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English summary
In 2002 FASB and IASB joined a common project regarding convergence of the international financial

accounting standards. The purpose of the project was to eliminate differences between US GAAP and

IFRS and to improve the existing accounting standards as well as to improve the financial information to the

users of financial reporting, in relations to their economic decisions.

The boards evaluated the current standards in US GAAP and IFRS, and released a memorandum of

understanding which listed the issues that should be addressed through the convergence project, signaling

major changes in financial reporting was about to commence. One standard exposed to major criticism was

IAS 17, the accounting standard for leases. The criticism regards the issue, recognition depends on the

classification of the lease agreement and that lessees do not recognize all lease obligation on their balance

sheets.

In 2010 FASB and IASB released a joined exposure draft regarding IAS 17. The purpose of the analysis is

partly to examine whether change in IAS 17 is consistent with purpose of the convergence project. If the

standard is executed in the present edition it will change lease accounting for both lessees and lessors, and

the most significant change regards recognition of all lease agreements in the balance sheets.

IASB has prepared the framework as a part of international accounting standards to set out concepts which

underlie the preparation and presentation of financial statements to external users. The purpose of the

framework is to assess the board in development of future international accounting standards and its review

of existing international accounting standards.

Furthermore the framework states that information value, in the financial reporting, is ensured by the

qualitative characteristics of relevance, reliability, understandability and comparability. The purpose of the

analysis is to evaluate whether the change in IAS 17 complies with the qualitative characteristics in the

framework as well as to illustrate whether the exposure draft is more compliant to the framework than the

current IAS 17 is.

As mentioned earlier, stakeholders has pointed significant criticism against IAS 17, points of criticism that

has been a part of the ground on which the decision to improve the accounting standard for leases has been

made. Unfortunately it does not seem as though IASB and FASB have come up with a definitive solution,

instead the changes suggested leads to new questions and problems. As an example the problem with too
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vague definitions of leases; one for operational leases and one for financial leases, is no longer present in the

changes suggested, which seems to make the recognition simpler for both lessee and lessor. This is not the

case though, as two different methods of recognition, measurement and presentation is implemented for

lessor Performance Obligation Approach and Derecognition Approach. The choice between these methods

depends on the lessors risk assessment, which has to be evaluated separately for every single leasing

agreement.

All in all the transparency as well as the credibility does not seem to be improved for either lessee nor lessor,

as the changes suggested, as mentioned earlier, leads to more questions and more loose ends.

The changes will affect a large number of companies, however the transportation industry is assumed to be

affected the most, due to the use of a large amount of lease contracts in this industry.

Consequences of the change of IAS 17, according to the exposure draft, are illustrated through an example of

the effect on the financial reporting and financial ratios, for a company in the transport industry, SAS Group.

Furthermore the effect on Carlsberg Group is used as an example of a company not likely to be affected as

much.
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Del 1 – Indledning

1 Ordliste

1.1 Forkortelser
Der er i afhandlingen benyttet følgende forkortelser:

EITF: Emerging Issues Task Force

FASB: Financial Accounting Standard Board

FIN: Interpretations of financial accounting standards (US GAAP)

IAS: International Accounting Standard

IASB: International Accounting Standard Board

IFRIC: International Financial Reporting Interpretations Committee

IFRS: International Financial Reporting Standard

SFAS: Standard Financial Accounting Standards (US GAAP)

US GAAP: United States General Accepted Accounting Principles

1.2 Begreber og definitioner

Følgende internationale regnskabsstandarder er anvendt i afhandlingen:

IAS 1: Førstegangsanvendelse af IFRS

IAS 7: Pengestrømsopgørelse

IAS 8: Anvendt regnskabspraksis, ændringer i regnskabsmæssige skøn og fejl

IAS 17: Leasing

IAS 19: Personaleydelser

IAS 36: Værdiforringelse af aktiver

IAS 37: Hensatte forpligtelser og eventual aktiver og eventualforpligtelser

IAS 38: Immaterielle aktiver

IAS 39: Finansielle instrumenter

IAS 40: Investeringsejendomme
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Følgende begreber er anvendt i afhandlingen:

Begrebsramme: Begrebsrammen danner grundlaget for reguleringen af den finansielle rapportering der

følger de internationale regnskabsstandarder

Comment letters: Comment letters er interessenternes svar på det exposure draft som IASB har udsendt, og

er således interessenternes holdninger til det materiale de har fået præsenteret i exposure draftet.

Exposure Draft: Exposure draftet er den udgave af en kommende standard som IASB udsender til

diskussion, inden endelig standard bliver udarbejdet

FASB: FASB er den amerikanske organisation der varetager udarbejdelsen af de regnskabsstandarder der

gælder efter US GAAP. Det væsentligste ansvarsområde for FASB er udarbejdelse af regulering af finansiel

rapportering samt fortolkning af eksisterende standarder1.

Under FASB er der organiseret flere enheder blandt andet EITF, der har til formål at identificere

problemstillinger ved nye og eksisterende standarder samt vurdere problemstillingernes effekt på den

finansielle rapportering2.

IASB: Det er den uafhængige internationale organisation IASB, der har ansvaret for de internationale

regnskabsstandarder

Under IASB er IFRIC’s opgaver er i al væsentlighed at fortolke anvendelse af de internationale standarder på

områder, hvor der kan opstå fortolkningsspørgsmål. Fortolkningen skal tage udgangspunkt i IASB's

begrebsramme, nærmere herom i afsnit 2.

Konvergensprojekt: Konvergensprojekt er et projekt mellem FASB og IASB om ensretning og tilpasning af

de internationale regnskabsstandarder, for at forbedre regnskabsbrugernes mulighed for at træffe økonomiske

beslutninger ud fra virksomhedernes finansielle rapportering.

1 Cook mfl. 2005 -”IFRSTM / US GAAP Comparison”, side 36
2 Cook mfl. 2005 -”IFRSTM / US GAAP Comparison”, side 37
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2 Indledning
Som følge af pres på de internationale regnskabsstandarder igangsatte IASB og FASB i 2002 et

konvergensprojekt, som har til formål at ensrette de internationale regnskabsstandarder. Hovedformålet med

ensretningen er, at give regnskabsbruger bedre mulighed for at sammenligne den finansielle rapportering på

tværs af landegrænser og regnskabsregulering.

Siden 2002 er der foretaget ændringer af et antal IFRS, og således er regnskabsprincipperne for blandt andet

måling til dagsværdi, konsolidering og indregning af omsætning ændret og tilrettet som følge af

konvergensprojektet. Også leasing er en del af IASB’s og FASB’s agenda for konvergensprojektet, og

processen omkring en ny IAS 17 påbegyndtes tilbage i 2008, en proces der i sidste ende skal munde ud i en

ændret regnskabsstandard for leasing.

Leasing giver virksomheder mulighed for at udvise fleksibilitet i forhold til deres likviditetssituation. Ved

leasing opnås der spredt likviditetsbelastning, hvilket står i modsætning til, når virksomheden erhverver

aktivet og derved belastes likviditeten øjeblikkeligt.

Leasing anses som en mellemform mellem leje og lånefinansiering. Således har leasinggiver ejendomsretten

over aktivet, mens leasingtager har brugsretten.

Muligheden for at påvirke og optimere likviditetssituationen ved at sprede likviditetsbelastningen har

medført, at flere og flere virksomheder indgår leasingaftaler. Derfor formodes det, at en ændring af IAS 17

vil få betydning for mange virksomheder.

Visse brancher anvender leasing i udpræget grad, dette omfatter blandt andet transportbranchen. Flyselskaber

og shippingvirksomheder leaser en stor andel af deres flåde, og en ændring i IAS 17 formodes derfor

særdeles aktuelt i forhold til netop disse virksomheder.

Efter den nuværende IAS 17 skal leasingaftaler klassificeres som enten finansielle eller operationelle, og den

regnskabsmæssige behandling følger klassifikationen. Således kan to selskaber, der har leaset samme aktiv,

have præsenteret oplysninger om det leasede aktiv forskelligt i deres finansielle rapportering. Som følge

heraf, opnår regnskabsbrugerne ikke fuldstændige informationer om virksomhedernes leasede aktiver, og

spørgsmålet er i den henseende, hvorvidt en ændring af IAS 17 vil medføre en større gennemsigtighed i

forhold til virksomhedernes finansielle rapportering.

Ved indførsel af den nye IAS 17 er spørgsmålet således, hvilken betydning ændringen af

regnskabsprincipper for leasing vil have for leasingtagers og leasinggivers finansielle rapportering.
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3 Problembeskrivelse
Afhandlingen beskæftiger sig med det igangværende konvergensprojekt af IAS 17, der forestås af IASB.

For at kunne opnå en forståelse for ændringen af IAS 17, er det nødvendigt først at klarlægge IASB's

begrebsramme for indregning af aktiver, og det ønskes herunder at belyse, hvorvidt indregningskriteriet i den

nuværende IAS 17 harmonerer med begrebsrammen.

Det bliver således også relevant at vurdere, hvorvidt der i exposure draftet er konsensus i forhold til

begrebsrammen.

For at kunne opnå en forståelse af IAS 17 er det nødvendigt at beskrive den nuværende standard, hvor der

primært sættes fokus på de udfordringer/problemstillinger, den nuværende standard medfører. Formålet

hermed er, som udgangspunkt, at skabe forståelse for opbygning, problemstilling og overvejelser som er

aktuelle som følge af standardens nuværende form og indhold.

Efter en gennemgang af IAS 17 i den nuværende form foretages endvidere en gennemgang af det

foreliggende Exposure Draft, der med diverse modifikationer og ændringer, vil danne grundlaget for IASB's

kommende standard. På nuværende tidspunkt er det ikke fastlagt, hvornår standarden vil træde i kraft, og for

hvilket regnskabsår standarden skal finde anvendelse. Formålet med gennemgangen er, at give en

introduktion til de væsentligste problemstillinger i exposure draft.

Det er væsentligt at bemærke, at vurderingen foretages for både leasingtager og leasinggiver, hvorfor

afhandlingen behandler problemstillinger relevante i forhold til regnskabsbrugernes informationsbehov, og

det bliver således relevant at inddrage effekten på nøgletal af exposure draftet.

Der anvendes endvidere konkrete eksempler, således vil der i analysen blive inddraget finansiel rapportering

fra udvalgte virksomheder. Dette er valgt for at illustrere den forventede effekt af exposure draftet.
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3.1 Problemformulering
Med henblik på at konkretisere og systematisere problemformuleringen er der opstillet en

hovedproblemstilling samt en række underspørgsmål, som behandles i de enkelte afsnit af afhandlingen.

Hovedproblemstillingen i afhandlingen er følgende:

1. Hvad er konsekvenserne for regnskabsbruger ved ændringen i IAS 17 herunder i forhold til

IASB's begrebsramme og konvergensprojektet?

2. Vurderes IASB's foreslåede ændringer at være tilstrækkelige i forhold til gennemsigtighed og

troværdighed på området for leasing?

Dette ønskes primært belyst ved en analyse af ændringen af IAS 17 som følge af det udsendte exposure draft

og sekundært ved at vurdere i hvilket omfang ændringen af IAS 17 følger begrebsrammen samt formålet med

konvergensprojektet. Formålet hermed er at få vurderet ændringen af IAS 17 i forhold til begrebsramme,

konvergensprojekt samt betydningen for regnskabsbruger.

Det er valgt at bryde hovedproblemstillingerne op i nedenstående spørgsmål for derigennem at sikre en

detaljeret og grundig gennemgang og besvarelse heraf.

 Hvad er de grundlæggende principper i den nuværende IAS 17 og hvilke udfordringer opstår ved

anvendelse af den nuværende standard?

Med henblik på senere analyse foretages en gennemgang af de grundlæggende principper samt en

kortlægning af de udfordringer den nuværende IAS 17 skaber.

 Hvad er de grundlæggende principper i exposure draft og hvilke udfordringer opstår som følge af

anvendelse af den kommende standard?

Med henblik på senere analyse foretages en gennemgang af de grundlæggende principper i exposure draft

samt en kortlægning af de udfordringer der følger heraf.

 Hvorledes harmonerer exposure draftet med begrebsrammens kvalitative egenskaber og vil

eventuelle afvigelser medføre fordele og/ eller ulemper i forhold til regnskabsbruger sammenholdt

med den nuværende IAS 17?

Det ønskes belyst hvorvidt exposure draftet følger de generelle principper i begrebsrammen, herunder vil US

GAAP begrebsramme blive inddraget som fortolkningsbidrag.

 Hvordan harmonerer exposure draftet begrebsrammens definitioner på den finansielle

rapporterings elementer, og hvorledes afviger dette fra den nuværende IAS 17 såvel som exposure

draftet?

Det ønskes herigennem belyst, hvilke fordele og ulemper afvigelserne fra begrebsrammen medfører,

herunder vil US GAAP begrebsramme blive inddraget som fortolkningsbidrag.
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 Hvordan harmonerer exposure draftet med konvergensprojektet?

Formålet hermed er, at foretage en vurdering af formålet med konvergensprojektet i forhold til exposure

draftet. Vurderingen understøttes ved en vurdering af konformiteten mellem exposure draftet for US GAAP

og IFRS.

 Hvilke konsekvenser vil en ændring af IAS 17 medføre, som følge af exposure draftet og hvilken

betydning vil dette få for regnskabsbrugers vurdering af virksomheder der indgår leasingaftaler?

Dette ønskes belyst ved en analyse af hvilken effekt ændringerne i IAS 17 forventes at have; set i

forhold til et konkret eksempel?

Formålet med ovenstående spørgsmål er at foretage en konsekvensanalyse / komparativ analyse, herunder

ved at inddrage udvalgte finansielle rapporteringer for herigennem at få en praktisk tilgang og således

identificere konsekvenser af ændringer i IAS 17.
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4 Afgrænsning
Afhandlingen vil fokusere på oplægget fra IASB og FASB og dermed vil de danske regnskabsstandarder

ikke blive inddraget i analysen. Dette skyldes, at de danske regnskabsstandarder for leasing er i

overensstemmelse med de internationale standarder. Ligeledes følger alle danske virksomheder, der aflægger

regnskab efter regnskabsklasse D, de internationale regnskabsstandarder. Endvidere er der flere

virksomheder der ikke falder ind under regnskabsklasse D, der anvender IFRS, eksempler herpå er

virksomheder, der er afnoteret som følge af køb af kapitalfond, der som udgangspunkt aflægger regnskab

efter IFRS, samt virksomheder med udenlandsk moderselskab, hvor moderselskabet aflægger regnskab efter

IFRS.

Det er vurderet at det ikke, for afhandlingen, er værdiskabende at analysere ændringerne for sale and lease

back, da disse aftaler både efter den nuværende IAS 17 og efter exposure draftet reguleres som de øvrige

leasingaftaler, og ændringen af IAS 17, i forhold til sale and lease back således primært vil være i forhold til

hvordan sådanne aftaler identificeres.

Der vil ikke blive foretaget en analyse af ændringen af US GAAP, selvom der er tale om et projekt mellem

FASB og IASB, da der tages udgangspunkt i ændringen af IAS 17, og ikke den tilsvarende amerikanske

standard som exposure draftet ligeledes er en erstatning af. Dog vil US GAAP blive inddraget i forhold til

vurdering af begrebsrammen, da US GAAP indeholder mere detaljeret regulering end IFRS og dermed kan

anvendes som fortolkningsbidrag for elementerne i IFRS begrebsramme. US GAAP exposure draftet vil

blive inddraget i analysen af ændringen af IAS 17 i forhold til konvergensprojektet, der kræver ensretning af

den internationale regnskabsregulering.

I vores analyse af betydningen af ændringen af IAS 17, har vi valgt at fokusere på investorer og långivere, og

således vil øvrige interessenter kun indgå i det omfang, der er ændringer, som får konsekvenser for hele

interessentgruppen, og ikke kun for de udvalgte som afhandlingen er fokuseret omkring.

Den skattemæssige behandling og konsekvens af ændringer af IAS 17 vil ikke indgå i afhandlingen, da

afhandlingen fokuserer på den regnskabsmæssige behandling af leasing, og de regnskabsmæssige

konsekvenser af en ændring af IAS17.

I analysen af ændringer af IAS 17 i forhold til begrebsrammen, herunder indregning og måling, er det

vurderet at væsentligste ændringer ved udarbejdelse af ny IAS 17 vedrører leasingaktiver og

leasingforpligtelser. Af denne grund er der ikke foretaget vurdering af hvorvidt indregning og måling af

leasingomsætning og leasingomkostninger er i overensstemmelse med de generelle principper for indregning
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og målingsprincipper. Dette skal også ses i forhold til at leasingomsætning og leasingomkostninger i den nye

standard bliver behandlet som de blev under finansiel leasing i den nuværende IAS 17.

5 Metode
Afhandlingen er udarbejdet i overensstemmelse med de af CBS3 opstillede krav for forløbet for

kandidatafhandlingen samt afhandlingens design på cand.merc.aud-studiet.

Formålet med beskrivelse af metoden er at redegøre for de overvejelser, der er foretaget i forbindelse med

afhandlingen, hvorfor dette afsnit vil behandle de metodevalg, der er foretaget for at kunne besvare

afhandlingens problemformulering.

Afsnittet vil behandle det videnskabsteoretiske standpunkt i afhandlingen samt den undersøgelsestilgang, der

er anvendt i forbindelse med søgning og indsamling af informationer. Herudover vil også afhandlingens

teoretiske og empiriske tilgang blive belyst, ligesom de indsamlede informationers validitet vil blive belyst.

5.1 Videnskabsteoretisk standpunkt
Afhandlingens videnskabsteoretiske standpunkt følger af afhandlingens problemformulering og

afgrænsninger og der skal således vælges en passende metode til analyse af disse.

5.2 Undersøgelsestilgang
Afhandlingens undersøgelsestilgang skal være medvirkende til at afklare, hvorvidt der er tale om en induktiv

eller deduktiv undersøgelse4.

Induktiv metode defineres ved at der opnås en forståelse for teorien ved at tage udgangspunkt i empiri, hvor

man ved den deduktive metode tager udgangspunkt i eksisterende teorier.

Denne afhandling tager udgangspunkt i den deduktive metode, da de eksisterende teorier benyttes til at

generere viden, hvilken betydning ændringerne i IAS 17 har for regnskabsbrugerne.

3 Copenhagen Business School
4 Andersen - "Den skinbarlige virkelighed", s. 32
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5.2.1Dataindsamling

Dataindsamling kan overordnet opdeles i to former for data; kvantitative og kvalitative data5. Kvantitative

data repræsenteres ved tal, hvor kvalitative data repræsenteres ved alt andet end tal, således vil de

internationale regnskabsstandarder være udtryk for kvalitative data.

Ved analysen af afhandlingens problemstillinger vil inddragelsen af finansiel rapportering medføre, at der

inddrages såvel kvantitative som kvalitative data. Taloplysninger i den finansielle rapportering vil blive anset

for at være kvantitative data, hvor forklaringer, tekst og redegørelser vil blive anset for at være kvalitative

data, således vil de kvalitative data understøtte de kvantitative.

Udover ovenstående sondring, sondres der endvidere imellem primær og sekundær data, hvilket foretages i

forbindelse med indsamling af data.

Hvorvidt der er tale om primær eller sekundær data afgøres af hvem der foretager indsamlingen, således er

der tale om primær data i det tilfælde, at de studerende selv forestår indsamlingen af data, hvorimod der er

tale om sekundær data, data indsamles af andre end de studerende.

Der vil indledningsvist blive redegjort for afhandlingens teoretiske fundament, som efterfølgende vil danne

grundlag for analysen. Fundamentet i det teoretiske afsnit er IASB's udstedte regnskabsstandarder på

området, hvilket primært vil omfatte IAS 17. Idet regnskabsstandarderne er udarbejdet af IASB må disse

anses for at være sekundær data. Der er endvidere anvendt faglitteratur til fortolkning og uddybning af

standarderne, hvilket ligeledes må anses for at være sekundær data.

Afhandlingens analyse søger at identificere de problemstillinger en ændring af IAS 17 vil medføre og der vil

i denne del af afhandlingen blive anvendt udvalgte videnskabelige artikler, hvilke anses for at være sekundær

data, da de er skrevet af eksperter på området.

Til understøttelse af analysen er inddraget finansiel rapportering fra udvalgte virksomheder. En virksomhed

fra en branche der forventes særligt påvirket af ændringen i IAS 17 samt en virksomhed fra en branche der

ikke forventes påvirket i væsentligt omfang til sammenligning. Idet de respektive virksomheder udarbejder

den finansielle rapportering, er der også her tale om sekundær data.

5 Andersen - "Den skinbarlige virkelighed", s. 150
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Som følge af ovenstående klassificering af primære og sekundære data kan det således konkluderes, at

afhandlingen primært bygger på sekundær data.

5.2.2 Teoretisk tilgang

Afhandlingens teori defineres som den gældende regulering på området, således vil IAS 17 blive anset for

værende det teoretiske grundlag for afhandlingen. Dette baseres på den kommende ændring af standarden,

som følger af exposure draftet.

Ovenstående giver anledning til en komparativ analyse af den nuværende og den kommende regulering og de

ændringer der følger heraf og det bliver således muligt at analysere to teorier inden for ét område.

Idet der er tale om international regulering af regnskabsmæssig behandling af leasing er det teoretiske

grundlag være oplagt, og grundlaget er således den nuværende IAS 17 og exposure draftet.

5.2.3 Empirisk tilgang

I afhandlingen inddrages finansiel rapportering fra SAS Group og Carlsberg Group hvilket anvendes som

illustrativt eksempel til understøttelse af analysen, da den forventede effekt af ændringerne i IAS 17 hermed

konkret vises.

Oplysninger om virksomhedernes operationelle leasingaftaler er indhentet via deres finansielle rapportering.

Den forventede effekt af ændringerne i standarden vil blive opstillet som et tænkt eksempel, da der ikke

foreligger en endelig standard på nuværende tidspunkt og der derfor endnu ikke foreligger finansiel

rapportering aflagt efter ændret standard. De steder i afhandlingen, hvor beregnings-/tænkte eksempler

anvendes er dette tydeligt angivet.

5.2.4 Valg af understøttende litteratur

I afhandlingen inddrages i analysen udvalgte comment letters vedrørende exposure draftet og i øvrigt

inddrages US GAAP samt begrebsrammen for IFRS, med det formål at diskutere indregningskriterier.

Det forventes, at følgende primær litteratur vil blive inddraget i afhandlingen:

 Exposure draft IAS 17, Leases, ED

 Proposed Accounting Standards Update Leases (FAS Topic 840)

 Framework for IFRS

 Conceptual framework for US GAAP

 Comment letters fra udvalgte interessenter
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Til gennemgang af begrebsrammerne er understøttende litteratur i form af teoretiske lærebøger inddraget i

det omfang dette har kunnet understøtte diskussioner og holdninger.

6. Kildekritik
Formålet med kildekritik er at foretage en vurdering af henholdsvis validiteten og reliabiliteten af den

anvendte teori og empiri6.

Validitet udgøres af gyldighed og relevans, hvor gyldigheden er udtryk for overensstemmelsen imellem teori

og empiri og relevansen er i hvilket omfang de teoretiske og de empiriske valg er i overensstemmelse med

afhandlingens problemformulering. Reliabiliteten er udtryk for hvor sikkert og præcist der foretages

målinger, og hvorledes disse målinger er påvirket af tilfældigheder7. Det bliver således relevant at belyse

hvorvidt den valgte teori og empiri er valide og reliabile.

Som udgangspunkt vurderes der ikke at være nogen problemstillinger i forhold til validiteten og reliabiliteten

af afhandlingens teoretiske afsnit.

Teorien anvendt i afhandlingen udgøres hovedsagligt af gældende internationale regnskabsstandarder,

herunder IAS 17, og endvidere anvendes artikler samt relevant faglitteratur omhandlende leasing. Idet der i

afhandlingen foretages en komparativ analyse af den eksisterende standard vurderes validiteten som værende

høj. Dette understøttes ligeledes af at den valgte teori har klar overensstemmelse med det illustrative

eksempel som inddrages i afhandlingen.

Som følge af ovenstående argumentation anses gyldigheden af den analyserede finansiel rapportering for

værende høj, relevansen er ligeledes til stede, da afhandlingens problemformulering understøttes af det

illustrative eksempel. Da det fiktive eksempel bygger på en revideret årsrapport og dermed giver et

retvisende billede vurderes reliabiliteten at være høj.

Gyldigheden af øvrige publikationer vedrørende ændringen af IAS 17, herunder artikler, comment letters og

lignende, vurderes som værende høj, da de alle vedrører problemstillingen i afhandlingen og da de alle

arbejder inden for samme begrebsramme. Relevansen vurderes som værende til stede, da der i afhandlingens

6 Andersen - "Den skinbarlige virkelighed", s. 80-81
7 Andersen - "Den skinbarlige virkelighed", s. 81
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problemformulering ønskes en analyse af de enkelte organers holdning til ændringerne. Det er dog væsentligt

at bemærke, at en organisation, journalist eller andre aldrig kan anses for at være fuldstændig objektive,

hvorfor svækker validiteten. Det er ligeledes centralt, at meninger og tilkendegivelser ikke kan efterprøves,

hvilket ligeledes svækker validiteten. Dog anses validiteten for at være tilstrækkelig, som følge af, at de

enkelte organer fungerer inden for begrebsrammen.

7 Afhandlingsstruktur

Del 1: Indledning

Indledningen indeholder en præsentation af afhandlingens emne samt problemfelt i afhandlingen. Denne vil

ligge til grund for afhandlingens problemformulering, der via de underliggende delspørgsmål vil kunne

frembringe en samlet konklusion på problemstillingen. Det indledende afsnit vil endvidere indeholde

afgrænsning, metode, samt struktur for afhandlingen.

Del 2: Teori og beskrivelse af problemstillinger

Teoriafsnittet har til formål at klarlægge de principper der er for finansiel rapportering, herunder særligt de

krav der har betydning i forhold til leasingaftaler. Endvidere har afsnittet til formål at beskrive den

nuværende IAS 17 samt exposure draftet for derved at kunne identificere eventuelle problemstillinger i

reguleringen af leasing, såvel i den nuværende som i den forventede kommende standard.

Del 3: Analyse

Analysen indeholder en vurdering af ændringen den regnskabsmæssige regulering af leasing i forhold til de

principper den er udarbejdet på baggrund af. Således vurderes ændringen i forhold til begrebsrammen, og

den kvalitative egenskaber den finansielle rapportering skal overholde som følge heraf. Ligesom ændringen

af IAS 17 vurderes i forhold til konvergensprojektet.

Analysen har ligeledes til formål at vurdere de identificerede problemstillinger, i såvel den nuværende

standard som i exposure draftet, for en vurdering af ændringerne i forhold til regnskabsbrugernes

informationsbehov. Slutteligt er der inddraget et konkret eksempel på hvordan ændringerne i exposure

draftet påvirker den finansielle rapportering for to konkrete virksomheder, for mere illustrativt at klarlægge

konsekvenserne af en ændring af IAS 17.

Del 4: Konklusion

Besvarelsen af afhandlingens delspørgsmål vil gøre det muligt at kunne afgive en samlet konklusion på

hovedproblemstillingen: Hvad er konsekvenserne for regnskabsbruger ved ændringen i IAS 17 herunder i
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forhold til IASB's begrebsramme og konvergensprojektet? Vurderes IASB's foreslåede ændringer at være

tilstrækkelige i forhold til gennemsigtighed og troværdighed på området for leasing? Og konklusionen vil

således være et sammendrag af delkonklusionerne i de enkelte analyseafsnit..
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Del 5: Perspektivering

I perspektiveringen belyses kort nogle af de yderligere emner der er relevante i forhold til afhandlingens

kontekst. Således ønskes det belyst hvad udviklingen har været siden udsendelsen af exposure draftet samt

inddragelse af den kommende fælles begrebsramme for IASB og FASB. Således er formålet med denne del

af afhandlingen at sætte problemstillingerne ind i en større kontekst.

Figur 1.1 Afhandlingens struktur. Kilde: egenudviklet.
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Del 2 – Teoretisk gennemgang og identifikation af problemstillinger

1 Internationale regnskabsstandarder

1.1 Introduktion til internationale regnskabsstandarder
Regnskabsaflæggelsen for børsnoterede virksomheder er blevet harmoniseret ved IFRS forordningen fra

2002, der har direkte retsvirkning over for alle børsnoterede virksomheder i EU. Siden 2007 har alle

børsnoterede virksomheder i Danmark skullet aflægge regnskab efter IFRS.

Mange lande verden over forpligtede sig til at implementere de internationale regnskabsstandarder (IFRS)

enten ved direkte implementering eller ved implementering ved regulering af egen lovgivning på området. I

Europa, som følge af det europæiske samarbejde, blev medlemslandene forpligtet til at implementere IFRS.

Ud over de europæiske lande har andre ikke europæiske lande også valgt at de internationale

regnskabsstandarder i større eller mindre grad skulle danne grundlag for deres regulering af finansiel

rapportering. Således bliver en ændring af IAS 17 ikke kun relevant for de europæiske lande, men også de

øvrige lande der har valgt IFRS som regnskabsmæssig regulering.

Harmoniseringen af regnskabsaflæggelsen sker for at sikre investorbeskyttelsen og for at øge

gennemsigtigheden på markedet. Finansielle rapporteringer for alle børsnoterede selskabet aflægges således

efter samme regelsæt, og det bliver muligt direkte at udlede informationer til brug for økonomiske

beslutninger, idet indikatorer som nøgletal med videre vil være direkte sammenlignelige mellem forskellige

selskaber på tværs af landegrænserne.

De internationale regnskabsstandarder bliver revurderet regelmæssigt for at sikre, at de til stadighed følger

udviklingen i markedet, både i forhold til udviklingen i den finansielle situation, som er oplevet de seneste år

og i forhold til aktuelle sager eller andre konkrete forhold, der gør det relevant at revurdere standarderne.

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

begrebsramme ”Framework”8.

8 IASC Foundation Education 2008 ”A guide trough International financial reporting standards (IFRS)”, side 15
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2 Vurdering og gennemgang af begrebsrammen

2.1 Introduktion til begrebsrammen for IFRS
Et af formålene med begrebsrammen er at angive retningslinjer, der kan være til hjælp ved udarbejdelse af

nye og ændring af eksisterende standarder9. Og det bliver således relevant at vurdere, i hvilket omfang en

ændring af IAS 17 er i overensstemmelse med begrebsrammen, og i hvilket omfang de generelle krav, som

begrebsrammen angiver til finansiel rapportering, følges i den nye standard.

Det overordnede formål med begrebsrammen er at fastlægge de kvalitative egenskaber, der skal til for at

fastlægge brugbarheden af informationerne i finansiel rapportering10. Det bliver således relevant at definere

begreberne regnskabsbruger og regnskabsbrugers informationsbehov, da regnskabsstandarderne, som

beskrevet, er udarbejdet for at sikre, at regnskabsbrugerne får den information, de har brug for. En ændring

af standarderne må vurderes i forhold til, hvordan det påvirker regnskabsbrugerne, og om det behov, de har

for information, bliver forbedret eller forværret ved en ændring af standarderne.

2.1.1 Regnskabsbrugere

Brugerne af finansiel rapportering inkluderer ifølge Frameworkets afsnit 9 nuværende og fremtidige

investorer, medarbejdere, långivere, leverandører, kunder, lovgivere og offentligheden i øvrigt.

Informationsbehovet for de forskellige regnskabsbrugere er forskelligt, da de skal bruge informationen fra

finansielle rapporteringer til forskellige formål.

Det er ikke alle investorernes informationsbehov, der kan opfyldes via den finansielle rapportering, men der

er informationsbehov, som er ens for alle brugere.

2.1.2 Regnskabsbrugernes informationsbehov

Investorerne bibringer med den risikovillige kapital, og de har således behov for at opnå information om,

hvilken risiko deres investeringer er forbundet med. De har yderligere behov for at opnå information om,

hvilket afkastniveau de kan forvente af deres investeringer.

Investorerne har således behov for information om, hvorvidt de skal købe eller sælge. De har ligeledes behov

for information om virksomhedens evne til at udbetale udbytte til deres ejere.

9 Fedders og Steffensen, - "Finansielle rapportering efter internationale regnskabsstandarder", side 99
10 IASC Foundation Education 2008 ”A guide trough International financial reporting standards (IFRS)”, side 18
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Långivere har behov for at opnå information, der giver dem overbevisning om, at deres lån og de tilhørende

renter, vil blive betalt ved forfald.

Det væsentligste element, for denne gruppe af interessenter, bliver dermed prognoseopgaven for

interessenterne, og for at den finansielle information skal være til nytte for prognosen skal visse kvalitative

egenskaber være opfyldt. Disse egenskaber fremgår af nedenstående figur som herefter vil blive gennemgået

i korte træk.

Tærskelværdi Væsentlighed

Nyttevæ
rdi

Fundamentale
egenskaber Relevans

Troværdig
præsentation

Prognosev
ærdi

Bekræftelses
værdi

Fuldstæn
dig Fejlfri

Neutral

Supplerende
egenskaber

Sammenlignel
ighed

Verificerbar
hed

Rettidighe
d

Forståeligh
ed

Tærskelværdi Nytte > Omkostninger

Figur 2.1: Nytteværdi for regnskabsbrugere, kilde: Elling, Finansiel rapportering, side 187
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Det ses af figuren, at det der skaber nytte for regnskabsbrugerne er relevans og troværdig præsentation.

Relevans medfører at regnskabsbrugeren kan anvende informationen i forhold til deres beslutning omkring

ressourceallokering11.

2.1.2.1 Relevans

Det væsentligste element i relevant information må i denne forbindelse betyde om oplysningerne har

prognoseværdi.

2.1.2.1.1 Prognoseværdi

Prognoseværdi medfører at informationerne har værdi for prognoseprocessen, og ikke i sig selv at de angiver

en bestemt prognose. Der skal således udarbejdes en prognose ud fra egne forventninger til at danne en

forventning om fremtiden. Således er en virksomheds budgetter et udtryk for deres forventninger til

fremtiden og en investor vil således skulle danne egne forventninger til fremtiden ud fra historiske tal og

budgetterne for en vurdering af fremtiden, og kan således ikke blot anvende budgetterne som en endegyldig

sandhed.

2.1.2.2 Troværdig præsentation

Troværdig information defineres ved at den finansielle information skal repræsentere økonomiske

transaktioner. Der stilles ligeledes krav til de økonomiske transaktioner og de skal således fremstå

fuldstændige, neutrale og fejlfri i den finansielle rapportering12.

2.1.2.2.1 Fuldstændighed

Fuldstændighedsbegrebet indebærer, at for at den finansielle rapportering kan være fuldstændig, kræves det,

at al information om de underliggende transaktioner, som er nødvendige for at træffe rationelle beslutninger,

medtages13, og indebærer samtidig at hvis en type af transaktioner er indregnet i den finansielle rapportering,

skal alle transaktioner af denne type indregnes.

2.1.2.2.2 Neutral

Neutral information betyder at den information der gives i de finansielle rapporteringer ikke er farvet, eller

præget på nogen måde. Informationen må således ikke kunne fremme en særlig beslutning hos

regnskabsbrugerne14. Således vil ledelsen af en virksomhed kunne påvirke regnskabsbrugerne ved at

11 Elling ”Finansiel rapportering – teori og regulering”, side 187-188
12 Elling ”Finansiel rapportering – teori og regulering” side 188-189
13 Elling ”Finansiel rapportering – teori og regulering” side 189
14 Elling ”Finansiel rapportering – teori og regulering” side 189
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præsentere et bedre eller dårligere resultat end forventet, og derved påvirke beslutningerne der træffes ud fra

den finansielle rapportering.

2.1.2.2.3 Fejlfri

Fejlfri indebærer i forhold til den økonomiske begrebsramme at den finansielle rapportering sker så fejlfrit

som muligt, denne definition skyldes at den økonomiske aktivitet ikke vil kunne være fuldstændig fejlfri da

den i et væsentligt omfang baseres på skøn15.

2.2 Indholdet af begrebsrammen for IFRS
I forhold til ændringen af IAS 17 bliver det aktuelt at vurdere, hvordan ændringen af standarden er i

overensstemmelse med de kvalitative egenskaber til finansiel rapportering, som begrebsrammen definerer.

Nedenfor er begrebsrammens definitioner for kvalitative egenskaber og elementer gennemgået. Der er

yderligere foretaget en vurdering af, hvordan disse er relevante i forhold til en ændring af IAS 17.

2.2.1 Kvalitative egenskaber

Frameworket indeholder fire kvalitative egenskaber for udarbejdelse af finansiel rapportering og de

regnskabsoplysninger, der fremkommer heraf16:

 Relevans

 Pålidelighed

 Forståelighed

 Sammenlignelighed

Relevans og pålidelighed anses for at være de primære egenskaber, idet forståelighed og sammenlignelighed

i al væsentlighed vil være opfyldt når relevans og pålidelighed er opfyldt.

Relevans, i forhold til finansiel information, indebærer at indholdet har nytteværdi for regnskabsbrugere i

relation for deres beslutninger17, og samtidig medfører begrebet også at al væsentlig information medtages18.

I forhold til IAS 17, bliver det relevante i forhold til de kvalitative egenskaber således en vurdering af om

15 Elling ”Finansiel rapportering – teori og regulering” side 189
16 Fedders og Steffensen, - "Finansielle rapportering efter internationale regnskabsstandarder", side 101
17 Se afsnit 3.1.2 om regnskabsbrugernes informationsbehov, og nytteværdi.
18 Fedders og Steffensen, - "Finansielle rapportering efter internationale regnskabsstandarder", side 101
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exposure draftet bidrager til større nytteværdi for regnskabsbrugerne og om al væsentlig information i højere

grad end tidligere er medtaget i regnskabet.

Pålidelig indebærer blandt andet, at transaktioner indregnes på baggrund af deres økonomiske forhold og

ikke kun på baggrund af det juridiske indhold. Dette gælder blandt andet ved aftaler, hvor overgangen af

kontrol over et aktiv overgår, men hvor den formelle kontrol ikke er overgået19. Andre forhold skal ligeledes

iagttages ved forståelsen af pålidelighed, men i forhold til den aktuelle gennemgang af IAS 17, og ændringen

heraf anses indhold frem for formalia20 for at være det mest væsentlige.

2.2.2 Definition af årsregnskabets elementer

2.2.2.1 Aktiver og forpligtelser

Et aktiv er defineret som en af virksomheden kontrolleret ressource som følge af tidligere begivenheder, og

hvorfra fremtidige cash flows vil tilflyde virksomheden jævnfør Begrebsrammen, afsnit 49, litra a. En

forpligtelse er tilsvarende en eksisterende pligt for virksomheden, der ved indfrielse må forventes at medføre

afståelse af fremtidige økonomiske fordele, jævnfør begrebsrammen afsnit 49, litra b.

Indregning skal ske på baggrund af, om det findes sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele

/forpligtelser forbundet med posten vil strømme til eller fra virksomheden21.

Der er visse IFRS standarder der afviger fra begrebsrammen, et eksempel herpå er situationen omkring sale

and lease back jævnfør IAS 17, som er beskrevet nærmere i afsnit 4.5.

Begrebsrammen indeholder en vejledning af definitionen af aktiver jf. begrebsrammens afsnit 53 til 5922.

Heri gøres det klart, at det ikke er aktivernes fysiske form, der er afgørende for, om de eksisterer, under

forudsætning af at de kontrolleres af virksomheden. Der findes ligeledes en vejledning vedrørende

forpligtelser i afsnit 60 til 6423. Det afgørende er, at selskabet er forpligtet til at betale sin gæld(forpligtelse).

Det bliver således relevant at vurdere, om der er tale om en nuværende eller fremtidig forpligtelse, da dette er

afgørende for, hvornår forpligtelsen skal indregnes.

19 Fedders og Steffensen, - "Finansielle rapportering efter internationale regnskabsstandarder", side 101
20 Fedders og Steffensen, - "Finansielle rapportering efter internationale regnskabsstandarder", side 101
21 Fedders og Steffensen, 2008 "Finansielle rapportering efter internationale regnskabsstandarder - fra dansk
praksis til IFRS", side 102 samt IASC Foundation Education 2008 ”A guide trough International financial
reporting standards (IFRS)”, side 34, afsnit 89-90 for aktiver og 91 for liabilities.
22 IASC Foundation Education 2008 ”A guide trough International financial reporting standards (IFRS)”, side 28
23 IASC Foundation Education 2008 ”A guide trough International financial reporting standards (IFRS)”, side 29
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Der findes ingen vejledninger for, hvad der ligger i, at selskabet kontrollerer aktivet. Begrebsrammen gør det

kun klart, at det ikke er den juridiske kontrol over aktivet, der er afgørende for, om aktivet kan indregnes

jævnfør begrebsrammens afsnit 57. Det bliver derfor relevant at inddrage andre internationale

regnskabsstandarder til at kunne vurdere, hvad der ligger i begreberne aktiver og forpligtelser, som herefter

benyttes i diskussionen af ændringerne i IAS 17, hvilket gennemgås i afhandlingens del 3.

2.3 Introduktion til US GAAP
US GAAP er primært designet for at opfylde behov hos investorer, kreditorer og lovgivere. Formålet med

US GAAP er, at den finansielle information, der opnås på baggrund af den finansielle rapportering, er fair og

konsistent.

Den første regulering af finansiel rapportering var udelukkende national, men gennem tiden har den udviklet

sig som følge af den øgede globalisering. I dag skal udenlandske datterselskaber, ved konsolidering i

amerikansk moderselskab, indregnes efter US GAAP, også selvom de aflægger regnskab efter national

GAAP i det land, hvor de fysisk er lokaliseret24.

Den finansielle rapportering skal jævnfør US GAAP være en retvisende præsentation i overensstemmelse

med de generelt accepterede regnskabsprincipper. Dette er således i overensstemmelse med de internationale

regnskabsstandarder, IFRS. Der er dog den forskel, at FASB har valgt en helt anden tilgangsvinkel til

standarderne i forhold til tilgangsvinklen. fra IASB, idet IFRS indeholder meget brede formuleringer, med et

minimalt detaljeringsniveau.

FASB har derimod udarbejdet de amerikanske regnskabsstandarder som meget detaljerede regler og

systemer, der kan have tendens til at modarbejde princippet omkring troværdig præsentation, når reglerne

skal overholdes25.

2.4 Indholdet af begrebsrammen for US GAAP
FASB har udarbejdet begrebsrammen ”the Conceptual Framework”, der har til formål at danne grundlag for

udarbejdelse af standarder for finansiel rapportering26.

24 Cook mfl. 2005 -”IFRSTM / US GAAP Comparison”, side 34
25 Cook mfl. 2005 -”IFRSTM / US GAAP Comparison”, side 37
26 Henriksen og Breda 1991 ”Accounting Theory” side 121
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2.4.1 Strukturen i US GAAP begrebsramme

Strukturen i US GAAP begrebsrammen følger nedenfor27:

Niveau 1: Begrebsrammens målformulering

1) Brugerne og deres informationsbehov

2) Begrebsrammens valg af brugergruppe og informationsbehov

Niveau 2: Kvalitative egenskaber

1) Primære

a. Relevans

b. Pålidelighed

2) Sekundære

a. Sammenlignelighed

Niveau 3: Definitioner på elementer

1) Aktiver, forpligtelser, egenkapital

2) Indtægter og gevinster

3) Omkostninger og tab

4) Andre elementer

Niveau 4: Indregning og måling

1) Indregningskriterier

2) Måleattributter (kriterier)

Niveau 5: Klassifikation

1) Resultatopgørelse

2) Balance

3) Pengestrømsopgørelse

27 Kronbak og Olsen, 2000 ” Regnskabsmæssig behandling af forpligtelser”, side 211.
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Som det ses af ovenstående indeholder begrebsrammen for US GAAP samme forhold som begrebsrammen

for IFRS28. Dette følger af, at FASB udviklede begrebsrammen som et forskningsprojekt i årene 1978 -1985,

og denne dannede senere grundlag for begrebsrammen udarbejdet af IASB i 1989.

I forhold til afhandlingen er det primært begreberne som kontrol og sandsynlighed for indregning, der er

fundet aktuelle i forhold til vurderingen af ændringen af IAS 17. Der henvises til gennemgang heraf, som er

foretaget umiddelbart herefter.

Begrebsrammen beskriver, at hovedformålet med at aflægge regnskab er at gøre interessenter i stand til at

træffe de rette beslutninger i forhold til at kunne forudsige virksomhedens fremtidige cash flows29.

2.4.2 Elementerne i US GAAP begrebsramme

Herunder findes en oversigt over elementerne i US GAAP begrebsrammen ”the Conceptual Framework”30.

Det skal bemærkes at begrebsrammen er udarbejdet over en længere periode fra udarbejdelsen af SFAC 1 i

1978 til udarbejdelsen af SFAC 6 i 1985, og begrebsrammen er som andre standarder under opdatering.

SFAC 1: The objectives of accounting for business enterprises.

SFAC 2: The qualitative characteristics of financial information

SFAC 3: Defines the elements of financial statements for business enterprises. This statement was

suspended by SFAC 6, which encompassed not- for-profit organizations as well as business

enterprises.

SFAC 4: The objectives of accounting for non business enterprises.

SFAC 5: Definitions of concepts such as recognition, realization, and measurement for business

enterprises giving guidance on what should be included in financial statement and when.

Measurement rules relating to questions of recognitions are discussed.

SFAC 6: SFAC 6 replaced SFAC 3 by defining the elements of financial statements for all enterprises.

28Begrebsrammen for IFRS fremgår af afsnit 2.1
29 Henriksen og Breda 1991 ”Accounting Theory” side 121
30 Henriksen og Breda 1991 ”Accounting Theory” side 122
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Og i forhold til en vurdering af ændringen af IAS 17 bliver således SFAC 2 og SFAC 5 relevante at foretage

en vurdering af. Idet SFAC 5 angiver definition af finansielle rapporteringens elementer og SFAC 2 angiver

de kvalitative egenskaber ved den finansielle information.

2.4.3 Aktiver og passiver

FASB definerer aktiver i SFAC 6 som31:

”probable future economic benefits obtained or controlled by a particular entity as a result of past

transactions or events”

Passiver er i samme paragraf defineret som:

”probable future sacrifices if economic benefits arising from present obligations of a particular

entity to transfer assets or provide services to other entities in the future as a result of past

transactions or events”

Det ses af disse definitioner, at definitionerne på aktiver og passiver jævnfør US GAAP konform er

identiske med IFRS definitionen. Som følge heraf kan US GAAP’s beskrivelse af begreberne

aktiver og passiver anvendes til fortolkning af IFRS definitionerne.

2.4.3.1 Aktiver

Ifølge FASB har et aktiv tre essentielle karakteristika32:

1) Aktivet skal kunne bidrage til fremtidige cash flows, enten direkte eller indirekte.

2) Virksomheden har fordelen ved aktivet og har muligheden for at kontrollere andres brug af aktivet

3) Transaktionen som medfører, at virksomheden har retten til eller kontrollen over aktivet har allerede

fundet sted.

Hvis bare en af ovenstående karakteristikas ikke kan identificeres, kan der stilles spørgsmålstegn ved om et

aktiv bør indregnes.

31 Henriksen og Breda 1991 ”Accounting Theory” side 452
32 Henriksen og Breda 1991 ”Accounting Theory” side 455
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I forhold til en vurdering af IAS 17 bliver primært punkt 2 relevant, da der kan opstå problemstillinger

herved ved brug af leasing. Kontrolbegrebet gennemgås derfor umiddelbart herefter i afsnit 2.4.3.1.1.

2.4.3.1.1 Kontrolbegrebet

Rettigheden over aktivet må som det første tilfalde en specifik part (virksomhed)33. Rettigheden ekskluderer

andre fra brugen af aktivet, dog vil aktivet i særlige tilfælde kunne deles mellem forskellige virksomheder.

At virksomheden har kontrol over aktivet, behøver ikke at betyde, at virksomheden har den juridiske

ejendomsret over aktivet i form af en kontrakt eller andet juridisk dokument. Selskabets interesse i aktivet,

som følge af et konkret forhold, kan ligeledes betyde, at en virksomhed har kontrol over et aktiv34.

Tilsvarende kan betingede aftaler betyde, at virksomheder ikke har kontrollen over aktivet, hvis aftaleparten

ikke lever op til deres del af aftalen, selvom der er indgået en aftale herom35.

2.4.3.2 Passiver(forpligtelser)

Ifølge FASB har et aktiv tre essentielle karakteristika36:

1) Et nuværende ansvar eller pligt over for en eller flere parter om en fremtidig overførsel af aktiver

eller serviceydelser, på et bestemt tidspunkt, ved en bestemt lejlighed eller ved påkrav fra

aftaleparten.

2) Ansvaret eller forpligtelsen påfylder en bestemt part, og der er derfor meget lille mulighed for at

udgå fremtidigt tab.

3) Transaktionen som medfører en forpligtelse for virksomheden har allerede fundet sted.

Hvis bare en af ovenstående karakteristikas ikke kan identificeres kan der stilles spørgsmålstegn ved om et

aktiv bør indregnes.

I forhold til en vurdering af IAS 17 bliver primært punkt 2 relevant, da det er forholdet omkring

virksomhedens forpligtigelse der er relevant at vurdere i forhold til de problemstillinger der kan opstå ved

leasing. Således er punkt to i passivers karakteristika det væsentligste for afhandlingens analyse, og faktiske

forpligtelser gennemgået umiddelbart herefter i afsnit 2.4.3.2.1.

33 Henriksen og Breda 1991 ”Accounting Theory” side 455
34 Henriksen og Breda 1991 ”Accounting Theory” side 456
35 Henriksen og Breda 1991 ”Accounting Theory” side 456
36 Henriksen og Breda 1991 ”Accounting Theory” side 457
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2.4.3.2.1 Faktisk forpligtelse for bestemt part

Indregning af forpligtelserne er, som ved aktiverne, ikke betinget af en juridisk aftale, og moralsk

forpligtende aftaler (etiske eller på anden måde moralske) kan være en potentiel bindende forpligtelse for

virksomheden.

Praksis inden for en branche eller generelle markedsforhold vil ligeledes kunne frembringe en forpligtelse,

der skal indregnes i virksomhedernes regnskab37.

Forpligtelser kan være præget af en del usikkerhed som følge af det skøn, der ligger ved opgørelse af

forpligtelses størrelse. For eksempel ved et sagsanlæg skal forpligtelsen opgøres i forhold til, hvad

sandsynligheden er for, at sagen tabes/vindes, om det vil medføre følgeomkostninger med videre.

2.4.5 Indregning og måling

Som det fremgår af afsnit 2.2.2 indeholder IFRS ingen specifikke regler om indregning og måling, og

præsentation (klassifikation) af en regnskabspost er således efter IFRS afgørende for hvordan der skal ske

indregning og måling. Det bliver derfor relevant at iagttage hvordan det efter US GAAP er generelle

principper omkring indregning og måling, når en ændring af IAS 17 skal vurderes i forhold til

begrebsrammen.

Det fremgår af Concepts Statement no. 5 at der er to basis kriterier for indregning i den finansielle

rapportering. Første kriterie er at elementet der skal indregnes skal leve op til definitionerne på finansielle

rapporteringens elementer (aktiver, forpligtelser, omsætning eller omkostninger). Andet kriterie er at det der

indregnes skal være målbart. Hvis et element lever op til definitionen, men ikke kan måles skal det ikke

indgå som en del af den finansielle rapportering, men som en note.

En nødvendighed i forhold til måling af et emne/element er valget af en passende måleattribut, så som

historisk kostpris, dagsværdi, eller forventet værdi samt valg af målemetode. Måling skal ligeledes ske i

forhold til estimater eller skøn, og for emner der falder inden for definitionen af aktiver eller passiver er det

ligeledes afgørende om det kan sandsynliggøres at der vil være fremtidige økonomiske fordele/ulemper

forbundet med emnet.

37 Henriksen og Breda 1991 ”Accounting Theory” side 457
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2.5 Sammenfatning vedrørende begrebsramme der lægges til grund for

afhandlingens analyse
Når ændringerne af IAS 17 skal vurderes, skal begrebsrammen tages i betragtning, og det skal, således

vurderes, hvorvidt exposure draftet, og om ændringerne i forbindelse hermed i højere grad end tidligere er i

overensstemmelse med begrebsrammen eller afviger fra den. Det er i forhold til leasing interessant at vurdere

begreberne aktiver og forpligtelser, idet en leasingaftaler for såvel leasingtager som leasinggiver vil berøre

alle disse elementer i den finansielle rapportering.

I forhold til indregning af aktiver bliver kontrolbegrebet det væsentligste at drøfte, i forhold til en vurdering

af hvorvidt det kan verificeres at hhv. leasingtager og leasinggiver har kontrol over det pågældende

leasingaktiv. I forhold til det aktiv, som leasinggiver opnår ved leasing, bliver det relevant at vurdere, om

der er gennemsigtighed i forhold til den forpligtelse, som leasinggiver står over for.

Den væsentligste problemstilling i forhold til forpligtelser er, om den nye leasingstandard afviger fra de

generelle principper for indregning og måling af forpligtelser.

Det bliver endvidere en vurdering af om ændringen af standarden har givet øget gennemsigtighed som også

er et af formålene med begrebsrammen. Ved udarbejdelse af nye standarder skal dette ske for at gøre dem

mere retvisende og for at kunne stille interessenterne bedre i forhold til at kunne træffe økonomiske

beslutninger på baggrund af den finansielle rapportering.

Det er samtidigt relevant at vurdere ændringen i forhold til begrebsrammen for de internationale

regnskabsstandarder, og ændringen af IAS 17 skal ses i forhold til konvergensprojektet mellem IASB og

FASB. Ændringer af andre standarder som følge heraf er ligeledes relevante at inddrage. En gennemgang af

konvergensprojektet og udvalgte standarder findes i afsnit 3.1.
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3 Konvergensprojekt

3.1 Beskrivelse af konvergensprojektet
Der har på globalt plan været interesse i at få forenet ressourcerne i FASB og IASB for at arbejde i retning

mod at ensrette regnskabsstandarderne, samt udarbejde en fælles begrebsramme. I 2002 udstedte FASB og

IASB et fælles memorandum omkring deres samarbejde om ensretning af IFRS og US GAAP, det såkaldte

Norwalk dokument38. FASB og IASB forpligtede sig herved til at arbejde konsekvent mod et mål om

ensretning af standarderne. Samarbejdet, det såkaldte konvergens projekt, bestod af to dele, et kortsigtet

konvergensprojekt samt et langsigtet research projekt.

Det kortsigtede projekt havde til formål at eliminere forskellene i udvalgte nuværende standarder. I 2005

blev der foretaget en konkretisering af planen for 2002, og i forbindelse hermed blev det vurderet, hvilke

aktuelle standarder, der skulle behandles. Roadmap for perioden 2006-2008 er indsat som tabeller nedenfor.

Short term goals for convergence between IFRS and US GAAP

Nr To be examinated by the FASB Nr To be examinated by the IASB

1. Fair Value Option 1. Borrowing costs

2. Impaiment (jointly with IASB) 2. Impaiment (jointly with FASB)

3. Imcome Tax (jointly with IASB) 3. Imcome Tax (jointly with FASB)

4. Investment proporties 4. Government grants

5. Research and development 5. Joint ventures

6. Subsequent events 6. Segment reporting

Tabel 2.1: Kortsigtede mål for IASB/FASB samarbejde 2005. Kilde: Roadmap for convergence between IFRS og US GAAP - 2006-2008

memorandum of understanding between FASB and the IASB, 27 February 2006.

I 2006 blev principperne for projektet ligeledes defineret:

Således skulle konvergensprojektet være med til at:

 Der skete ensretning af regnskabsstandarderne ved at udvikle fælles standarder af høj kvalitet

 Eliminere forskelle mellem de eksisterende standarder skulle der udarbejdes nye fælles standarder,

som øgede den finansielle information til investorerne

38 Cook mfl. 2005 -”IFRSTM / US GAAP Comparison”, side 45



Kandidatafhandling 2011

Leasing - Ændring af IAS 17 som følge af konvergensprojektet

Marie Endersen & Rikke Normann Hansen

Page 36 of 151

 De nye standarder skulle imødegå investorernes behov, og dette skulle ske ved at indgå samarbejde

om udarbejdelse af disse nye standarder

Nedenfor er kort beskrevet de konkrete emner som FASB og IASB fandt relevante i forhold til en

revurdering af eksisterende standarder, og udarbejdelse af nye fælles standarder.

Topics already on an active agenda

Convergence topic

Current status on

the FASB Agenda

Current status on

the IASB Agenda Progress expected to be achieved by 2008

1.
Business combinations

On agenda – deliberations
in process

On agenda – deliberations
in process

To have issued converged standards (projected for 2007), the
contents and effective dates of which to be determined after
taking full account of comments received in response to the
Exposure Drafts.

2.
Consolidations

On agenda – currently
inactive

On agenda – no
publication yet

To implement work aimed at the completed development of
converged standards as a matter of high priority.

3.
Fair value measurement
guidance

Completed standard
expected in the first half
of 2006

On agenda – deliberations
in process

To have issued converged guidance aimed at providing
consistency in the application of existing fair value
requirements.

4.
Liabilities and equity
distinctions

On agenda – no
publication yet

On agenda (will follow
FASB’s lead)

To have issued one or more due process documents relating
to a proposed standard.

5.
Performance reporting

On agenda – no
publication yet

Exposure draft on a first
phase

To have issued one or more due process documents on the
full range of topics in this project.

6.
Post-retirement benefits
(including pensions)

On agenda – deliberations
underway on the first
phase of multi-phase
project

Not yet on the agenda To have issued one or more due process documents relating
to a proposed standard.

7. Revenue
recognition

On agenda – no
publication yet

On agenda – no
publication yet

To have issued one or more due process documents relating
to a proposed comprehensive standard.

Topics already being researched, but not yet on an Active Agenda

Convergence topic

Current status on

the FASB Agenda

Current status on

the IASB Agenda Progress expected to be achieved by 2008

1. Derecognition Currently in the pre-
agenda research phase

On research agenda To have issued a due process document relating to the results
of staff research efforts.

2. Financial instruments
(replacement of existing
standards)

On research agenda and
working group established

On research agenda and
working group
established

To have issued one or more due process documents relating
to the accounting for financial instruments.

3. Intangible assets Not yet on agenda On research agenda (led
by a national standard-
setter)

To have considered the results of the IASB’s research project
and made a decision about the scope and timing of a potential
agenda project.

4. Leases Pre-agenda research
underway

On research agenda (led
by a national standard-
setter)

To have considered and made a decision about the scope and
timing of a potential agenda project.

Tabel 2.2: Punkter til roadmap for IASB/FASB samarbejde 2005. Kilde: Roadmap for convergence between IFRS og US GAAP - 2006-2008

memorandum of understandment between FASB and the IASB, 27 February 2006.
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Det ses af ovenstående, at leasing allerede var på tegnebrættet ved aftalens indgåelse, og var derfor et område

som IASB og FASB havde fokus på for at vurdere behovet for ændringer af de eksisterende standarder.

Den grundlæggende forskel mellem IFRS og US GAAP er, at der er en helt fundamental forskel i systemet

for finansielle rapportering i USA og i den del af verden der følger IFRS. US GAAP er som beskrevet før, et

meget detaljeret regelsæt, der lægger vægt på det juridiske aspekt ved en transaktion, hvor IFRS standarderne

er mere generelle og principielle. Der fokuseres mere på den økonomiske konsekvens ved en transaktion og

anvendelse af professionel dømmekraft39.

Det langsigtede mål er, som omtalt ovenfor, at få udarbejdet et sæt globale regnskabsstandarder, således at

virksomheder over hele verden følger samme princip ved aflæggelse af finansielle rapporteringer. Ved

udarbejdelse af ensartede regelsæt er der lagt op til, at det er den principbaserede tilgang (som er

udgangspunktet for IFRS), der skal lægges til grund for de globale standarder.

Problemstillingen ved et globalt regelsæt er blandt andet, hvordan disse regnskabsstandarder skal fortolkes.

Skal det være ud fra de enkelte landes historiske tolkning, eller skal der udarbejdes retningslinjer, så det

sikres, at standarderne bliver fortolket ens over hele verden. I den forbindelse skal der tages stilling til hvem,

der skal foretage den fortolkning. Skal det være ved EU domstolen, de nationale domstole eller skal der

oprettes en helt ny domstol, der kan tage stilling til om standarderne bliver overholdt?

Ejerskabet af de globale standarder kan også blive et problem. Bør det være IASB eller FASB, der har

ansvaret for revision af standarderne, eller er det de nationale lovgivere?

Mange spørgsmål står således stadig uafklarede, og på nuværende tidspunkt er der så store forskelle i

regnskabsreguleringen over hele verden, at det på nuværende tidspunkt ikke kan anses for aktuelt at vurdere

ovenstående problemstilling. Det bliver derfor mere relevant at se på, hvordan exposure draftet er i

overensstemmelse med konvergensprojektets formål, analysen heraf findes i afhandlingens del 3.

39 Cook mfl. 2005 -”IFRSTM / US GAAP Comparison”, side 46
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3.2 Sammenfatning af konvergensprojektet og relevans for analyse i

afhandlingen
Ændringen af IAS 17 skal vurderes i forhold til hvorvidt de retningslinjer der er sat for ændringer af

standarder er blevet overholdt40, ikke mindst i relation til konvergensprojektet. I konvergensprojektet er

hovedformålet ensretning af standarderne, hvilket udarbejdes for at give investorerne et bedre grundlag for at

træffe deres økonomiske beslutninger men at der på samme tid er tale om en ensretning af to konkurrerende

standard udstedende organer, og den konflikt der kan opstå ved at projektet har to formål der ikke

umiddelbart er samhørige.

40 Begrebsrammen indeholder principper til ændringer af de internationale regnskabsstandarder
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4 Gennemgang af IAS 17, nuværende standard

4.1 Definition
IAS17 definerer leasing som en aftale, hvor leasinggiver overdrager brugsretten af et aktiv til leasingtager for

en periode mod betaling af en eller flere leasingydelser. Standarden indeholder oplysningskrav samt

betingelser for, hvordan en leasingkontrakt skal klassificeres.

4.2 Klassifikation
Indregning af leasing sker på baggrund af en klassifikation af leasingkontrakten, en sondring mellem

finansiel og operationel leasing. Denne klassifikation foretages på tidspunktet for leasingaftalens indgåelse.

Klassifikationen skal revurderes, hvis der sker væsentlige ændringer i leasingaftalen, dette med undtagelse af

ændringer i forventet levetid eller scrapværdi.

4.2.1 Finansiel leasing

En leasingaftale klassificeres ud fra en helhedsbedømmelse af flere faktorer. Nedenfor er angivet en tabel

med de væsentligste indikationer af, om en leasingkontrakt må vurderes som finansiel leasing. Tabellen er

opdelt i primære og sekundære indikatorer, og disse er gennemgået umiddelbart herefter.

Nr Primære indikationer Nr Sekundære indikationer

1.
Leasinggiver overdrager ejendomsretten til aktivet til
leasingtager (typisk ved leasingperiodens udløb) 1.

Leasinggivers tab relateret til annullering af
kontrakten skal bæres af leasingtager

2.

Leasingtager har en option til at købe aktivet til en
værdi under markedsværdi, hvorved det er
sandsynligt at leasingtager vil udnytte denne option. 2.

Leasingtager bærer risikoen/muligheden for gevinst
på restværdien ved leasingperiodens udløb

3.
Leasingperioden udgør størstedelen af aktivets
økonomiske levetid 3.

Leasingtager har mulighed for at forlænge
leasingaftalen til en leje der er (væsentligt) under
markedsprisen.

4.

Nutidsværdien af de fremtidige minimumsbetalinger
er større eller svarer i al væsentlighed til
dagsværdien af det leasede aktiv

5.

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

Tabel 2.3: Indikatorer for vurdering af klassifikation af leasingkontrakt, Kilde: Artikel af Sumit Sudan i INSPI, 39. årgang, nr. 4, 2009, side 12.

Den væsentligste indikator er, når leasinggiver overfører alle væsentlige fordele og risici til leasingtager,

selvom ejendomsretten stadig tilhører leasinggiver. Endvidere foreligger muligheden for, at leasinggiver

overdrager aktivet til leasingtager ved leasingaftalens afslutning. Aktivet betragtes som erhvervet af

leasingtager, idet finansiel leasing må anses for at være lånefinansieret køb af aktivet.
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En aftale om operationel leasing kan være finansiel leasing, selvom det ikke fremgår direkte af

leasingaftalen. En aftale kan benævnes som operationel leasing, hvor en gennemgang af aftalen kan betyde,

at den klassificeres som finansiel leasing, og skal indregnes derefter i finansielle rapporteringen. Det vil altid

være indholdet af aftalen og ikke benævnelsen, der afgør, hvordan det skal indregnes i den finansielle

rapportering.

Indikationerne for at der foreligger finansiel leasing fremgår af IAS 17. Overdragelse af ejendomsretten efter

leasingaftalens afslutning vil være en indikation af, at der foreligger finansiel leasing. Det vil ligeledes være

en indikation på finansiel leasing, hvis prisen for overdragelsen af aktivet er lavere end dagsværdien, og hvis

leasingperioden udgør hovedparten af leasingaktivets levetid.

Et aktiv, der er så specificeret, at kun leasingtager kan anvende det, med mindre der foretages betydelige

ændringer, vil være en indikation af, at der er tale om et finansielt leaset aktiv.

Hvis bare en af disse indikationer opfyldt, vil det betyde at det må antages at der er tale om finansiel leasing.

Ud over de ovenstående er der jævnfør IAS 17 yderligere indikationer af, at en leasingaftale anses for at være

finansiel leasing. I de tilfælde hvor eventuelle tab/gevinster, som følge af ændringer i leasingaktivets

dagsværdi, pålægges leasingtager, samt i de tilfælde hvor leasingtager ophæver aftalen, og leasingtager bærer

eventuelt tab, som ophævelsen måtte påføres leasinggiver, må leasingaftalen anses for at være finansiel

leasing

Ud over alle indikationerne må de grundlæggende elementer af leasingaftalen være afgørende for om der er

tale om finansiel leasing.

4.2.3 Operationel leasing

Alle leasing aftaler, hvor indikationerne for finansiel leasing ikke er opfyldt, klassificeres som operationel

leasing.

4.2.4 Klassifikation i leasinggivers finansielle rapportering

Klassifikationen i leasinggivers finansielle rapportering vil som udgangspunkt være tilsvarende leasingtagers

finansielle rapportering. Således vil finansiel leasing i leasingtagers finansielle rapportering som

udgangspunkt også være finansiel leasing i leasinggivers finansielle rapportering. En gennemgang af samme

leasingaftale kan dog medføre, at den klassificeres som en type leasing i leasingtagers finansielle

rapportering, mens det klassificeres som en anden type i leasinggivers, og dermed vil samme aktiv blive

behandlet forskelligt i de to parters finansielle rapporteringer.
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4.2.5 Klassifikation af grunde og bygninger

Som udgangspunkt klassificeres leasing af grunde og bygninger på tilsvarende måde som for øvrige

leasingaftaler. Udgangspunktet er, at grunde har uendelig økonomisk levetid. Jævnfør ovenstående er

overgangen af aktivet efter leasingperioden et udtryk for, at der er tale om finansiel leasing, hvorfor uendelig

levetid må tale for, at leasing af grunde er operationel leasing.

4.2.6 Klassifikation i forbindelse med forlængelse af leasingaftalen.

Når en leasingaftale genforhandles, skal der foretages en ny vurdering af leasingaftalen for at bedømme, om

klassifikationen af leasingaftalen bør ændres som følge af genforhandlingen. Denne revurdering af aftalen

skal kun ske i det omfang, hvor leasingaftalens bestemmelser ændres.

4.3 Regnskabsmæssig behandling – Finansiel leasing

4.3.1 Leasingtager

Ved indregning af et aktiv, der klassificeres som finansiel leasing, indregnes aktivet som et anlægsaktiv og

betalingsforpligtelsen som en gældsforpligtelse. Ligeledes findes der særlige krav til at virksomhederne

oplyser om leasing i anvendt regnskabspraksis og i noterne.

4.3.1.1 Indregning og måling

Indregning af aktivet skal ske som et materielt anlægsaktiv i balancen, dette gælder selvom der reelt er tale

om en brugsret til et aktiv, og der derfor i realiteten er tale om et immaterielt anlægsaktiv, og derfor burde

indregnes som sådan. Alle risici og fordele er overgået til leasingtager, hvorfor leasingstager anses som ejer

aktivet, og bør derfor indregne aktivet som et anlægsaktiv.

Aktivet indregnes til kostpris, og kan opgøres som det totale beløb, som der skal betales for aktivet.

Kostprisen skal opgøres på tidspunktet for aftalens indgåelse, hvilket også er tidspunktet for klassifikationen

af aktivet. Kostprisen udgøres af den laveste værdi af dagsværdien for det leasede aktiv eller nutidsværdien

af minimumsbetalingerne. Endvidere vil omkostninger, som leasingtager har afholdt til indgåelse af

leasingaftalen, indgå i kostprisen, som aktiverede omkostninger. Hvis nutidsværdien af

minimumsbetalingerne er mindre end dagsværdien af aktivet, indregnes aktivet og forpligtelsen som

nutidsværdien af minimumsbetalingerne, og omvendt hvis nutidsværdien er højere end dagsværdien.

Ved beregning af nutidsværdien af minimumsbetalingerne anvendes den interne rente af leasingaftalen, men

i det tilfælde hvor det ikke er muligt at opgøre den interne rente, benyttes leasingtagers alternative lånerente

som diskonteringsrente til at bestemme nutidsværdien.
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Anlægsaktivet afskrives i overensstemmelse med leasingtagers regnskabspraksis for tilsvarende aktiver, som

virksomheden ejer. Aktivet skal dog afskrives fuldt i leasingperioden, hvis det ikke er sandsynligt, at aktivet

overgår til leasingtager efter leasingperiodens udløb, og hvis leasingperioden er kortere end

afskrivningsperioden for lignende aktiver ejet af virksomheden.

Forpligtelsen indregnes til samme værdi som anlægsaktivet, dog vil omkostninger som leasingtager har

afholdt ikke indgå, som de gør for aktivet. Leasinggælden består af de fremtidige leasingydelser som

reduceres i takt med at ydelserne betales. Der skal i forbindelse med betaling af leasingydelserne ske en

opdeling af betalingerne af henholdsvis afdrag og renter, da det kun er rentedelen, som indregnes i

resultatopgørelsen, afdragende reducerer således leasinggælden (det vil sige forpligtelsen i balancen).

4.3.1.2 Oplysningskrav

Præsentation af leasing under passiverne i balancen skal ske som henholdsvis kortfristet og langfristet del af

leasingforpligtelsen. Oplysningen herom skal ske med sammenligningstal for året før jævnfør IAS 1.

Der skal ligeledes foretages en afstemning af minimumsbetalingerne på balancetidspunktet samt en

opgørelse af deres nutidsværdi. Denne afstemning skal opgøres i perioder, således at det kan opgøres hvor

stor en del af leasingforpligtelserne der forfalder inden for 1 år, mellem 1 og 5 år, samt hvor stor en del der

forfalder efter 5 år.

Ud over oplysninger om de økonomiske forhold som leasingaftaler medfører, skal der ligeledes udarbejdes

en generel beskrivelse af væsentlige leasingaftaler. Denne bør som udgangspunkt indeholde en beskrivelse af

grundlaget for opgørelsen af de betingede minimumsbetalinger, vilkår og betingelser for aftalen samt en

beskrivelse af hvilke begrænsninger leasingaftalen indeholder.

Den regnskabsmæssige værdi pr anlægskategori af finansielt leasede anlægsaktiver skal ligeledes oplyses.

Slutteligt skal der udarbejdes en opgørelse, der viser en afstemning mellem de udiskonterede

minimumsleasingbetalinger og nutidsværdien af minimumsleasingbetalingerne.

Endvidere gælder oplysningskrav jævnfør IAS 7 i forhold til tilgodehavender og forpligtelser.

4.3.1.4 Notekrav

De finansielt leasede aktiver skal indgå i noten for selskabets materielle anlægsaktiver, og i forbindelse med

opgørelsen heraf skal det oplyses, hvor stor en del af anlægsaktiverne, der er finansielt leasede.
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4.3.2 Leasinggiver

Finansiel leasing i al væsentlighed defineret ved, at alle fordele og risici for det leasede aktiv er overdraget til

leasingtager, hvorfor leasinggiver ikke skal indregne aktivet i balancen, da aktivet anses for værende solgt.

Der skal i stedet indregnes et leasingtilgodehavende, som svarer til nettoinvesteringen i leasingkontrakten.

De modtagne leasingydelser skal behandles som tilbagebetaling af hovedstolen (leasingtilgodehavendet), det

vil sige som en reduktion i leasingtilgodehavendet samt finansiering heraf. De finansielle indtægter

indregnes i driften, så de følger leasingaftalen, periodisk over hele leasingaftalens periode.

Der er samme oplysningskrav til leasinggiver som for leasingtager, hvorfor der henvises til afsnit 4.3.1.3 for

gennemgang heraf. Oplysningerne skal suppleres med oplysninger om størrelsen af ikke garanterede

restværdier indregnet i nettoinvesteringen41.

Det kan konstateres, at der er symmetri i den regnskabsmæssige behandling af finansiel leasing i henholdsvis

leasingtager og leasinggivers finansielle rapportering.

41 Artikel af Sumit Sudan i INSPI – tidsskrift for revision, økonomi og ledelse, 39. årgang, nr. 4, 2009, side 16.
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4.4 Regnskabsmæssig behandling – Operationel leasing

4.4.1 Leasingtager

4.4.1.1 Indregning og måling

Operationel leasing indregnes omkostningerne i resultatopgørelsen, og der foretages således en periodisering

af leasingomkostninger over leasingperioden. Der tages ikke hensyn til de faktiske betalinger, eller

ændringer i betalingsmønsteret fra år til år.

4.4.1.2 Udskudt skat

Der sker en periodisering af leasingomkostningerne over leasingperioden, hvorfor der ikke vil være forskel

på den skattemæssige og den regnskabsmæssige værdi, og dermed skal der ikke ske nogen hensættelse til

udskudt skat. Tilfælde, hvor betalingsmønsteret og periodiseringen ikke er ens, vil dog betyde, at der opstår

en forskel her i mellem.

4.4.1.3 Oplysningskrav

Der skal også for operationel leasing foretages en opgørelse af de samlede udiskonterede

minimumsleasingydelser på balancetidspunktet. Denne opgørelse skal udarbejdes i perioder, således at det

kan opgøres hvor stor en del af leasingforpligtelserne, der forfalder inden for 1 år, mellem 1 og 5 år, samt

hvor stor en del der forfalder efter 5 år fra balancedagen.

Der skal udarbejdes en opgørelse over de samlede leasingydelser, som er indregnet i resultatopgørelsen.

Slutteligt skal der udarbejdes en generel beskrivelse af betingelserne for leasingaftaler, herunder beskrivelse

af relevante betingelser herunder fornyelsesklausuler mv.

4.4.1.4 Notekrav

I noterne kan leasingtager vælge imellem at oplyse om den samlede forpligtelse eller alternativt at oplyse

betalingen for første år, hvor det endvidere oplyses hvor lang tid aftalen løber over.

Ud over oplysninger vedrørende forpligtelsen skal det oplyses, hvis der er leasing mellem koncernforbundne

selskaber.

Som for finansiel leasing skal de fremtidige minimumsbetalinger opgøres jævnfør IAS 17, og der skal

udarbejdes en generel beskrivelse, som indeholder samme elementer som for de finansielle

leasingforpligtelser.
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IAS 1 finder også anvendelse for de operationelle leasingaftaler, hvorfor der skal angives sammenligningstal

for de opgørelser/afstemninger der er krav om, jævnfør ovenstående.

4.4.2 Leasinggiver

Den operationelle leasing er defineret ved at alle væsentlige fordele og risici ikke overføres til leasingtager,

hvorfor leasinggiver stadig har ejendomsretten over aktivet, og af denne grund skal aktivet indregnes i

leasinggivers balance, og det er således leasinggiver, der har mulighed for at foretage afskrivninger på

aktivet, som det under den finansielle leasing var leasingtagers mulighed.

Leasingbetalingerne fra leasingtager skal indtægtsføres lineært i resultatopgørelsen, det er tilladt at indregne

leasingbetalingerne efter, hvordan aktivet forbruges.

Der er samme oplysningskrav til leasinggiver som for leasingtager, hvorfor der henvises til afsnit 4.4.1.3 for

gennemgang heraf.

Det kan konstateres, at der er symmetri i den regnskabsmæssige behandling af operationel leasing i

henholdsvis leasingtager og leasinggivers finansielle rapportering.
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5. Gennemgang af Exposure draft

5.1 Introduktion til Exposure draftet

Exposure draftet indeholder bemærkninger og synspunkter fra IASB og FASB i perioden efter

offentliggørelsen af discussion paper fra 2008. Overgangen fra discussion paper til exposure draft har givet

anledning til nye spørgsmål og forslag, som er indarbejdet i introduktionen til exposure draftet og således

lagt ud til kommentering hos investorer og interessenter.

IASB og FASB ønsker med en opdateret standard at udviske grænsen imellem operationel og finansiel

leasing, hvilket vil medføre, at operationel leasing, som vi kender det i dag, vil blive regnskabsmæssigt langt

bedre skildret i relation til indregning og måling efter en ny IAS 17. Ændring af standarden er også et udtryk

for et ønske om en større gennemsigtighed og sammenlignelighed samt en letforståelig præsentation i

virksomhedernes finansielle rapporteringer af hensyn til blandt andet investorer og interessenter.

En sådan ændring af IAS 17 vil hovedsagligt berøre virksomheder, som har en væsentlig andel af

operationelle leasingaftaler, som det er tilfældet i transportbranchen. Dette skyldes, at særligt

transportbranchen anvender operationelle leasingaftaler som en væsentlig del af deres drift.

5.2 Baggrund for ændring af IAS 17

Leasing er en vigtig finansieringskilde for en del virksomheder, hvorfor det anses som værende af yderste

vigtighed, at regnskabspraksis og dermed en leasingstandard er medvirkende til at gøre området forståeligt

for både regnskabsaflæggere, interessenter og investorer, hvilket kan sikres igennem en udførlig og forståelig

standard.

5.3 Kritikpunkter vedrørende den eksisterende IAS 17

IAS 17, har som tidligere nævnt, været udsat for kritik for ikke at imødegå de krav og behov, som

regnskabsbrugerne, interessenter og investorer har til den finansielle rapportering. De væsentligste

kritikpunkter er42:

 at, de to leasingtyper behandles regnskabsmæssigt forskelligt, hvilket umiddelbart vanskeliggør

regnskabsbrugers, interessenters samt investors mulighed for at gennemskue den finansielle rapportering.

42 Debatoplæg DP/2009/1, marts 2009, s. 14-15
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 at, som følge af den differentierede regnskabsmæssige behandling af de to leasingtyper behandles, hvad

regnskabsbrugerne anser som, lignende transaktioner uens og det bliver således vanskeligt for

interessenterne at sammenligne.

 at, da operationel leasing ikke fremgår klart af regnskabsaflæggernes finansielle rapporteringer og

således kan anses for værende en ikke oplyst finansieringskilde, kan det være svært for regnskabsbrugere

og øvrige interessenter at opnå en ordentlig forståelse for virksomhedernes leasingaftaler.

 at, det har vist sig vanskeligt at drage et nøjagtigt skel mellem hvad der i praksis er finansiel leasing og

hvad der operationel leasing, hvilket medfører, at der i mange tilfælde bliver foretaget skøn, når en

leasingaftale skal klassificeres.

 at den ret, leasingtager rent faktisk opnår, som følge af aftalen, i de tilfælde hvor der er tale om en

operationel leasingaftale, rent faktisk ikke fremgår af leasingtagers finansielle rapportering.

 at, forskellene mellem den regnskabsmæssige behandling af leasingaftaler og regnskabsmæssig

behandling af lignende aftaler er blevet flere.

5.4 Exposure draftet i hovedtræk

Exposure draftet vil, som tidligere nævnt, medføre markante ændringer af den standard, som vi kender i dag.

Ifølge den nuværende regulering, hvad enten der er tale om IFRS eller US GAAP, er der to former for

klassificering, som det også ovenfor er nævnt. Exposure draftet lægger op til at både leasingtager og

leasinggiver fremover vil skulle anvende en såkaldt "brugsrettighedsmetode" gældende for alle

leasingaftaler, hvad enten de efter den nuværende regulering kan klassificeres som operationelle eller

finansielle. En godkendelse af ovenstående vil medføre, at skellet imellem operationelle og finansielle

leasingaftaler, som regnskabslæser og bruger kender det i dag, vil blive elimineret og transformeret til en

mere opdateret og samlet klassificering. Dette vil betyde, at både leasingtager og leasinggiver vil skulle

foretage indregning af de indgåede aftaler uden skelen til klassifikationer, og at den regnskabsmæssige

behandling af samtlige leasingaftaler fremover ensartes.

Leasingtagere vil som udgangspunkt opleve den største ændring, da leasingaftalen er forbundet med et

materielt anlægsaktiv, herunder især ejendomme og grunde, det vi i dag som oftest klassificerer som en

operationel leasingaftale. De nuværende finansielle leasingaftaler påvirkes ligeledes, da den nye standards

indregnings- og målingsmodel adskiller sig væsentligt fra den nuværende IAS 17, herunder særligt

indregningen i driften.
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Leasinggivere vil opleve en markant ændret standard for den del af reguleringen, der vedrører dem, da der

med exposure draftet indføres to forskellige metoder, som er afhængige af leasinggivers risikoprofil i relation

til den enkelte leasingaftale.

I de følgende afsnit vil der bliver gjort rede for de væsentligste ændringer.

5.5 Leasingtager

Leasingtager vil blev stillet overfor markant ændrede indregningskrav sammenlignet med den tidligere IAS

17, og vil opleve effekten af en ny IAS 17, såfremt en væsentlig andel af leasingaftalerne er operationelle, da

de til forskel fra tidligere, skal indregnes på lige fod med finansielle leasingaftaler.

De tidligere finansielle leasingaftaler bliver også påvirket af en ny IAS 17, om end i et noget mindre omfang,

hvilket skyldes nye indregningsmetoder for aktiver og passiver.

Leasingtager vil jævnfør exposure draftet, og til forskel fra tidligere, skulle indregne et aktiv, som

repræsenterer leasingtagers brugsrettighed til det i aftalen underliggende aktiv. Herudover vil leasingtager

endvidere skulle indregne en forpligtelse til at modsvare det indregnede aktiv, som repræsenterer den

leasingforpligtelsen, som leasingtager afregner til leasinggiver.

5.5.1 Leasingtagers indregning, måling og præsentation

5.5.1.1 Indregning

Leasingtager skal jævnfør exposure draftet opdele leasingaftalen i henholdsvis indledende og løbende

måling.

Ifølge exposure draftet skal leasingtager indregne hhv. brugsrettigheden (aktivet), samt leasingydelserne

(forpligtelsen) fra og med dagen for aftalens indgåelse. De elementer leasingtager således skal indregne

udgøres af:

 Renteudgifter vedrørende leasingydelsen

 Amortisering af brugsrettigheden

 Revurdering af gevinst og tab (jævnfør IAS 38), såfremt der foretages revurdering af brugsrettigheden

 Enhver ændring i den forpligtelse leasingtager har til at betale leasingydelse til leasinggiver, herunder

ændringer i relation til selve leasingydelsen samt restværdigarantier

 Enhver nedskrivning relateret til brugsrettigheden
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5.5.1.2 Måling

5.5.1.2.1 Indledende måling

Ved påbegyndelse af leasingaftalen skal leasingtager foretage en beregning af nutidsværdi af forpligtelsen

bestående af leasingydelser, som afregnes til leasinggiver. Leasingtager skal endvidere beregne

nutidsværdien af brugsrettigheden til det underliggende aktiv.

Leasingperioden fastsættes på baggrund af den sandsynlige forekomst for hver enkelt sandsynlige periode,

herunder er det centralt at inddrage den mulige effekt af enhver mulighed for forlængelse eller opsigelse.

Leasingtager skal endvidere beregne nutidsværdien af samtlige leasingydelser, der betales til leasinggiver i

leasingperioden, hvilket sker på baggrund af følgende faktorer:

 Estimeret skyldig leje-/leasingforpligtelse

 Estimeret forpligtelse til leasinggiver i forbindelse med restværdigaranti

 Estimeret forventede betalinger til leasinggiver ved misligholdelse af aftalen

5.5.1.2.2 Løbende måling

Den løbende måling består af beregning af henholdsvis betalingsforpligtelsen til leasinggiver samt

brugsrettigheden til det underliggende aktiv, som begge beregnes til amortiseret kostpris.

Leasingforpligtelsen skal desuden beregnes ved udover amortiseret kostpris også at anvende den effektive

rentes metode.

5.5.1.2.2.1 Revurdering af forpligtelse

Såfremt der identificeres eller observeres indikationer på en væsentlig ændring i leasingforpligtelsen,

herunder leasingydelsen, sammenlignet med tidligere regnskabsår, skal leasingtager foretage revurdering af

den pågældende forpligtelse.

I den forbindelse foretages der en revurdering af længden af leasingaftalen, jævnfør aftalens betingelser samt

en tilpasning af den aktiverede brugsrettighed der er knyttet til det underliggende aktiv. Dette sker for, at

ændringen i leasingaftalens betingelser, såsom periodens længde og lignende, afspejles i både

brugsrettigheden til det underliggende aktiv såvel som den forpligtelse, som virksomheden har til at betale

leasingydelser til leasinggiver.

Leasingtager foretager en revurdering af de forventede leje-/leasingforpligtelser, eventuelle

misligholdelsesomkostninger samt eventuelle restværdigarantier. Denne revurdering af diverse forpligtelser
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jævnfør leasingaftalen foretages som følge af standardens krav om, at alle forpligtelser skal tilpasses den

aktuelle aftale og de aktuelle betingelser.

I forbindelse med leasingtagers løbende måling er det centralt, at leasingtager sondrer imellem (a) ændringer

relateret til indeværende eller tidligere regnskabsår i forhold til (b) ændringer relateret til fremtidige perioder.

Dette skyldes, at indregning og måling af disse, er forskellige, hvilket medfører at (a) indregnes direkte i

driften og (b) indregnes som en regulering af brugsrettigheden til det underliggende aktiv.

Leasingtager skal ligeledes foretage indregning af alle ændringer i leasingforpligtelsen direkte i driften, for

så vidt der er tale om, at leje-/leasingomkostningen er baseret på minimumsrenten og at leasingforpligtelsen

(ydelsen) således i forbindelse med beregning af nutidsværdien tilbagediskonteres med denne

minimumsrente.

5.5.1.2.2.2 Amortisering af brugsrettigheden

Såfremt leasingtager anvender amortiseret kostpris til måling af brugsrettigheden til det underliggende aktiv,

skal aktivet som udgangspunkt amortiseres lineært i den periode, hvor leasingaftalen løber. alternativt, og

såfremt denne periode er kortere, amortiseres aktivet over dets levetid.

Amortisering samt valg af metode reguleres af reglerne i IAS 38.

5.5.1.2.2.3 Revurdering af brugsrettigheden

Leasingtager har lov til at måle brugsrettigheden til det underliggende aktiv til dagsværdi fratrukket

amortisering og nedskrivning på betingelse af, at alle virksomhedens egne ejede anlægsaktiver, ligeledes

måles til dagsværdi. Som udgangspunkt skal leasingtager behandle alle poster i samme gruppe ensartet, så

uanset hvilken indregningsmetode der vælges, skal denne være konsekvent for eksempel den samlede gruppe

af materielle anlægsaktiver.

Indregning af eventuelle tab eller gevinster skal indregnes i overensstemmelse med reglerne i IAS 38.

5.5.1.2.2.4 Nedskrivningsbehov

Leasingtager skal for hver regnskabsperiode og i forbindelse med balancedagen fastsætte hvorvidt

brugsrettigheden er forringet og skal i den forbindelse indregne enhver nedskrivning af det forringede aktiv

som tab som følge af nedskrivninger i overensstemmelse med IAS 36.
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5.5.1.3 Præsentation

Leasingtager skal i sin finansielle rapportering præsentere leasingydelsen som en forpligtelse og

brugsrettigheden til det underliggende aktiv som et aktiv.

Klassifikationen af regnskabsposterne defineres på baggrund af den regnskabspost, som hhv. forpligtelse og

aktiv normalt ville defineres som. Dvs. at et underliggende aktiv bestående af et materielt anlægsaktiv i form

af fx lokaler eller maskiner i den finansielle rapportering naturligvis vil indgå særskilt under materielle

anlægsaktiver.

Ligeledes vil forpligtelsen skulle præsenteres i den finansielle rapportering svarende til lignende

forpligtelser, dog på en separat linje.

5.6 Leasinggiver

Leasinggiver vil, jævnfør exposure draft, skulle indregne et aktiv, repræsenterende retten til at modtage

leasingydelser fra leasingtager. Afhængigt af leasinggivers valg af indregningsmetode og risiko, som vil

blive beskrevet nærmere nedenfor, vil leasinggivers finansielle rapportering blive påvirket

Valg af indregningsmetode er den væsentligste ændring, som leasinggiver vil blive stillet overfor i

forbindelse med en ny IAS 17, nemlig valget imellem anvendelse af Performance Obligation og

Derecognition.

Valget vil være afhængigt af den risiko, der er forbundet med den pågældende leasingaftales underliggende

aktiv, og hvorvidt denne risiko i aftaleperioden vil overgå til leasingtager eller fortsat vil være leasinggivers.

Dette vil have en afgørende betydning for indregning af leasingaftalens elementer i leasinggivers regnskab.

5.6.1 Leasinggivers indregning, måling og præsentation

5.6.1.1 Performance obligation approach

Såfremt leasinggiver, også efter indgåelse af leasingaftalen med leasingtager, afdækker og er udsat for

væsentlige risici samt fordele tilknyttet det i leasingaftalens underliggende aktiv vil leasinggiver fortsat

skulle indregne det underliggende aktiv i sit regnskab og modsatrettet indregne rettigheden til at modtage

leasingydelse samt en leasingforpligtelse.

5.6.1.1.1 Indregning

Ved leasingaftalens ikrafttrædelse skal leasinggiver indregne en ret til at modtage leasingydelser fra

leasingtager samt en forpligtelse. Det er yderst vigtigt, at leasinggiver fortsat indregner det underliggende
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aktiv, hvilket skyldes, at leasinggiver ved valg af denne metode fortsat har risikoen for det underliggende

aktiv, som er indeholdt i leasingaftalen.

5.6.1.1.2 Måling

5.6.1.1.2.1 Indledende måling

Ved aftalens indgåelse skal leasinggiver registrere retten til at modtage leasingydelse, der måles som

nutidsværdien af de leasingydelser leasinggiver pålægger leasingtager. Til brug for beregningen af

nutidsværdien anvendes den sats som leasinggiver opkræver leasingtager samt alle direkte omkostninger

vedrørende indgåelsen af aftalen, som leasinggiver har pådraget sig.

Leasinggiver skal endvidere måle leasingforpligtelsen, som skal svare til leasinggivers ret til at modtage

leasingydelser fra leasingtager.

5.6.1.1.2.2 Løbende måling

Fra og med leasingaftalens ikrafttrædelse skal leasinggiver foretage måling af retten til at modtage

leasingydelser fra leasingtager, hvilket skal ske til amortiseret kostpris og med anvendelse af den effektive

rentes metode.

Den resterende leasingforpligtelse fastsættes på baggrund af leasingtagers brug af det underliggende aktiv,

hvilket skal kunne fastsættes pålideligt. Leasingtagers brug af det underliggende aktiv kan opgøres på

baggrund af både input og output, for eksempel antal producerede varer eller antal af maskintimer.

Såfremt det ikke er muligt for leasinggiver at måle den resterende leasingforpligtelse pålideligt på baggrund

af ovennævnte, skal leasinggiver i stedet anvende en lineær afskrivningsmetode.

Som led i den løbende måling skal leasinggiver foretage revurdering af retten til at modtage leasingydelser

samt foretage nedskrivningstest på leasingforpligtelsen. I begge tilfælde skal der foretages revurdering /

nedskrivning, såfremt der observeres indikationer på behov for henholdsvis revurdering eller nedskrivning.

Ved revurdering af aktivet skal der forelægge indikationer på eller omstændigheder, der medfører en

væsentlig ændring i leasinggivers ret til at modtage leasingydelser. Der skal i samme forbindelse også

foretages en revurdering af leasingaftalens løbetid og leasingforpligtelse samt revurdering af det forventede

beløb der relaterer sig til eventuelle variable leasingydelser samt den forventede ydelse ved en eventuel

restværdigaranti. Det er centralt, at disse forventede betalinger eller ydelser kan opgøres pålideligt, herunder

ligeledes eventuelle ydelser grundet brud eller misligholdelse af aftalen.
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Leasinggiver er pålagt årligt på balancedagen at foretage nedskrivningstest i overensstemmelse med IAS 39

af retten til at modtage leasingydelser fra leasingtager.

5.6.1.1.3 Præsentation

Leasinggiver skal i forbindelse med udarbejdelse af sin finansielle rapportering præsentere sine

leasingforpligtelser og leasingaktiver i overensstemmelse med exposure draftet.

Dette medfører, at leasingtager som udgangspunkt skal sørge for at følgende indgår i den finansielle

rapportering:

a Det underliggende aktiv

b Retten til at modtage leasingydelser fra leasingtager

c Leasingforpligtelsen, og

d endelig vises a-c som en samlet nettosum, dvs. enten en nettoforpligtelse eller et nettoaktiv

De ovenfor nævnte punkter skal naturligvis indregnes under de respektive regnskabsposter i den finansielle

rapportering.

5.6.1.2 Derecognition approach

I det tilfælde af at leasinggiver, efter aftalens indgåelse, ikke længere afdækker væsentlige risici samt fordele

tilknyttet det i leasingaftalens underliggende aktiv, vil leasinggiver skulle anvende en indregningsmetode

delvist svarende til den nuværende indregning af finansielle leasingaftaler. Den svarer på mange måder til de

almene indregningsregler for omsætning.

Ved valg af derecognition metoden vil leasinggiver opfylde leasingforpligtelsen ved at overdrage

brugsrettigheden til leasingtager på dagen for aftalens start. Indregningen af leasingydelser repræsenterer

salget/overdragelsen af brugsrettigheden til det underliggende aktiv.

5.6.1.2.1 Indregning

Ved leasingaftalens påbegyndelse skal leasingtager indregne en ret til at modtage leasingydelser fra

leasingtager. Som følge af overdragelsen af det underliggende aktiv til leasingtager, skal leasinggiver

udelukkende indregne den andel af det underliggende aktiv, som ikke vedrører leasingtagers brugsrettighed

til det underliggende aktiv jævnfør den indgåede leasingaftale. Den resterende andel af det underliggende

aktiv, som fortsat skal indregnes af leasinggiver, det vil sige den del af det underliggende aktiv, som

leasinggiver fortsat besidder retten til, skal reklassificeres som et residual aktiv i leasinggivers regnskab.



5.6.1.2.2 Måling

5.6.1.2.2.1 Indledende måling

Leasinggiver skal som udgangspunkt indregne (a) en ret til at modtage leasingydelser fra leasingtager samt

(b) et residualaktiv.

a Rettigheden indregnes som nutidsværdien af leasingydelserne inklusiv alle direkte omkostninger der

foranlediges af leasinggiver.

Ved beregningen af nutidsværdien tilbagediskonteres med den sats leasinggiver pålægger leasingtager.

Nutidsværdien af leasingydelserne beregnes endvidere på baggrund af de betingelser, der indgår i

leasingaftalen, hvilket blandt andet medfører, at der skal beregnes estimater for henholdsvis de betingede

leasingydelser, tilgodehavender som følge af restvær

af misligholdelse af aftalen, men dog kun såfremt disse kan beregnes og måles pålideligt.

b Residualaktivet indregnes som den del af det underliggende aktiv leasinggiver fortsat besidder

rettigheden til og

Ved beregningen af det residualaktiv, som leasinggiver skal indregne, er det centralt, at der foretages en

sondring imellem den del af det underliggende aktiv inklusiv brugsret, som er overdraget til leasingtager,

og den andel, som leasinggiver fortsat har retten til. Det er således udelukkende den andel af det

underliggende aktiv som leasinggiver bibeholder retten til, at leasinggiver skal indregne.

5.6.1.2.2.2 Løbende måling

Leasinggiver, skal efter ikrafttrædelse af leasingaftale

leasingtager, hvilket indregnes til amortiseret kostpris ved anvendelse af den effektive rentes metode.

Leasinggiver skal endvidere foretage (a) en revurdering af retten til at modtage leasingydelser fra

leasingtager samt (b) en nedskrivningstest af henholdsvis retten til at modtage leasingydelser og

residualaktivet.
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Leasinggiver skal som udgangspunkt indregne (a) en ret til at modtage leasingydelser fra leasingtager samt

Rettigheden indregnes som nutidsværdien af leasingydelserne inklusiv alle direkte omkostninger der

foranlediges af leasinggiver.

Ved beregningen af nutidsværdien tilbagediskonteres med den sats leasinggiver pålægger leasingtager.

Nutidsværdien af leasingydelserne beregnes endvidere på baggrund af de betingelser, der indgår i

leasingaftalen, hvilket blandt andet medfører, at der skal beregnes estimater for henholdsvis de betingede

leasingydelser, tilgodehavender som følge af restværdigarantier samt de forventede betalinger som følge

af misligholdelse af aftalen, men dog kun såfremt disse kan beregnes og måles pålideligt.

Residualaktivet indregnes som den del af det underliggende aktiv leasinggiver fortsat besidder

rettigheden til og til bogført værdi.

Ved beregningen af det residualaktiv, som leasinggiver skal indregne, er det centralt, at der foretages en

sondring imellem den del af det underliggende aktiv inklusiv brugsret, som er overdraget til leasingtager,

inggiver fortsat har retten til. Det er således udelukkende den andel af det

underliggende aktiv som leasinggiver bibeholder retten til, at leasinggiver skal indregne.

Leasinggiver, skal efter ikrafttrædelse af leasingaftalen, indregne en ret til at modtage leasingydelser fra

leasingtager, hvilket indregnes til amortiseret kostpris ved anvendelse af den effektive rentes metode.

Leasinggiver skal endvidere foretage (a) en revurdering af retten til at modtage leasingydelser fra

leasingtager samt (b) en nedskrivningstest af henholdsvis retten til at modtage leasingydelser og
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Leasinggiver skal som udgangspunkt indregne (a) en ret til at modtage leasingydelser fra leasingtager samt

Rettigheden indregnes som nutidsværdien af leasingydelserne inklusiv alle direkte omkostninger der

foranlediges af leasinggiver.

Ved beregningen af nutidsværdien tilbagediskonteres med den sats leasinggiver pålægger leasingtager.

Nutidsværdien af leasingydelserne beregnes endvidere på baggrund af de betingelser, der indgår i

leasingaftalen, hvilket blandt andet medfører, at der skal beregnes estimater for henholdsvis de betingede

digarantier samt de forventede betalinger som følge

af misligholdelse af aftalen, men dog kun såfremt disse kan beregnes og måles pålideligt.

Residualaktivet indregnes som den del af det underliggende aktiv leasinggiver fortsat besidder

til bogført værdi.

Ved beregningen af det residualaktiv, som leasinggiver skal indregne, er det centralt, at der foretages en

sondring imellem den del af det underliggende aktiv inklusiv brugsret, som er overdraget til leasingtager,

inggiver fortsat har retten til. Det er således udelukkende den andel af det

underliggende aktiv som leasinggiver bibeholder retten til, at leasinggiver skal indregne.

n, indregne en ret til at modtage leasingydelser fra

leasingtager, hvilket indregnes til amortiseret kostpris ved anvendelse af den effektive rentes metode.

Leasinggiver skal endvidere foretage (a) en revurdering af retten til at modtage leasingydelser fra

leasingtager samt (b) en nedskrivningstest af henholdsvis retten til at modtage leasingydelser og
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a Leasinggiver skal foretage en revurdering af den bogførte værdi af rettigheden til at modtage

leasingydelser, såfremt der foreligger indikationer eller faktiske omstændigheder for, at der er sket

ændringer i den bogførte værdi sammenlignet med det foregående regnskabsår.

Såfremt der foreligger sådanne indikationer eller faktiske omstændigheder skal leasinggiver foretage

revurdering af den periode, over hvilken, der er indgået leasingaftale. En ændring hertil vil skulle

fordeles imellem den del af retten til det underliggende aktiv, som er overgået til leasingtager og den

andel leasinggiver fortsat besidder.

Leasinggiver skal endvidere foretage en revurdering af de eventuelle betalinger/ydelser, som

leasinggiver vil modtage i form af både betingede ydelser jævnfør aftalen samt ved eventuel

misligholdelse af aftalen. Enhver ændring i relation til leasingydelser fra leasingtager skal indregnes

direkte i driften.

b Årligt på balancedagen, er leasinggiver pålagt at foretage nedskrivningstest af retten til at modtage

leasingydelser fra leasingtager i henhold til IAS 39. Leasinggiver skal endvidere årligt på balancedagen

foretage nedskrivningstest på residualaktivet, som udgøres af den del af det underliggende aktiv, som

leasinggiver fortsat besidder retten til. Dette skal være i overensstemmelse med IAS 36.

5.6.1.2.3 Præsentation

Leasinggiver skal i forbindelse med udarbejdelse af sin finansielle rapportering præsentere sine

leasingforpligtelser og leasingaktiver i overensstemmelse med den nye IAS 17.

Dette medfører, at leasingtager som udgangspunkt skal sørge for at følgende indgår i den finansielle

rapportering:

a Retten til at modtage leasingydelser fra leasingtager

b Residualaktiver

De ovenfor nævnte punkter skal indregnes under de respektive regnskabsposter i den finansielle

rapportering.

5.7 Kortfristede leasingaftaler
Til forskel fra de leasingaftaler, der strækker sig over flere regnskabsår, og som er behandlet ovenfor, er der

noget mere valgfrihed, når der er tale om leasingaftaler, der maksimalt strækker sig over 12 måneder.
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Leasingtager kan vælge at foretage indregning og måling af forpligtelsen til at betale leasingydelser til

leasinggiver samt brugsrettigheden. Der vil i sådanne tilfælde ikke ske tilbagediskontering til nutidsværdi, og

det er således den faktiske værdi af henholdsvis forpligtelsen samt aktivet, der indregnes. Såfremt

leasingtager vælger at foretage indregning, skal leasingydelserne til leasinggiver indregnes direkte i driften

og fordeles over den periode, som leasingperioden er indgået for.

Leasinggiver kan vælge at indregne leasingaftalen, men der er, som i leasingtagers tilfælde, ikke noget krav

herom. Såfremt leasinggiver vælger ikke at indregne den med leasingtager indgåede leasingaftale, vil det

underliggende aktiv, fortsat være leasinggivers, hvorfor leasinggiver således skal fortsætte med at indregne

aktivet i overensstemmelse med de gældende regnskabsstandarder.

5.9 Noter

Ved noteoplysninger for virksomhedens leasingaftaler skal virksomheden oplyse følgende:

 leasingaftalens art

 herunder en generel beskrivelse af den enkelte aftale

 hvorledes betingelserne for de i aftalen betingede leasingydelser er fastsat

 eksistensen af samt aftalebetingelser, herunder fornyelse og opsigelse

 eksistensen af samt de væsentligste vilkår omhandlende leasingtagers mulighed for at købe det

underliggende aktiv

 information vedrørende antagelser og vurderinger i relation til amortiseringsmetoder samt ændringer

hertil

 eksistensen og betingelser vedrørende restværdigarantier

 direkte omkostninger som er påløbet under rapporteringsperioden og som samtidig medgår i

målingen af brugsrettigheden og/eller retten til at modtage leasingydelser fra leasingtager

 restriktioner som følger af indgåede leasingaftaler, især restriktioner der vedrører udbytter, yderligere

gæld samt leasing

 information vedrørende de væsentligste vilkår/betingelser i alle leasingaftaler der endnu ikke er trådt i

kraft, dog kun såfremt sådanne aftaler fremover vil være medvirkende til at skabe væsentlige rettigheder

eller forpligtelser for virksomheden

Herudover skal virksomheden oplyse vilkår og betingelser for alle aftaler om subleasing samt kortfristede

leasingaftaler.



Kandidatafhandling 2011

Leasing - Ændring af IAS 17 som følge af konvergensprojektet

Marie Endersen & Rikke Normann Hansen

Page 57 of 151

Som det også er tilfældet ved den øvrige regnskabsmæssige behandling af leasingaftaler, er der også i

forbindelse med noteoplysningerne særskilte krav til hhv. leasingtager og leasinggiver.

5.9.1 Leasinggiver

Leasinggiver skal, som tidligere nævnt, vælge mellem to tilgange til den regnskabsmæssige behandling af

leasingaftaler, henholdsvis performance obligation approach og derecognition approach.

Valg af tilgang skal beskrives under leasinggivers noteoplysninger, herunder skal der udarbejdes en

beskrivelse af leasinggivers risikoprofil for den enkelte leasingaftale og det underliggende aktiv, samt

hvilken betydning dette har for leasinggivers valg af tilgang.

5.10 Uafklarede punkter i ny IAS 17

Konvergensprojektet er underlagt en fortsat igangværende proces, og som følge heraf er der fortsat

uafklarede punkter og den regulering og de bestemmelser der lægges op til i exposure draftet er fortsat til

diskussion43.

IASB og FASB har opdelt exposure draftet i hovedemner og underliggende formuleret spørgsmål til brug for

kommenteringen, men det er dog muligt at kommentere på selve exposure draftet og ikke kun de til formålet

formulerede spørgsmål.

Hovedemnerne udgøres i det væsentligste af:

a Regnskabsmodellen

b Definitionen af en leasingaftale

c Scope/omfang

d Måling/værdiansættelse

e Sale and leaseback

f Præsentation

g Noteoplysninger

h Overgangen fra gammel til ny standard

i Værdi og omkostninger

43 Comment letters for udvalgte virksomheder der responderer på kritikpunkterne er indsat som bilag 4-6.
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Indholdet af de enkelte punkter er opridset nedenfor.

Ad a) Regnskabsmodellen

Den nye regnskabsmodel lægger op til, at leasingtager indregner både et aktiv og en forpligtelse, og at

leasinggiver modsat indregner enten efter performance obligation approach eller derecognition approach

afhængigt af den efterfølgende risikoprofil.

Der er oplægget til den nye regnskabsmodel fortsat ikke taget endelig beslutning omkring tilgangen til

henholdsvis leasingtagers og leasinggivers indregning af aktiver og forpligtelser, hvorfor dette således er et

punkt der i forbindelse med exposure draftet, der er lagt ud til interessenterne at kommentere.

Der lægges op til, at leasingtager og leasinggiver ved korte leasingaftaler, det vil sige, at leasingperioden

maksimalt udgør 12 måneder, kan vælge at indregne.

Der er ikke taget en endelig beslutning om, hvorvidt korte leasingaftaler regnskabsmæssigt skal behandles

som ovenfor nævnt, og det er således lagt ud til de enkelte interessenter at kommentere herpå inden, at IASB

og FASB beslutter sig for den endelige regnskabsmæssige behandling heraf.

Ad b) Definitionen af en leasingaftale

Eftersom de hidtidige definitioner på leasingaftaler udviskes med den nye IAS 17, skal der udarbejdes en ny

samlet definition. Den foreløbige definition er som følger: "a lease is a contract in which the right to use a

specified asset og assets is conveyed, for a period of time, in exchange for consideration"44. Det vil sige, at

en leasingaftale, ifølge det foreliggende exposure draft, defineres som en kontrakt, hvor retten til et eller flere

aktiver overføres for en bestemt periode mod vederlag.

Definitionen er ikke endelig og det er lagt ud til de enkelte interessenter at kommentere på, hvorvidt

definitionen er rummelig og dækkende. Interessenter skal ligeledes vurdere, hvorvidt retningslinjerne for

sondringen imellem leasing og køb og salg er skarp nok.

44 Definition jævnfør IASB og FASB - exposure draft as of August 2010, s. 10.
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Ad c) Scope/omfang

Exposure draftet lægger op til at den nye IAS 17 fremover skal regulere alle leasingaftaler, dog med enkelte

undtagelser45. Der er fortsat usikkerhed omkring visse aftaler, herunder aftaler indeholdende både leasing- og

servicekomponenter. Problematikken er, at IASB og FASB ikke er enige omkring metoden og derfor på

nuværende tidspunkt har udarbejdet hver deres forslag.

FASB ønsker, at leasingtager og leasinggiver anvender samme grundlag, det vil sige, at den nye IAS 17 skal

regulere disse særlige aftaler. IASB er enig i dette forslag for så vidt angår leasingtager, men de ønsker, at

reguleringsgrundlaget for leasinggiver skal være afhængigt af den valgte metode, således at valg af

performance obligation approach medfører, at leasingaftaler med servicekomponenter udelukkende reguleres

af den nye IAS 17,hvorimod valg af derecognition approach medfører, at den nye IAS 17 regulerer aftalens

leasingkomponenter og "Revenue from contracts with Customers" regulerer aftalens servicekomponenter.

Som følge af meningsforskellene er også dette punkt lagt ud til interessenterne at kommentere på, således at

IASB og FASB på baggrund heraf kan tage en endelig beslutning.

Endelig eksisterer der fortsat tvivl om hvorvidt den nye IAS 17 bør regulere aftalen, når der ved kontraktens

udløb, sker et salg/køb, eller hvorvidt dette bør reguleres af anden relevant IFRS-standard.

Ad d) Måling/værdiansættelse

Som følge af, at der i den nye IAS 17 skal foretages indregning af alle leasingkontrakter, er det nødvendigt at

få defineret, hvorledes leasingtager og leasinggiver indregner for en tilstrækkelig lang periode.

Exposure draftet lægger op til, at den indregning, som parterne skal foretage, skal baseres på den længst

mulige periode, det vil sige på den periode, der er mere sandsynlig end de øvrige.

Herudover foreslås det, at der i den løbende indregning og måling, såfremt der er tale om valide data, tages

hensyn til eventuelle variable leasingydelser samt forventede ydelser i relation til

misligholdelsesomkosninger og restværdigarantier. Endvidere skal indregning og måling afspejle enhver

faktisk ændring eller begivenhed, der måtte have indflydelse på beregningen af leasingydelsen.

45 Immaterielle anlægsaktiver, biologiske aktiver, udvinding af mineraler, olie, naturgas og lignende ressourcer.
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Det er i den forbindelse lagt ud til interessenterne at tage stilling til samt kommentere på dette forslag til

regnskabsmæssig behandling, herunder hvorvidt fastsættelsen af leasingperioden bør være den længst mulige

og mest sandsynlige periode, hvorvidt eventuelle variable leasingydelser og misligholdelsesomkosninger bør

indgå i det beløb der indregnes og måles og endeligt hvorvidt der bør foretages revurdering af aktiv og

forpligtelser når omstændighederne kræver dette.

Ad e) Sale and leaseback

I relation til sale and leaseback lægges der op til ændringer og definitionen på en sådan transaktion. Den

regnskabsmæssige behandling under exposure draftet vil kun være aktuelt, såfremt overførslen af det

underliggende aktiv opfylder kriterierne for køb og salg, som de er beskrevet i retningslinjerne for IAS 17,

noget som ligeledes er forelagt interessenterne.

Ad f) Præsentation

Exposure draftet foreslår, at både leasingtager og leasinggiver i deres respektive finansielle rapporteringer

præsenterer aktiver og forpligtelser under IAS 17 separat i forhold til øvrige lignende regnskabsposter,

således at det klart fremgår, hvad der er reelt ejet af enheden, og hvad der relaterer sig til leasingaftaler

indgået af enheden.

Denne opdeling af regnskabsposter er endnu ikke endeligt fastlagt, da IASB og FASB ønsker input fra

interessenterne.

Ad g) Noteoplysninger

Som det er tilfældet med præsentationen i leasingtagers og leasinggivers finansielle rapporteringer, ønsker

IASB og FASB input fra interessenterne i relation til præsentation og indhold af enhedernes regnskabsnoter.

Der skal være en klar sondring imellem leasing og de øvrige regnskabsposter, som der lægges op til i drift og

balance eller bør dette gøres på en anden måde.

Ad h) Overgang fra gammel til ny standard

Exposure draftet lægger op til, at både leasingtager og leasinggiver fremover skal indregne og måle alle

udestående leasingaftaler fra og med ikrafttrædelsen af en ny IAS 17, hvilket vil kræve at leasingtagere og

leasinggivere tager stilling til aktuelle allerede indgåede leasingaftaler.

Der er endnu ikke taget en endelig beslutning herom.
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Ad i) Fordele og ulemper / Værdi og omkostninger

IASB og FASB har udarbejdet en vurdering af værdien af exposure draftet kontra de omkostninger, der

følger med, når den regnskabsmæssige behandling af leasingaftaler ændres.

Som udgangspunkt forventes det, at de omkostninger, der opstår som følge af, at leasingtagere og

leasinggivere skal ændre den regnskabsmæssige behandling, vil blive fuldt opvejet af de økonomiske fordele.

Disse økonomiske fordele forventes at opnås som led i at leasingaftaler fremover indregnes og måles

ensartet, hvilket ligeledes er lagt ud til diskussion blandt interessenterne.
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Del 3 – Analyse

1 Analyse af ændring af IAS 17 – sammenligning af ny og eksisterende

standard
Exposure draftet vil som udgangspunkt medføre en væsentlig ændring i de indregnings- og måleprincipper

som vi kender fra den nuværende IAS 17.

Disse ændringer berører både leasingtager og leasinggiver samt en ændring i forhold til de nuværende

klassifikationer af operationel og finansiel leasing.

Problemstillinger i den
nuværende IAS 17

Status på eksisterende problemstillinger
i exposure draft

Problemstillinger i
exposure draft

1

De to leasingtyper behandles
regnskabsmæssigt forskelligt,
hvilket umiddelbart
vanskeliggør regnskabsbrugers,
interessenters samt investors
mulighed for at gennemskue
den finansielle rapportering.

De foreslåede ændringer i IAS 17 lægger
op til, at differentieringen imellem
finansiel og operationel leasing udviskes,
hvorfor alle leasingaftaler fremover
indregnes i drift og balance.

Til trods for udfasningen
af sondringen imellem
finansiel og operationel
leasing synes indregning
af leasingaftaler fortsat
ikke let tilgængeligt, især
i relation til leasinggiver.

2

Som følge af den
differentierede
regnskabsmæssige behandling
af de to leasingtyper behandles,
hvad regnskabsbrugerne anser
som, lignende transaktioner
uens og det bliver således
vanskeligt for interessenterne at
sammenligne.

Som det er nævnt i punkt 1, så forsvinder
sondringen imellem operationel og
finansiel leasing, hvorfor alle
leasingaftaler fremover vil blive indregnet
i drift og balance. Dette bør som
udgangspunkt medføre en større
sammenlignelighed på tværs af
virksomheder og brancher, når der drejer
sig om leasing.

Overordnet lægges op til
ensartet behandling af
leasing, dog kun så vidt
der ikke er tale om en
sammenholdelse af
leasingtagers og
leasinggivers regnskaber.
Dette skyldes, at det som
udgangspunkt ikke synes
muligt, som følge af
individuelle vurdering af
aftalevilkår samt
differentierede
indregnings- og
præsentationsmetoder alt
efter om der analyseres
på leasingtager eller
leasinggiver.
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3

Idet operationel leasing ikke
fremgår klart af
regnskabsaflæggernes
finansielle rapportering og
således kan anses for værende
en ikke-oplyst
finansieringskilde, kan det være
svært for regnskabsbrugere og
øvrige interessenter at opnå en
ordentlig forståelse for
virksomhedernes leasingaftaler.

Med en fremtidig indregning af også
operationelle leasingaftaler vil
virksomhedernes interessenter alt andet
lige opnå en større indsigt i
leasingaftalernes økonomiske
konsekvenser for regnskabet. Dette
skyldes blandt andet, at den fremtidige
indregning skal ske på baggrund af
aftalevilkårene i den enkelte leasingaftale,
og at der således indregnes aktiver og
forpligtelser beregnet på baggrund af den
enkelte leasingaftale.

Idet sondringen imellem
finansiel og operationel
leasing med de
foreslåede ændringer
udviskes forventes det, at
det fremover bliver
lettere for de enkelte
interessenter at opnå en
forståelse for selskabet
finansielle status. Der
kan dog opstå problemer
i relation til, at
leasinggiver og
leasingtager foretager
individuelle vurderinger
og regnskabsmæssige
skøn, og at den samme
aftale således kan
indregnes forskelligt, alt
efter hvilken parts
finansielle rapportering
der analyseres.

4

Det har vist sig vanskeligt at
drage et nøjagtigt skel imellem
hvad der i praksis klassificeres
som henholdsvis finansiel og
operationel leasing, hvilket
medfører at der i mange
tilfælde bliver foretaget skøn
når en leasingaftale skal
klassificeres.

Som udgangspunkt reduceres risikoen ved
regnskabsmæssige skøn, da sondringen
imellem finansiel og operationel leasing
forsvinder og at alle leasingaftaler
klassificeres ensartet hvad angår
indregning, måling og præsentation.

De foreslåede ændringer
i IAS 17 vil fortsat
indeholde regulering
vedrørende
regnskabsmæssige skøn
og vurderinger af fx
aktiver. Der er dog ikke
tale om en ensartet
skønsvurdering for både
leasingtager og
leasinggiver.

5

Den ret leasingtager rent faktisk
opnår som følge af aftalen, i de
tilfælde hvor der er tale om en
operationel leasingaftale,
fremgår reelt ikke af
leasingtagers finansielle
rapportering.

Idet alle leasingaftaler fremover ønskes
indregnet ensartet, vil alle underliggende
aktiver i de respektive leasingaftaler
ligeledes blive indregnet i
virksomhedernes finansielle rapportering.

Der er risiko for, at der
kan opstå forskelle ved
indregning af aktiv, da
leasingtager og
leasinggiver foretager
individuelle skøn ved
blandt andet indregning.

Tabel 3.1: Eksisterende problemstillinger i relation til exposure draftet, Kilde: egenudviklet
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1.1 Udfordringer i nuværende IAS 17 og i exposure draft
Ved udarbejdelse af exposure draftet har IASB og FASB forsøgt at imødekomme de identificerede

problemstillinger i den nuværende standard, hvilket for de væsentligste problemstillinger gennemgås

nedenfor. De væsentligste problemstillinger samt eventuel løsning heraf er udvalgt på baggrund af

nuværende status på problemet, samt hvorvidt der i samme omgang opstår andre eller afledte

problemstillinger heraf.

Ad 1) Differentieret regnskabsmæssig behandling afhængig af leasingtype

Ad 2) Differentieret regnskabsmæssig behandling af ensartede transaktioner

Ad 3) Manglende gennemsigtighed og troværdighed for interessenter

Ad 4 & 5) Manglende ensartethed ved regnskabsmæssige skøn

De enkelte udvalgte problemstillinger og status samt forventninger hertil gennemgåes i de følgende afsnit.

1.1.1 Differentieret regnskabsmæssig behandling afhængig af leasingtype

Som det fremgår af tabel 3.1 skelnes der i den nuværende regulering imellem operationel og finansiel

leasing, hvilket umiddelbart gør virksomhedernes finansielle rapportering mindre gennemskuelig for diverse

interessenter, herunder særligt investorer og analytikere. Interessenterne er således som udgangspunkt

nødsaget til at foretage reguleringer og korrektioner, når der udarbejdes analyser på baggrund af

virksomhedernes finansielle data, hvilket unægteligt gør analyseprocessen en del vanskeligere, for ikke at

tale om den manglende adgang til fuld information vedrørende detaljerne i de enkelte operationelle

leasingaftaler, hvor der fra interessenternes side må foretages skøn.

Alle leasingaftaler skal jævnfør exposure draftet indregnes efter ensartede metoder og sondringen imellem de

to typer af leasing udviskes derfor. På baggrund af disse forslag synes det umiddelbart at måtte blive

nemmere for virksomhedernes interessenter at foretage analyser, men gør de foreslåede ændringer det reelt

nemmere for interessenterne fremover at gennemskue virksomhedernes finansielle data; dette synes ikke at

være tilfældet.

Naturligvis forsvinder de definitioner som er efter den nuværende regulering, men dette kun for at gøre plads

til nye, der dog først og fremmest har effekt for leasinggiver. Leasinggiver vil, såfremt de foreslåede

ændringer indføres, fremover skulle indregne efter to forskellige metoder, alt afhængigt af aftalevilkårene og

særligt leasinggivers risikoprofil. Leasinggiver vil, på baggrund af sin risikoprofil i relation til de respektive
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leasingaftalers indhold og vilkår, skulle indregne enten efter Performance Obligation Approach eller

Derecognition Approach.

Til trods for den simplificering, der således forsøges gennemført af IASB og FASB synes det reelt ikke fuldt

ud opnået, da leasinggiver, som det fremgår ovenfor, fortsat skal skelne imellem to indregningsmetoder,

uanset at definitionen af leasingen er den samme.

Således slipper interessenterne ikke for at skulle tage hensyn til sondringer og forskellige

indregningsmetoder i forbindelse med deres regnskabsanalyser og lignende, og de vanskeligheder, der er

påpeget og rejst af diverse parter46, synes derved kun at blive ændret fra et spørgsmål om definitioner til et

spørgsmål om risikoprofil; usikkerheden omkring leasinggivers indregning, måling og præsentation vil

således fortsat eksistere om end i en anden sammenhæng.

1.1.2 Differentieret regnskabsmæssig behandling af ensartede transaktioner

Den nuværende IAS 17 indeholder en regulering, der medfører en noget uens behandling af de to

leasingtyper, som er nævnt under punkt 1.1.1. Denne forskel i indregning, måling og præsentation af de

henholdsvis operationelle og finansielle leasingaftaler medfører, at det, som IAS 17 ser ud i dag, er

vanskeligt for virksomhedernes interessenter at foretage en brugbar sammenligning, hvad enten der er tale

om en sammenligning på tværs af virksomheder eller på tværs af brancher.

Som det tidligere er nævnt, så lægger exposure draftet op til at definitionerne for henholdsvis operationel og

finansiel leasing udviskes, og at der i stedet gennemføres en ensartet indregning, måling og præsentation.

Dette vil som udgangspunkt være en fordel i relation til en sammenligning af leasings effekt på

virksomhedernes regnskaber, da blandt andet investorer og analytikere uden større korrektioner og

reguleringer vil kunne udarbejde brugbare analyser til brug for fastlæggelse af virksomhedernes rentabilitet

og finansielle risici.

I den forbindelse er det alligevel centralt at holde for øje, at der i det ovenstående udelukkende er tale om en

sammenligning på tværs af virksomheder, der fungerer som leasingtagere. Dette skyldes, at exposure draftet

omfatter individuel vurdering af de underliggende aktiver på baggrund af aftalevilkårene i de enkelte aftaler,

46 Se del 2, afsnit 5.3
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og at der er mulighed for at leasingtager og leasinggiver kan foretage forskellige regnskabsmæssige skøn alt

afhængigt af fortolkningen af aftalevilkårene, herunder best-case-scenario i relation til leasingperioden.

Således opnås der umiddelbart en bedre konsensus vedrørende indregning, måling og præsentation af

leasingaftaler, men kun når det drejer sig om sammenligninger enten på tværs af leasingtagere eller på tværs

af leasinggivere. Det vil på den måde ikke nødvendigvis være muligt, at sammenholde finansiel rapportering

fra henholdsvis leasingtager og leasinggiver i samme aftale og rent faktisk opnå en sammenhæng imellem

det underliggende aktiv, der indgår i aftalen.

Ønsket fra diverse interessenter om en større sammenlignelighed finansielle data imellem synes således ikke

at blive endeligt løst i forbindelse med en eventuel ændring af IAS 17, da det fortsat vil være vanskeligt at

udarbejde en regnskabsanalyse for virksomheder, der fungerer som leasinggivere, uden at der tages hensyn

til de to differentierede indregningsmetoder.

1.1.3 Manglende gennemsigtighed og troværdighed for interessenter

Som operationel leasing indregnes, måles og præsenteres i virksomheders finansielle data i dag kan denne

form for leasing umiddelbart opfattes som værende en ikke-indregnet finansieringskilde, da leasing af et

aktiv ikke belaster virksomhedernes likviditet, som det er tilfældet med et egentlig køb af aktiver. Dette

medfører, at interessenter, særligt investorer og analytikere, skal tage hensyn hertil ved udarbejdelse af

regnskabsanalyser for på den måde at kunne inddrage operationel leasings betydning for virksomhedernes

rentabilitet og finansielle risici.

Det er væsentligt at tilføje, at investorer og analytikere, ved udarbejdelse af regnskabsanalyser, ikke har

adgang til den fulde information for hver enkelt operationelle leasingaftale, hvorfor der udelukkende kan

blive tale om overordnede korrektioner og reguleringer til analyserne.

Med en gennemførsel af exposure draftet vil investorer og analytikere blive bedre klædt på i henhold til at

udarbejde analyser på baggrund af virksomhedernes foreliggende finansielle data. Der vil være tale om

indregning, måling og præsentation, der bygger på individuelle vurderinger af den enkelte leasingaftale, og

det forventes derfor , at behovet for korrektioner og reguleringer til de finansielle data vil reduceres. Dette

forventes ligeledes at ville medføre en lettere tilgang til de finansielle data, samt en øget gennemsigtighed og

troværdighed i relation til forståelsen af virksomhedernes rentabilitet og finansielle risici.

Omvendt vil der også her kunne opstå problemer i relation til de forskellige indregningsmetoder leasingtager

og leasinggiver fremover formodes at skulle udarbejde finansiel rapportering på baggrund af. Dette skyldes,
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at leasingtager og leasinggiver vil kunne foretage differentierede regnskabsmæssige skøn over det samme

aktiv, som det også tidligere er nævnt, og at det underliggende aktiv således vil kunne fremstå forskelligt alt

efter hvilken parts finansielle rapportering, der foretages analyse af.

Dette vil være medvirkende til en reduktion af både gennemsigtighed og troværdighed for virksomhedernes

interessenter, da de data, der fremgår af virksomhedernes finansielle rapportering, således bygger på

differentierede regnskabsmæssige skøn alt afhængig af risikoprofil og tolkning af best-case-scenario.

1.1.4 Manglende ensartethed ved regnskabsmæssige skøn

Et af de væsentligste kritikpunkter af den nuværende regulering af leasing er de vanskeligheder sondringen

imellem finansiel og operationel leasing medfører. Især definitionen af operationel leasing er vagt defineret

og umiddelbart spiller regnskabsmæssige skøn en alt for stor rolle ved fastlæggelse af, hvorvidt der er tale

om finansiel eller operationel leasing. Regnskabsmæssige skøn har således stor indflydelse på den

indregning, der foretages i virksomhedernes finansielle data i dag, hvilket medfører en vis risiko i relation til

de beløb der fremgår af virksomhedernes finansielle data.

Som udgangspunkt vil de foreslåede ændringer være medvirkende til at reducere den rolle regnskabsmæssige

skøn spiller i forbindelse med de indregnede beløb i virksomhedernes finansielle data. Selve sondringen

imellem de to definitioner er ikke længere en del af exposure draftet, da alle leasingaftaler fremover foreslås

indregnet i henhold til en ensartet regulering.

Problematikken opstår som følge af, at der ikke er udarbejdet forslag til ensartede skøn for leasingtager og

leasinggivere, det vil derfor, som exposure draftet er udformet, være muligt, for leasingtager og leasinggiver

i den samme leasingaftale, at foretage forskellige regnskabsmæssige skøn alt afhængigt af hvorledes

aftalevilkårene fortolkes af parterne.

1.2 Delkonklusion omkring kritikpunkter til nuværende IAS17 og betydningen

af exposure draftet

De væsentligste kritikpunkter lader således ikke til at være endegyldigt løst ved gennemførelse af de

foreslåede ændringer af IAS 17, til trods for at netop disse punkter har været en del af de bagvedliggende

årsager til en ændring af standarden.

I stedet synes de løse ender og problemstillinger at blive flere såvel som at nye spørgsmål kommer til og

leasingtager og leasinggiver vurderes ikke umiddelbart at blive bedre stillet i henhold til exposure draftet.

Som det er gennemgået i afsnit 1.1 forsøger IASB og FASB, at tage hånd om en væsentlige andel af den
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kritik, der med tiden er blevet rettet imod netop IAS 17, hvilket også til dels lykkedes blandt andet ved at

samle alle leasingaftaler i en samlet definition, at sikre en fælles indregningsmetode; i hvert fald for

leasingtager. Desværre opstår der nye problemstillinger i forsøget på at finde løsninger på eksisterende

problemstillinger, herunder fortsat uensartet indregning, måling og præsentation af leasingaftaler i

leasinggivers finansielle rapportering, da leasinggiver jævnfør exposure draftet alt afhængig af risikoprofil,

skal anvende enten Performance Obligation Approach eller Derecognition Approach.

På baggrund af de gennemgåede kritikpunkter og udviklingen af disse vurderes de foreslåede ændringer ikke

endeligt at løse de problemstillinger som er konstateret ved den eksisterende IAS 17. I stedet kommer nye

problemstillinger til som eksempelvis differentierede regnskabsmæssige skøn afhængigt af hvilken parts

finansielle rapportering der analyseres på baggrund af. Heller ikke gennemsigtighed og troværdighed synes

at blive øget som følge af exposure draftet, da interessenter, herunder især investorer og analytikere, fortsat

ikke opnår, at kunne udarbejde regnskabsanalyser uden at foretage en eller anden form for korrektioner eller

reguleringer til de tilgængelige finansielle data. Dette skyldes især problematikken omkring to

indregningsmetoder for leasinggiver.

Det er således konstateret, at væsentlige problemstillinger fortsat eksisterer i en kommende IAS 17 til trods

for et ønske om en løsning herpå samt en øget gennemsigtighed og troværdighed. Udover disse væsentlige

problemstillinger forventes det ligeledes at der sker en ændring i virksomhedernes finansielle data, som følge

af at de foreslåede ændringer lægger op til at al leasing defineres ensartet og at alle aftaler indregnes, måles

og præsenteres i virksomhedernes finansielle rapportering. Effekten heraf for virksomhedernes finansielle

data og rapportering vil blive analyseret i afsnit 4.

1.2.1 Ændring af udskudt skat

I forbindelse med ændret regulering af indregning af underliggende aktiver i leasingaftaler forventes en

afledt effekt på forskellene imellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier, det vil sige udskudt skat.

Udskudt skat påvirkes blandt andet af forskellene imellem de regnskabsmæssige og de skattemæssige

værdier af virksomhedernes materielle anlægsaktiver. Idet exposure draftet medfører indregning af

operationelle leasingaftaler og dermed aftalernes underliggende aktiver, forventes værdien af materielle

anlægsaktiver at stige. Idet der er tale om en stigning i de materielle anlægsaktivers regnskabsmæssige værdi

forventes en afledt effekt på den udskudte skat.

Den afledte effekt på udskudt skat er forskellig alt efter part; leasingtager eller leasinggiver.



Kandidatafhandling 2011

Leasing - Ændring af IAS 17 som følge af konvergensprojektet

Marie Endersen & Rikke Normann Hansen

Page 69 of 151

For leasingtager forventes den regnskabsmæssige værdi af de materielle anlægsaktiver at stige, hvorimod

den forventes at blive reduceret for leasinggiver. Årsagen hertil er, at leasingtager ved aktivering af aftalens

underliggende aktiv øger sin værdi af materielle anlægsaktiver, hvorimod leasinggiver, alt efter hvilken

metode der skal anvendes, reducerer eller helt ophører med indregning af og dermed reducerer sin værdi af

materielle anlægsaktiver.

For så vidt angår den skattemæssige værdi forholder det sig anderledes, da leasingtager i skattemæssigt

henseende ikke er den faktiske ejer af eksempelvis en bygning eller en grund, det vil i stedet være

leasinggiver, da denne part som udgangspunkt i en eller anden form blot "lejer" det materielle anlægsaktiv ud

til leasingtager. Det lægges således til grund at den skattemæssige værdi af det underliggende aktiv vil

relatere sig til den skattemæssige ejer af aktivet, hvilket som udgangspunkt vil sige leasinggiver.

Der vil således være en afledt effekt på den udskudte skat for både leasingtager og leasinggiver.

2 Analyse af ændring af IAS 17 i forhold til begrebsrammen

2.1 Analyse af ændring i forhold til krav til kvalitative egenskaber
Exposure draftet vurderes i forhold til begrebsrammens krav til kvalitative egenskaber for den finansielle

rapportering, og som beskrevet i del 1 vurderes relevans og pålidelighed som de væsentligste egenskaber.

Endvidere er begrebet sammenlignelighed også vurderet relevant, ikke mindst i forhold til at ændringen af

IAS 17 sker for at øge gennemsigtigheden i forhold til investorernes beslutningsgrundlag.

2.1.1 Relevans og pålidelighed

2.1.1.1 Relevans

Relevans skal henføres til at al væsentlig information medtages i den finansielle rapportering og at den

finansielle rapportering skal have nytteværdi for regnskabsbrugerne. Analyse omkring nytteværdi for

regnskabsbrugerne gennemgåes ved analyse af exposure draftet i forhold til konvergensprojektet, afsnit

3.1.1, da formålet med konvergensprojektet ligeledes er at skabe nytteværdi for investorerne. Indeværende

afsnit vil derfor have fokus på IAS 17 og exposure draftet udelukkende i forhold til om al væsentlig

information medtages i den finansielle rapportering.

Al væsentlig information medtages

Exposure draftet medfører at der sker ændringer af indregningen for både leasingtager og leasinggiver, og

forholdet omkring relevans skal således vurderes for begge parter.
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Exposure draftet vil medføre at leasingtagers finansielle rapportering indeholder alle oplysninger om leasing,

og ikke som efter den nuværende IAS 17 kun ved finansielle leasingkontrakter. For konkret eksempel på,

hvor stor betydning det har for den finansielle rapportering for leasingtager, herunder betydningen af

nøgletal, henvises der til afsnit 4 hvor der for SAS Group og Carlsberg Group er udarbejdet eksempel på

hvordan exposure draftet vil ændre den finansielle rapportering for disse virksomheder og hvordan det vil

påvirke deres nøgletal.

En problemstilling ved ændringen af IAS 17 er dog, hvorvidt regnskabsbrugerne får alle oplysningerne om

grundlaget for indregning af leasingaftalerne. For leasinggiver vurderes det, at risikovurderingen og den

afledte indregning herefter, medfører at den finansielle rapportering ikke indeholder al væsentlig

dokumentation. Leasinggiver er ikke forpligtet til at oplyse, hvilke leasingaftaler der er indregnet efter

derecognition tilgangen og hvilke der er indregnet efter performance obligation tilgangen, således er det ud

fra leasinggivers finansielle rapportering ikke muligt at vurdere hvor stor del af leasingaftalerne, der er

indgået, hvor det er vurderet, at risikoen er overgået til leasingtager, dette må for nogle regnskabsbrugere

være relevant information. For eksempel vurderes dette at være relevant for investorer, da risikoen ved at

investere i en virksomhed alt andet lige vil være større, hvis virksomheden har risikoen over de leasede

aktiver. Problemstillingen omkring oplysninger i leasinggivers finansielle rapportering vedrører således, at

der sondres mellem indregningstilgange og at regnskabsbruger ikke har oplysninger herom, ikke at der som

efter den nuværende IAS 17 mangler oplysninger om leasing, når en leasingaftale klassificeres som finansiel

leasing for leasingtager.

Samlet vurderes det at exposure draftet vil øge relevansen, i forhold til at al væsentlig information medtages,

primært i forhold til at leasingaftalerne nu altid indregnes, og ikke som tidligere efter klassifikation.

Forholdet omkring manglende oplysninger vurderes således ikke at kunne påvirke den nytte regnskabsbruger

opnår ved at leasing nu indregnes.

2.1.1.2 Pålidelighed

Analysen har til formål at vurdere begrebet pålidelighed i forhold til exposure draftet, samt en vurdering af

hvorvidt exposure draftet stemmer bedre overens med begrebsrammens elementer end den nuværende IAS

17. Det væsentligste princip i forhold til pålidelighed, er princippet om indhold frem for formalia som

understøttes af at princippet om at den finansielle information skal være fuldstændig, fejlfri og neutral, og

dette bliver derfor relevant at vurdere i forhold til ændringen af IAS 17.
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I indeværende afsnit vurderes ikke begreberne fuldstændig, neutral og fejlfri information, da dette

gennemgåes i forbindelse med analyse af ændring af IAS 17 i forhold til konvergensprojektet, afsnit 3.1.1

Indhold frem for formalia

Efter den nuværende IAS 17 sker klassifikationen af leasingaftalerne på baggrund af en vurdering af, hvad

der er baggrunden for leasingaftalen, og der tages ikke hensyn til om der i aftalen er angivet om

leasingaftalen er vurderet som finansiel eller operationel. Således må den nuværende IAS 17 vurderes at

være yderst konform med begrebsrammen i forhold til princippet om indhold frem for formalia.

Ifølge exposure draftet gælder der for leasingaftaler, at alle leasingaftaler skal indregnes, og der er således

ikke længere et element af skøn der kunne medføre at der skal foretages en vurdering af leasingaftalen.

Således vurderes det at blot aftalens indgåelse at være afgørende for at der sker indregning, uden at indholdet

af aftalen vurderes. Derimod kan der opstå en problemstilling omkring gensidigt betingede aftaler, da disse

først finder anvendelse når betingelserne herfor er opfyldt. Ved mislighold af denne type aftaler vil aftalen

ikke blive effektueret, og der kan således være sket indregning, før der er sikkerhed om udfaldet af aftalen.

Hermed afviges der fra princippet om indhold frem for formalia.

For leasinggiver medfører de to indregningstilgange, at der skal foretages en risikovurdering af

leasingaftalen, og således må det konstateres, at der her bliver foretaget en vurdering af indhold frem for

formalia. Dog anses denne vurdering ikke for at være en forbedring i forhold til den nuværende IAS 17, hvor

der ligeledes for leasinggivers indregning skal foretages vurdering af klassifikationen.

Slutteligt må det vurderes om forholdet omkring den regnskabsmæssige behandling af de kortsigtede

leasingaftaler kan have betydning for de leasingaftaler der bliver indgået. Kan det tænkes at der spekuleres i

at indgå kortfristede leasingaftaler for at omgå reglerne om leasing, primært for at såvel leasingtager som

leasinggiver slipper for at indregne aktiver og forpligtelser som det følger af exposure draftet? I afsnit 4 er

konsekvenserne af exposure draftet vurderet for SAS Group og Carlsberg Group, og det ses heraf at visse

brancher vil blive meget berørt af at skulle behandle leasingaftalerne som det følger af exposure draftet, og

dette vil umiddelbart kunne give incitament til at forsøge at omgå reglerne hvis dette kan være til egen

fordel.

Samlet må det konkluderes, at exposure draftet er i overensstemmelse med begrebsrammens princip om

pålidelighed, med hensyn til indhold frem for formalia, dog er risikoen at virksomheder som bliver

væsentligt påvirket at ændringen af IAS 17 vil omgå reglerne ved at forsøge at ændre deres leasingaftaler så

de falder ind under de kortsigtede leasingaftaler som ikke skal indregnes.
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2.1.2 Sammenlignelighed

Analysen af sammenlignelighed har til formål at vurdere exposure draftet i forhold til (1) sammenlignelighed

imellem regnskabsår, således at det bliver muligt at sammenligne resultatet fra år til år (2)

sammenlignelighed af finansiel rapportering mellem virksomheder, således at det er muligt at måle

virksomheder mod hinanden. Under afsnit 2.1.2.1.2, punkt 6 er der foretaget analyse at ændring af IAS 17 i

forhold til ændring af regnskabspraksis, og muligheden for regnskabsbrugere for at se konsekvenserne for

ændring af regnskabspraksis. Således vil indeværende analyse baseres på exposure draftet i forhold til

sammenlignelighed mellem virksomheder, da sammenlignelighed fra år til år vurderes at være en del af

analysen i afsnit 2.1.2.1.2. Analysen vurderes både i forhold til en sammenligning mellem leasingtagere,

mellem leasingtager og leasinggiver og mellem leasinggivere.

2.1.2.1 Sammenlignelighed mellem leasingtagere

For sammenlignelighed imellem leasingtager henvises der til afsnit 2.1.2, da sammenlignelighed for denne

gruppe er vurderet i forbindelse med problemstillinger i den nuværende IAS 17.

2.2.2.2 Sammenlignelighed mellem leasinggivere

Problemstillingen i forbindelse med sammenlignelighed mellem leasinggivere er hvis leasing af samme type

aktiv indregnes forskelligt afhængig af risikovurderingen. Således vil en leasingaftale med samme indhold

kunne indregnes forskelligt som følge af at virksomhederne har forskelligt syn på risikovurderingen. Dette

giver ugennemsigtighed for regnskabsbrugerne, da en leasinggiver der indregner efter performance

obligation metoden vil medføre en større balancesum end en virksomhed hvor leasingaftalen er indregnet

efter derecognition metoden47. Hoved- og nøgletal vil blive påvirket heraf, hvilket igen vil have en

indvirkning på en eventuel vurdering af virksomhederne baseret på virksomhedernes nøgletal.

Samlet vurderes det, at exposure draftet ikke medfører en forbedring af sammenligneligheden, i forhold til

den nuværende IAS 17, da der her også sondres mellem leasing der indregnes og leasing der ikke indregnes,

alt efter klassifikationen af leasingaftalen. I exposure draftet skal der nu altid indregnes en ret til at modtage

leasingydelser og ved performance obligation approach, et aktiv og en forpligtelse. Under den nuværende

IAS 17, var problemstillingen at den samme type af aftale kunne klassificeres som operationel eller finansiel,

og aktivet så enten blev indregnet eller ikke blev indregnet.

47 Nærmere omkring forskellen på indregning efter de to tilgange findes i afhandlingens del 2, afsnit 5.6.
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Et andet problematisk forhold er den løbende indregning(primært under performance obligation tilgangen48),

da den er pålagt en del regnskabsmæssigt skøn, og således vil det samme aktiv vurderes forskelligt i

forbindelse med en vurdering af værdiforringelse. Dette forhold anses dog ikke ligeså tungtvejende som

forholdet omkring at samme typer af leasingaftaler ikke indregnes ens hos forskellige virksomheder.

Således mangler der stadig sammenlignelighed mellem leasinggivere både i forhold til leasinggivere der

leaser samme typer af aktiver, da de løbende kan værdiansættes forskelligt og grundet indregningstilgangen

er det ikke muligt at sammenligne leasinggivere, da visse leasede aktiver ikke indregnes i leasinggivers

finansielle rapportering.

2.2.2.3 Sammenlignelighed mellem leasingtager og leasinggiver

Som beskrevet ovenfor indregnes ifølge exposure draftet leasingaftaler i leasingtagers finansielle

rapportering, hvorimod der for leasinggiver sker indregning, afhængig af den risikovurdering leasinggiver

foretager af leasingaftalen. Således vil der ikke umiddelbart være gennemsigtighed mellem, hvad der

indregnes hos leasingtager og leasinggiver.

En anden problemstilling i exposure draftet opstår under den løbende måling, uanset hvilken indregnings

approach der anvendes for leasinggiver. Idet indregningskriterierne for såvel leasingtager og leasinggiver

indeholder mange uafklarede forhold, som for eksempel den forventede leasingperiode, vil leasingtager og

leasinggiver kunne behandle samme leasingaftale forskelligt i henholdsvis leasingtager og leasinggivers

finansielle rapportering. Leasinggiver kan således vurdere at aftalens mest sandsynligt løber i 15 år, mens

leasingtager vurderer at samme aftale vil løbe i 5 år, dette vil have væsentlig betydning for værdien af det

indregnede aktiv og forpligtelse.

Også den løbende måling vil kunne være forskellig, således kan leasingtager vurdere at der vil være

ændringer til den forventede leasingperiode, eller et eventuelt nedskrivningsbehov, som ikke samtidigt

afspejles i leasinggivers finansielle rapportering. Ligeledes kan en kreditvurdering af leasingtager medføre at

leasinggiver nedskriver sin ret til at modtage leasingydelser, dog uden at forpligtelsen hos leasingtager

nedskrives.

48 Da der under performance obligation tilgangen indregnes flere poster i balancen end under derecognition
tilgangen.
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Således må det konstateres at der i forhold til sammenligneligheden (og gennemsigtigheden) mellem

leasingtager og leasinggiver er mange forhold der endnu ikke er afklarede og exposure draftet vil derfor ikke

leve op til kravet om sammenlignelighed som det følger af begrebsrammen.

2.1.3 Delkonklusion vedrørende den finansielle rapporterings kvalitative egenskaber

Det kan for relevans konkluderes i forhold til kriteriet om at al væsentlig information medtages, at exposure

draftet er i overensstemmelse med begrebsrammen. Dette er dog tydeligst for leasingtager, da

leasingaftalerne efter exposure draftet altid indregnes både for leasingtager og leasinggiver (for leasinggiver

dog efter forskellige indregningstilgange). Forholdet omkring manglende oplysninger vurderes således ikke

at kunne påvirke den nytte regnskabsbruger opnår ved at leasing nu indregnes.

I forhold til pålidelighed må det konkluderes at exposure draftet er i overensstemmelse med begrebsrammens

princip om pålidelighed, med hensyn til indhold frem for formalia. Dog kan der ved ændringen af IAS 17

være risiko for at virksomheder, som bliver væsentligt påvirket af ændringen af indregning af leasing vil

forsøge at omgå reglerne ved at ændre deres leasingaftaler, så de falder ind under de kortsigtede

leasingaftaler, som ikke skal indregnes.

I forhold til sammenlignelighed er konklusionen forskellig afhængig af hvilke virksomheder der foretages

sammenligning mellem. Således kan det konstateres at exposure draftet medfører at der opnås større

sammenlignelighed med hensyn til leasingtagere, dette konkluderes hovedsageligt på baggrund af at alle

leasingaftaler indregnes i leasingtagers finansielle rapportering, og det bliver dermed muligt at sammenligne

leasingtageres finansielle rapportering.

Mellem leasinggivere må det modsat konstateres at exposure draftet ikke medfører øget sammenlignelighed,

idet der sondres mellem to indregningstilgange vil samme type af leasingaktiv kunne blive behandlet

forskelligt af forskellige leasinggivere. Og således er problemstillingen fra den nuværende IAS 17 omkring

klassifikation og dermed forskellig indregning af samme type aktiv ikke forbedret ved udarbejdelsen af

exposure draftet.

Slutteligt kan det for sammenligneligheden mellem leasingtager og leasinggiver konstateres, at

problemstillingen igen er, at leasinggiver sondrer mellem to typer af indregningstilgange, og således vil et

aktiv kunne være indregnet hos både leasingtager og leasinggiver, hvilket må konkluderes ikke at give

gennemsigtighed eller sammenlignelighed mellem leasingtagers og leasinggivers finansielle rapportering.
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2.2 Analyse af ændring i forhold til definition af den finansielle rapporterings

elementer
Det er i begrebsrammen beskrevet, hvordan begreberne aktiver og passiver defineres, og formålet med

indeværende afsnit er at analysere i hvilket omfang definitionerne i IAS 17 er i overensstemmelse hermed,

samt en vurdering af om exposure draftet er mere konform med begrebsrammen end den nuværende IAS 17.

Her fokuseres der primært på at der for forpligtelser er krav om at det er en faktisk forpligtelse der påhviler

en bestemt part og for aktiver er det afgørende kontrollen over aktivet.

2.2.1 Aktiver

Kriteriet omkring kontrol over aktivet anses for at være det væsentligste i forhold til leasing, og det

kommende afsnit vil således analysere hvorvidt den nuværende og ændringen af IAS 17 vil være i forhold til

begrebsrammens kriterier for indregning.

2.2.1.1 Leasingtagers indregning af leaset aktiv

Ved den nuværende IAS 17 lægges der ved klassifikation af finansiel kontra operationel leasing, vægt på om

leasinggiver overdrager alle væsentlige fordele og risici til leasinggiver, hvilket vurderes ud fra om

leasinggiver overdrager ejendomsretten til leasingtager. Og det må derfor vurderes om det at overføre risici

og forpligtelser ved overførsel af ejendomsret, kan sidestilles med at have kontrollen over aktivet.

Som udgangspunkt er overdragelse af ejendomsretten en mere endegyldig beslutning end overdragelse af

kontrollen af et aktiv. Et aktiv kan overdrages til kontrol heraf for en periode ved en aftale herom, men ved

overdragelse af ejendomsretten mister leasinggiver som udgangspunkt retten til aktivet fremadrettet.

Samtidig vurderes det, at den nuværende IAS 17 gør det muligt at ikke at indregne et aktiv selvom der i

princippet er tale om en situation hvor den pågældende virksomhed (leasingtager) har kontrollen over

aktivet. Denne antagelse baseres på, at virksomheder ved at fravige fra overdragelse af ejendomsretten ved

den nuværende IAS 17 har haft mulighed for at leasingaktivet ikke indregnes. Og det vurderes at aktiver som

leases som udgangspunkt vil være under virksomhedens kontrol, som følge af at de anvender aktivet i deres

drift. Og dette understøttes af at leasing anvendes som et finansieringsinstruments, som det må antages at en

virksomhed ikke ville benytte hvis det ikke var nødvendig for deres fortsatte drift.

I transportbranchen må flåder for eksempel anses for at være under de pågældende virksomheders kontrol.

Dette baseres på, at leasingtagerne (fly og fragtselskaber) beslutter hvilke ruter de leasede aktiver (fly og

skibe) skal benyttes på. Endvidere udgør de leasede aktiver ofte, i disse virksomheder, så stor en del af deres

grundlag for driften af virksomheden, at denne ikke vil være mulig uden de leasede aktiver.
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Efter exposure draftet skal der, altid, ske indregning af et leasingaktiv hvilket svarer til brugsrettigheden for

det underliggende aktiv. Indregning skal ske ved aftalens indgåelse. Således ses det, at der i exposure draftet

ikke tages hensyn til om aktivet rent faktisk kontrolleres af leasingtager, og hermed er der tale om en

afvigelse fra begrebsrammen hvor det afgørende for indregning om der ydes kontrol over aktivet. Således

kan leasingaftalen være af en sådan karakter at aktivet er et standard aktiv, og at aktivet skal leveres tilbage

til leasinggiver efter aftalens udløb, hvilket umiddelbart taler for at leasingtager ikke kontrollere aktivet.

Ligeledes kan leasingaftalen indeholde klausuler om, at leasinggiver skal iagttage reparationer og

vedligeholdelse af aktivet, hvilket igen taler for at leasingtager ikke har kontrol over aktivet.

Modsat vil de fleste leasingaftaler som udgangspunkt betyde at leasingtager overtager aktivet som det var

deres eget aktiv, da en leasingaftale skal modsvare et køb, og ved køb vil virksomheden alt andet lige have

kontrollen over aktivet. Og i størstedelen af tilfælde ved leasingaftaler vil ændringen af IAS 17 jf. exposure

draftet således medføre at der bliver bedre overensstemmelse mellem indregning efter exposure draftet og

begrebsrammen. I den forbindelse skal det dog tages i betragtning, at den tidsmæssige placering af

indregning af aktivet vil være forskellig efter exposure draftet og efter begrebsrammen. Efter exposure

draftet sker indregning ved aftalens indgåelse, og ikke når virksomheden har kontrollen over aktivet som det

gælder efter begrebsrammen. Indregning vil ske tidligere efter exposure draftet end efter begrebsrammen.

Dette kan øge risikoen for regnskabsmanipulation, da indgåelse af en leasingaftale giver mulighed for at

påvirke balancen, og der kan således blive spekuleret i at indgå leasingaftaler for at kunne overholde

eventuelle budgetter eller lignende.

En anden problemstilling i exposure draftet er konsekvensen af gensidigt betingede leasingaftaler. Ifølge

exposure draftet vil gensidigt betingede leasingaftaler blive indregnet selvom betingelserne ikke er opfyldt,

og således kan der være risiko for at aftalen ikke opfyldes, og dermed er der indregnet et aktiv i leasingtagers

finansielle rapportering som reelt ikke er deres. Og igen fraviges der fra princippet i begrebsrammen om at

aktiver først skal indregnes når selskabet har kontrollen over aktivet, da selskabet jo ikke har kontrollen over

aktivet før betingelserne for aftalen er opfyldt.

2.2.1.2 Leasinggivers indregning af leasede aktiv

I ordlyden af exposure draftet anvendes begrebet risikoovergang for afgørende for vurdering af

indregningstilgang for leasinggiver, og ikke kontrolbegrebet, som ellers ville medføre at der var konvergens

med begrebsrammen. Når der er afvigelse mellem ordlyden af exposure draftet og begrebsrammen må det

vurderes om risikoovergang kan sidestilles med kontrol over aktivet, da der som udgangspunkt godt kan

være sket risiko overgang til en part, uden at parten har kontrollen over aktivet.
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2.2.1.2.1 Performance obligation approach

Leasinggiver indregner ved performance obligation approach aktivet som leasingtager leaser samt retten til at

modtage leasingydelser (aktiv). I forhold til indregning af aktiv skal således både aktivet som leasingtager

leaser samt retten til at modtage leasingydelser vurderes i forhold til begrebsrammen.

2.2.1.2.1.1 Aktivet som leasingtager leaser

Når leasinggiver overdrager aktivet til leasingtager vil leasinggiver som udgangspunkt ikke have retten til at

bruge aktivet, og som beskrevet ovenfor vil leasingtager som udgangspunkt have kontrollen over aktivet,

også selvom leasinggiver i sin risikovurdering har konkluderet at de bærer risikoen for aktivet. Samtidigt

virker det også ugennemsigtigt at leasinggiver og leasingtager indregner samme aktiv, hvilket alt andet lige

må puste balancerne op for virksomhederne. Hvis der skulle være gennemsigtighed i exposure draftet burde

leasinggiver ikke indregne et aktiv når det allerede er indregnet hos leasingtager.

Dette skal også ses i forhold til den generelle betingelse for indregning af aktiver der kræver at der skal

opnås fremtidige cash flows fra aktivet. Som udgangspunkt vil man jo ikke kunne opnå fremtidige cash

flows fra et aktiv som man har leaset til en anden part. Det er jo netop grunden til at man indregner en ret til

at modtage leasingydelser, hvilket bliver det aktiv som man forventer at kunne opnå fremtidige cash flows

for. Eneste argument i forhold til at kunne forvente fremtidige cash flows fra aktivet som er leaset til

leasingtager, er at der kunne være mulighed for at lease aktivet igen efter leasingperiodens udløb. Dog

vurderes det ikke for at være en reel mulighed idet aktivet i hovedparten af tilfældene, i særdeleshed i

transportbranchen, bliver leaset i hele leasingaktivets levetid, hvorved både leasingtager og leasinggiver får

mest muligt ud af leasingaftalen.

Endvidere afviger muligheden for at lease aktivet igen, fra det sidste kriterie for indregning af aktiver,

hvorefter at aktiver kun indregnes hvis transaktionen omkring aktivets fremtidige forventede cash flows

allerede er sket. Og da dette jo afhænger af hvorvidt aktivet rent faktisk er i en stand hvor der er mulighed for

at lease det igen. Typisk vil der i leasingaftaler være mulighed for at forlænge leasingperioden, hvorfor der

ikke vil være indgået andre leasingaftaler for det pågældende aktiv umiddelbart efter leasingaftalens udløb.

Sædvanligvis vil en ny leasingaftale medføre at der skal foretages ændringer til aktivet, for at tilpasse det til

behov fra den nye leasingtager, hvorefter det ikke umiddelbart vil være muligt blot at lease samme aktiv

igen.

Alt i alt vurderes det at indregningen af aktivet for leasinggiver ikke vil være i overensstemmelse med

begrebsrammen for aktivet der er leaset til leasingtager, ikke mindst i forhold til at samme aktiv er indregnet

hos leasingtager.
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2.2.1.2.1.2 Retten til at modtage leasingydelser

I forhold til indregning af retten til at modtage leasingydelser stemmer dette indledningsvist overens med at

leasingtager indregner en forpligtelse til at betale leasingydelser. Således er der gennemsigtighed i forhold til

indregning af aftalen mellem leasinggiver og leasingtager.

Når der indregnes et tilgodehavende vurderes dette at være i god tråd med begrebsrammen, og leasingaftalen.

Leasingaftalen medfører at leasinggiver har ret til at modtage leasingydelser og renter, hvilket genererer de

fremtidige cash flows, leasingaftalen er indgået, hvilket medfører at kriteriet for en allerede foretaget

transaktion ligeledes er opfyldt. Slutteligt kan en misligholdelse af leasingaftalen medføre at leasinggiver

tilbagetager leasingaktivet, og dermed har mulighed for at kontrollere det aktiv som retten til at modtage

leasingydelser er betinget af. Således må leasingaftalen være det afgørende punkt for, om leasinggiver har

kontrollen over aktivet. Og da leasingtager ikke har noget incitament til ikke at overholde leasingaftalen, da

deres drift som oftest vil være afhængig heraf, vil leasinggiver være sikret, i alt overvejende grad, en

overholdelse af aftalen. Og det vil således være leasinggivers forhold der vil kunne påvirke aftalen, og

således må leasinggiver anses for at have kontrollen over aktivet.

Ovenstående skal modsat ses i forhold til leasingtagers manglende betalingsevne, men ved indregning må det

formodes at leasinggiver har foretaget en kreditvurdering af leasingtager, og kun ville foretage dispositioner

med kreditværdige leasingtagere, og som følge heraf vil leasingtager på indregningstidspunktet igen være

den bestemmende part, med mulighed for at påvirke leasingaftalen.

Samlet vurderes det at exposure draftet vil for leasinggiver, og i forhold til indregning af retten til at modtage

leasingydelser vil være i overensstemmelse med begrebsrammen, og samtidig være en forbedring af

indregning af leasingaftalen i forhold til den nuværende IAS 17.

2.2.1.2.2 Derecognition

Idet aktivet ved derecognition tilgangen i forbindelse med leasingaftalen i al væsentlighed er retten til at

modtage ydelser, der behandles ens under derecognition og performance obligation tilgangen henvises der til

afsnit 2.2.1.2.1.2 ovenfor.

2.2.2 Forpligtelser

Kriteriet omkring en faktisk forpligtelse over for en bestemt part anses for at være det væsentligste i forhold

til leasing, og det kommende afsnit vil således analysere exposure draftet i forhold til begrebsrammens

kriterier for indregning heraf.
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2.2.2.1 Leasingtagers indregning af leasingforpligtelse

Den nuværende IAS 17 (for finansielle leasingaftalers vedkommende) samt efter exposure draftet medfører

at leasingtager skal indregne en forpligtelse til at betale leasingydelser til leasinggiver. Indregningen skal

efter såvel den nuværende IAS 17 og efter exposure draftet ske i henhold til leasingaftalen. Således bliver der

indregnet over for en bestemt part, leasinggiver, og efter en faktisk forpligtelse, igen leasingaftalen der

danner grundlaget herfor. Således synes både den nuværende og exposure draftet at være i konforme med

begrebsrammen.

Det skal dog bemærkes at ved den tidligere sondring mellem operationel og finansiel leasing blev afviget fra

begrebsrammen. Når en leasingaftale blev klassificeret som operationel leasing blev leasingforpligtelsen ikke

indregnet, og hvis dette vurderes i forhold til begrebsrammen, må det konstateres at der forelå en faktisk

forpligtelse ifølge leasingaftalen, og at det var over for en bestemt part, leasinggiver, og som udgangspunkt

burde leasingaftalen derfor være blevet indregnet.

Således synes exposure draftet at give bedre symmetri i forhold til begrebsrammen idet nu alle leasingaftaler

indregnes hos leasingtager.

Her skal der dog igen iagttages problemstillinger vedrørende indregning af gensidigt betingede aftaler, da der

efter exposure draftet tages hensyn til om leasingaftalen er betinget, hvorved aftaler der ikke bliver

effektueret vil blive indregnet selvom betingelserne for aftalen på aftale tidspunktet ikke er opfyldt. Således

vil dette kunne give usikkerhedsmomenter i leasingtagers finansielle rapportering.

2.2.2.2 Leasinggivers indregning af leasingforpligtelse (ved performance obligation approach)

Kun under performance obligation tilgangen for indregning indregner leasinggiver en forpligtelse.

Forpligtelsen modsvarer retten til at modtage leasingydelser, og skal anses for at være en forpligtelse til

fortsat at levere aktivet til leasingtagers brug. Således skal indeværende afsnit ses i sammenhæng med afsnit

2.2.1.2.1.1 om indregning af leasingaktiv efter performance obligation approach.

Helt overordnet anses indregning af aktivet, og derunder forpligtelsen for at puste balancen op, da det aktiv

som leasinggiver har efter indgåelse af aftalen er retten til at modtage leasingydelser jævnfør også ovenfor i

afsnit 2.2.1.2.1.

Dette understøttes af den løbende måling af forpligtelse og aktiv. Aktiv som forpligtelse amortiseres over

den periode, hvor aktivet leases, og der vil derfor blive foretaget modsatrettede posteringer i driften som

følge af amortiseringen af såvel forpligtelse som aktiv, der dermed ikke har nogen driftseffekt. Således anses

den løbende måling af henholdsvis forpligtelse og aktiv udelukkende at være en postering der foretages for at
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såvel forpligtelse som aktiv nedskrives til skrapværdi ved leasingperiodens udløb. Dette understøttes af, at

balancesummen øges, uden at dette giver fremtidige cash flows, da de afledte posteringer af forpligtelsen og

aktivet udligner hinanden i driften.

2.2.3 Delkonklusion vedr. årsregnskabets elementer

I forhold til leasingtager anses exposure draftet at være medvirkende til at der er større overensstemmelse

med begrebsrammen i forhold til indregning af både aktiver og passiver. Primært på baggrund af at alle

leasingaftaler indregnes for leasingtager.

I forhold til leasinggiver anses exposure draftet for at være mere tosidet, således vurderes det at indregningen

af retten til at modtage leasingforpligtelse giver større gennemsigtighed end tidligere idet man herved

indregner den værdi det har for leasinggiver at indgå aftalen. Modsatrettet anses indregningen af aktivet

under performance obligation tilgang, da man ved indregning for leasinggiver indregner et aktiv man ikke

har kontrol over, et aktiv som man ikke kan forvente at få fremtidige cash flows fra, og således er kriterierne

for indregning ikke opfyldt. Ligeledes virker det ugennemsigtigt at samme aktiv kan indregnes i både

leasingtager og leasinggivers årsrapport (under performance obligation tilgang).

Leasinggivers forpligtelse anses ikke for at være i overensstemmelse med begrebsrammens principper for

indregning af forpligtelser, idet det ikke vurderes at der foreligger en faktisk forpligtelse for leasingtager.

Denne konklusion understøttes af at leasingtager indregner aktiv og forpligtelse over for leasinggiver, og

dermed vil en indregning af aktiv, og dermed forpligtelse være at øge balancesummen for leasinggiver.

Forholdet understøttes ligeledes ved at der ved den løbende indregning af aktiv og forpligtelse ikke sker

nogen driftseffekt, idet amortisering af aktiv og forpligtelse vil udligne hinanden.

Slutteligt tager exposure draftet ikke stilling til gensidigt betingede aftaler, og som følge af at indregning sker

ved aftalens indgåelse vil der kunne opstå problemstillinger i situationer hvor der er indregnet leasingaftaler

der som følge af misligholdelse ikke bliver opfyldt.

2.3 Indregning og måling
Exposure draftet skal ses i forhold til de generelle principper for indregning og måling, hvorved det kan

understøtte en vurdering af om ændringen af hvordan exposure draftet er i overensstemmelse med

begrebsrammen.
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Som det fremgår af afhandlingens del 2, afsnit 2.4.5 består det generelle indregningsprincip af kriteriet om

(1) elementet der indregnes lever op til definitionerne for årsrapportens elementer og om (2) elementet kan

måles pålideligt. Disse to dele af kriteriet vil herefter blive gennemgået i forhold til exposure draftet.

2.3.1 Indregningskriterier

Omkring indregningskriterierne er det i afsnit 2.2.3 konkluderet omkring hvorvidt elementerne for leasing

forpligtelser, leasingaktiver er i overensstemmelse med begrebsrammen. Vi kan således konkludere om

definitionerne i exposure draftet er i overensstemmelse hermed og om indregningskriteriet er dermed

opfyldt. Det må i den forbindelse konstateres at når exposure draftet medfører at, al leasing indregnes (for

leasingtager) må dette anses for at være en forbedring i forhold til den nuværende IAS 17, hvor kun finansiel

leasing blev indregnet. Og således lever exposure draftet bedre op til de generelle betingelser for hvornår der

skal ske indregning af hhv. et aktiv og en forpligtelse for leasingtager. For leasinggiver er det ikke helt så

entydigt hvad exposure draftet medfører i forhold til indregning af aktiver og forpligtelser.

Da indregning og måling som ovenfor beskrevet afhænger af to forhold bliver det herefter relevant at vurdere

hvordan IAS 17 og ændringen heraf ifølge exposure draftet har indflydelse på måleattributter.

2.3.2 Måleattributter

I forhold til måling bliver det relevant at vurdere om måling efter exposure draftet kan anses for at være mere

pålideligt end efter den nuværende IAS 17, hvilket gælder for alle elementerne af poster der indregnes ved en

leasingaftale.

Således skal det vurderes hvad exposure draftet betyder for måling af (1) leasingaktiver, (2)

leasingforpligtelser, hvilket skal vurderes både i forhold til leasingtager og leasinggiver da exposure draftet

påvirker såvel leasingtager som leasinggiver.

2.3.2.1 Måling af leasingaktiver og forpligtelser for leasingtager

Efter den nuværende IAS 17 skal der sondres mellem finansiel og operationel leasing, og således kun

finansiel leasing indregnes i leasingtagers finansielle rapportering. Analysen af ændringen er således

udelukkende vurderet i forhold til indregning efter finansiel leasing.

Efter exposure draftet, skal leasingtager indledningsvist foretage en beregning af nutidsværdi af aktivet og

forpligtelsen bestående af leasingydelser, som afregnes til leasinggiver. Den løbende måling sker til

amortiseret kostpris. Amortiseringen af aktivet skal ske på samme vilkår som andre aktiver af samme type

som det leasede aktiv, eller hvis ingen tilsvarende aktiver, lineær efter anvendt regnskabspraksis. Slutteligt

skal der ved den løbende måned foretages revurdering af forpligtelsen hvilket sker hvis der er sket



Kandidatafhandling 2011

Leasing - Ændring af IAS 17 som følge af konvergensprojektet

Marie Endersen & Rikke Normann Hansen

Page 82 of 151

væsentlige ændringer i leasingaftalen. Leasingtager kan i øvrigt måle til dagsværdi hvis selskabet har andre

aktiver af samme type som det leasede der er målt til dagsværdi. Der skal minimum en gang årligt foretages

en vurdering af værdiforringelse af aktivet, og ved konstaterede værdiforringelser skal der foretages

nedskrivning efter IAS 36.

I forhold til måling efter den nuværende IAS 17 vurderes det, at exposure draftet giver et mere pålideligt

billede af såvel aktiver og forpligtelser. Dette baseres primært på at målingen efter exposure draftet baseres

mere på en løbende vurdering af såvel aktivet og forpligtigelsen. Også forholdet omkring vurdering af

værdiforringelse understøtter en mere pålidelig måling, idet alle konkrete forhold dermed giver en større

sikkerhed omkring at de væsentlige usikkerheder bliver elimineret.

Dette skal dog ses i forhold til at løbende værdiansættelse og vurdering af værdiforringelse vil medføre et

øget regnskabsmæssigt skøn, der som udgangspunkt må forventes at medføre at der er større usikkerhed

omkring værdien af såvel aktiv som forpligtelse.

2.3.2.2 Måling af leasingaktiver og forpligtelser for leasinggiver

2.3.2.2.1 Måling ved performance obligation approach

Analysen af måling af leasinggivers forpligtelse vedrører ifølge exposure draftet udelukkende det tilfælde

hvor der anvendes performance obligation approach, da forpligtelsen her er residualen til retten til at

modtage leasingydelser. Derimod vil der efter begge metoder (derecognition og performance obligation)

blive indregnet en ret til at modtage leasingydelser som følge af den indgåede leasingaftale.

Forpligtelsen skal opgøres som modposten til aktivet, og som følge heraf vil aktivet blive indregnet til

nutidsværdien af leasingydelserne som leasinggiver pålægger leasingtager, hvilket som udgangspunkt må

være en pålidelig metode til at måle aktivet (og indirekte forpligtelsen). Dog er der ved beregning af

nutidsværdien omfattet en del skøn, blandt andet i forhold til leasingperiodens løbetid, eventuelle behov for

nedskrivning, samt sandsynligheden for at leasingaftalen ikke bliver overholdt for leasingtagers side og der

dermed skal betales bøder. Endvidere medfører denne approach at der skal ske efterfølgende måling, hvilket

skal ske ud fra leasingtagers faktiske brug af aktivet, i det omfang det kan måles pålideligt. Hvis der ikke er

mulighed for at måle brugen af aktivet, skal den efterfølgende måling ske ved at anvende den lineære

afskrivningsmetode. Slutteligt skal der årligt foretages en vurdering af nedskrivningsbehov på såvel aktivet

som forpligtelsen.

Og det bliver derfor relevant at vurdere i hvilket omfang målingsprincipperne er mere pålidelige end de

principper der var fastlagt efter den nuværende standard.
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Efter den nuværende IAS 17 skal der som beskrevet i afhandlingens del 2, afsnit 4.2 sondres mellem

finansiel og operationel leasing, og ved finansiel leasing skal der indregnes leasingtilgodehavende som

svarer til nettoinvesteringen i leasingkontrakten, hvilket svarer til hvad leasingtager har indregnet som

forpligtelse. Ved operationel leasing har leasinggiver ejendomsretten over aktivet og der skal således ikke

indregnes andre aktiver eller forpligtelser end hvad der allerede er indregnet.

Ved at der nu sker en indregning af leasingtilgodehavendet og en tilsvarende leasingforpligtelse er

målegrundlaget endnu mere vigtigt for indregning, og ved at standarden har udarbejdet krav om at der skal

foretages løbende målinger af såvel aktivet som forpligtelsen, og ikke mindst at der skal foretages

nedskrivningsbehov for disse må være medvirkende til at såvel aktiv som passiv kan måles mere pålideligt.

Og det kan dermed konkluderes at ændringen af IAS 17 ifølge exposure draftet vil være medvirkende til et

bedre målegrundlag, et målegrundlag som kan anses som pålideligt, hvorfor indregning efter de generelle

principper vil være opfyldt.

2.3.2.2.2 Måling ved Derecognition approach

Efter derecognition approach er risikoen for aktivet fuldstændigt overgået til leasingtager, og således skal

leasinggiver ikke længere indregne aktivet i deres balance. Der bliver i stedet indregnet et ret til modtagelse

af leasingydelser samt et residualaktiv som måles som nutidsværdien af leasingydelserne samt alle direkte

omkostninger som leasingtager afholder for leasing af aktivet. Herudover inddrages alle forhold som

fremkommer af aftalen. Nutidsværdien tilbagediskonteres med den sats som leasinggiver pålægger

leasingtager.

Igen bliver det for den nuværende IAS 17 kun relevant at drøfte måling i forhold til tidligere måling ved

finansiel leasing. Ved finansiel leasing skal der indregnes leasingtilgodehavende som svarer til

nettoinvesteringen i leasingkontrakten, hvilket svarer til, hvad leasingtager har indregnet som forpligtelse.

Hvis de to målemetoder sammenholdes konstateres det at der er flere forhold der indgår i målingen efter

exposure draftet, hvilket på en side kan medføre større nøjagtighed i beregningen af værdien da indregningen

sker på baggrund af mere detaljerede oplysninger. Modsat er den nye metode også præget af mere skøn

hvilket således vil tale for en mindre pålidelig måling. Samlet set må det dog vurderes at være mere

pålideligt at have flere oplysninger at beregne værdien ud fra, og således anses den nye måling at være i

bedre overensstemmelse med begrebsrammen.
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2.3.3 Delkonklusion vedrørende indregning og måling

Der kan i indeværende afsnit konkluderes omkring indregningsprincippet kriterie om pålidelig måling, dette

sker på baggrund af at der allerede i afsnit 2.2.3 er konkluderet omkring indregningsprincippets første

kriterie om at elementet der indregnes lever op til definitionerne for årsrapportens elementer. I den

forbindelse kan det konstateres, at kun for leasingtager anses exposure draftet for at være i overensstemmelse

med begrebsrammen, da flere forhold for leasinggiver vurderes som ikke at være i overensstemmelse med

begrebsrammes definitioner. Således giver dette allerede problemstillinger i forhold til indregning og måling,

da indregningsprincippets begge kriterier skal være opfyldt.

Pålidelig måling er vurderet både i forhold til leasingtager og leasinggiver. For leasingtager kan det

konstateres at exposure draftet medfører en del ændringer omkring måling, primært på grund af den

efterfølgende måling og vurdering af værdiforringelse, hvorved det vurderes at der løbende vil ske en mere

korrekt værdiansættelse af aktivet. Modsatrettet vurderes det at den løbende måling af aktivet kunne medføre

at der sker en del regnskabsmæssigt skøn, hvorved der er større risiko for fejl ved målingen. Men samlet

vurderes det at den løbende måling giver et mere retvisende billede af såvel aktiver og forpligtelser for

leasingtager.

Gennem analysen af indregningstilgange for leasinggiver, kan det konstateres, at der er flere forhold der

indgår i målingen jf. exposure draftet, uanset hvilken indregnings tilgang der vælges, hvilket vurderes at

medføre større nøjagtighed i beregningen af værdien da indregningen sker på baggrund af mere detaljerede

oplysninger. Modsat er målingen ifølge exposure draftet også præget af mere skøn hvilket således vil tale for

en mindre pålidelig måling. Samlet set må det dog vurderes at være mere pålideligt at have flere oplysninger

at beregne værdien ud fra, og således anses den nye måling at være i bedre overensstemmelse med

begrebsrammen.
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3 Analyse af ændringer set i forhold til konvergensprojekt
Exposure draftet vil indledningsvist blive vurderet i forhold til konvergensprojektets formål for en vurdering

af om de principper som IASB og FASB har fastlagt som grundstenene for konvergensprojektet bliver fulgt.

Sekundært vil exposure draftet blive vurderet i forhold til FASB exposure draftet, for at vurdere hvorvidt der

reelt er sket ensretning af IFRS og US GAAP.

3.1 Ændring af IAS17 i forhold til konvergensprojektets formål
Analysen af exposure draftet vurderes i forhold til de tre principper, som konvergensprojektet bygger på. Det

bliver derfor relevant at vurdere følgende spørgsmål ud fra de tre principper for konvergensprojektet:

 Vurderes exposure draftet at kunne danne grundlag for en (fælles) regnskabsstandard af høj kvalitet?

 Er exposure draftet et udtryk for en egentlig fælles standard, hvorefter indregning og måling af

leasing vil ske ensartet uanset om IRFS eller US GAAP anvendes som begrebsramme?

 Vil exposure draftet medføre at investorernes behov bliver bedre imødeset (vil der kunne opnås

forbedret finansiel information som følge af ændringen af IAS 17)?

Følgende afsnit vil fokusere på punkt 1 og 2, da spørgsmålet omkring investorernes informationsbehov vil

blive gennemgået i afsnit 4.

3.1.1 Regnskabsstandard af høj kvalitet

Indledningsvist på begrebet regnskabsstandarder af høj kvalitet defineres. Her er det primært hvad der ligger

i begrebet høj kvalitet, set ud fra en regnskabsmæssig vinkel.

Det fremgår af IASB hjemmeside49 at begrebet regnskabsstandarder af høj kvalitet indebærer at der udvikles

standarder der imødegår kravet om kvalitetsoplysninger som er af værdi for alle brugere af regnskabet,

ligesom at ”kvalitets”-oplysningerne også vil kunne skabe værdi for regnskabsudarbejderne

(regnskabsproducenterne).

Som det er beskrevet i afhandlingens del 2, afsnit 2.1.1, er nytten af regnskabsbrugernes informationsbehov

afhængig af om informationen er relevant og troværdigt præsenteret, hvilket også er de kvalitative

egenskaber som begrebsrammen stiller op for udarbejdelse af årsrapporten. Dog vurderes problemstillingen

omkring pålidelighedsbegrebet under begrebsrammen for primært at vedrører begrebet indhold frem for

49 http://www.ifrs.org/How+we+develop+standards/Setting+the+agenda.htm
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formalia50, og er derfor en anden problemstilling i forhold til regnskabsbrugernes informationsbehov hvor

troværdig præsentation skal ses i forhold til om informationen er fuldstændig, neutral og fejlfri.

Ved vurderingen af om exposure draftet må vurderes at være i høj kvalitet bliver disse tre faktorer for

troværdig præsentation således relevante at vurdere, ligesom det er relevant at vurdere om den ændrede

standard giver øget prognoseværdi for regnskabsbrugerne i forhold til relevansbegrebet.

3.1.1.1 Fuldstændighed

Ifølge exposure draftet skal al leasing indregnes i den finansielle rapportering for leasingtager. Dermed

medfører exposure draftet, at det nu bliver tydeligt for regnskabsbruger at leasingtager benytter leasing som

deres finansiering, og regnskabsbrugerne kan træffe deres beslutninger derudfra. For leasinggiver skal

leasing også indregnes uanset hvordan leasingaftalen er udarbejdet. Dog skal der som beskrevet i

afhandlingens del 2, sondres mellem to type af indregningstilgange51.

Således betyder exposure draftet for leasingtager at alle ens typer af leasingtransaktioner behandles ensartet,

og således lever exposure draftet op til kravet om fuldstændighed i henhold til at indregning af samme typer

af transaktioner.

For leasinggiver er de to tilgange i forhold til indregningskriteriet afgørende for hvordan leasingaftalen skal

indregnes, og således vil risiko profilen for en leasingaftale være afgørende for hvordan denne indregnes.

Dette medfører at samme typer af transaktioner (leasingaftaler) indregnes på forskellig vis, og at der samtidig

ikke er gennemsigtighed i forhold til hvordan aftalen indregnings hos leasingtager, da leasingaftalerne

indregnes på en måde for leasingtager uanset risiko profilen.

Samlet kan det konstateres at exposure draftet for leasinggiver vil medføre en øget overensstemmelse med

fuldstændighedsbegrebet, hvilket må anses for at give større nytteværdi for regnskabsbrugerne. For

leasinggiver anses exposure draftet for at medføre en delvis overensstemmelse med fuldstændighedsbegrebet

idet der nu sker indregning uanset typen af leasingaftale, men indregning sker på forskellig vis afhængig af

risikoprofil på de forskellige aftaler.

50 Selvom disse begreber også er en del af de kvalitative egenskaber ved begrebet pålidelighed.
51 Performance Obligation approach, afhandlingens 2. del, afsnit 5.6.1.1 og Derecognition approach,
afhandlingens 2. del, afsnit 5.6.1.2
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Det vurderes dog at indregning alt andet lige må medføre at der er større gennemsigtighed i forhold til

leasing, og at exposure draftet i større grad end den nuværende IAS 17 lever op til kravet om fuldstændighed.

3.1.1.2 Neutralitet

Når exposure draftet skal ses i forhold til neutralitetsbegrebet må det vurderes i hvilket omfang det med

leasing bliver muligt at påvirke regnskabsbrugernes opfattelse af den finansielle information for den

pågældende virksomhed. Overordnet kan virksomheden præge sit resultatet så det er i overensstemmelse

med retningslinjer, budgetter mv. men har ligeledes mulighed for at påvirke balancesummen. I forhold til

leasing ville den tidligere sondring mellem finansiel og operationel leasing for leasingtager jævnfør den

nuværende IAS 17, give mulighed for at påvirke virksomhedens finansielle rapportering. Således kan

virksomhederne indgå leasingaftaler afhængig af hvordan virksomhederne vil påvirke deres finansielle

gearing og deres resultat. Nærmere om påvirkning på de finansielle nøgletal findes i afsnit 4.

Ifølge exposure draftet skal der som tidligere beskrevet ske indregning af alle leasingaftaler og klassifikation

er således ikke længere relevant. Som følge heraf bliver det ikke længere muligt at manipulere med

regnskabet, som følge af at leasingaftaler klassificeres på en bestemt måde. Dog vil de to indregningstilgange

medføre at der for leasinggiver vil kunne spekulere i at vurdere risikoprofilen i en retning i forhold til en

anden, og indregning ændres som følge heraf. Dog må dette anses for at være af mindre konsekvens da det

handler om hvordan leasingaftalen skal indregnes ikke om aftalen i det hele taget skulle indregnes, hvilket

som udgangspunkt ville have større effekt på den finansielle rapportering.

Samlet må det konstateres at exposure draftet øger neutraliteten omkring indregning af leasing i såvel

leasingtager og leasinggivers årsrapport, og er medførende til at regnskabsbrugerne vil kunne opleve større

værdi ved informationerne herom.

3.1.1.3 Fejlfri

Når exposure draftet skal vurderes i forhold til begrebet fejlfri, må det vurderes om ændringen medfører at

der gives mere konkrete retningslinjer til hvordan indregning af leasing skal ske. Idet klassifikationen

omkring finansiel og operation leasing bortfalder ved exposure draftet, bortfalder også et af

usikkerhedsmomenterne ved leasing, og dette må alt andet lige medføre at der sker færre fejl ved indregning

af leasing. Dette vil som udgangspunkt tale for at exposure draftet vil betyde at behandlingen af leasing sker

mere fejlfrit end tidligere efter den eksisterende standard.

Dette skal dog sammenholdes med at den nye standard kræver at der bliver foretaget en vurdering af

nedskrivningsbehov. Således medfører exposure draftet, at flere skøn skal foretages end tidligere, og skøn vil
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som udgangspunkt være forbundet med en fejlmargen. Modsat må et nedskrivningsbehov vurderes at være

en forbedring af den nuværende standard, særligt i forhold til aktivernes reelle værdi. På nuværende

tidspunkt er virksomhederne forpligtet til at foretage en vurdering af nedskrivningsbehov af alle

anlægsaktiver jævnfør IAS 36, og da et af punkterne i exposure draftet er at leasingaktiver skal indgå på

samme vilkår som virksomhedens andre aktiver af samme karakter, vurderes det at det er korrekt at der også

skal foretages impairment vurdering af leasede aktiver, selvom det medfører et øget behov for

regnskabsmæssigt skøn.

Samlet må det konstateres at exposure draftet vil medføre at den finansielle rapportering omkring leasing vil

blive mere fejlfri, til trods for et øget behov for regnskabsmæssigt skøn.

3.1.1.4 Prognoseværdi

I forhold til prognoseværdi bliver det relevant at vurdere om ændringen påvirker den finansielle rapportering

og dermed de historiske tal som prognosen baseres på.

Indledningsvist må det konstateres at da leasing nu indregnes, i den finansielle rapportering, giver det bedre

indblik i hvordan virksomheden finansieres, og som følge heraf vil såvel investorer som långivere have

mulighed for at træffe deres beslutninger på baggrund heraf. En nærmere gennemgang af konsekvenserne i

forhold til nøgletal blive gennemgået i afsnit 4, og der henvises derfor hertil for en mere detaljeret

gennemgang af indvirkning på nøgletal, og beslutningsgrundlag som følge heraf.

3.1.2 Ensretning af US GAAP og IFRS

I forhold til ensretningen af US GAAP og IFRS er det vurderet at det væsentligste i forhold til exposure

draftet er en vurdering af om exposure draftet indeholder afvigelser afhængig af om standarden indarbejdes

som IFRS eller som US GAAP standard, og i mindre grad om standarden er væsentligt ændret i forhold til

tidligere US GAAP og IFRS standard for leasing. Således vil indeværende vurdering af ensretningsbegrebet

forsøge at afdække hvorvidt der er forhold hvor IASB og FASB ikke er blevet enige om standarden, og

hvordan dette er kommet til udtryk i det exposure draft der er udarbejdet for hhv. IFRS og US GAAP.

3.1.2.1 Uoverensstemmelser i afsnit, angivet i udkast

Indeværende afsnit vil kortlægge de forskelle der er mellem IASB og FASB exposure draft, hvor det er

angivet, at standarden ikke er relevant for henholdsvis US GAAP regulering eller IFRS regulering.

3.1.2.1.1 Afsnit der udestår i IASB exposure draft

I FASB exposure draft er der kun to afsnit som ikke er medtaget i IASB exposure draftet. Ingen af disse

afsnit afgørende for forståelsen af exposure draftet for IASB eller behandlingen af leasing, hvorfor det ikke
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er fundet aktuelt at vurdere disse nærmere, og der må overordnet anses for at være foretaget ensretning

mellem IASB og FASB.

3.1.2.1.2 Afsnit der udestår i FASB exposure draft

I IASB exposure draft er der derimod syv afsnit som ikke er medtaget i FASB exposure draftet. Nedenfor er

angivet de afsnit der ikke er med i FASB exposure draftet (inkl. kort beskrivelse af indholdet af det følgende

afsnit i IASB exposure draftet), samt en vurdering af om afvigelserne medfører, at der ikke er sket ensretning

imellem US GAAP og IFRS.

1) Afsnit 5, litra d: undtagelse til hvilke leasingaftaler der er omfattet af IAS 17 (aftaler omfattet af IAS

37)

2) Afsnit 7: Indregning af leasede investeringsejendomme

3) Afsnit 21: Værdiregulering af brugsrettighed

4) Afsnit 22: Værdiregulering af brugsrettighed

5) Afsnit 23: Værdiregulering af brugsrettighed

6) Afsnit 96: Virksomhederne skal følge IAS 8 om anvendt regnskabspraksis og ændringer i

regnskabsmæssige skøn og fejl.

7) Afsnit 97: Beskrivelse af hvilke IFRS der erstattes af den nye IAS 17.

Ad 1)Leasingaftaler som eventualforpligtelser

Eventualforpligtelser findes ikke i US GAAP, hvorfor det anses for rimeligt at dette afsnit ikke findes i

FASB exposure draft. Og da IASB på nuværende tidspunkt arbejder mod at afskaffe begrebet

eventualforpligtelser vil konsekvensen af forskellem mellem FASB og IASB exposure draft på dette område

anses for at være yderst begrænset, og det konstateres således at der ikke er væsentlige forskelle herimellem.

Ad 2)Indregning af leasede investeringsejendomme

Som følge af afsnit 7 medfører dette at leasede investeringsejendomme skal vurderes efter IAS 40,

investeringsejendomme, og bliver således behandlet som øvrige investeringsejendomme og ikke som leasing.

Dette medfører som udgangspunkt at der er forskel mellem US GAAP og IFRS ved at US GAAP har

ensartede regler for alle leasede aktiver og IFRS afviger på forholdet omkring investeringsejendomme.

Således vil dette medføre at leasede investeringsejendomme behandles anderledes efter IFRS end efter US

GAAP og exposure draftet afviger dermed fra konvergensprojektets formål. Modsatrettet betyder denne

tilgang til leasingproblemstillingen, at de aktiver som leases bliver behandlet på samme måde som

virksomhedens øvrige aktiver, hvilket er i tråd med princippet om relevans, som er en af grundstene i
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begrebsrammen og også i forhold til fuldstændighed som er grundlaget for udarbejdelse af standarder ifølge

konvergensprojektet52.

Ad 3 - 5)Værdiregulering af brugsrettigheder

Forskellen mellem FASB og IFRS exposure draftet i dette afsnit skyldes at US GAAP indeholder ingen

regler for revurdering af værdien af anlægsaktiver, herunder brugsrettigheder53, ud over impairment-test af

finansielle anlægsaktiver. Således vil en brugsrettighed kunne have en højere værdi efter IFRS end efter US

GAAP og som følge heraf vil samme aktiv ikke blive indregnet ens efter US GAAP og IFRS, og princippet

om ensretning af de internationale regnskabsstandarder er dermed fraveget. Modsatrettet betyder denne

tilgang til leasingproblemstillingen, at de aktiver som leases bliver behandlet på samme måde som

virksomhedens øvrige aktiver, hvilket er i tråd med princippet om relevans, som er en af grundstene i

begrebsrammen og også i forhold til fuldstændighed som er grundlaget for udarbejdelse af standarder ifølge

konvergensprojektet54.

Ad 6)Anvendt regnskabspraksis, ændringer i regnskabsmæssige skøn og fejl

IASB exposure draft stiller krav til oplysninger om anvendt regnskabspraksis som følge af exposure draftet,

og stiller krav om at IAS 8 finder anvendelse. Efter IAS 8 må der som udgangspunkt kun være ændringer til

anvendt regnskabspraksis som følge af to forhold (1) at det kræves som følge af standard eller

fortolkningsbidrag eller (2) hvis det resulterer i pålidelige og mere relevante information om virksomhedens

finansielle stilling, indtjening eller pengestrømme. Ændringen af IAS 17 må således konstateres at falde

inden for kategorien for hvornår der må ske ændringer til anvendt regnskabspraksis, nærmere bestemt 1.

kategori. Således stiller IAS 8 krav om at visse oplysninger fremgår af regnskabet ved ændringer af

regnskabspraksis, herunder er der krav om at der skal være oplysninger om ændringens art, beløbsmæssig

størrelse af reguleringen inkl. sammenligningstal (på regnskabspostniveau, hvis muligt). Ligeledes skal

navnet på standarden der ændres oplyses, eventuelle overgangsbestemmelser. Dog er der i afsnittet angivet at

ændringen ikke medfører at der skal oplyses om udvanding af indtjening per aktie.

Som følge af at US GAAP ikke har nogen regulering af ændring af regnskabspraksis, ændring af

regnskabsmæssigt skøn må fortolkningsbidraget herom anvendes55. Ifølge FIN 20.5 skal ændringer i

52 Se afsnit 2.1.1.1 om fuldstændighedsbegrebet.
53 Nobes og Parker 2010 ”Comparative international accounting”, side 186
54 Se afsnit 2.1.1.1 om fuldstændighedsbegrebet.
55 Cook mfl. 2005 -”IFRSTM / US GAAP Comparison”, side 133
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regnskabspraksis eller ændringer i regnskabsmæssigt skøn som følge af autoritativ regulering (som for

eksempel ændringer af regnskabsstandarder udarbejdet af FASB) ske konformt med vejledningen som følger

er reguleringen. Og der er således ingen specifikke krav til hvordan ændringerne skal rapporteres.

Således vil der ikke være gennemsigtighed omkring hvordan ændringerne omkring leasing vil blive

rapporteret, og hermed oplyst over for regnskabsbrugerne. Som udgangspunkt vil det medføre at der i

finansiel rapportering aflagt efter exposure draft vil være større gennemsigtighed omkring konsekvenserne

for ændringerne, hvor ændringerne ifølge FASB exposure draft kun vil kunne udledes af regnskabets

oplysninger om den finansielle stilling.

Ad 7)Ophævelse af tidligere standarder for området

Denne afvigelse svarer overens med afvigelsen i FASB exposure draftet og er igen ikke afgørende for

forståelsen af exposure draftet for FASB eller behandlingen af leasing, hvorfor det ikke er fundet aktuelt at

vurdere denne nærmere.

Samlet vurdering af afvigelserne angivet i standarderne

Samlet må det konstateres at der er væsentlig forskellig behandling af leasing jævnfør FASB og IASB

exposure drafts, i forhold til visse konkrete problemstillinger og dette må anses for at være medvirkende til at

der ikke kan det konstateres fuldstændig ensretning mellem IASB og FASB regulering af leasing som følge

heraf.

3.1.2.2 Uoverensstemmelser i afsnit, ikke angivet i standarderne

Følgende afsnit er der afvigelser mellem FASB og IASB, hvor det ikke er direkte angivet at der er forskelle

mellem de to exposure drafts:

1) Afsnit 24: Impairment af brugsrettigheder skal reguleres efter henholdsvis US GAAP og IFRS

2) Afsnit 58: Impairmentvurdering reguleres efter henholdsvis UAS GAAP og IFRS

3) Afsnit 59: Impairmentvurdering reguleres efter henholdsvis UAS GAAP og IFRS

4) Afsnit 84: Finansielle instrumenter reguleres efter US GAAP og IFRS

Ad 1, 2 og 3)Impairmentvurdering

Idet afsnittende omkring impairment klart angiver at impairment jævnfør IASB exposure draftet skal ske

jævnfør IFRS regelsættet og jf. FASB skal ske efter US GAAP regelsættet bliver det relevant at vurdere i

hvilket omfang der er overensstemmelse mellem bestemmelserne herfor.
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Indledningsvist skal det bemærkes at konvergensprojektet mellem FASB og IASB ikke på nuværende

tidspunkt indeholder ensretning af impairment på nuværende tidspunkt, og således må det konstateres at ved

at henvise til hhv. US GAAP og IFRS i forhold til de konkrete krav til impairmentvurderingen er der ikke

sket ensretning.

IAS 36 samler reglerne om nedskrivning for de fleste typer af anlægsaktiver og angiver hvornår der skal

foretages nedskrivningstest, hvordan denne test skal udføres samt hvordan eventuelt nedskrivning skal

opgøres og indregnes. Væsentligste regnskabspost der ikke regulerer nedskrivningsbehov er finansielle

anlægsaktiver, der reguleres af IAS 39. Reglen medfører at materielle anlægsaktiver skal vurderes hver

balancedag for nedskrivningsbehov, og for immaterielle anlægsaktiver skal der som minimum foretages

nedskrivningsvurdering en gang årligt. IAS 36 opstiller indikatorer til nedskrivningsbehov, samt opstiller

hvordan en nedskrivningstest bør foretages (måling af genindvindingsværdi) og indeholder slutteligt krav til

oplysninger i regnskabet om nedskrivning. Hvis det vurderes at der er nedskrivningsbehov skal

værdiforringelsen opgøres ved at sammenholde den regnskabsmæssige værdi med den højeste af enten

markedsværdien eller nytteværdien af aktivet (dvs. diskonterede cash flows)

Derimod indeholder US GAAP ingen regler for revurdering af værdien af anlægsaktiver56, ud over

impairment-test af finansielle anlægsaktiver. Således skal der udelukkende foretages nedskrivningstest af

aktiver jævnfør SFAS 144. Og det følger heraf at der skal foretages vurdering af samtlige aktiver på

balancedagen, for vurdering af om der er indikationer af værdiforringelse (for børsnoterede, en gang i

kvartalet).

Hvis der er indikationer på værdiforringelse, skal der udarbejdes en beregning der sammenholder aktivets

regnskabsmæssige værdi med summen af forventede fremtidige cash flows fra brug af og salg af aktivet (ej

diskonteret, og uden renteberegning). Hvis den regnskabsmæssige værdi er lavere end de forventede

fremtidige cash flows skal værdiforringelsestabet indregnes. Tabet der skal indregnes er forskellen på den

regnskabsmæssige værdi og dagsværdien for aktivet. Hvis der ikke findes en egentlig dagsværdi for aktivet,

skal denne estimeres ud fra de diskonterede cash flows fra aktivet57.

56 Nobes og Parker 2010 ”Comparative international accounting”, side 186
57 Nobes og Parker 2010 ”Comparative international accounting”, side 186
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Som følge af forskellen mellem IFRS og US GAAP vil der som udgangspunkt blive indregnet flere

værdiforringelser under IFRS end under US GAAP58. Set i forhold til leasing vil dette betyde at det samme

aktiv vil blive underlagt forskellig regnskabsmæssig behandling, afhængig af om det bliver indregnet efter

IFRS eller US GAAP, og dette fraviger om princippet om ensretning af de internationale

regnskabsstandarder. Modsatrettet betyder denne tilgang til leasingproblemstillingen, at de aktiver som

leases bliver behandlet på samme måde som virksomhedens øvrige aktiver, hvilket er i tråd med princippet

om relevans, som er en af grundstene i begrebsrammen og også i forhold til fuldstændighed som er

grundlaget for udarbejdelse af standarder ifølge konvergensprojektet59.

Ad 4)Finansielle instrumenter

I henhold til henvis til regulering efter US GAAP og IFRS anses dette for at være uden betydning, da

reguleringen af finansielle instrumenter er ændret i forbindelse med konvergensprojektet og således er

konforme som følge heraf. Således anses denne afvigelse for at være ubetydelig i forhold til ensretning af

IFRS og US GAAP

Samlet vurdering af afvigelserne ikke angivet i standarderne

Samlet må det konstateres at der i de afvigelser som ikke direkte fremgår af standardernes ordlyd er et

dilemma omkring modsatrettede hensyn. Således følger det af begrebsrammen at alle transaktioner af samme

type skal behandles ens, for at sikre nytteværdi for investorerne hvilket står i modsætning til ensretning af

internationale regnskabsstandarder. Således medfører henvisning til øvrige internationale standarder for

henholdsvis US GAAP eller IFRS i de respektive exposure draft at der afviges fra ensretning af US GAAP i

forhold til IFRS. Modsat ville en fuldkommen ensretning af US GAAP og IFRS medføre at transaktioner

som følge af leasingaftaler, men som falder ind under typer af transaktioner der reguleres efter andre

internationale standarder, ikke ville følge princippet om at alle transaktioner behandles ens.

3.1.3 Delkonklusion vedr. ændring af IAS 17 i forhold til formålet med konvergensprojektets

formål

Set i forhold til konvergensprojektets formål må det konkluderes at ændringen af IAS 17 bidrager til større

efterlevelse af principperne for udarbejdelse af regnskabsstandarder i høj kvalitet, og herunder indirekte

efterlevelse af begrebsrammen for både IFRS og US GAAP.

58 Nobes og Parker 2010 ”Comparative international accounting”, side 187
59 Se afsnit 2.1.1.1 om fuldstændighedsbegrebet.
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Mere tvivlsomt er det om der er sket ensretning mellem US GAAP og IFRS ved ændringen af IAS 17,

således har det kunnet konstateres at der flere steder i exposure draft fra henholdsvis IASB og FASB er

direkte uoverensstemmelser mellem de to exposure draft. Dette skal dog ses i forhold til at visse af afvigelser

skyldes henvisninger til oplysninger der ikke er relevante for enten den ene eller den anden regulering.

Visse afvigelser viser dog at der ikke er fuldstændig uoverensstemmelse mellem regulering af leasing efter

US GAAP og IFRS, som følge af at den øvrige regulering af den finansielle rapportering ikke er ensrettet.

Dette omfatter blandt andet impairment vurdering, leasing investeringsejendomme krav ved ændring af

regnskabspraksis. Og her er ændringen af IAS 17 ikke i overensstemmelse med konvergensprojektet.

Endvidere må det konstateres at der i de afvigelser som ikke direkte fremgår af de to exposure drafts ordlyd

er et dilemma omkring modsatrettede hensyn. Således følger det af begrebsrammen at alle transaktioner af

samme type skal behandles ens, for at sikre nytteværdi for investorerne hvilket står i modsætning til

ensretning af internationale regnskabsstandarder.
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4 Analyse af ændringen af IAS 17 - investorernes informationsbehov

4.1 Indvirkning på nøgletal
En ændring af IAS 17 vil naturligvis få effekt for både leasinggivers og leasintagers finansielle

informationer, hvilket således også vil afspejle sig i nøgletallene for de respektive selskaber.

Spørgsmålet er endvidere om de nøgletal der er defineret af "Den danske Finansanalytikerforenings

nøgletalsvejledning" senest fra 2010, er dækkende nok. Er de eksisterende nøgletalsdefinitioner således i

stand til nemt at kunne give investorer og andre regnskabsbrugere et hurtigt overblik over udviklingen i

leasingaftaler hos leasingtager og leasinggiver eller bør der med henblik på en bedre adskillelse af drift og

balance udarbejdes nye nøgletalsdefinitioner, der klart kan give et overblik over hvad der vedrører almen

drift og balance og hvad der vedrører virksomhedens leasingaftaler? Dette må være en central afvejning at

skulle foretage, da exposure draftet indeholder en regulering vedrørende præsentation af leasingaftaler, som

umiddelbart må medføre at der så vidt muligt skal ske særskilt præsentation af virksomhedernes

leasingaftaler, således at regnskabsbrugerne uden videre kan finde frem til de dele af den finansielle

rapportering, der vedrører leasing. Det er ikke angivet hvorledes dette bør præsenteres, når det drejer sig om

præsentationen af nøgletal, men eftersom nøgletallene er en del af selve den information som den finansielle

rapportering indeholder og som skal være med til at skabe et overblik over de informationer, der kan læses

ud af virksomhedernes drift og balance, vil det umiddelbart virke sandsynligt, at også nøgletallene må være

omfattet heraf.

En virksomheds nøgletal er essentielle, da det er ud fra nøgletalsberegningerne at investorer og andre

regnskabsbrugere hurtigt og nemt kan skaffe sig informationer omkring de væsentligste samspil i

virksomhedens økonomi og som således kan give et billede af virksomhedens økonomiske status i form at et

øjebliksbillede, men ligeledes give en indikation af hvilken økonomisk retning virksomheden bevæger sig.

Der må, som det tidligere er nævnt, stilles spørgsmålstegn ved, hvorvidt den eksisterende nøgletalsvejledning

bør udvides med nye definitioner/beregninger, der tager specielt sigte på leasing, eller om de nuværende

nøgletal kan rumme de ændrede indregningsprincipper for leasing således at fx investorer fortsat får det

optimale ud af virksomhedernes nøgletal og at de kan lade disse være retningsgivende for virksomhedernes

økonomiske position.
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Som det tidligere er beskrevet vil det som udgangspunkt være virksomheder med operationelle

leasingaftaler, der vil opleve de største og fleste ændringer, da disse efter den nuværende IAS 17 ikke

indregnes, men blot indgår i virksomhedernes finansielle rapporter som en noteoplysning. Dog vil

virksomheder med finansiel leasing også blive påvirket om end i mindre grad.

Som følge af at alle leasingaftaler, på baggrund af det foreliggende exposure draft, forventes at skulle

indregnes i virksomhedernes finansielle rapportering må det som udgangspunkt formodes, at dette vil have

en eller anden form for afledt effekt på virksomhedernes nøgletal.

4.2 Konkret eksempel på påvirkning af balance og nøgletal
Hvorledes ændret indregning og måling af leasingaftaler, herunder især indregning og måling af det der i dag

defineres som operationelle leasingaftaler, påvirker nøgletallene, for så vidt den ændrede regulering

overhovedet har en væsentlig effekt.

Der tages udgangspunkt i de nøgletal der vurderes at have størst betydning for henholdsvis investorer og

analytikere, hvilket er de såkaldte rentabilitetsnøgletal, dvs. de nøgletal som tegner virksomhedens

lønsomhed60.

Det altafgørende måleparameter for analytikere og investorer er virksomhedernes soliditet61, dvs.

virksomhedernes markedsværdi, virksomhedernes evne til at forrente denne værdi samt hvor gode

virksomhederne er til at skabe overskud for deres ejere, hvorfor nøgletallene til beregning af disse værdier og

parametre vurderes som værende en brugbar retningslinje for hvilken påvirkning exposure draftet vil få for

virksomheders nøgletal.

Nøgletalsdefinitioner og beregninger er ikke en del af det almene reguleringsgrundlag, men derimod

udarbejdet af finansanalytikerforeningen som et bud på en samlet best practice på området, bl.a. for at kunne

give investorerne et mere sammenligneligt beslutningsgrundlag62.

60 Den danske finansanalytikerforenings anbefalinger og nøgletal 2010.
61 Frandsen, Kasper & Jakob Ussing - "Nye leasingregler strammer kreditskruen", 30. maj 2011, se bilag 2
62 Den danske finansanalytikerforenings anbefalinger og nøgletal 2010.
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4.2.1 Gennemgang af nøgletalsdefinitioner

At ændrede indregningsmetoder i både drift og balance vil have en eller anden form for indflydelse på

nøgletallene er evident; ændringer i regnskabstallene må medføre ændringer i de beløb, der indgår i

nøgletalsberegningerne.

Den fremtidige indregning af leasingaftaler og den heraf afledte effekt på selskabernes nøgletal er ikke

entydig, da flere faktorer spiller ind og vurderingen af hvilke nøgletal der er relevante at holde fokus på, er

således afhængig af hvorvidt perspektivet er leasingtagers eller leasinggivers og for sidstnævnte hvorvidt de

indgåede leasingaftaler kan betragtes som egentlig omsætning eller finansiering af enheden.

De ovenfor gennemgåede nøgletal er som tidligere nævnt såkaldte rentabilitetsnøgletal, og hører til bl.a. de

mest almindeligt anvendte nøgletal i danske regnskaber. Nøgletallene kan således give investorer en generel

indikation på selskabers økonomiske helbred, og kan således anvendes som en del af investorernes samlede

beslutningsgrundlag.

I relation til analyse af nøgletal bør fokus holdes på de nøgletal, der formodes rent faktisk at blive berørt af

ændringen af IAS 17, men som det ligeledes er diskuteret ovenfor er det ikke entydigt hvilke nøgletal, der

formodes at blive berørt af exposure draftet. Det er i denne sammenhæng vigtigt at nævne, at der eventuelt

kan forekomme andre nøgletal, end de i analysen anvendte, der ligeledes vil blive berørt af ændringerne i

IAS 17, men at der i nærværende analyse er taget udgangspunkt i de vigtigste nøgletal, set fra investorer og

analytikeres perspektiv. Det lægges til grund, at det vil være disse nøgletal investorer og analytikere vil have

det største fokus på og at netop disse vil være en del af deres sammenlignings- og beslutningsgrundlag.

Således vil der i nøgletalsanalysen i afsnit 4.4 være fokus på tre nøgletal, hhv. afkastningsgrad, soliditetsgrad

og finansiel gearing, da særligt disse tre nøgletal formodes at blive berørt af den afledte effekt af exposure

draftet, herunder indregning og præsentation. Sammenhængen imellem de udvalgte nøgletal og relationen til

indregning af leasing, herunder særligt balancen, vil blive nærmere behandlet i det følgende.

4.2.1.1 Afkastningsgrad

Afkastningsgraden er udtryk for hvor meget en virksomhed forrenter den samlede kapital. Afkastningsgraden

bør være så stor som overhovedet muligt, da en stor afkastningsgrad er lig med at virksomheden evner at

forrente dens kapital godt. Det er et nøgletal, der i forbindelse med en fuldstændig regnskabsanalyse bør ses i

sammenhæng med blandt andet egenkapitalforrentning samt overskudsgraden.

ܴ ݑ݁ݏ ݈ܽݐ ݂ܽݐ ݅ݎ݀ݎæ݉݅ݎ ×݂ݐ 100

ܽݐܶ ݈݁ ܽ݇ ݉ݑݏݒ݅ݐ
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4.2.1.2 Soliditetsgrad

Soliditetsgraden er et udtryk for selskabets finansielle styrke, dvs. selskabets værdi.

Det er centralt for et selskab, at have en høj soliditetsgrad, da en lav soliditetsgrad er ensbetydende med at

selskabet har belånt stort set alle sine værdier.

Selskabets soliditetsgrad giver således investorerne en indikation på hvorvidt selskabet har finansieret sig

internt eller eksternt og således en indikation på selskabets egentlige værdi.

݊݁݃ܧ ݇ܽ ݅ ܽݐ ݉ݐ݈݅ݑ݈,  × 100

ܲ ݅ݏܽݏ ݁ݒ ݈ܽ݅ݎ ݑ,ݐ ݈݉݅ݐ

4.2.1.3 Finansiel gearing

En virksomheds finansielle gearing er et udtryk for størrelsen af virksomhedens gæld samt en indikation for

virksomhedens risiko. Såfremt der er tale om en virksomhed i en finansiel branche, det vil sige en

virksomhed, hvis hovedaktivitet består af finansiering, låntagning, långivning og så videre, kan en høj

gearing være positivt, da dette vil indikere at virksomheden øger deres indtjening.

Ved anvendelse af nøgletallet finansiel gearing, er det væsentligt at bemærke, at en virksomhed med en

større andel af immaterielle aktiver såvel som aktiver med en højere regnskabsmæssig værdi end

markedsværdi, kan medføre, at nøgletallet ikke er retvisende. Dette skyldes, at den nettorentebærende gæld

ifølge virksomhedens regnskab har en højere værdi end det rent faktisk er tilfældet, hvorfor dette vil give en

højere finansiel gearing sammenlignet med en virksomhed, hvor regnskabsmæssig værdi af aktiver er lig

eller lavere end markedsværdi.

ܰ ݁ݎݐ݁ݐ ݁ݐ݊ æܾ݁ݎ ݊݀݁݃æ݈݀

݊݁݃ܧ ݇ܽ ݅ ܽݐ ݈݅݊ ݈݇ .݉ ݅݊ ݅ݎ ݁ݐ ݁ݐ ݎ

4.3 Nøgletalsberegninger i relation til IAS 17
I forbindelse med nøgletalsanalysen behandles de ovenfor gennemgåede nøgletal. Det er som tidligere nævnt

vurderet, at netop disse nøgletal forventes at blive de centrale nøgletal i relation til indregning af operationel

leasing og at en analyse heraf kan give en indikation af den effekt exposure draftet vil kunne give i

fremtiden.
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4.3.1 Afkastningsgrad

Afkastningsgraden viser, hvor meget virksomheden er i stand til at forrente den samlede kapital i firmaet. Jo

større tallet er, desto bedre. Du kan beregne et selskabs afkastningsgrad ved at dividere overskuddet af den

primære drift med de samlede aktiver.

Som udgangspunkt bør afkastningsgraden være så stor som muligt, men den skal ses i sammenhæng med

andre nøgletal som egenkapitalens forrentningsprocent og overskudsgraden.

4.3.2 Soliditetsgrad

Et selskabs soliditetsgrad påvirkes af ændringer i egenkapital og forpligtelser og det må vurderes hvorvidt

dette kan relateres til de forpligtelser, der er forbundet med en leasingaftale.

Bevægelser i egenkapitalen er som udgangspunkt afledt af årets overførte resultat, som er et resultat af

sammenhængen imellem driftsindtægter og driftsomkostninger. Den regnskabsmæssige behandling af

leasing medfører, at poster som fx renteomkostninger og -indtægter, nedskrivninger, leasingydelser, gevinst

og tab ved revurderinger osv. indregnes direkte i driften og påvirker derfor årets resultat. Således vil

ændringen af indregning og måling af leasingaftaler ligeledes have en indirekte effekt på egenkapitalen.

I relation til forpligtelser skal både leasingtager og leasinggiver i forbindelse med exposure draftet indregne

en forpligtelse; leasingtager indregner en forpligtelse svarende til de leasingydelser, der skal betales til

leasinggiver og leasinggiver indregner en forpligtelse svarende til brugsrettigheden til det underliggende

aktiv. Leasinggivers forpligtelse vil ved valg af derecognition approach være opfyldt allerede ved

ikrafttrædelse af leasingaftalen, da metoden medfører, at alle risici forbundet til det underliggende aktiv

overdrages til leasingtager ved aftalens ikrafttrædelse, hvorimod forpligtelsen løbende vil blive opfyldt ved

valg af performance obligation approach.

Som følge af den indregning der sker både af driftsposter samt forpligtelser lægges det til grund at

soliditetsgraden alt andet lige vil opleve en afledt effekt som følge af exposure draftet.

4.3.3 Finansiel gearing

Nøgletallet finansiel gearing er et udtryk for forholdet imellem virksomhedens rentebærende gæld samt

egenkapitalen, og giver således en indikation af hvorvidt virksomheden evner at skabe en indtjening på

baggrund af den fremmedkapital der er investeret i virksomheden.
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En høj gearing er alt andet lige ensbetydende med at virksomheden har forholdsmæssigt store forpligtelser

sammenholdt med størrelsen af egenkapitalen. Endvidere er en høj gearing medvirkende til at øge

virksomhedens risiko, da en høj gearing er resultatet af en øget mængde af gæld i virksomheden.

Den finansielle gearing påvirkes, som tidligere nævnt, af udviklingen af henholdsvis virksomhedens gæld,

fremmedkapital, og hensatte forpligtelser samt udviklingen i egenkapitalen og det må vurderes, hvorvidt en

ændret indregning af leasing eventuelt kan påvirke dette nøgletal.

Som det er tilfældet med de to øvrige nøgletalsdefinitioner, så er det afgørende hvorvidt der kan identificeres

en relation imellem de ovenfor styrende faktorer og de aktiver og forpligtelser der indgår i en

leasingkontrakt.

I relation til den nuværende regulering, herunder indregning af finansiel leasing, indregner både leasingtager

og leasinggiver en forpligtelse som fordeles imellem kort- og langfristede gældsforpligtelser. Set i forhold til

leasingtager, så indregner disse virksomheder en forpligtelse, der udgøres af forpligtelsen til at betale ydelser

til leasinggiver og denne forpligtelse vil ifølge exposure draftet fremover skulle indregnes for alle

leasingaftaler, finansiel som operationel. Spørgsmålet er, om leasingtagers forpligtelse til at betale ydelser til

leasinggiver vil påvirke nettorentebærende gæld, hvilket vurderes at være afhængigt af, hvorvidt

leasingydelserne kan anses som værende rentebærende gæld.

I den indgåede aftale imellem leasinggiver og leasingtager, vil der, ifølge exposure draftet, ligeledes indgå en

forrentning, hvis niveau aftales imellem leasingtager og leasinggiver, men kan dette klassificere

leasingforpligtelsen som en rentebærende forpligtelse?

Som reguleringen er i dag, påvirkes den rentebærende gæld blandt andet af finansiel leasing63, hvilket blandt

andet fremgår af noteoplysningerne for lang- og kortfristede lån hos Carlsberg Group. Idet det foreslås

fremover også at indregne operationelle leasingaftaler, formodes det, at al leasing, hos leasingtager, vil

udmønte sig i en forpligtelse til at betale ydelser til leasinggiver, ydelser der endvidere vil blive forrentet i

henhold til den aftale der er indgået.

Således lægges det til grund, som det ligeledes er tilfældet med de øvrige nøgletal, at nøgletallet finansiel

gearing vil blive påvirket af ændrede indregning og måling for leasing jævnfør exposure draftet.

63 Carlsberg A/S - 2010 Årsrapport, note 24, s. 88.
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4.3.4 Sammendrag vedrørende de udvalgte nøgletal

Det er i forbindelse med analysen af de udvalgte nøgletal konstateret, at de alle forventes at blive væsentligt

påvirket af exposure draftet, hvilket skyldes, at det enkelte nøgletal i en eller anden form vil blive reduceret

eller øget som en afledt effekt, af den påvirkning den foreslåede indregning af operationel leasing vil have på

virksomhedernes regnskabstal.

Som følge af heraf vurderes disse nøgletal at være anvendelige i forhold til at kunne analysere en konkret

virksomheds regnskab, for således at vurdere de økonomiske konsekvenser af exposure draftet.

4.4 Konkret eksempel
Idet IAS 17 fortsat ligger i udkast i form af exposure draftet og der således endnu ikke foreligger årsrapporter

hvor den nye IAS 17 er anvendt som regulering af leasingaftaler, er det ikke muligt at foretage en

nøgletalsanalyse på baggrund af faktiske data, hvorfor en analyse af den ændrede regulerings effekt på

udvalgte nøgletal i stedet vil tage sit udgangspunkt i nuværende beregnede nøgletal modificeret i relation til

de indregningskriterier exposure draftet lægger op til.

Som det også tidligere er omtalt i afhandlingen vil en ændring af IAS 17 ikke ramme alle brancher ens,

hvilket betyder at nogle brancher vil mærke ændringerne i højere grad end andre brancher. Denne ulighed

skyldes som udgangspunkt, at andelen af operationelle leasingaftaler varierer kraftigt og at effekten af at

disse leasingaftaler jævnfør exposure draftet alt andet lige også vil variere. Det er tidligere vurderet, at

særligt transportbranchen, herunder rederier, flyselskaber og lignende, er særligt udsatte i forhold til

indregning af operationel leasing, da netop denne branche leaser store dele af deres materiel blandt andet for

ikke at tynge likviditeten i de respektive virksomheder. Der er som oftest tale om leasingaftaler af dele af

eller hele flåden, herunder leaser SAS Group 127 af deres i alt 230 fly64, hvilket svarer til ca. 55 % af den

samlede flåde, og en ændring der medfører indregning af operationel leasing forventes alt andet lige at have

en væsentlig indflydelse på virksomhedens balance. Da transportbranchen, som tidligere beskrevet,

forventes at blive særligt ramt såfremt operationel leasing fremover indregnes på lige vilkår med finansiel

leasing tager nøgletalsanalysen således udgangspunkt i en sådan virksomhed; SAS Group.

64 SAS Group Annual Report & Sustainability Report 2010, Note 35 Leasing Commitments
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4.4.1 Analyse af SAS Group

SAS Group leaser, som tidligere nævnt, over halvdelen af deres samlede flåde svarende til fremtidige

operationelle leasingforpligtelser på i alt 14.223 millioner svenske kroner og det forventes at en fremtidig

indregning heraf vil medføre en væsentlig ændring i balancen.

Der tages udgangspunkt i årsrapporten 2010 for SAS Group65. Idet virksomheden fortsat foretager

indregning og måling i overensstemmelse med den nuværende IAS 17 er der i analysen taget udgangspunkt i

de eksisterende balancetal pr. 31. december 2010 og efterfølgende foretaget modifikationer for at tilpasse

tallene til de forventede ændringer som følger af exposure draftet, hvilket gør sig gældende for både analysen

af ændring i balancen såvel som ændringen i nøgletal.

Ved modificering af virksomhedens balance og nøgletal er virksomhedens noteoplysninger vedrørende

operationel leasing anvendt. En komplet analyse vil kræve adgang til samtlige af virksomhedens

operationelle leasingaftaler, hvilket ikke er muligt som følge af omfanget heraf og at disse aftaler endvidere

ikke umiddelbart er tilgængelige for andre end virksomheden. Det skal i den forbindelse bemærkes, at de

eksterne analytikere udarbejder regnskabsanalyser under lignende vilkår, da de som udgangspunkt heller

ikke har adgang til detaljerede informationer omkring virksomhedernes operationelle leasingaftaler.

65 SAS Group Annual Report & Sustainability Report 2010, http://tools.euroland.com/arinhtml/s-
sas/2010/ar_eng_2010/
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4.4.1.1 Analyse af SAS Group balance pr. 31. december 2010

mio. SEK
Regnskabspost
er jf.
nuværende IAS
17

Operationel
leasing jf. note

Regnskabspost
er jf. Exposure
Draft

Ændring i
%

Aktiver

Immaterielle aktiver 1.414 0 1.414 0,0%

Materielle aktiver 14.782 14.223 29.005 96,2%
Øvrige langfristede
aktiver 14.395 0 14.395 0,0%

Langfristede aktiver 30.591 14.223 44.814 46,5%

Kortfristede aktiver
Reservedele og
varelager 678 0 678 0,0%
Øvrige
omsætningsaktiver 10.556 0 10.556 0,0%

Aktiver i alt 41.825 14.223 56.048 34,0%

Passiver

Egenkapital 14.438 0 14.438 0,0%

Langfristede
forpligtelser 13.932 2.572 16.504 18,5%
Kortfristede
forpligtelser 13.455 11.651 25.106 86,6%

Forpligtelser 27.387 14.223 41.610 51,9%

Passiver i alt 41.825 14.223 56.048 34,0%

Tabel 3.2: SAS Group efter nuværende IAS 17 og betydningen af exposure draftet, Kilde: egenudviklet
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Note for operationelle leasingforpligtelser pr. 31. december 2010 (note 35)

2011 2012 2013 2014 2015 2016 > I alt

Aircraft 1.587 1.434 1.213 1.101 948 2.145 8.428

Properties 968 970 962 898 885 1.071 5.754
Machinery and
equipment 17 13 5 4 2 - 41

2.572 2.417 2.180 2.003 1.835 3.216 14.223

Aircraf
t

Propertie
s

Machinery and
equipment I alt

Forfalder inden for 1
år 1.587 968 17 2.572
Forfalder inden for 1
til 5 år 6.841 4.786 24 11.651

8.428 5.754 41 14.223

Tabel 3.3: SAS Group, note 35 "Operationelle leasingforpligtelser pr. 31. december 2010, Kilde: SAS Group Annual Report & Sustainability Report

2010, Note 35 Leasing Commitments

Tabel 3.2 indeholder både de originale balancetal fra virksomhedens årsrapport 2010 samt en tilpasset

balance, som den forventes at se ud, såfremt virksomheden skulle aflægge ekstern rapportering i

overensstemmelse med de foreslåede ændringer til IAS 17. Dette er medvirkende til bedre at visualisere

effekten af de foreslåede ændringer i virksomhedens balance i forhold til den eksisterende regulering.

Som det fremgår af tabel 3.2 påvirkes hhv. materielle aktiver samt kort- og langfristede forpligtelser, hvilket

er lig den indregning der i på nuværende tidspunkt sker af finansiel leasing. Idet der er tale om leasing af

virksomhedens fly, som klassificeres som materielle anlægsaktiver, skal også de leasede fly indregnes som

materielle aktiver, dog vil der i praksis være tale om præsentation som en særskilt regnskabspost, således at

regnskabsbruger klart kan adskille de af virksomheden ejede aktiver og de af virksomheden leasede aktiver.
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Af virksomhedens leasingnote66 fremgår det, at virksomheden i perioden for 2011-2016 har en samlet

leasingforpligtelse vedrørende operationel leasing på i alt 14.223 millioner svenske kroner. Idet der ikke er

adgang til yderligere detaljer, er det dette beløb analysen tager udgangspunkt i ved modificering af balancen i

relation til exposure draftet. Beløbet er således udtryk for de leasingydelser der i fremtiden skal ydes til

leasinggiver som modydelse for de underliggende aktiver, virksomheden har leaset hos leasingtager og vil

derfor have effekt på virksomhedens gældsforpligtelser; langfristede som kortfristede. Det vurderes, at

beløbet ligeledes er et udtryk for de i leasingaftalerne underliggende aktiver, som virksomheden fremover

forventes at indregne, hvilket skyldes, at leasingtagers aktiver skal modsvare den forpligtelse leasingtager har

til at betale ydelser til leasinggiver.

Analysen udviser en markant ændring af balancen hos SAS Group, da en indregning af operationel leasing

medfører en stigning i virksomhedens sum af materielle anlægsaktiver på ca. 96 % samt en stigning i

virksomhedens gældsforpligtelser, kortfristede såvel som langfristede på ca. 51 %. Dette betyder, at SAS

Group alt i alt øger deres balancesum med de i noten opgjorte 14.223 millioner svenske kroner svarende til

en stigning på 34 %.

Der må stilles spørgsmålstegn ved, hvorvidt dette reelt har en effekt for regnskabsbrugerne, herunder særligt

investorer og analytikere, der i forvejen regulerer herfor i forbindelse med udarbejdelse af

regnskabsanalyser67. Der er krav om noteoplysning på leasing ifølge den nuværende regulering, hvoraf alle

fremtidige forpligtelser i relation til operationel leasing fremgår, hvorfor det således er muligt for investorer,

analytikere og øvrige interessenter at regulere herfor i forbindelse med deres analyse af

regnskabsoplysningerne. Naturligvis har de nævnte grupper ikke, som det også er tilfældet for denne

afhandlings analyse, umiddelbart adgang til detaljerne omkring de enkelte leasingaftaler, hvilket betyder, at

det ikke er muligt at tage hensyn til væsentlige vilkår som løbetid, rentesats og lignende i forbindelse med

udarbejdelsen af analysen.

Der må endvidere stilles spørgsmålstegn ved, hvilken effekt indregning af alle leasingaftaler reelt får for

virksomhederne og deres omverden. De, der udarbejder analyser på baggrund af virksomhedernes

offentliggjorte eksterne finansielle rapportering, er allerede opmærksomme på uligheden i indregning som

situationen i dag og regulerer som sagt herfor i forbindelse med udarbejdelsen af regnskabsanalyser for netop

66 SAS Group Annual Report & Sustainability Report 2010, Note 35 Leasing Commitments
67 Se bilag 2
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at være i stand til at sammenligne virksomheder på trods af de, må man sige, lidt kringlede

indregningsmetoder for leasingaftaler.

For virksomhederne i de hårdest ramte brancher, især transportbranchen og herunder for vores udvalgte

virksomhed SAS Group, vil betydningen naturligvis være stor, da balancen alt andet lige pustes op, når

operationel leasing fremover formodes at blive indregnet på lige fod med det vi i dag kender som finansiel

leasing, en sondring der med de foreslåede ændringer udviskes. Som det fremgår af figuren påvirkes tallene

hos SAS Group væsentligt, hvilket alt andet lige også får indflydelse på de nøgletal investorer og analytikere

anvender i forbindelse med deres analyser og der må stille spørgsmål ved, hvorvidt en ændring af disse

måleparamentre kan få betydning for fremtidige investeringer i virksomheden samt for virksomhedens

eksterne lånemuligheder.

En mulighed for at mindske påvirkningen af indregningen af operationel leasing kunne eksempelvis

reduceres ved at gøre sig mindre afhængig af operationel leasing, ved at mindske antallet af operationelle

leasingaftaler.

Spørgsmålet er om en virksomhed som SAS Group kan gøre sig mindre afhængig af det vi i dag kender som

operationel leasing ved i stedet at købe og eje det antal fly virksomheden måtte have behov for. Umiddelbart

en ligetil løsning såfremt der udelukkende foretages en vurdering af effekten af indregning af operationel

leasing og ikke inddrages øvrige regnskabsposter i vurderingen. En sådan løsning vil alt andet lige dog være

årsag til andre problematikker, da investeringer i fly unægtelig må vurderes som værende forholdsmæssige

bekostelige investeringer, eksempelvis transporterede SAS Group i 2010 i alt 25,2 millioner passagerer til i

alt 127 forskellige destinationer68. Blot disse overordnede facts giver en indikation af et vist behov for en stor

men også varieret flåde afhængigt af destinationer, antal passagerer og lignende. Det vurderes på baggrund

heraf, at SAS Group vil opleve et massivt likviditetstræk såfremt køb skulle erstatte leasing, hvilket vil

kunne forventes at reducere de frie likvide midler samt øge gælden. Herudover formodes det endvidere at

servicering af et så stort kundegrundlag ligeledes kræver en vis fleksibilitet i form af eksempelvis

reparationer, udskiftning af fly, som skal kunne foretages således at kunderne oplever så få gener som

muligt.

68 SAS Group Annual Report & Sustainability Report 2010, "The SAS Group in brief", s. 4.
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Ved at lease mere end halvdelen af deres fly, har de således mulighed for at holde fokus på deres

kerneforretning, nemlig at skabe øget værdi til virksomhedens ejere, hvilket er virksomhedens

kerneværdier69.

4.4.1.2 Analyse af SAS Group nøgletal pr. 31. december 2010

Som en konsekvens af de i afsnit 3.3.3.1.1 tilpasninger af SAS Group's balancetal i relation til exposure

draftet, herunder særligt indregning af samtlige af virksomhedens leasingaftaler, er der foretaget en

genberegning af væsentlige nøgletal. De genberegnede nøgletal er udvalgt på baggrund af den i afsnit 4.3

gennemgang og analyse af væsentlige nøgletal.

2010 - jf. årsrapport 2010 - jf. ny IAS 17

Afkastningsgrad % -5% -3%

resultat af primær drift i procent af de
gennemsnitlige aktiver

Soliditetsgrad % 35% 26%

egenkapitalandel, der kan henføres til aktionærer,
ultimo i procent af aktiver i alt ultimo

Finansiel gearing x 0,82 1,81

rentebærende gæld, netto, ultimo divideret med den
totale egenkapital, der kan henføres til aktionærer,
ultimo

Tabel 3.4: SAS Group Nøgletalsberegning, Kilde: egenudviklet

Som det er forventningen ændrer også nøgletallene sig væsentligt som følge af exposure draftet. Som

tidligere beskrevet vil analysen fokusere på nøgletallene afkastningsgrad, soliditetsgrad og finansiel gearing.

69 http://www.sasgroup.net/SASGroup/default.asp
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4.4.1.2.1 Afkastningsgrad

SAS Group's afkastningsgrad vil jævnfør genberegningen i tabel 3.4, ændres fra -5 % til -3 %.

Afkastningsgraden anvendes som parameter for en sammenligning imellem virksomhedens over- eller

underskud og de værdier virksomheden rent faktisk ejer, og er et udtryk for hvor god virksomheden er i stand

til at forrente den samlede kapital i virksomheden og målet for afkastningsgraden er så høj en procentdel som

muligt.

For SAS Group er der pr. 31. december 2010 tale om en negativ afkastningsgrad, da resultat af primær drift

er negativt, hvilket som udgangspunkt og set alene er udtryk for at virksomheden ikke er god til at forrente

den kapital der findes i virksomheden. For denne analyses vedkommende er fortegnet ikke afgørende, det er

derimod selve ændringen i nøgletallet før og efter tilpasning i relation til de foreslåede ændringer i IAS 17.

Denne afhandling koncentrerer sig således om ændringen i afkastningsgraden fra 5 % til 3 %, hvilket som

udgangspunkt skyldes ændringen i den totale aktive sum, der øges når der foretages indregning af

operationel leasing. Det kan diskuteres hvorvidt virksomhedens resultat af primær drift vil blive påvirket af

den ændrede indregning af leasing og i hvilken retning, vil det øge omkostningerne til leasing eller vil det

forblive på samme niveau som i dag. SAS Group indregner allerede omkostninger til operationel leasing i

driften efter den nuværende regulering, og det formodes, at virksomheden som udgangspunkt ikke vil opleve

den store ændring, såfremt de foreslåede ændringer gennemføres. Forskellen imellem den nuværende

indregning og den foreslåede indregning i driften udgøres af de afskrivninger der vil opstå som følge af

indregning af de underliggende aktiver. Det forudsættes dog, at de leasingomkostninger der i dag indregnes i

driften ikke afviger væsentligt fra den indregning der fremover lægges op til og at primær drift således ikke

vil blive væsentligt ændret som følge heraf.

Nøgletallet afkastningsgrad anvendes af regnskabsbrugerne som en indikation på virksomhedens evne til at

kunne forrente sin kapital. Spørgsmålet er hvilken indflydelse den foreslåede ændring af indregning af

leasing vil få herfor, når det af tabel 3.4 tydeligt fremgår at afkastningsgraden rykker sig, her ved ændring i

den totale aktivsum. Såfremt SAS Group's resultat af primær drift havde været positiv, ville ændringen i

afkastningsgraden have været om end mere klar end den ved genberegningen af de aktuelle tal pr. 31.

december 2010. Ved et positivt resultat af primær drift på fx 10.000 millioner svenske kroner, ville

afkastningsgraden falde fra 24 % jævnfør den nuværende regulering til 18 % jævnfør den forslåede

regulering, et fald på i alt 6 procentpoint. Forudsætningen i denne analyse for indregning af operationel

leasing pr. 31. december 2010 er, at alle de indregnede aftaler er eksisterende og dette til trods fremstår
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virksomhedens evne til at forrente sine egne værdier pludselig som ringere; både i forhold til tidligere års tal

men så sandelig også i forhold til indeværende års tal.

Investorer og analytikere regulerer, som tidligere nævnt, allerede herfor i dag, og er selvfølgelig klar over

operationel leasings indvirkning på regnskabs- og nøgletal, men giver indregning en øget gennemsigtighed

og troværdighed for den almene regnskabsbruger, når det underliggende aktiv der indregnes reelt ikke er et

af virksomheden ejet aktiv, men det alligevel indgår i bedømmelsen af virksomhedens evne til af forrente sin

kapital!

4.4.1.2.2 Soliditetsgrad

Soliditetsgraden er det nøgletal der umiddelbart synes, at opleve den største effekt af indregningen af

operationel leasing i balancen, da denne falder fra 35 % til 26 %. Soliditetsgraden udtrykker forholdet

imellem egenkapital og den totale aktivsum, hvorfor enhver ændring i ét af de to parametre vil være

medvirkende til at ændre nøgletallet, som det netop er tilfældet her. Årsagen til faldet i virksomhedens

soliditetsgrad skal findes i den oppustning der sker af balancen, der, som det netop fremgår af tabel 3.2, øger

summen af materielle anlægsaktiver og gældsforpligtelser og dermed den samlede balancesum.

Egenkapitalandelen oplever ikke nogen direkte effekt af indregningen af operationel leasing70, hvorfor dette

parameter ikke øges tilsvarende. Således er aktivsummen øget med 50 %, hvilket naturligvis medfører at

egenkapitalandelen beregnes som en mindre andel, da sidstnævnte som udgangspunkt forbliver uændret.

Alt i alt medfører det således et fald i soliditetsgraden hos SAS Group på i alt ni procentpoint svarende til en

ændring på ca. 26 %, hvilket er ensbetydende med et markant fald i selskabets finansielle styrke, dvs.

selskabets værdi. En faldende soliditetsgrad er et udtryk for, at virksomhedens gæld er steget, hvilket i en

eller anden form kan diskuteres. Det er korrekt, at den indregnede gæld ved indregning af operationel leasing

pludselig vil have en direkte effekt på balancen og dermed medvirke til at virksomhedens gæld synes større.

Omvendt er det ikke en ny gæld som virksomheden har stiftet siden sidste balancedag, hvorfor det bliver

yderst relevant at årsagsforklare det forholdsmæssige store udsving på 9 procentpoint.

Virksomhedens soliditetsgrad anvendes af investorer og analytikere som indikation på størrelsen af

virksomhedens gæld i relation til dens aktiver og derved som en overordnet indikation på virksomhedens

70 Det forudsættes i afhandlingen, at den driftsmæssige påvirkning ændringen af IAS 17 vil medføre tilsvarende
indregning af de driftsomkostninger der allerede indregnes efter den nuværende regulering.
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værdi. Omdrejningspunktet er i den forbindelse hvorvidt gennemsigtighed og troværdighed øges såfremt de

foreslåede ændringer gennemføres og indregningen, eller mangel på samme, som vi kender den i dag, ændres

fundamentalt.

4.4.1.2.3 Finansiel gearing

Exposure draftet medfører, at al leasing indregnes og indgår som en del af de henholdsvis kort- og

langfristede lån, vil påvirkningen heraf medføre en ændring i SAS Group's finansielle gearing.

Af tabel 3.4 fremgår det at SAS Group's finansielle gearing stiger fra 0,82 til 1,81, hvilket skyldes, at

virksomhedens operationelle leasingforpligtelser indregnes som en del af kort- og langfristede

gældsforpligtelser, samt at det underliggende aktiv ligeledes indregnes som en del af balancen og dermed

øger nettorentebærende gæld.

Investorer og analytikere anvender nøgletallet finansiel gearing som en indikation på størrelsen af

virksomheders gæld og en jo højere gearing, desto større gæld og desto større finansiel risiko. Idet SAS

Group's finansielle gearing er stigende vil det være alt andet lige være medvirkende til at give en indikation

af at være mere risikabel at investere i, som følge af en stigende finansiel gearing. Et væsentligt punkt i

denne forbindelse er helt enkelt, at der ikke er tale om en pludselig investering foretaget af SAS Group, der

er tale om eksisterende aftaler, der allerede i tidligere år har været en del af regnskabet, men dog kun en del

af noterne. Alt andet lige vil investorer og analytikere allerede korrigere herfor i forbindelse med deres

regnskabsanalyser, dog vil der være tale om overordnede korrektioner, da hverken investorer eller

analytikere som udgangspunkt har adgang til fuld information vedrørende detaljerne i de enkelte aftaler.

Således tager de centrale interessenter allerede højde for den manglende indregning som reguleringen er i

dag, om end der er tale om, at det sker overordnet og spørgsmålet er, hvorledes en ændret indregning rent

faktisk vil ændre investorers og analytikeres opfattelse af virksomhedens rentabilitet og finansielle risiko.

Det væsentlige at afveje i den forbindelse er som det også tidligere er nævnt, de foreslåede ændringers

indvirkning på SAS Group's nøgletal, hvilket her medfører, at den afledte effekt på nøgletallene, med en

ændring af reguleringen, vil være langt mere åbenlyst for virksomhedens interessenter. Den finansielle

gearing vil i langt større udstrækning end tidligere skulle opfattes varsomt og med leasing in mente, da netop

dette nøgletal vil være stærkt påvirket af de store mængder af leasingaftaler, operationelle som finansielle,

SAS Group har indgået med diverse leasinggivere.

Finansanalytikerforeningen anbefaler i deres "Anbefalinger og nøgletal 2010", at der ved anvendelsen af

netop nøgletallet finansiel gearing, tages særligt hensyn til en virksomheds immaterielle aktiver, samt aktiver
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hvor den regnskabsmæssige værdi overstiger markedsværdien71. Det medfører, at SAS Group's finansielle

gearing ved indførelse af exposure draftet vil være et højst ustabilt nøgletal, og at det vil gøre det svært at

forholde sig til, hvad nøgletallet i virkeligheden viser. Det vil kræve en korrektion af beregningen og

herunder en klar adskillelse af hvilke aktiver virksomheden rent faktisk ejer og hvilke der er leasede. Dette

synes umiddelbart ikke som en større opgave end den investorer og analytikere foretager i forbindelse med

regnskabsanalyser på nuværende tidspunkt. Problemet er, at der med de foreslåede ændringer skabes unødige

forhindringer på vejen til at forstå virksomheders og branchers økonomiske position og rentabilitet såvel som

at virksomhedernes nøgletal ikke længere vil kunne anvendes uden at investorer og analytikere bør regulere

for leasing og tage hensyn til leasingens påvirkning på rentabilitet og finansiel risiko.

4.4.1.3 Samlet nøgletalsvurdering

Spørgsmålet er om der ved beregningen af disse nøgletal bør sondres imellem de drift- og balanceposter der

vedrører leasing og de poster der rent faktisk er virksomhedens egne. Kan det eventuelt blive et behov for at

udarbejde særskilte nøgletalsberegninger for poster der vedrører leasing, eller kan interessenterne, herunder

både analytikere og investorer såvel som den almene regnskabslæser/bruger gennemskue leasingens effekt i

regnskabet uden at have fuld information omkring detaljerne i de enkelte leasingaftaler?

Det er almindelig kendt, at de professionelle brugere af regnskaber i dag selv er i stand til at korrigere for

blandt andet manglende indregning af operationel leasing, men spørgsmålet er, hvorvidt de foreslåede

ændringer vil være medvirkende til at sikre gennemskueligheden i den finansielle rapportering også

fremover, når al leasing som udgangspunkt behandles under ét, eller om dette vil være medvirkende til at

reducere gennemsigtigheden og troværdigheden i virksomhedernes finansielle rapportering.

IASB og FASB har et ønske om en øget gennemsigtighed og troværdighed ved ændring af indregning,

måling og præsentation af leasing jævnfør exposure draftet, og ved første øjekast synes de foreslåede

ændringer umiddelbart også at afhjælpe manglen på netop gennemsigtighed og troværdighed, da der med en

ensartet indregning af leasing sørges for sammenlignelighed på tværs af virksomheder og brancher.

Påvirkningen på den enkelte virksomhed og den enkelte branche bliver således mere gennemsigtig og til dels

også langt mere troværdig, når alle poster der vedrører virksomheden økonomisk rent faktisk også indregnes

og effekten for resultat og balance tydeligt fremgår. Problematikken opstår ved genberegning af nøgletal,

hvor meget bør nøgletallene i virkeligheden afspejle udviklingen i aktiver der reelt set ikke er virksomhedens

71 Den Danske Finansanalytikerforening - Anbefalinger og nøgletal 2010, s. 8.
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og hvor meget bør udviklingen i gæld vedrørende disse underliggende aktiver ændre i en virksomheds

nøgletal.

Det er i analysen af de enkelte nøgletal gennemgået de umiddelbare konsekvenser af exposure draftet og for

SAS Group fremgår det med al tydelighed, at denne virksomhed vil blive markant berørt af ændringer i

indregning, måling og præsentation af leasing. Alt i alt medfører det for SAS Group, at de udvalgte nøgletal

påvirkes i negativ retning, dvs. at deres rentabilitet med ét forringes, og deres finansielle risici øges.

Afgørende er hvorvidt denne udvikling i SAS Group's udvalgte nøgletal i sidste ende kan være med til at

fastslå hvorvidt de foreslåede ændringer i IAS 17 øger eller reducerer gennemsigtigheden og troværdigheden

i den internationale regnskabsregulering af leasing. Sammenligningen på tværs af virksomheder, der fungerer

som leasingtagere, vil alt andet lige blive noget mere håndterbar, da leasingtager ifølge exposure draftet vil

skulle tage stilling til den enkelte leasingaftale og indregne på baggrund af aftalevilkårene. Således vil

indregningen umiddelbart bedre afspejle de faktiske aktiver og forpligtelser sammenholdt med de

overordnede korrektioner investorer og analytikere foretager på nuværende tidspunkt. Omvendt sker der en

ændring af virksomhedens nøgletal der medvirker til at SAS Group pludselig synes som værende mindre

solid og stabil end hidtil og umiddelbart synes gennemsigtigheden og troværdigheden således ikke som

værende egentlig øget, og nøgletallene som værende mere komplicerede data, der skal behandles og

underlægges en nærmere analyse før end det er muligt at udtale sig om finansiel status, rentabilitet og så

videre.

4.4.2 Sammenligning af SAS Group med Carlsberg Group

Ikke alle brancher påvirkes i så høj grad, som det er tilfældet med blandt andet transportbranchen og SAS

Group som er gennemgået i afsnit 4.4.

En virksomhed som Carlsberg Group har ligeledes operationelle leasingaftaler, der vil skulle indregnes som

følge af exposure draftet, men hvor SAS Group leaser en forholdsmæssig stor andel af deres materiel, både

antal og beløbsmæssigt, så forventes Carlsberg Group ikke at opleve en væsentlig ændring i deres

regnskabsposter og nøgletal som følge af ændrede indregning.

mio. DKK
Regnskabspost
er jf.
nuværende IAS
17

Operationel
leasing jf. note

Regnskabspost
er jf. Exposure
Draft

Ændring i
%
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Aktiver

Immaterielle aktiver 87.813 0 87.813 0,0%

Materielle aktiver 32.420 1.964 34.384 6,1%
Øvrige langfristede
aktiver 8.057 0 8.057 0,0%

Langfristede aktiver 128.290 1.964 130.254 1,5%

Kortfristede aktiver

Varebeholdninger 4.191 0 4.191 0,0%
Øvrige
omsætningsaktiver 11.751 0 11.751 0,0%

Aktiver i alt 144.232 1.964 146.196 1,4%

Passiver

Egenkapital 69.629 0 69.629 0,0%

Langfristede
forpligtelser 47.378 1.419 48.797 3,0%
Kortfristede
forpligtelser 27.225 545 27.770 2,0%

Forpligtelser 74.603 1.964 76.567 2,6%

Passiver i alt 144.232 1.964 146.196 1,4%

Tabel 3.5: Carlsberg Group balance efter nuværende IAS 17 og betydningen af exposure draft, Kilde: egenudviklet

Note for operationelle leasingforpligtelser pr. 31. december 2010 (note 39)

Grunde og
bygninger

Tekniske
anlæg og
maskiner

Andre anlæg
driftsmateriel og
inventar I alt

Forfalder inden for 1 år 156 35 354 545

Forfalder inden for 1 til 5 år 338 86 666 1.090

Forfalder efter 5 år 232 6 91 329
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726 127 1.111 1.964

Tabel 3.6: Carlsberg Group note 39; Operationelle leasingforpligtelser pr. 31. december 2010, Kilde: Årsrapport 2010 Carlsberg A/S, note 39

"Operationelle Leasingforpligtelser"

2010 - jf. årsrapport 2010 - jf. ny IAS 17

Afkastningsgrad % 7,11% 7,01%

resultat af primær drift i procent af de
gennemsnitlige aktiver

Soliditetsgrad % 44,54% 43,95%

egenkapitalandel, der kan henføres til aktionærer i
Carlsberg a/s, ultimo i procent af aktiver i alt ultimo

Finansiel gearing x 0,47 0,50

rentebærende gæld, netto, ultimo divideret med den
totale egenkapital, der kan henføres til aktionærer i
Carlsberg a/s, ultimo

Tabel 3.7: Carlsberg Group – Nøgletalsberegninger, Kilde: egenudviklet

Som det fremgår af tabel 3.5 er Carlsberg Groups andel af operationel leasing væsentlig mindre end hos SAS

Group, hvilket medfører, at den totale balancesum udelukkende øges med 1.964 millioner danske kroner,

svarende til en stigning på 1,4 %. Denne minimale stigning i balancesummen skyldes, at Carlsberg Group

ikke har nær så meget operationel leasing som det er tilfældet for SAS Group, og således ikke vil opleve en

væsentlig effekt som følge af exposure draftet.

Heller ikke virksomhedens nøgletal synes væsentligt påvirket ved en genberegning i relation til exposure

draftet, uanset om der er tale om afkastningsgrad, finansiel gearing eller soliditetsgrad. Dette er naturligvis

direkte relateret til de minimale ændringer i regnskabsposterne, som er omtalt ovenfor.
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Carlsberg Groups væsentligste operationelle leasingaftaler udgøres af grunde og bygninger samt andre

anlæg, driftsmateriel og inventar72.

Spørgsmålet er hvorfor en produktionsvirksomhed som Carlsberg Group ikke lader til at ville mærke de

foreslåede ændringer til indregning af leasingaftaler i samme omfang som det tyder på at SAS Group vil.

Svaret skal måske findes i, at Carlsberg ikke har behov for materiel i samme beløbsmæssige omfang som

SAS har og at Carlsberg derfor har valgt at eje frem for at lease, da dette er budgetteret som en bedre

investering på sigt. Af Carlsbergs finansielle rapportering fremgår det med al tydelighed, at valget imellem

eje og leasing er faldet ud til fordel for eje, eksempelvis er andelen af egne grunde og bygninger i alt 19.282

millioner danske kroner sammenholdt med andelen af leasede grunde og bygninger på i alt 726 millioner

danske kroner.

Endvidere kan også typen af materiel af afgørende betydning for valget imellem leasing eller køb af aktiver.

SAS Group's hovedpart af leasingaftaler udgøres af fly, hvilket er meget omkostningsfuldt både i

anskaffelsesværdi samt i løbende vedligeholdelse og reparationer, hvilket også bør ses i sammenhæng med

hvor volatil luftfartsbranchen rent faktisk, herunder diverse afgifter, svingende priser, samt krav til nyt og

opdateret materiel, hvilket alt sammen en del af det at være førende i branchen. Herudover er der også tale

om materiel der efterfølgende vil kunne anvendes af andre aktører på markedet.

Modsat er Carlsberg Group's materiel præget af mere stabilitet. Der er tale om materiel i form af bygninger

til brug for produktion, opbevaring og lignende, kolonner til brug for rensning, tapning og så videre, alt

sammen materiel der umiddelbart er mere fast end når der tales luftfart og materiel der umiddelbart er

tilpasset til den pågældende virksomhed og kan indrettes eller ombygges til brug for opdatering og nye

produkter.

Det ses således tydeligt, at SAS Group vil blive markant hårdere ramt såfremt exposure draftet gennemføres

sammenlignet med Carlsberg Group. Dette skyldes, at SAS Group har valgt at anskaffe en stor del af

virksomhedens nok vigtigste aktiver ved hjælp af leasing, hvilket i første omgang har medvirket til en lineær

fordeling af omkostningerne frem for ét stort likviditetstræk ved anskaffelse, men samtidig en forringelse af

nogle af de vigtigste nøgletal, herunder virksomhedens rentabilitet og finansielle risiko.

72 Årsrapport 2010 Carlsberg A/S, note 39 "Operationelle Leasingforpligtelser"
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4.5 Delkonklusion
En sammenholdelse af analysen af SAS Group med Carlsberg Group viser med alt tydelighed hvor uens

forskellige brancher rammes exposure draftet. Det afgørende spørgsmål er i den forbindelse hvorvidt

exposure draftet, der udvisker grænsen imellem finansiel og operationel leasing og fremover ensretter

indregning og måling, i virkeligheden vil sikre en øget gennemsigtighed og troværdighed for

regnskabsbrugere.

Exposure draftet forventes at få en væsentlig betydning for visse brancher, som det bl.a. er tilfældet for SAS

Group, der er en del af transportbranchen. Årsagen til at netop transportbranchen blandt andre formodes at

blive ramt hårdt, skal findes i deres forholdsmæssige store andel af operationelle leasingaftaler, der som

oftest omfatter materiel i form af fly, skibe og øvrige transportmidler; det vil sige omkostningskrævende

engangsinvesteringer.

Som udgangspunkt synes exposure draftet at medføre en større sammenlignelighed på tværs af virksomheder

og brancher, men når ændringernes effekt på blandt andet nøgletal underligges en nærmere analyse står et

lidt andet billede tilbage. Her viser det sig, at den "oppustning" der sker af balancen desværre har en negativ

afledt effekt på nøgletallene, hvilket fører til, at vigtige nøgletal, i forhold til en vurdering af virksomhedens

rentabilitet og finansielle risiko, forringes og endda ganske markant. SAS Group står således tilbage efter

exposure draftet med en øget balancesum, men med en væsentligt lavere rentabilitet og en højere finansiel

risiko. En udvikling som sker fra den ene dag til den anden uden at SAS Group reelt har foretaget yderligere

investeringer, der er blot sket indregning af operationelle leasingaftaler. Modsat virker Carlsberg Groups

finansielle rapportering stort set upåvirket af de ændrede indregningsmetoder, hvilket skyldes, at de

ingenlunde er lige så afhængige af operationelle leasingaftaler som det er tilfældet med SAS Group.

Carlsberg Groups finansielle informationer er således stort set uændrede efter exposure draftet og viser med

al tydelighed hvor forskelligt brancherne vil blive ramt af exposure draftet. Det kan på baggrund heraf

konkluderes, at virksomheder med en væsentlig andel af operationelle leasingaftaler vil opleve en væsentlig

afledt effekt på deres nøgletal, hvorimod virksomheder med en mindre andel af operationelle leasingaftaler

vil opleve en minimal afledt effekt på nøgletallene.

Ønsket om øget gennemsigtighed og troværdighed for regnskabsbrugere er forsøgt imødekommet med en

række tiltag, som skal medvirke til at simplificere klassifikation, indregning og måling, men der må stilles

spørgsmålstegn ved om det er tilfældet. Som det tidligere er nævnt, så forbedres muligheden for

regnskabsbrugere for at sammenligne virksomheder, når alle finansielle informationer rent faktisk også er

indregnet, hvilket er positivt og gennemsigtigheden og troværdigheden øges derfor som udgangspunkt i form
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af bedre sammenligningsmuligheder og ingen udeladte finansielle data.. Omvendt skaber indregningen af

alle typer leasing uligheder i form af oppustede balancer og misvisende nøgletal, der lader de ramte

virksomheder stå tilbage med reduceret rentabilitet og højere finansiel risiko, hvilket risikerer at medføre

færre interesserede investorer og dårligere lånemuligheder for den enkelte ramte virksomhed og som i sidste

ende kan munde ud i en dårligere økonomi og kreditværdighed. Dette medfører, at det med exposure draftet

bliver nødvendigt fortsat at foretage korrektioner og regulering i relation til leasing, når en virksomheds

finansielle rapportering skal analyseres, hvilket er en nødvendighed for ikke at ende ud med netop

misvisende nøgletal. Det er således i forbindelse med nøgletalsanalysen konstateret, at hverken

gennemsigtighed eller troværdighed for regnskabsbrugere øges. Dette skyldes, at der fremover vil skulle

tages hensyn til hvilken branche den analyserede virksomhed falder ind under og der ikke bliver en direkte

sammenlignelighed imellem virksomheder med henholdsvis meget og lidt operationel leasing, der vil i stedet

skulle foretages korrektioner og reguleringer, hvilket reelt ikke er anderledes end de vilkår der følger af den

nuværende IAS 17 og så øges gennemsigtigheden og troværdigheden ikke umiddelbart for

regnskabsbrugerne.

Det kan således konkluderes, at til trods for et ønske om øget gennemsigtighed og troværdighed for

regnskabsbrugerne, så udviser det konkrete eksempel klart, at det ikke er tilfældet.
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Del 4 – Konklusion
Denne afhandling har til formål, at undersøge konsekvenserne for leasingtager og leasinggiver ved

ændringen af IAS 17, herunder er ændringerne sammenholdt med begrebsrammen og formålet med

konvergensprojeket. Dette er undersøgt for at kunne foretage en analyse af om ændringen af IAS 17 lever op

til kravene om gennemsigtighed og troværdighed på området for leasing.

For at kunne besvare denne problemformulering er hovedproblemstillingen besvaret på baggrund af en

række delspørgsmål.

I det første delspørgsmål blev det undersøgt hvad de grundlæggende principper er i den nuværende IAS

17, og hvilke udfordringer der opstår som følge af anvendelse af den nuværende standard. Denne vurdering

er foretaget i umiddelbar forlængelse af det andet delspørgsmål om hvad de grundlæggende principper i

exposure draftet er, og hvilke udfordringer der opstår som følge af anvendelse af exposure draftet.

De væsentligeste kritikpunkter i forhold til den nuværende IAS 17 kan oplistes således.

1. Differentieret regnskabsmæssig behandling afhængig af leasingtype

2. Differentieret regnskabsmæssig behandlig af ensartede transaktioner

3. Manglende gennemsigtighed og troværdighed for interessente

4. Manglende ensartethed ved regnskabsmæssige skøn

Et af formålene med exposure draftet er, at eliminere disse kritikpunkter, hvilket også til dels er lykkedes

blandt andet ved at én samlet definition af leasing samt ved at sikre en fælles indregningsmetode; i hvert fald

for leasingtager. Desværre løses ikke alle eksisterende problemstillinger og i forsøget på at finde løsninger på

de eksisterende samtidig opstår nye problemstillinger. Der er således fortsat uensartet indregning, måling og

præsentation af leasingaftaler i leasinggivers finansielle rapportering, da leasinggiver jævnfør exposure

draftet alt afhængig af risikoprofil, skal anvende enten Performance Obligation Approach eller Derecognition

Approach. Endvidere er også differentierede regnskabsmæssige skøn. De nye problemstillinger udgøres

blandt andet af differentierede regnskabsmæssige skøn afhængigt af hvilken parts finansielle rapportering der

analyseres på baggrund af, ligesom at interessenter fortsat ikke vil være i stand til udarbejde

regnskabsanalyser uden at foretage korrektioner eller reguleringer til de tilgængelige finansielle data. Endelig

forventes exposure draftet at medføre ændringer i virksomhedernes finansielle rapportering som følge af

ændringerne til indregning, måling og præsentation.
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Det er således konstateret, at væsentlige problemstillinger fortsat eksisterer i exposure draftet til trods for et

ønske om en løsning herpå samt en øget gennemsigtighed og troværdighed.

Under det tredje delspørgsmål blev det undersøgt hvorledes exposure draftet harmonerer med

begrebsrammens kvalitative egenskaber og om eventuelle afvigelser vil medføre fordele og/ eller ulemper i

forhold til regnskabsbruger sammenholdt med den nuværende IAS 17.

For at finansiel rapportering kan være i overensstemmelse med begrebsrammens kvalitative egenskaber, skal

oplysningerne fra den finansielle rapportering være relevante og pålidelige, ligesom begrebsrammen stiller

krav om sammenlignelighed. Idet principperne bag såvel relevans som pålidelighed også ligger til grund for

konvergensprojektet, er det, ved undersøgelse af konformitet i forhold til begrebsrammens krav til den

finansielle rapporterings egenskaber, udelukkende undersøgt, hvorvidt kriteriet om at al væsentlig

information medtages for at princippet om relevans er opfyldt samt om kriteriet om indhold frem for formalia

for princippet om pålidelighed er opfyldt. I forhold til sammenlignelighed, er det udelukkende undersøgt,

hvorvidt der kan konstateres sammenlignelighed mellem virksomheder, der leaser, da sammenlignelighed

mellem regnskabsår er undersøgt i forbindelse med analysen af overensstemmelse med konvergensprojektet.

Det kan for relevans (al væsentlig information medtages) konkluderes at exposure draftet er i

overensstemmelse med begrebsrammen. Dette er dog tydeligst for leasingtager, da leasingaftalerne efter

exposure draftet altid indregnes både for leasingtager og leasinggiver (for leasinggiver indregnes ligeledes,

dog efter forskellige indregningstilgange). I den henseende er det dog konstateret at exposure draftet

medfører at der i den finansielle rapportering mangler oplysninger, for de indregnede leasingaftaler, hvilket

dog ikke vurderes at kunne påvirke den nytte regnskabsbruger opnår ved at leasing nu indregnes.

I forhold til pålidelighed (indhold frem for formalia) kan det konkluderes at exposure draftet er i

overensstemmelse med begrebsrammen. Dog skal dette ses i sammenhæng med at der kan være risiko for at

virksomheder, som bliver væsentligt påvirket af ændringen i exposure draftet, vil forsøge at omgå reglerne

ved at ændre deres leasingaftaler, så de falder ind under de kortsigtede leasingaftaler, som der ikke er krav

om bliver indregnet som efter de langfristede leasingaftaler.

Konklusionen omkring pålidelighed afhængig af hvilke type af virksomheder der foretages sammenligning

mellem. Således kan det konstateres at exposure draftet medfører at der opnås større sammenlignelighed

mellem forskellige leasingtagere, dette konkluderes hovedsageligt på baggrund af at alle leasingaftaler

indregnes i leasingtagers finansielle rapportering. Mellem leasinggivere må det modsat konstateres at

exposure draftet ikke medfører øget sammenlignelighed. Og således er problemstillingen fra den nuværende
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IAS 17 omkring klassifikation og dermed forskellig indregning af samme type aktiv ikke forbedret ved

udarbejdelsen af exposure draftet.

Slutteligt kan det for sammenligneligheden mellem leasingtager og leasinggiver konstateres, at

problemstillingen igen er, at leasinggiver sondrer mellem to typer af indregningstilgange, og således vil et

aktiv kunne være indregnet hos både leasingtager og leasinggiver, hvilket må konkluderes ikke at give

gennemsigtighed eller sammenlignelighed mellem leasingtagers og leasinggivers finansielle rapportering. Og

således er problemstillingen fra den nuværende IAS 17 omkring klassifikation og dermed forskellig

indregning af samme type aktiv ikke forbedret ved udarbejdelsen af exposure draftet.

Pålidelig måling er vurderet både i forhold til leasingtager og leasinggiver. For leasingtager kan det

konstateres at exposure draftet medfører en forbedring i forhold til måleattributter, primært på grund af den

efterfølgende måling og vurdering af værdiforringelse, hvorved det vurderes at der løbende vil ske en mere

korrekt værdiansættelse af aktivet end efter den nuværende IAS 17. Modsatrettet vurderes det at den løbende

måling af aktivet kunne medføre at der sker en del regnskabsmæssigt skøn, hvorved der er større risiko for

fejl ved målingen. Samlet vurderes det at den løbende måling giver et mere retvisende billede af såvel aktiver

og forpligtelser for leasingtager, og dermed er i overensstemmelse med begrebsrammen.

For leasinggiver, kan det konstateres, at der efter exposure draftet indgår flere faktorer i målingen uanset

hvilken indregnings tilgang der vælges, hvilket vurderes at medføre større nøjagtighed i værdiansættelsen.

Modsat er målingen ifølge exposure draftet også præget af mere skøn hvilket således vil tale for en mindre

pålidelig måling. Samlet set må det dog vurderes at være mere pålideligt at have flere oplysninger at beregne

værdien ud fra, og således anses den nye måling at være i bedre overensstemmelse med begrebsrammen.

Under det fjerde delspørgsmål blev det undersøgt hvordan exposure draftet harmonerer med

begrebsrammens definitioner på den finansielle rapporterings elementer, og hvorledes afviger dette fra den

nuværende IAS 17.

I forhold til leasingtager kan det konkluderes at exposure draftet vil være medvirkende til en større

overensstemmelse med begrebsrammen i forhold til indregning af både aktiver og passiver; primært på

baggrund af at leasingtager indregner alle leasingaftaler.

I forhold til leasinggiver vurderes exposure draftet for at være mere tosidet, således vurderes det at

indregningen af retten til at modtage leasingforpligtelse at giver større gennemsigtighed end tidligere idet

man herved indregner den værdi det har for leasinggiver at indgå aftalen. Modsatrettet anses indregningen af
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aktivet under performance obligation tilgang, da man ved indregning for leasinggiver indregner et aktiv man

ikke har kontrol over, et aktiv som man ikke kan forvente at få fremtidige cash flows fra, og således er

kriterierne for indregning ikke opfyldt. Ligeledes virker det ugennemsigtigt at samme aktiv kan indregnes i

både leasingtager og leasinggivers årsrapport (under performance obligation tilgang).

Leasinggivers forpligtelse (under performance obligation tilgangen) anses ikke for at være i

overensstemmelse med begrebsrammens principper for indregning af forpligtelser, idet det ikke vurderes at

der foreligger en faktisk forpligtelse for leasingtager. Konklusionen understøttes af at der ved den løbende

indregning af aktiv og forpligtelse ikke sker nogen driftseffekt, idet amortisering af aktiv og forpligtelse vil

udligne hinanden.

Som det femte underspørgsmål blev det undersøgt hvorvidt exposure draftet harmonerer med

konvergensprojektet?

Set i forhold til konvergensprojektets formål må det konkluderes at ændringen af IAS 17 bidrager til større

efterlevelse af principperne for udarbejdelse af regnskabsstandarder i høj kvalitet, og herunder indirekte

efterlevelse af begrebsrammen for både IFRS og US GAAP.

Mere tvivlsomt er det om der er sket ensretning mellem US GAAP og IFRS ved ændringen af IAS 17

jævnfør exposure draftet, således er det ved analysen konstateret at der flere steder i de to exposure drafts fra

henholdsvis IASB og FASB er direkte uoverensstemmelser. Som følge af at den øvrige regulering i

henholdsvis US GAAP og IFRS af øvrige elementer af den finansielle rapportering, afviger de to exposure

drafts fra hinanden. Dette omfatter blandt andet impairmentvurdering, leasing af investeringsejendomme

samt krav ved ændring af regnskabspraksis. Og som følge heraf er exposure draftet ikke i overensstemmelse

med konvergensprojektet.

Problemstillingen omkring manglende konformitet mellem US GAAP og IFRS, skyldes et dilemma omkring

modsatrettede hensyn. Således følger det af begrebsrammen at alle transaktioner af samme type skal

behandles ens, for at sikre nytteværdi for investorerne hvilket står i modsætning til ensretning af

internationale regnskabsstandarder. Så dermed kan der ikke afgives endelig konklusion på hvorvidt hensynet

til begrebsrammens princip om at ensartede transaktioner skal behandles ens skal stilles over princippet om

ensretning af US GAAP og IFRS.

Under det sjette delspørgsmål blev det undersøgt hvilke konsekvenser en ændring af IAS 17 ifølge

exposure draftet vil medføre, og hvilken betydning dette vil få for regnskabsbrugers vurdering af
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virksomheder der indgår leasingaftaler?Ligesom det i forbindelse hermed blev undersøgt hvilken effekt

exposure draftet ville have; set i forhold til et konkret eksempel.

Det konkrete eksempel har taget udgangspunkt i den finansielle rapportering pr. 31. december 2010 for SAS

Group og den finansielle rapportering pr. 31. december 2010 for Carlsberg Group er inddraget til

sammenligning af konsekvenserne.

Det fremgår af analysen, at den "oppustning", der sker af balancen, medfører en negativ afledt effekt på

nøgletallene for SAS Group, hvilket betyder, at nøgletal, til brug for vurdering af virksomhedens rentabilitet

og finansielle risiko, forringes væsentligt. Til sammenligning er Carlsberg Groups finansielle rapportering

stort set upåvirket, hvilket skyldes, at Carlsberg Group ikke er så afhængige af operationelle leasingaftaler,

som SAS Group. En sammenholdelse der med alt tydelighed viser, hvor uens forskellige brancher rammes af

exposure draftet.

Ønsket om øget gennemsigtighed og troværdighed for regnskabsbrugere er forsøgt imødekommet med en

række tiltag, som skal medvirke til at simplificere leasing og umiddelbart forbedres regnskabsbrugernes

muligheder brugbare sammenligninger af virksomheder, når alle finansielle informationer indregnes.

Endvidere øges gennemsigtigheden og troværdigheden som udgangspunkt i form af bedre

sammenligningsmuligheder og fuld information.

Omvendt skaber indregningen af alle typer leasing uligheder i form af oppustede balancer og misvisende

nøgletal, der lader de ramte virksomheder stå tilbage med reduceret rentabilitet og højere finansiel risiko,

hvilket risikerer at medføre færre investorer og dårligere lånemuligheder og som i værste fald betyder

dårligere likviditet og ringere kreditværdighed. Det bliver således nødvendigt for regnskabsbrugerne fortsat

at foretage korrektioner og regulering i relation til leasing i forbindelse med analyser af finansielle

rapporteringer, da der ellers er risiko for at basere analysen på misvisende nøgletal. Således bliver processen

og vilkårne for regnskabsbrugere ikke væsentligt anderledes efter exposure draftet end den proces og de

vilkår, der følger af den nuværende IAS 17.

På baggrund af nøgletalsanalysen og det konkrete eksempel kan det derfor konstateres, at hverken

gennemsigtighed eller troværdighed for regnskabsbrugere øges, da regnskabsbrugerne udover det ovenfor

nævnte forbehold, vil skulle tage hensyn til hvilken branche den pågældende virksomhed tilhører, for

herigennem at inddrage de pågældende leasingaftalers påvirkning på virksomhedernes finansielle data,

herunder nøgletal.
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Samlet kan det på baggrund af konklusionerne fra de seks delspørgsmål konkluderes, at ændringen af

IAS 17, ud fra exposure draftet som det ser ud i sin nuværende form ikke medfører en endegyldig løsning på

de eksisterende problemstillinger der er konstateret i den nuværende IAS 17. Det er således konstateret, at

væsentlige problemstillinger fortsat eksisterer i exposure draftet til trods for et ønske om en løsning herpå.

Ved en sammenholdelse af exposure draftet med begrebsrammen, er det konstateret, at exposure draftet, i alt

væsentlighed, stemmer overens med de i begrebsrammens krav til kvalitative egenskaber, dog kun for så vidt

angår leasintager. I relation til leasinggiver er der ikke fuldkommen overensstemmelse med begrebsrammens

krav til kvalitative egenskaber. Det samme gør sig gældende i forhold til begrebsrammens definitioner på

den finansielle rapporterings elementer.

I forhold til overensstemmelse imellem exposure draftet og konvergensprojektet kan det konkluderes, at

ændringen af IAS 17 overordnet efterlever principperne for udarbejdelse af regnskabsstandarder i høj

kvalitet, og herunder indirekte også efterlever begrebsrammen for både IFRS og US GAAP. Det er dog ikke

muligt endeligt, at konkludere på hvorvidt hensynet til begrebsrammens princip om at ensartede

transaktioner skal behandles ens skal stilles over princippet om ensretning af US GAAP og IFRS.

Et af formålene med exposure draftet er at øge gennemsigtigheden og troværdigheden for IAS 17 i relation

til regnskabsbrugerne, noget der ikke rigtig lykkes. Med exposure draftet får regnskabsbruger som

udgangspunkt en mere simplificeret regulering end det er tilfældet med den nuværende IAS 17, hvilket

blandt andet forårsages af, at sondringen imellem operationel og finansiel leasing slet ikke eksisterer i

exposure draftet, og at der fremover vil være én type leasing og én indregningsmetode, dog gælder

sidstnævnte kun for leasinggiver. Indregning medfører en problematik især omkring det faktum, at

leasinggivere fortsat vil skulle indregne efter to forskellige metoder afhængigt af risikoprofilen, hvilket

medfører at leasinggivernes finansielle rapporteringer ikke umiddelbart vil være direkte sammenlignelige.

Herudover viser et konkret eksempel, at virksomheder i de mest udsatte brancher endvidere vil opleve en

væsentlig forøgelse af deres balancesummer, som følge af indregningen af alle typer leasing, ligesom at disse

virksomheder vil opleve væsentlig afledt effekt på virksomhedens nøgletal, herunder særligt nøgletal

vedrørende rentabilitet og finansiel risiko. Interessenter vil således skulle tage hensyn til sådanne misvisende

nøgletal i forbindelse med udarbejdelse af deres analyser, hvorfor sammenligneligheden og

gennemskueligheden for finansielle rapporteringer reduceres.

Øget gennemsigtighed og troværdighed for IAS 17 anses således ikke for at være øget eller for så vidt at

være tilstrækkelige i relation til regnskabsbrugerne og deres informationsbehov.
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Del 5 – Perspektivering
Siden udgivelsen af exposure draftet for leasing er der i forhold til regulering af de internationale

regnskabsstandarder sket udvikling inden for to retninger. IAS har i juni måned udsendt en opdatering af

situationen for ændringen af IAS 17. Ligeledes har IASB og FASB udarbejdet exposure draft vedrørende en

fælles begrebsramme, i forhold til formål og kvalitative egenskaber ved den finansielle rapportering.

Opdatering omkring leasing i juni 2011
IASB har udsendt et memo omkring tentative beslutninger drøftet mellem IASB og FASB frem til juni 2011.

Af memoet fremgår det at der er flere forhold under løbende diskussion mellem IASB og FASB, og memoet

indeholder exposure draftet inklusiv de kommentarer og tentative beslutninger, og klarificeringer som

arbejdet med exposure draftet har medført.

Noget at det der lægges op til er muligheden for at der kun anvendes en indregningstilgang for indregning af

leasing for leasinggiver, hvilket vurderes at være i god tråd med problemstillingerne identificeret under

indeværende afhandling. Det synes således at IASB og FASB har taget de mange kommentarer fra comment

letters til exposure draftet til efterretning.

Ligeledes gøres det klart at der udelukkende skal foretages revurderinger af leasingaktivet i de tilfælde hvor

der er sket signifikante/væsentlige ændringer til de relevante faktorer som leasingaftalen er baseret på,

således synes dette ligeledes at minimere nogle af de problemstillinger der synes at være ved den nuværende

standard ved at den er meget generel og ikke så specifik i forhold til hvad der skal lægges til grund for de

vurderinger/skøn der skal foretages i forbindelse med indregningen af leasingaftaler i hhv. leasingtager og

leasinggivers finansielle rapportering.

Ligeledes specificeres det at udgangspunktet for renten som leasingtager skal lægge til grund for sin

beregning af nutidsværdien af leasingforpligtelsen er den rente som leasinggiver pålægger leasingtager ifølge

leasingaftalen, og i tilfælde af at det ikke er muligt at fastsætte denne rente, f.eks. ved variabel rente, kan

alternativ renten anvendes som beregningsgrundlag. Således anses dette også for at være med til at eliminere

de usikkerheder der er konstateret i forbindelse med analysen af exposure draftet, hvorved der bliver større

gennemsigtighed i forhold til hvad leasingtager og hvad leasinggiver indregning, idet de nu som

udgangspunkt tager udgangspunkt i samme rentesats.

Slutteligt klargøres det at hvis en leasingaftale er indgået i fremmed valuta, skal eventuelle gevinster og tab

medtages i resultatopgørelsen, og indregningen skal i øvrigt følge US GAAP/IFRS reglerne herom, også

dette vil være med til at simplificere standarden hvorved færre usikkerhedsmomenter ved indregningen
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elimineres, og således vil indregningen kunne danne større grundlag for de beslutninger der træffes ud fra

den finansielle rapportering.

Slutteligt har IASB offentliggjort at 4 store projekter omkring ændring af eksisterende standarder for

finansielle instrumenter, omsætning leasing og forsikringskontrakter, ikke længere forventes færdiggjort pr.

30. juni 2011, men ved udgangen af 2011, og således er ikrafttrædelsesdatoen flyttet fra at være 1. januar

2013 til 1. januar 201573. Dette understøtter at konvergensprojektet omkring disse standarder, herunder

leasing, har været en mere omfattende proces end først antaget. Og afhandlingens gennemgang af leasing

viser da også at der er flere usikre forhold som kræver afklaring inden der kan udarbejdes en standard der

kan danne grundlag for regulering af leasing.

Udarbejdelse af fælles begrebsramme
IASB og FASB har som en del af konvergensprojektet indgået et projekt omkring udarbejdelse af fælles

begrebsramme for IFRS og US GAAP. Første fase er færdiggjort i 2010, og her er formål med de

internationale regnskabsstandarder revurderet. Væsentligste ændring vurderes at være indarbejdelsen af en

primær regnskabsbruger gruppe. Således foreslås det at den primære gruppe af regnskabsbruger at være

defineret således:

Nuværende og potentielle investorer, långivere og andre kreditorer – brugerne der

1) Tilfører, eller overvejer at tilføre, ressourcer til virksomheden

2) Ikke har magten til at påtvinge sig information fra virksomheden og derfor må stole på den generelle

finansielle rapportering.

I forhold til ændringen af IAS 17 lægger exposure draftets formål meget tæt op af at ændringerne af IAS 17,

idet ændringerne omkring leasing skal komme denne gruppe af regnskabsbrugere til gavn.

En udvikling i den fælles begrebsramme der er interessant i forhold til leasing er den finansielle

rapporterings elementer. IASB lægger op til at også denne den del af begrebsrammen bliver ændret og det

bliver interessant at se hvordan ændringen af elementerne kommer til udtryk, og i hvilket omfang denne

ændring får betydning for de standarder der allerede er udarbejdet, eller ændret som følge af

konvergensprojektet.

73 Oplysningerne fremgår af Deloitte hjemmeside, skærmprint heraf er indsat som bilag 3.
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Bemærk, bilag til comment letter fra A.P Møller-Maersk er ikke medtaget som bilag
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Bilag 6: Comment letter – Bimco
Bemærk, bilag til comment letter fra Bimco er ikke vedlagt som bilag
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