. 1, da det må formodes

at der er lagt et større arbejde til grund for 2. udkast. Der er dog intet der er sikkert, på nær at der vil komme

et udkast nr. 2 og der på et tidspunkt ud i fremtiden vil komme en ny leasingstandard, hvor operationelle

leasingaftaler indregnes i balancen. Der har det seneste stykke tid være spekulationer på om IASB kunne

finde på at droppe standarden helt, men dette ville betyde at man ville have spildt mange års arbejde og det

må formodes, at der ikke er nogen der ville have interesse heri. Samtidig har man også identificeret kritikken

af IAS 17, der er så omfattende, at en ny standard er påkrævet.

Udkast nr. 2 som indtil videre har været udskudt flere gange forventes i 1. kvartal 2013 og det bliver spæn-

dende, at se om dette overholder den deadline, samt om udkastet har fundet en brugbar definition på hvilke

leasingkontrakter denne skal omhandle samt om definitionen og behandlingen af en leasing/serviceaftale er

faldet på plads. Specielt denne problemstilling vil komme til at have stor indflydelse på leasingstandarden.

Udover det store arbejde der er lagt i udarbejdelsen af den nye standard vil den praktiske implementering for

mange virksomheder uden tvivl også medføre en øget administrativ byrde og praktiske problemstillinger.

Den nye regnskabsmæssige behandling vil ligeledes medføre skattemæssige problemstillinger idet Right of

use modellen medføre indregning af en større del af omkostningerne tidligere i leasingperioden end kontrak-

ter der tidligere blev indregnet lineært. Dette har ligeledes indflydelse på den udskudte skat og den regn-

skabsmæssige behandling heraf.

Fremtidens leasing standard har været længe undervejs og mange har efterhånden helt opgivet at tænke på

konsekvenserne ved denne da ingen ved hvordan den kommer til at se ud. Det bliver spændende, at se hvor-

dan reaktionerne bliver for 2. udkast og hvordan den endelige standard ender med at se ud samt hvilke kon-

sekvenser denne vil få for både leasingtager og leasinggiver.
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BILAG 1 – ILW metoden ”Sammenhæng mellem leasingaktivet og leasingforpligtigel-

sen over leasingkontraktens løbetid.
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BILAG 2 – Beregninger A.P.Møller Mærsk

Operationel leasing

mio.kr.

Forfalder under 1 år. 15.977

Forfalder mellem 1 - 5 år. 36.618

Forfalder efter 5 år. 41.097

I alt 93.692

Operationel leasing indegnet i resultatopgørelsen 19.940

Beregning af den finansielle forpligtigelse

Estimeret leasing periode 6 år

Diskonteringsrente 6 %

Operationel leasing
Forudsatte

pengestrømme

mio.kr. mio.kr.

Forfalder under 1 år. 15.977 15.977

Forfalder mellem 1 - 5 år. 36.618 9.155

Forfalder efter 5 år. 41.097 6.850

93.692

Beregnet finansiel forpligtigelse 72.377

Beregning af right-of-use aktivet

70% af den finansielle forpligtigelse 50.664

Korrektion vedrørende skat (30 %) 6.514

2011

Korrektion

operationel

leasing

2011

mio.kr. mio.kr. mio.kr.

Nettoomsætning 322.520 - 322.520

EBITDA 78.506 19.940 98.446

Resultat før skat 50.452 (19.940) 50.452

Årets resultat 18.083 - 18.083

Operationel leasing jf. note 26 i årsrapporten 2011
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31.12.2011

Korrektion

operationel

leasing

Korrigeret

31.12.2011

Ændring i

%

mio.kr. mio.kr. mio.kr.

Immaterielle aktiver 28.839 28.839

Materielle aktiver 254.828 50.664 305.492 20%

Kapitalandele i ass. Virksomheder 32.465 32.465

Andre værdipapirer og andre tilgodehavender 5.238 5.238

Udskudt skatteaktiv 4.935 4.935

Langfristede aktiver i alt. 326.305 50.664 376.969 16%

Likvider 13.095 13.095

Værdipapirer 2.152 2.152

Andre kortfristede tilgodehavender 63.191 63.191

Kortfristede aktiver i alt 78.438 78.438

Aktiver i alt 404.743 50.664 455.407 13%

Egenkapital i alt 207.935 (15.199) 192.736 -7%

Udskudt skat 6.008 6.008

Pensioner og lignede forpligtigelser 2.547 2.547

Hensatte forpligtigelser 18.432 18.432

Afledte finansielle instrumenter 2.444 2.444

Andre gældsforpligtigelser 457 457

Gældsforpligtigelser til kreditinstitutter 96.884 54.632 151.516 56%

Langfristede forpligtigelser 126.772 54.632 181.404 43%

-

Hensatte forpligtigelser 2.869 2.869

Gældsforpligtigelser til kreditinstitutter 12.914 11.231 24.145 87%

Leverandørgæld mv. 37.232 37.232

Selskabsskat 3.497 3.497

Afledte finansielle instrumenter 2.182 2.182

Andre gældsforpligtigelser 9.022 9.022

Periodeafgrænsningsposter 663 663

Forpligtigelser - bestemt for salg 1.657 1.657

Kortfristede forpligtigelser i alt 70.036 11.231 67.743 16%

-

Passiver i alt 404.743 50.664 455.407 13%

Beregning af nøgletal

ROIC 7,8% 9,3%
EBITDA Margin 24,3% 30,5%

Soliditetsgrad 51% 42%

Nettorentebærende gæld/EBITDA 1,2 1,7

Finansiel Gearing 0,5 0,8
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BILAG 3 – Beregninger Pandora

Operationel leasing

mio.kr.

Forfalder under 1 år. 235

Forfalder mellem 1 - 5 år. 422

Forfalder efter 5 år. 103

I alt 760

Operationel leasing indregnet i resultatopgørelsen 182

Beregning af den finansielle forpligtigelse

Estimeret leasing periode 3 år

Diskonteringsrente 6 %

Operationel leasing
Forudsatte

pengestrømme

mio.kr. mio.kr.

Forfalder under 1 år. 235 235

Forfalder mellem 1 - 5 år. 422 106

Forfalder efter 5 år. 103 17

760

Beregnet finansiel forpligtigelse 657

Beregning af right-of-use aktivet

70% af den finansielle forpligtigelse 460

Korrektion vedrørende skat (30 %) 59

2011

Korrektion

operationel

leasing

2011

mio.kr. mio.kr. mio.kr.

Nettoomsætning 6.658 - 6.658

EBITDA 2.281 182 2.463

Resultat før skat 2.369 (182) 2.369

Årets resultat 28 - 28

Operationel leasing jf. note 24 i årsrapporten 2011
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31.12.2011

Korrektion

operationel

leasing

Korrigeret

31.12.2011

Ændring i

%

mio.kr. mio.kr. mio.kr.

Goodwill 1.928 1.928

Immaterielle aktiver 2.548 2.548

Materielle aktiver 429 460 889 107%

Andre værdipapirer og andre tilgodehavender 34 34

Udskudt skatteaktiv 209 209

Langfristede aktiver i alt. 5.148 460 5.608 9%

Varebeholdninger 1.609 1.609

Likvider 176 176

Andre kortfristede tilgodehavender 1.118 1.118

Kortfristede aktiver i alt 2.903 2.903

Aktiver i alt 8.051 460 8.511 6%

Egenkapital i alt 5.411 (138) 5.273 -3%

Udskudt skat 552 552

Hensatte forpligtigelser 64 64

Andre gældsforpligtigelser 2 2

Gældsforpligtigelser til kreditinstitutter 375 413 788 110%

Langfristede forpligtigelser 993 413 1.406 42%

-

Hensatte forpligtigelser 230 230

Gældsforpligtigelser til kreditinstitutter 10 185 195 1849%

Leverandørgæld mv. 288 288

Selskabsskat 344 344

Andre gældsforpligtigelser 775 775

Kortfristede forpligtigelser i alt 1.647 185 1.057 11%

-

Passiver i alt 8.051 460 8.511 6%

Beregning af nøgletal

ROIC 34,7% 35,0%

EDITDA margin 34,3% 37,0%

Soliditetsgrad 67,2% 62,0%

Nettorentebærende gæld/EBITDA 0,1 0,3

Finansiel Gearing 0,04 0,15
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BILAG 4 – Beregninger Novo Nordisk

Operationel leasing

mio.kr.

Forfalder under 1 år. 848

Forfalder mellem 1 - 5 år. 2.165

Forfalder efter 5 år. 1.999

I alt 5.012

Operationel leasing indregnet i resultatopgørelsen 1.059

Beregning af den finansielle forpligtigelse

Estimeret leasing periode 6 år

Diskonteringsrente 6 %

Operationel leasing
Forudsatte

pengestrømme

mio.kr. mio.kr.

Forfalder under 1 år. 848 848

Forfalder mellem 1 - 5 år. 2.165 541

Forfalder efter 5 år. 1.999 333

5.012

Beregnet finansiel forpligtigelse 3.924

Beregning af right-of-use aktivet

70% af den finansielle forpligtigelse 2.747

Korrektion vedrørende skat (30 %) 353

2011

Korrektion

operationel

leasing

2011

mio.kr. mio.kr. mio.kr.

Nettoomsætning 66.346 - 66.346

EBITDA 22.374 1.059 23.433

Resultat før skat 21.925 (1.059) 21.925

Årets resultat 17.097 - 17.097

Operationel leasing jf. note 31 i årsrapporten 2011
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31.12.2011

Korrektion

operationel

leasing

Korrigeret

31.12.2011

Ændring i

%

mio.kr. mio.kr. mio.kr.

Goodwill -

Immaterielle aktiver 1.489 1.489

Materielle aktiver 20.931 2.747 23.678 13%

Andre værdipapirer og andre tilgodehavender 273 273

Udskudt skatteaktiv 2.414 2.414

Langfristede aktiver i alt. 25.107 2.747 27.854 11%

Varebeholdninger 9.433 9.433

Værdipapirer 4.094

Likvider 13.408 13.408

Andre kortfristede tilgodehavender 12.656 12.656

Kortfristede aktiver i alt 39.591 39.591

Aktiver i alt 64.698 2.747 67.445 4%

Egenkapital i alt 37.448 (824) 36.624 -2%

Pensioner og lignede forpligtigelser 439 439

Udskudt skat 3.206 3.206

Hensatte forpligtigelser 2.324 2.324

Gældsforpligtigelser til kreditinstitutter 502 2.966 3.468 591%

Langfristede forpligtigelser 6.471 2.966 9.437 46%

-

Hensatte forpligtigelser 5.940 5.940

Gældsforpligtigelser til kreditinstitutter 351 604 955 172%

Leverandørgæld mv. 3.291 3.291

Selskabsskat 1.171 1.171

Afledte finansielle forpligtigelser 1.492 1.492

Andre gældsforpligtigelser 8.534 8.534

Kortfristede forpligtigelser i alt 20.779 604 11.357 3%

-

Passiver i alt 64.698 2.747 67.445 4%

Beregning af nøgletal

ROIC 78,0% 74,6%

EDITDA margin 33,7% 35,3%

Soliditetsgrad 57,9% 54,3%

Nettorentebærende gæld/EBITDA (0,6) (0,4)

Finansiel Gearing (0,3) (0,2)
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BILAG 5 – Beregninger NKT

Operationel leasing

mio.kr.

Forfalder under 1 år. 217

Forfalder mellem 1 - 5 år. 368

Forfalder efter 5 år. 230

I alt 814

Operationel leasing indregnet i resultatopgørelsen 242

Beregning af den finansielle forpligtigelse

Estimeret leasing periode 4 år

Diskonteringsrente 6 %

Operationel leasing
Forudsatte

pengestrømme

mio.kr. mio.kr.

Forfalder under 1 år. 217 217

Forfalder mellem 1 - 5 år. 368 92

Forfalder efter 5 år. 230 38

814

Beregnet finansiel forpligtigelse 669

Beregning af right-of-use aktivet

70% af den finansielle forpligtigelse 468

Korrektion vedrørende skat (30 %) 60

2011

Korrektion

operationel

leasing

2011

mio.kr. mio.kr. mio.kr.

Nettoomsætning 15.604 - 15.604

EBITDA 1.003 242 1.245

Resultat før skat 165 (242) 165

Årets resultat 127 - 127

Operationel leasing jf. note 26 i årsrapporten 2011
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31.12.2011

Korrektion

operationel

leasing

Korrigeret

31.12.2011

Ændring i

%

mio.kr. mio.kr. mio.kr.

Goodwill 1.265 1.265

Immaterielle aktiver 723 723

Materielle aktiver 3.261 468 3.729 14%

Andre værdipapirer og andre tilgodehavender 877 877

Udskudt skatteaktiv 393 393

Langfristede aktiver i alt. 6.518 468 6.986 7%

Varebeholdninger 2.889 2.889

Entreprisekontrakter 410

Likvider 271 271

Andre kortfristede tilgodehavender 3.351 3.351

Kortfristede aktiver i alt 6.921 6.921

Aktiver i alt 13.439 468 13.907 3%

Egenkapital i alt 4.066 (141) 3.926 -3%

Pensioner og lignede forpligtigelser 297 297

Udskudt skat 213 213

Hensatte forpligtigelser 99 99

Gældsforpligtigelser til kreditinstitutter 3.558 447 4.004 13%

Langfristede forpligtigelser 4.166 447 4.613 11%

-

Hensatte forpligtigelser 154 154

Gældsforpligtigelser til kreditinstitutter 1.203 162 1.365 13%

Leverandørgæld mv. 1.988 1.988

Selskabsskat 47 47

Entreprisekontrakter 218 218

Andre gældsforpligtigelser 1.597 1.597

Kortfristede forpligtigelser i alt 5.207 162 3.554 3%

-

Passiver i alt 13.439 468 13.907 3%

Beregning af nøgletal

ROIC 5,5% 6,7%

EDITDA margin 6,4% 8,0%

Soliditetsgrad 30% 28%

Nettorentebærende gæld/EBITDA 4,5 4,1

Finansiel Gearing 1,1 1,3
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BILAG 6 – Beregninger Vestas

Operationel leasing

mio.eur.

Forfalder under 1 år. 49

Forfalder mellem 1 - 5 år. 100

Forfalder efter 5 år. 30

I alt 179

Operationel leasing indregnet i resultatopgørelsen 44

Beregning af den finansielle forpligtigelse

Estimeret leasing periode 4 år

Diskonteringsrente 6 %

Operationel leasing
Forudsatte

pengestrømme

mio.eur. mio.eur.

Forfalder under 1 år. 49 49

Forfalder mellem 1 - 5 år. 100 25

Forfalder efter 5 år. 30 5

179

Beregnet finansiel forpligtigelse 153

Beregning af right-of-use aktivet

70% af den finansielle forpligtigelse 107

Korrektion vedrørende skat (30 %) 14

2011

Korrektion

operationel

leasing

2011

mio.eur. mio.eur. mio.eur.

Nettoomsætning 5.836 - 5.836

EBITDA 305 44 349

Resultat før skat (153) (44) (153)

Årets resultat (166) - (166)

Operationel leasing jf. note 36 i årsrapporten 2011
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31.12.2011

Korrektion

operationel

leasing

Korrigeret

31.12.2011

Ændring i

%

mio.kr. mio.kr. mio.kr.

Goodwill 320 320

Immaterielle aktiver 923 923

Materielle aktiver 1.898 107 2.005 6%

Andre værdipapirer og andre tilgodehavender 48 48

Udskudt skatteaktiv 333 333

Langfristede aktiver i alt. 3.522 107 3.629 3%

Varebeholdninger 2.546 2.546

Entreprisekontrakter 147 147

Likvider 375 375

Andre kortfristede tilgodehavender 1.099 1.099

Kortfristede aktiver i alt 4.167 4.167

Aktiver i alt 7.689 107 7.796 1%

Egenkapital i alt 2.576 (32) 2.544 -1%

Pensioner og lignede forpligtigelser 2 2

Udskudt skat 12 12

Hensatte forpligtigelser 145 145

Gældsforpligtigelser til kreditinstitutter 914 101 1.015 11%

Langfristede forpligtigelser 1.073 101 1.174 9%

-

Hensatte forpligtigelser 170 170

Gældsforpligtigelser til kreditinstitutter 6 38 44 634%

Leverandørgæld mv. 1.563 1.563

Selskabsskat 42 42

Entreprisekontrakter + forudbetalinger fra kunder 1.903 1.903

Andre gældsforpligtigelser 356 356

Kortfristede forpligtigelser i alt 4.040 38 1.819 1%

-

Passiver i alt 7.689 107 7.796 1%

Beregning af nøgletal

ROIC -1,3% -1,5%

EDITDA margin 5,2% 6,0%

Soliditetsgrad 34% 33%

Nettorentebærende gæld/EBITDA 1,8 2,0

Finansiel Gearing 0,2 0,3
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BILAG 7 – Z-score beregninger

Working

capital Fixed assets Retained earnings Markedsværdi

Resultat

før skat Revenue

Passiver i

alt

PANDORA 1.327 8.051 2.736 5.411 2.369 6.658 8.051

PANDORA - Efter 1.327 8.511 2.598 5.273 2.369 6.658 8.511

NOVO NORDISK 10.264 64.698 37.111 37.448 21.925 66.346 64.698

NOVO NORDISK - korrigeret 10.264 67.445 36.287 36.624 21.925 66.346 67.445

NKT 2.740 13.439 3.495 4.066 165 15.604 13.439

NKT - korrigeret. 2.740 13.907 3.355 3.926 165 15.604 13.907

Vestas (71) 7.689 2.542 2.576 (153) 5.836 7.689

Vestas - korrigeret (71) 7.796 2.510 2.544 (153) 5.836 7.796

A.P Møller Mærsk 8.406 404.743 185.365 207.935 50452 322.520 404.743

A.P Møller Mærsk - korrigeret 8.406 455.407 170.166 192.736 50452 322.520 455.407

DSV 1 22.734 5.089 5.309 1.449 43.710 22.734

DSV - korrigeret 1 25.795 4.137 4.357 1.449 43.710 25.795

X1 X2 X3 X4 X5

Limit for

danger of

bankruptcy

Limited for low

probability of

bankruptcy
PANDORA 0,0020 0,34 0,29 0,67 0,83 2,68 1,81 3,00
PANDORA - Efter 0,0019 0,31 0,28 0,62 0,78 2,50 1,81 3,00

NOVO NORDISK 0,0019 0,57 0,34 0,58 1,03 3,30 1,81 3,00

NOVO NORDISK - korrigeret 0,0018 0,54 0,33 0,54 0,98 3,14 1,81 3,00

NKT 0,0024 0,26 0,01 0,30 1,16 1,75 1,81 3,00

NKT - korrigeret. 0,0024 0,24 0,01 0,28 1,12 1,67 1,81 3,00

Vestas -0,0001 0,33 -0,02 0,34 0,76 1,36 1,81 3,00

Vestas - korrigeret -0,0001 0,32 -0,02 0,33 0,75 1,33 1,81 3,00

A.P Møller Mærsk 0,0002 0,46 0,12 0,51 0,80 2,16 1,81 3,00

A.P Møller Mærsk - korrigeret 0,0002 0,37 0,11 0,42 0,71 1,85 1,81 3,00

DSV 0,0000 0,22 0,06 0,23 1,92 2,59 1,81 3,00

DSV - korrigeret 0,0000 0,16 0,06 0,17 1,69 2,21 1,81 3,00


