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Executive Summary 

Leasing is an important source of financing for entities and is being widely used as a 

flexible alternative to loan financing. The International Accounting Standard Board (IASB) 

and the Financial Accounting Standard Board (FASB) have jointly undertaken a 

convergence project on leases. In the middle of 2011 a final accounting standard has not 

yet been issued.  

The objective of initiating the project in late 2006 was mainly due to the lasting criticism 

of the current opportunity for off-balance sheet transactions and complexity of accounting 

treatment. The off-balance approach omits relevant information regarding rights and 

obligations which compromises the needs of users. Further a conceptual inconsistency 

exists between the underlying standards and the Board’s conceptual frameworks. 

The weaknesses and shortcomings relating to the dividing line between operational and 

financial (capital) lease emphasize the need for improvements. For that reason the boards 

have issued an Exposure Draft proposing a single Right-of-use model for lessees and a 

hybrid model for lessors containing the performance obligation and the derecognition 

approaches. This will eliminate all off-balance financing. Under the Right-of-use model 

lessee recognizes an asset representing the right to use the leased asset but not the asset 

itself and a corresponding liability for the making of lease payments.  

Lessors use the performance obligation approach then exposed to significant risks and 

benefits associated with the underlying asset. Along with the recognition of an asset and a 

receivable a liability is recognized. The liability represents the outstanding obligation as 

the right of use is satisfied during the lease term. The derecognition approach recognizes a 

receivable that equals the receivable in the performance obligation approach and residual 

asset due to the fact that not all risks and benefits have been transferred. The right of use 

has been satisfied on commencement. Therefore no liability is recognized and the revenue 

(receivable) and cost (partial derecognition of the underlying asset) from entering into the 

lease agreement is recognized earlier compared to the performance obligation model. This 

results in an increase in relevance and a decrease in the faithful representation. 

The analysis has shown that the performance obligation approach is inconsistent with 

lessees accounting for the right-of-use concept. Hence implementation of the performance 



 

 

obligation approach cannot be supported. The recognition and measurement methods for 

both lessees (right-of-use model) and lessors (derecognition approach) include variable 

payments. Those payments should not all be included in the single asset and liability 

recognized due to a conceptual difference between framework definitions and the 

characteristic of payments.  Measurement methods are heavily based on judgmental 

assessments and subjectivity which negatively impact the usefulness of financial 

information to users. 

Based on the analysis and discussion of this thesis only a modified recognition and 

measurement method can be supported for variable payments as the current conceptual 

inconsistency has been replicated into the recognition of those payments. Further guidance 

and clarification is needed on key areas as important terms are undefined leading to 

different interpretations among reporting entities.  

In combination, faithful representation and relevance have not resulted in a profound 

improvement of information provided in financial statements to users. Nor have 

complexity and comparability turned out to be improved compared with current accounting 

literature. 
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1. Indledning og problemformulering 

1.1 Indledning 

Leasing er en væsentlig og udbredt finansieringsform for såvel nyetablerede som noterede 

virksomheders investering i anlægsaktiver. Finanskrisens eftervirkninger har medført en 

skærpelse af finansieringsvilkårene ved nystiftelse af gæld samt for allerede indgåede 

låneaftaler. Virksomheder, der ikke kan opfylde de kontraktmæssige loan covenants
1
 

eksempelvis på grund af manglende eller svag økonomistyring, kan dermed ikke 

tilvejebringe lånefinansierede midler gennem bankinstitutterne til finansiering af 

virksomheders anlægsinvesteringer. Som følge heraf øges incitamentet til at anvende 

leasing som et alternativt og fleksibelt finansieringsinstrument, som et led i virksomheders 

videreudvikling af forretningerne, optimering af den likvide situation og forbedring af den 

finansielle performance.  

I sammenhæng med at nuanceringen øges i indholdet af de indgåede leasingaftaler i 

erhvervslivet, er det afgørende, at den finansielle rapportering efterkommer 

regnskabsbrugerens informationsbehov
2
. Øget nuancering i leasingaftalernes indhold er i 

regnskabsteorien synonym med en stigning i kompleksiteten af den information, der skal 

rapporteres eksternt. Kompleks information kan i den kontekst optræde som 

leasingarrangementer, der indeholder varierende periode- og betalingsvilkår, det vil sige 

variable pengestrømme
3
. Detailreguleringen maksimerer kun regnskabsbrugerens 

nytteværdi, såfremt regelsættet vedvarende formår at regulere leasingarrangementer, der 

består af variable monetære strømninger, og samtidig at efterkomme begrebsrammens 

kvalitative egenskaber. Dette stiller store krav til, at en ny regnskabsstandard kontinuerligt 

afspejler omverdenens forventninger til den finansielle information. 

Den nuværende detailregulering for leasing, IAS 17 og SFAS 13, er blandt andet blevet 

kritiseret for ikke at efterkomme regnskabsbrugerens informationsbehov og være 

inkonsistent med begrebsrammen. De to standardudstedende organer, International 

                                                 
1
 Låneaftalens krav til finansiel performance, der er pålagt låntager for at bevare kreditfaciliteterne på de i 

lånedokumentet affattede vilkår. Eksempler fra praksis er låntagers opretholdelse af prædefinerede nøgletal 

og aktivitetsklausuler.  
2
 IASB’s begrebsramme, afsnit 12 og CON 8, afsnit OB2. 

3
 Se kapitel 3.5. 
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Accounting Standards Board (IASB) og Financial Accounting Standards Board (FASB), 

offentliggjorde derfor i december 2006, at en teknisk arbejdsgruppe var blevet nedsat for at 

udvikle en kompatibel og international anvendelig regnskabsstandard for afrapporteringen 

af virksomheders leasingarrangementer
4
. Leasingprojektet er en del af det overordnede 

konvergensprojekt, der i fællesskab blev indgået i september 2002 ved The Norwalk 

Agreement.  

I marts 2009 udsendte IASB/FASB i fællesskab et Discussion Paper (DP) for leasing, hvor 

fokus primært var rettet mod metoder for den regnskabsmæssige behandling af 

leasingtagers leasingaftaler. IASB/FASB fravalgte i første omgang at medtage 

leasinggiverperspektivet i nævneværdig grad, hvilket mødte kritik fra blandt andet 

European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG). Kritikken har medført, at begge 

perspektiver er medtaget i det offentliggjorte Exposure Draft (ED) fra august 2010. 

Hvis de i ED’et præsenterede metodeforslag for indregnings- og målingsprincipper 

medfører, at en ny fælles regnskabsstandard træder i kraft i den foreliggende form, vil 

konsekvenserne være, at afrapporteringen af virksomheders leasingaktiviteter bliver 

fundamentalt forskellig fra de principper, der kendetegner de nuværende regelsæt. Årsagen 

er, at et nyt fælles regelsæt vil være resultatet af en tilbundsgående revision, hvor 

formueorienterede principper vil udgøre det regnskabsteoretiske grundlag. Derudover skal 

regelsættet være i fuld overensstemmelse med den nye fælles konceptuelle begrebsramme.  

Eftersom mange virksomheder har leasingaktiviteter i varierende grad, vil berøringsfladen 

af konvergensprojektet være omfangsrig. De fremsatte forslag varierer signifikant fra den 

nuværende detailregulering og vil derfor have konsekvenser for alle leasingarrangementer 

uden undtagelse
5
. Af denne årsag forventes det, at mange interessenter finder resultatet af 

leasingprojektet vedkommende.  

Leasingprojektet er højaktuelt, eftersom drøftelserne om regnskabsmetoderne ikke er 

fuldendt og dermed heller ikke paralleliteten mellem regnskabsmetoderne for leasinggiver 

                                                 
4
 http://www.ifrs.org/News/Press+Releases/IASB+and+FASB+ 

announce+membership+of+International+Working +Group+on+Lease+Accounting.htm. 
5
 Ændringer i anvendt regnskabspraksis som følge af ikrafttrædelse af en ny standard reguleres som 

udgangspunkt efter bestemmelserne i IAS 8. Afsnit 90-96 i ED angiver en ’Simplified Retrospective 

Approach’, hvormed alle udestående leasingkontrakter kan implementeres hos leasingtager og -giver efter 

lempede krav. Ikrafttrædelsen af en ny leasingstandard har således konsekvenser for både eksisterende og 

fremtidige leasingkontrakter.   

http://www.ifrs.org/News/Press+Releases/IASB+and+FASB+%20announce+membership+of+International+Working%20+Group+on+Lease+Accounting.htm
http://www.ifrs.org/News/Press+Releases/IASB+and+FASB+%20announce+membership+of+International+Working%20+Group+on+Lease+Accounting.htm
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og leasingtager. Desuden er IASB og FASB’s synspunkter i relation til de præsenterede 

metoder ikke fuldstændigt forenelige på tidspunktet for publikationen af ED’et. De 

standardudstedende organers delvist divergerende holdninger understreger alene emnets 

kompleksitet. Denne modstrid har vakt faglig nysgerrighed for genstandsfeltet og for de 

foreløbige resultater af projektarbejdet. 

1.2 Problemformulering 

På baggrund af indledningen søger denne afhandling at afdække følgende problemstilling: 

 

 

 

 

Den overordnede problemstilling søges operationaliseret ved besvarelse af nedenstående 

undersøgelsesspørgsmål: 

IASB’s og FASB’s begrebsrammer og den nye fælles konceptuelle begrebsramme (kapitel 2) 

- Hvordan definerer IASB’s og FASB’s nuværende begrebsrammer aktiver og 

forpligtelser, samt hvilke grundlæggende indregnings- og målingskriterier er 

angivet herfor? 

- Er begrebsrammerne i overensstemmelse med den formueorienterede 

regnskabsteori? 

- Hvilke eventuelle konsekvenser vil den nye fælles konceptuelle begrebsramme 

medføre på overordnet niveau for leasing? 

Den nuværende regulering af leasing under IASB og FASB (kapitel 3) 

- Hvilke definitioner samt indregnings- og målingskriterier er angivet under IAS 17 

og SFAS 13, og er der overensstemmelse til den formueorienterede regnskabsteori? 

- Eksisterer der konceptuelle forskelle mellem IAS 17/SFAS 13 og disses respektive 

begrebsrammer og i givet fald hvilke? 

Teoretisk analyse af IASB’s/FASB’s konvergensprojekt for leasing (kapitel 4) 

- Hvilke eventuelle mangler og svagheder består ved den gældende regulering? 

”En teoretisk analyse af betydningen af IASB’s/FASB’s konvergensprojekt for leasing i 

relation til indregning og måling samt en empirisk analyse af konsekvenserne ved 

implementering af nye principper” 
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- Hvilke formål ligger til grund for igangsættelsen af konvergensprojektet for 

leasing? 

- Hvilken definition fastsætter projektet for leasing, samt hvilke overordnede 

indregnings- og målingsmetoder er foreslået for leasingtager henholdsvis -giver? 

- Hvilke indregnings- og målingsmetoder er fremlagt for komplekse leasingforhold 

som variable pengestrømme omfattende optioner, betingede ydelser og 

residualværdigarantier for leasingtager henholdsvis -giver? 

Komparativ analyse og diskussion af IASB’s/FASB’s og EFRAG’s forslag til modeller og 

metoder for indregning og måling (kapitel 5) 

- Hvilket synspunkt har EFRAG til de fremsatte indregnings- og målingsmetoder for 

leasingtager og leasinggiver, samt hvilke metoder understøtter og foreslår EFRAG 

og hvorfor? 

- Hvilke metoder vurderes at kunne tilføre regnskabsbruger størst nytteværdi 

vurderet efter de kvalitative egenskaber i den nye fælles konceptuelle 

begrebsramme? 

- Vil implementering af de fremsatte metodeforslag løse de eventuelle mangler og 

svagheder, der er identificeret ved den bestående regulering og i så fald hvordan? 

Empirisk analyse af betydningen af og konsekvenserne ved nye principper for 

regnskabsbruger og regnskabsaflægger (kapitel 6) 

- Hvilke holdninger har regnskabsspecialister og professionelle regnskabsbrugere til 

de fremsatte principper? 

- Hvilke overordnede finansielle konsekvenser vil implementering af de foreslåede 

principper få på forskellige brancher samt på de noterede virksomheder i 

Danmark
6
? 

Ovennævnte undersøgelsesspørgsmål er struktureret efter kapitler og behandles efter denne 

opdeling. Undersøgelsesspørgsmålene under de enkelte kapitler (anført i de respektive 

parenteser) er ikke disponeret identisk og udtrykker derfor ikke den vægtning, hvormed de 

enkelte områder er i fokus. Besvarelsen af undersøgelsesspørgsmålene vil sammenfattes i 

en hovedkonklusion, der besvarer problemstillingen. 

                                                 
6
 Finansielle konsekvenser i det eksterne regnskab: Variationer i balancen og resultatopgørelsen samt deraf 

afledte ændringer i nøgletal.  
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1.3 Problemafgrænsning 

Der er i afhandlingen foretaget en række afgrænsninger fra problemstillinger og 

detailområder under emnet leasing blandt andet i forhold til branchespecifikke forhold. 

Afgrænsningerne er foretaget for at målrette opgavens indfaldsvinkel på analyse og 

diskussion af generelle forhold i relation til indregning og måling af leasingarrangementer.  

Afhandlingen omfatter ikke forhold som klassifikation, anvendelsesområde (scope), 

præsentation af og oplysning om leasing, der i relation til implementering af et nyt regelsæt 

kan være genstand for en særskilt problemanalyse. Da klassifikation af leasingaftaler under 

den nuværende regulering er væsentlig for valg af indregningskriterier og 

målingsprincipper, vil klassifikationens betydning for regnskabsbehandlingen kort blive 

klarlagt gennem fremstillingen af nugældende indregnings- og målingsprincipper
7
. 

Afhandlingen afgrænser sig fra de særlige regler om klassifikation af grunde og bygninger 

samt for regler om investeringsejendomme
8
. Endvidere vil reglerne for leasinggiver som 

producent eller forhandler ikke indgå i afhandlingen. 

Imidlertid vil klassifikation, anvendelsesområde (scope), præsentation og oplysning blive 

analyseret nærmere, såfremt disse vurderes at være relevante for besvarelse af 

problemstillingen. Der er ikke i deltaljeret omfang redegjort for den nuværende regulering 

IAS 17 og SFAS 13 under IFRS og US GAAP. Nævnte regelsæt er imidlertid medtaget 

grundet de eventuelle svagheder, mangler samt øvrige problematikker, der selvstændigt 

udspringer herfra samt i tilknytning til de eksisterende begrebsrammer. Ydermere vil 

koncentrationen for opgaven gennemgående ligge på IASB nærmere end FASB grundet 

den nationale regnskabsregulerings tilknytning til IFRS. Årsregnskabsloven (ÅRL) vil ikke 

blive inddraget i opgaven ud fra den kendsgerning, at der ikke eksisterer konflikter ÅRL 

og IAS 17 imellem
9
. 

Afhandlingen afgrænser sig fra en dybdegående analyse af sondringen mellem leasing og 

serviceaftaler. Yderligere vil specifikke leasingforhold ikke blive inddraget, ligesom 

detailproblemstillinger i tilknytning til køb kontra leasing betragtninger herunder 

skattemæssige lovgivningsforhold i forbindelse med investeringer i aktiver ikke vil blive 

                                                 
7
 Klassifikation er medtaget kursorisk under afsnit 3.2.2 

8
 Målingen foretages efter IAS 40. 

9
 Årsrapport efter internationale regnskabsstandarder s. 391. 
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analyseret. Områderne er fravalgt for at understrege opgavens hovedfokus på indregning 

og måling af generelle leasingforhold. Afhandlingen inkluderer ikke skattemæssige 

aspekter, der skal medgå i forudsætninger for en beslutning om køb versus leasing. 

Salg og tilbageleasingsaftaler er ikke medtaget, da de nye principper på området er 

omfattende og signifikant forskelligt fra den eksisterende regnskabslitteratur. Salg og 

tilbageleasing kunne dog være genstand for en ny problemstilling, da de afledte virkninger 

af finanskrisen potentielt vil kunne bestyrke incitamentet til at benytte denne mulighed for 

likviditetsfremskaffelse. 

Leasingaftaler, der er kategoriseret som subleases samt leasingaftaler i forbindelse med 

virksomhedssammenslutninger (koncernforhold) er ikke medtaget i opgaven. 

Konvergensprogrammet omfatter en række projekter, hvis indhold med hensyn til 

definitioner, indregning og måling kommer til at indvirke på en kommende leasingstandard 

i varierende grad 
10

. Det er mellem IASB og FASB besluttet ikke at afvente igangsættelse 

af øvrige konvergensprojekter inden samtlige otte faser ved den nye fælles konceptuelle 

begrebsramme er afsluttet, ligesom der arbejdes med flere projekter sideløbende. Den 

antagelige konsekvens af denne beslutning er, at den iboende risiko for inkompatible 

standarder stiger. Potentielle disharmonier de nye standarder imellem søges ikke 

identificeret og analyseret i afhandlingen. Imidlertid er det valgt på deskriptivt niveau at 

introducere til de gældende definitioner samt kriterier for indregning og måling af aktiver 

og forpligtelser samt de foreløbige resultater af begrebsrammeprojektet på dette specifikke 

område. Dette er valgt for at klarlægge de overordnede svagheder på begrebsrammeniveau 

og ændringernes konsekvenser for leasingprojektet.  

Leasingprojektets afledte effekt på interne processer, kontrolsystemer samt øvrige tekniske 

aspekter som implementering af et nyt it-system til registrering og behandling af 

kontraktdata omfattes ikke af problemanalysen. Ligeledes vil cost-benefit-vurderinger for 

regnskabsaflægger ved indkøring af en ny standard kunne danne grundlag for en særskilt 

problemanalyse og omfattes således ikke af afhandlingen
11

. 

                                                 
10

 IASB - Discussion Paper “Leases”, afsnit IN25. 
11

 Dette har ikke reference til den cost-benefit-vurdering, der altid skal foretages på begrebsrammeniveau i 

relation til informationens nytteværdi for regnskabsbruger. 
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Der vil i afhandlingen ikke indgå en analyse og diskussion vedrørende transitionsprocessen 

fra de nuværende og til et kommende regelsæt. 

I afhandlingens kapitel seks indgår en empirisk analyse af forslagenes konsekvenser for 

dansk regnskabspraksis på branche- såvel som på virksomhedsniveau for at få en 

indikation af konsekvenserne på regnskabsaflæggernes eksterne rapporteringer. Yderligere 

følger en analyse, der tager udgangspunkt i interviews med en regnskabsspecialist, revisor 

og en professionel regnskabsbruger, kreditanalysechef for at få en indikation af forslagenes 

konsekvenser på den finansielle information for regnskabsbruger. Det er bevidst tilvalgt at 

indsamle og fortolke på kvalitative interviewdata fra et fagligt revisionshus, idet de har 

indgående viden om projektet og samtidig besidder praktisk viden om begrebet nytteværdi 

og begrebsrammens kvalitative egenskaber. Pengeinstituttet inddrages i dets rolle som 

regnskabsbruger. 

Den valgte tilgangsvinkel til kapitel seks er at oparbejde data fra såvel en regnskabskyndig 

kilde, der kan vurdere konsekvenserne af virksomheders afrapportering af leasing for både 

leasinggiver og -tager, men også direkte fra regnskabsbrugers perspektiv i relation til 

informationernes nytteværdi.  

Forannævnte udgør ikke en udtømmende oplistning over de afgrænsninger, der er foretaget 

i afhandlingen. Der er løbende afgrænset fra detailproblemstillinger for at bevare opgavens 

hovedfokus. Afgrænsningerne vurderes ikke at have konsekvenser for besvarelsen af 

problemstillingen. 

1.4 Afhandlingens struktur og metode 

Det aktuelle afsnit redegør kort for afhandlingens metodevalg og struktur. Tilgangsvinklen 

til afhandlingens emne er en kombination mellem teori og empiri, hvor udførelsen af den 

empiriske del i kapitel seks er forankret i den deskriptive og teoretiske analysedel, kapitel 

to til fem. Det teoretiske udgangspunkt er valgt, fordi projektet befinder sig i 

udviklingsstadiet samt på grund af emnets nyskabende orientering. En diskussion kan 

derfor ikke gennemføres fuldstændigt, hvis den udelukkende er funderet på et praktisk og 

empirisk grundlag uden redegørelsen for den teoretiske og reguleringsmæssige platform. 

Afhandlingens formål er afslutningsvis at angive de metodeforslag, der mest 

hensigtsmæssigt vil kunne løse de eventuelt identificerede svagheder og mangler i den 
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bestående regnskabslitteratur. Analysen, der ligger til grund for konklusionerne, er 

gennemført med reference til de kvalitative egenskaber som vurderingskriterier. 

Nedenfor fremgår den metode, der er anvendt fælles for afhandlingens kapitel fire og fem 

mens øvrige metodiske forhold fremgår under de enkelte kapitler. Afhandlingens kapitler 

indledes alle med en kort gennemgang af kapitlet formål, struktur samt indholdets link til 

problemstillingen og afsluttes med en delkonklusion, der opsamler hovedslutningerne for 

afsnittet
12

. Nedenfor er afhandlingens struktur illustreret via en oversigtsmodel, hvor pilene 

angiver afhandlingens kronologi: 

Figur 1 – Afhandlingens struktur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
12

 Samtlige kapitler indledes med en figur, hvis struktur og overskrifter følger figurerne i bogen: Revenue 

Recognition s. 24 m.fl.   

Kapitel 7 – Hovedkonklusion 

 

Teoretisk analytisk del 

Kapitel 4 – Teoretisk analyse af IASB’s/FASB’s 

konvergensprojekt for leasing 

 

Kapitel 5 – Komparativ analyse og diskussion af 

IASB/FASB og EFRAG’s modeller samt metoder 

 

Kapitel 3 – Den nuværende regulering af leasing 

under IASB og FASB 

Deskriptiv del 

Kapitel 2 – IASB og FASB’s begrebsrammer og den 

nye fælles konceptuelle begrebsramme 

Kapitel 1 – Indledning og problemstilling 

Kapitel 6 – Empirisk analyse af betydningen af og 

konsekvenserne ved nye principper 

 

Praktisk/empirisk del 
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1.4.1 Den metodiske fremgangsmåde for kapitlerne 4 og 5 

I kapitel fire bestemmes det kontinuerligt, om de fremsatte forslag er samstemmende med 

den formueorienterede regnskabsteori og begrebsrammens principper. Denne indføring 

foretages for både leasingtager- og leasinggiverperspektivet. Forslag, der ikke er i 

overensstemmelse med det formueorienterede paradigme, forkastes ikke uden forudgående 

diskussion i kapitel fem. Leasingprojektets arbejdsgruppe består af regnskabskyndige 

medlemmer, hvorfor de bagvedliggende argumenter for disse forslag vurderes for relevante 

at diskutere, da medlemmerne vurderes for at være vidende om uoverensstemmelse med 

det formueorienterede regnskabsparadigme. Fremgangsmåden for kapitlerne fire og fem 

(+6) følger strukturen i nedenstående figur 2: 

Figur 2 – Metodisk fremgangsmåde for kapitlerne 4 og 5 (+6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Kilde: Egen tilvirkning 

I kapitel 5 vil der blive redegjort for EFRAG’s synspunkter på de fremsatte indregnings- 

og målingsmetoder for leasingtager og -giver samt bevæggrundene herfor, ligesom 

IASB’s/FASB’s forslag vil blive analyseret og diskuteret i samme kontekst. I den 

forbindelse afdækkes argumenterne for medtagelse af forslag præsenteret under kapitel 

Nej 
Ja 

Kap. 4 – Analyse 

Er forslagene i overensstemmelse med 

den formueorienterede regnskabsteori? 

 

EFRAG 

EFRAG’s metoder og 

synspunkter 

Vurdering af forslag 

Hvilke argumenter ligger til grund 

for medtagelsen af forslaget? 

 

Kap. 5 – komparativ analyse og 

diskussion 

Hvilke metoder vurderes for mest 

hensigtsmæssige vurderet ud fra 

de kvalitative egenskaber og løses 

de identificerede svagheder og 

mangler? 

 

Kap. 6 – empirisk analyse 

Interviews og analyse af konsekvenserne for 

børsnoterede virksomheder i Danmark 

 



 

10 

 

fire, der ikke er i overensstemmelse med den formueorienterede regnskabsteori. Dernæst 

følger en analyse og diskussion af, hvilke metodeforslag der vurderes for mest 

hensigtsmæssige til højnelse af nytteværdien. Denne analyse foretages med reference til de 

kvalitative egenskaber. Herpå vurderes det, om implementering af de fremsatte 

metodeforslag kan løse de eventuelle mangler og svagheder, der er identificeret og oplistet 

i kapitel fire.  

1.5 Begrebsafklaring, forkortelser og synonymer 

Bilag 1 redegør for de begreber, forkortelser og synonymer, der anvendes gennemgående i 

afhandlingen. 

1.6 Målgruppe 

Afhandlingens primære målgruppe inkluderer revisorer, regnskabsanalytikere, 

virksomhedsledere, investorer og lignende interessenter samt regnskabsfunktionerne i 

noterede og unoterede virksomheder. Nævnte grupper kan få indsigt i de 

reguleringsmæssige konsekvenser, som de forestående ændringer af leasingprojektet 

sandsynligvis vil medføre for henholdsvis leasingtager og -giver. Den sekundære 

målgruppe udgøres af studerende på Cand.merc.aud.-studiet og øvrige interessenter, der 

har indsigt i den regnskabsmæssige terminologi. Fælles for interessenterne er et ønske om 

at tilegne sig viden om de forventede ændringer i behandlingen af indregning og måling af 

leasing belyst i en teoretisk såvel som en praktisk og empirisk kontekst. 

Nærværende afhandling er udarbejdet i forbindelse med den afsluttende del af 

Cand.merc.aud.-studiet, hvorfor vejleder samt censor udgør en obligatorisk del af 

læsergruppen.  

Afhandlingen er desuden anvendt som et led i udviklingen af egne kompetencer og indsigt 

i processen bag regnskabsstandardernes tilvejebringelse.  

1.7 Kildekritik 

Afhandlingen anvender som grundlag for den deskriptive samt for den teoretiske 

analysedel forskelligartede sekundære data, der er benyttet i en kombination fra primære 

og sekundære kilder. De primære kilder udgør lovgivningen i form af begrebsrammerne 

samt de respektive regelsæt for regulering af virksomhedernes leasingaktiviteter under 
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IFRS og US GAAP. Endvidere anvendes som primær kilde det af IASB/FASB udsendte 

Exposure Draft samt EFRAG’s Final Comment Letter på IASB/FASB Exposure Draft. De 

lovgivende organer besidder høj grad af troværdighed og objektivitet, hvilket begrundes 

med den uafhængighed og generelle anseelse, der præger dem. Comment Letter fra 

EFRAG er anvendt, da EFRAG ligeledes anses for at besidde faglig høj kvalitet samt 

objektivitet grundet den uafhængighed, der følger af gruppens transparente arbejdsproces 

samt overvågningsmekanismerne heraf. 

Afhandlingens sekundære kilder består af Observer Notes og Board Meetings fra IASB, 

der er offentliggjort på tidspunktet fra offentliggørelsen af Exposure Draftet og frem. Der 

er yderligere anvendt afhandlinger, lærebogs- samt supplerende litteratur i form af artikler 

og publikationer forfattet af de faglige afdelinger i de største revisionshuse i Danmark. 

Artikler og publikationer er inddraget for at øge indsigten i de teoretiske metoder, der er 

præsenteret i det udsendte ED. Artikler, publikationer mv. anses for subjektive, da disse 

afspejler udgiverens egne holdninger til emnets problematikker. De angivne sekundære 

kilder med undtagelse af Observer Notes og Board Meetings indgår derfor udelukkende 

som supplerende litteratur. Anvendte Observer Notes anses for valide og aktuelle. 

Notaterne stammer fra observatørernes direkte og objektive notatføring under 

IASB’s/FASB’s projektmøder, hvorfor notaternes pålidelighed anses for at være 

uanfægtelig.  

Afhandlingens empiriske afsnit er funderet på primærdata, hvis formål er at støtte op om 

argumenterne i problembehandlingen. Primærdata er oparbejdet gennem kvalitative 

interviews med udvalgte regnskabsspecialister fra revisionshusene og relevante 

medarbejdere hos bankinstitutterne. De udvalgte interviewpersoner i revisionshusene 

besidder stor validitet grundet deres akademiske uddannelse samt løbende nærhed til og 

orientering om emnets udvikling. Den samme nærhed vurderes at være tilstede for 

interviewpersonerne i bankinstitutterne. De interviewedes stillingtagen til de forestående 

ændringers påvirkning af nytteværdien vurderes således for særdeles anvendeligt til 

formålet
13

. Der er anvendt årsrapporter fra regnskabsåret 2010 til brug for analyse af 

konsekvenserne for de børsnoterede virksomheder i Danmark.  

                                                 
13

 Se kapitel 1.4.7. 
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Der er gennem afhandlingen løbende foretaget en kritisk gennemgang af de anvendte 

kilder, overvejende sekundære for at modvirke forfatterbias samt sikre en gennemgående 

aktualitet, objektivitet samt grundlæggende kvalitet i den anvendte litteratur.  

2. IASB og FASB’s begrebsrammer og den nye fælles 

konceptuelle begrebsramme 

Introduktion til kapitlet Kapitlets formål 

Kapitlet medtager konklusionerne af en analyse af 

IASB’s/FASB’s respektive begrebsrammer, der 

udgør fundamentet for den finansielle rapportering 

og virker som guideline ved udarbejdelse af nye 

regnskabsstandarder. Begrebsrammerne 

sammenholdes på overordnet niveau, ligesom det 

bestemmes, om de konvergerer med den 

formueorienterede regnskabsteori. IASB og FASB 

samarbejder om udarbejdelse af en ny fælles 

konceptuel begrebsramme, hvor samtlige 

eksisterende koncepter vil blive revurderet med det 

formål at afspejle omverdenens 

forretningsprincipper
14

. Revurderingen foretages 

blandet andet for regnskabets elementer og 

kvalitetshierarkiet, hvorfor resultaterne heraf har 

afledt effekt på leasing samt øvrige detailstandarder. 

Formålet med kapitlet er kort at redegøre for 

konklusionerne af den gennemførte analyse af 

definitioner, kriterier for indregning samt måling af 

aktiver og forpligtelser under IASB’s/FASB’s 

nuværende begrebsrammer. Begrebsrammerne 

sammenholdes for at identificere eventuelle forskelle 

i de fundamentale principper for detailstandardernes 

tilblivelse. Det afdækkes, hvilket 

regnskabsparadigme begrebsrammerne er baseret på 

med henblik på at fastsætte de generelt accepterede 

regnskabsprincipper, som detailregulering er 

udarbejdet efter.  

De nuværende tendenser af konvergensprojektet for 

en ny konceptuel begrebsramme inddrages kursorisk. 

Formålet er at vurdere ændringernes mulige 

konsekvenser for den forestående leasingregulering. 

Struktur for kapitlet 

 

                                                 
14

 http://www.ifrs.org/Current+Projects/IASB+Projects/Conceptual+ 

Framework/Conceptual+Framework.htm.  

2.2 - Delkonklusion 

 

Bilag – analyse af IASB’s/FASB’s 

begrebsrammer 

 

2.1 - Indledning 

 

http://www.ifrs.org/Current+Projects/IASB+Projects/Conceptual+%20Framework/Conceptual+Framework.htm
http://www.ifrs.org/Current+Projects/IASB+Projects/Conceptual+%20Framework/Conceptual+Framework.htm
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2.1 Indledning 

Begrebsrammen udgør grundlaget for udvikling af kommende og ændringer af 

eksisterende regnskabsstandarder samt fortolkningsbidrag. IASB har erkendt, at der i 

begrænset omfang eksisterer konflikter mellem standarderne og begrebsrammen. I de 

situationer vil detailstandarderne rangerer over begrebsrammens indhold
15

. 

De regnskabsteoretiske grundprincipper har ikke kun betydning for den teoretiske 

diskussion, men har også praktisk relevans. Principperne afgør eksempelvis, om og i givet 

fald hvornår og hvordan økonomiske fænomener skal indregnes og måles i årsregnskabet. 

De regnskabsteoretiske principper er således afgørende for kommunikationen af den 

finansielle information til omverdenen. Det formueorienterede paradigme udgør det 

teoretiske udgangspunkt for samtlige afsluttede og igangværende konvergensprojekter. 

Identifikationen af den nuværende regnskabsteoretiske platform er relevant for at 

identificere en mulig inkonsistens med det fremadrettede paradigme. Samtidig er formålet 

overordnet at kunne vurdere årsagerne til den eventuelle inkonsistens mellem detail- og 

begrebsrammeniveauet og således nuværende svagheder og mangler i interaktionen
16

. I 

forlængelse af den argumentation er det væsentligt at redegøre for konsekvenserne af en ny 

konceptuel begrebsramme på en kommende leasingstandard. Den interne konsistens 

mellem projekterne figurerer højt i konvergensprojektets formålsbeskrivelse, hvilket 

vurderes at være et signal om, at konsistensproblematikken er udpræget
17

. 

På baggrund af ovenstående argumenter er der gennemført en analyse af IASB’s/FASB’s 

begrebsrammer. Analysen er medtaget under bilag 2 men konklusionen er medtaget i 

afhandlingen. Analysen følger strukturen angivet i oversigtsskemaet ovenfor: 

 

 

 

 

                                                 
15

 IASB’s begrebsramme, afsnit 3. 
16

 Se kapitel 3.7. 
17

 Se kapitel 4.3. 

3 – Sammenholdelse af IASB’s/FASB’s begrebsrammer 

 

4 – Den nye fælles konceptuelle begrebsramme 

 

2 - FASB’s begrebsramme 1 - IASB’s begrebsramme 
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2.2 Delkonklusion 

Det konkluderes på baggrund af analysen, at IASB’s og FASB’s begrebsrammer med 

reference til definitioner, indregningskriterier og måleattributter for aktiver og forpligtelser 

uden betydende undtagelser er samstemmende med den formueorienterede regnskabsteori 

og ved sammenligning nært beslægtede
18

. Eneste væsentlige undtagelse relaterer sig til de 

to supplerende indregningskriterier for omsætning og omkostninger i CON 5, der kan 

resultere i udskudte regnskabsposter i balancen. Opfylder et regnskabselement således 

begrebsrammens principper, vil det være synonym med overensstemmelse med den 

formueorienterede regnskabsteori. Denne konklusion har væsentlig betydning for 

analysen i kapitel 3 og primært i kapitel 4, hvor det analyseres, om 

regnskabsprincipperne er i overensstemmelse med den formueorienterede 

regnskabsteori. 

De to organer, IASB og FASB, arbejder på nuværende tidspunkt om udarbejdelse af en ny 

fælles konceptuel begrebsramme, der bygger på formueorienterede regnskabsprincipper. 

Den mest betydningsfulde ændring relaterer sig til reorganiseringen af kvalitetshierarkiet, 

hvor begrebet troværdig repræsentation er opprioriteret og sammen med relevans udgør de 

to primære egenskaber i det fornyede kvalitetshierarki. Troværdig repræsentation vurderes 

at være betydelig grundfæstet i den formueorienterede regnskabsteori.   

De nuværende tendenser af fase B er, at definitionernes ordlyd for aktiver og forpligtelser 

revurderes. Kontrolelementet, der indgår i den nuværende definition af et aktiv, bortskaffes 

og substitueres af termen ’right or other privileged access'. Det vurderes, at en sådan 

forestående ændring ikke får konsekvenser for den regnskabsmæssige behandling af 

leasingarrangementer, da leasingdefinitionen ændres tilsvarende. 

  

                                                 
18

 Eneste undtagelse af måleattributten historisk kostpris, der er kongruent med den præstationsorienterede 

regnskabsteori jævnfør CON 5 og IASB’s begrebsramme afsnit 100. 
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3. Den nuværende regulering af leasing under IASB og FASB 

Introduktion til kapitlet Kapitlets formål 

Kapitlet introducerer kort til hovedbestemmelserne i 

IASB’s og FASB’s detailstandarder, IAS 17 og 

SFAS 13, for definition, indregning og måling af 

leasing samt for variable leasingforhold. Ydermere 

medtages standardernes klassifikationsbestemmelser. 

Det angives løbende, hvor standarderne adskiller sig 

samt hvilken regnskabsteori standarderne er 

forankret i. Afslutningsvis redegøres der for, om der 

er overensstemmelse mellem begrebsramme- og 

standardniveau. 

Kapitlet har til formål at identificere mulige forskelle 

mellem de primære detailstandarder i relation til 

indregnings- og målingsmetoder.  

Endvidere redegør kapitlet for, om der eksisterer 

konceptuel divergens mellem standarderne og 

begrebsrammerne. Identifikation af det 

regnskabsteoretiske paradigme er essentielt for at 

kunne identificere potentielle svagheder i den 

nuværende regulering.  

Struktur for kapitlet 
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3.1 Indledning 

I IASB regi er den centrale standard for regnskabsregulering af leasingaftaler IAS 17. 

IASB er kendetegnet ved principbaserede regelsæt
19

. Det kommer overordnet til udtryk 

ved det begrænsede antal standarder, der er indeholdt under IFRS, samt indholdsmæssigt 

ved at IAS 17 ikke medtager numeriske værdier, der kan bruges som indikator i 

forbindelse med klassifikation af leasingaftaler. I FASB regi er SFAS 13 hovedstandarden, 

men der eksisterer flere standarder, vejledninger og fortolkningsbidrag i relation til leasing 

under Topic SFAS ASC 840
20

. Det understreger det store antal af regelbaserede 

detailbestemmelser, der generelt kendetegner US GAAP. Den regelbaserede tilgang har til 

formål at adressere leasingforhold bredest muligt for derigennem at reducere antallet af 

vurderinger.  

3.2 Definition og klassifikation af leasing 

3.2.1 Definition – sondring mellem leasing- og serviceaftaler 

Det er væsentligt kort at redegøre for problematikken vedrørende serviceaftaler, da der i 

leasingaftaler kan være indbygget servicekomponenter, hvor de finansielle transaktioner 

ikke reguleres efter leasingbestemmelserne
21

. Kendskab til sondringen er væsentlig og i 

særlig grad for finansielle leasingaftaler, hvor indregnings- og målingsprincipperne er 

meget forskelligartede fra de regnskabsprincipper, der gælder for serviceaftaler. Endvidere 

kan en ufuldstændig udskillelse af servicedelen i kontrakten betyde, at leasingaftalens 

minimumsydelser er overvurderede svarende til servicebetalingernes størrelse. Herved 

opstår en betinget risiko for, at forudsætningerne for leasingaftalens klassifikation er 

fejlbehæftet
22

. En aftale kan derfor ikke uden videre regnskabsmæssigt behandles som en 

leasingaftale, selvom kontrakten formmæssigt fremstår som sådan. Serviceaftaler hører 

                                                 
19 

Yderligere væsentlige standarder og vejledninger i relation til leasing: IAS 40 – Investment Property –, 

fortolkningsbidrag (før 2001) SIC 15 – Operating Lease - Incentives –, SIC 27 – Evaluating the Substance of 

Transactions Involving the Legal Form of a Lease – og fortolkningsbidrag (efter 2001) IFRIC 4 – 

Determining whether an Arrangement contains a Lease. 
20

 Kodifikationen, topic 840, er udelukkende en organisationsform for standarder, vejledninger og 

fortolkninger under US GAAP. Kodifikationen har således ingen indflydelse på indhold, ligesom det intet har 

at gøre med FASB konceptuelle begrebsramme. 
21

 Serviceaftaler kan eksempelvis omfatte forsikring og vedligeholdelse.  
22

 Risikoen er ikke ubetinget, da klassifikationen afhænger af forholdet mellem minimumsydelserne (inkl. 

servicedelen) og dagsværdien af det leasede aktiv. Risikoen øges i takt med stigningen i betalingerne 

tilknyttet serviceelementet. For yderligere information om sammenhængen mellem minimumsydelserne og 

klassifikation henvises til afsnit 3.2.2. 
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under den forestående standard ’Revenue from Contracts with Customers’ 

anvendelsesområde. Nedenfor er der indsat et eksempel, der illustrerer problematikken
23

: 

Eksempel – Aftale, der eksplicit fremstår som en leasingaftale men ikke opfylder de definitoriske krav 

 

 

Nedenfor er standardernes definitioner gennemgået for leasing: 

 

SFAS 13 definitionen på en leasingaftale er meget lig ovenstående definition
24

. Imidlertid 

refererer SFAS 13 til den specifikke dispositionsret over ’property, plant and equipment’, 

hvormed standarden er mere afgrænset sammenlignet med IAS 17’s bredere 

berøringsflade. Det bemærkes, at IASB’s definitioner opererer med overdragelse af 

dispositionsretten mod vederlag, hvorved en varierende mængde risici og fordele forbundet 

med aktivitet overdrages til leasingtager
25

. FASB regnskabsstandard angiver intet eksplicit 

om betalingsstrømme, ligesom ordet ’usually’ er indskrevet i relation til leasingperioden. 

Aftaler, hvor betalingen konvergerer med det faktiske forbrug af ressourcen, opfylder ikke 

definitionen på en leasingaftale. I situationer, hvor vederlaget erlægges for en kombination 

af dispositionsret og faktisk brug af aktivet, vil aftalen skulle behandles efter reglerne for 

leasing. De forannævnte sondringer er komplekse og påkræver i praksis en nøje 

gennemgang af kontraktens økonomiske realiteter, for at regnskabsbehandlingen bliver 

                                                 
23

 Der henvises til bilag 1 for definition af serviceaftaler samt forklaring af relevant regnskabspraksis på 

området. 
24

 Definitionen på en leasingaftale er angivet i SFAS 13.1. 
25

 IAS 17.3 understreger betydningen af ’the right to use assets’. 

A lease is an agreement whereby the lessor conveys to the lease in return for a payment 

or series of payments the right to use an asset for an agreed period of time 

 

 

Overdragelse af et aktiv fra sælger/leasingtager til køber/leasinggiver, hvori der er indeholdt både 

en købsoption for sælger/leasingtager og på samme tidspunkt en tilbagekøbsoption for 

køber/leasinggiver ved aftalens ophør opfylder ikke kravene til at være en salg- og 

tilbageleasingsaftale. Transaktionen skal regnskabsmæssigt behandles som en 

finansieringstransaktion med sikkerhedsstillelse, eftersom risici og fordele tilknyttet aktivet reelt 

ikke har været overdraget fra køber til sælger. 

 

 

Kilde: IAS 17 afsnit 4 

Kilde: Årsrapporten s. 380 
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korrekt - compliance. Der lægges vægt på, at ’substans over formalia’ er afgørende for at 

sikre en troværdig repræsentation af de finansielle informationer.  

Substans over formalia er integreret i den kvalitative egenskab: troværdig 

repræsentation. Samtidig er leasingdefinitionen baseret på monetære strømme, der 

opstår i forbindelse med brugsretten til det leasede aktiv. Disse to forhold gør IASB’s 

definition i overensstemmelse med den formueorienterede regnskabsteori. FASB 

leasingdefinition angiver intet eksplicit om betalingsstrømme. Ordlyden i FASB’s 

leasingdefinition er derfor overraskende ikke forenelig med den formueorienterede 

regnskabsteori på trods af, at substansen af regnskabsstandarden er baseret på 

monetære strømninger. 

3.2.2 Klassifikation af leasingaftaler 

Afhandlingen afgrænser sig som udgangspunkt for en redegørelse af de nuværende 

detailstandarders klassifikation af leasingaftaler. Eftersom sondringen mellem finansielle 

og operationelle leasingaftaler er baseret på klassifikationen, er det fundet for relevant at 

redegøre for klassifikations betydning. Bilag 3 indeholde redegørelsen sammen med 

definitionerne af finansielle og oprationelle leasingaftaler samt definition og forklaring af: 

minimumsydelserne, diskonteringsfaktorer og leasingperioden. I analysen er der fokuseret 

på, om grundlaget for klassifikation er i overensstemmelse med den formueorienterede 

regnskabsteori. Nedenfor er konklusioner af analysen opsummeret: 

- Definitionen af finansielle leasingaftaler er i overensstemmelse med den 

formueorienterede regnskabsteori. 

- Definitionen af operationelle leasingaftaler er inkonsistent med begrebsramme og 

afledt i uoverensstemmelse med den formueorienterede regnskabsteori. En 

diskussion af inkonsistensen er foretaget under kapitel 4.2. 

- Overordnet vurderes beslutningsdiagrammet til klassifikation af leasingaftaler at 

være i overensstemmelse med den formueorienterede regnskabsteori. 

- Detailstandarderne i FASB og IASB regi anvender forskellige 

diskonteringsfaktorer til bestemmelse af nutidsværdien af minimumsydelserne. 

- Minimumsydelserne måles til dagsværdi eller surrogatet nutidsværdi. 

Målingsattributterne er forenelige med den formueorienterede regnskabsteori. 
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- Det er under kapitel 2.2.3 konstateret, at IASB begrebsramme ikke inkluderer den 

værdibaserede måleattribut: dagsværdi, hvorfor IASB’s regnskabsstandard i 

relation til måling i højere grad er i overensstemmelse med det fremadrettede fair 

value approach.  

Det vurderes med afsæt i ovenstående delkonklusioner, at beslutningsdiagrammet og 

dermed grundlaget for klassifikationen er i overensstemmelse med den 

formueorienterede regnskabsteori.  

3.3 Finansiel leasing – indregnings- og målingskriterier 

I de følgende afsnit gennemgås standardernes principper for indregning og måling af 

finansielle leasingaftaler.  

3.3.1 Leasingtager26 

Det leasede aktiv indregnes på tidspunktet for overdragelse af dispositionsretten over 

aktivet fra leasinggiver til leasingtager. Indregning sker til den laveste værdi af henholdsvis 

dagsværdien og nutidsværdien af minimumsleasingydelserne med tillæg af direkte 

omkostninger afholdt i forbindelse med indgåelse af leasingaftalen samt de førnævnte 

garanterede beløb
27

.  

Måling ved første indregning – dagsværdi af aktivet eller nutidsværdien af minimumsbetalingen 

 

 

 

 

 

 

                                                 
26

 IAS 17.20-30. 
27

 Tidspunktet for overdragelse af dispositionsretten over aktivet er synonym med leveringstidspunktet i 

juridisk forstand. Minimumsydelserne er de betalinger, som minimalt vil komme til udbetaling i 

leasingperioden. 

Er dagsværdien på aktivet 

mindre end nutidsværdien af 

minimumsbetalingerne? 

 

 Aktivet og forpligtelsen 

indregnes til nutidsværdien af 

minimumsbetalingerne 

 

 

Aktivet og forpligtelsen 

indregnes i balancen til 

leasingaktivets dagsværdi 

 

 

Nej Ja 

Kilde: Egen tilvirkning 
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Aktivet udtrykker leasingtagers rettighed over aktivet. Indregningstidspunktet følger 

tidspunktet for overdragelse af kontrollen over aktivet (leveringstidspunktet) og følger ikke 

tidspunktet for indgåelse af leasingaftalen. Det vurderes at være konsistent med 

begrebsrammens aktivdefinition.  

Eftersom begrebsrammens aktivdefinition jævnfør kapitel to er i overensstemmelse 

med den formueorienterede regnskabsteori, betyder det, at indregningsprincipperne 

er forenelig med den formueorienterede regnskabsteori. 

Dagsværdien og nutidsværdien af minimumsydelserne (de faste leasingydelser tillagt den 

garanterede residualværdi) udgør således leasingaktivets kostpris, der udgør 

afskrivningsgrundlaget primo. Målingen foretages på tidspunktet for indgåelse af 

leasingaftalen og ikke leveringstidspunktet, hvilket vurderes at være en svaghed i de 

tilfælde, hvor værdien af aktivet ændres signifikant mellem aftale- og leveringstidspunktet. 

Samtidig vil det medføre en risiko for både leasingtager og leasinggiver, hvis målingen af 

værdien af aktivet først gennemføres på leveringstidspunktet og dermed efter indgåelse af 

en bindende leasingkontrakt. 

En finansiel forpligtelse indregnes i balancen til amortiseret kostpris, hvilket ved første 

indregning modsvarer værdien af aktivet. Forpligtelsen udtrykker leasinggivers krav 

(Obligation) på leasingtagers for brug af aktivet. De erlagte leasingbetalinger opdeles i en 

rente- og afdragsdel, hvor forskellen mellem værdien af den indregnede forpligtelse og de 

samlede udiskonterede minimumsleasingydelser med tillæg af garanterede beløb 

repræsenterer den samlede finansieringsomkostning. Finansieringsomkostningen 

periodiseres og indregnes i resultatopgørelse med en konstant årlig renteomkostning over 

den samlede leasingperiode, der kan siges at svare til antallet af leasingbetalinger. Formålet 

med den syntaktiske indregningsmetode er at opnå en konstant forretning over 

leasingperioden. Indregningsmetoden indebærer, at der opstår udskudte poster i balancen, 

der opstår som følge af syntaktiske konteringsregler.  

De syntaktiske poster er ikke samstemmende med den formueorienterede 

regnskabsteori, eftersom de kan betegnes som regnskabstekniske aktiver uden 

selvstændig eksistens og dermed uden et reelt semantisk indhold. Yderligere 
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anvendes amortiseret kostpris, der er forenelig med den præstationsorienterede 

regnskabsteori. 

Den efterfølgende måling af aktivet foretages med hjemmel i den relevante 

regnskabsstandard, som var aktivet erhvervet.  

Ækvivalenten til finansiel leasing er i US GAAP Capital Lease. Standardens indregnings- 

og målingsprincipper adskiller sig ikke væsentligt fra de lignende principper i IASB regi
28

. 

Det bemærkes imidlertid, at SFAS 13 er meget regelbaseret, hvilket eksempelvis kommer 

til udtryk ved den særligt detaljerede redegørelse af afskrivningsmetoder
29

. 

3.3.2 Leasinggiver30 

Ved finansiel leasing opfylder leasinggiver ikke aktivdefinitionens kriterier, da alle 

væsentlige risici og fordele tilknyttet aktivet er overgået til leasingtager ved leveringen. 

Leasinggiver indregner som følge deraf et tilgodehavende, der svarer til leasingaftalens 

nettoinvestering med tillæg af direkte omkostninger associeret med aftaleindgåelsen. 

Nettoinvesteringen modsvarer nutidsværdien af: minimumsleasingydelserne tillagt en ikke 

garanteret residualværdi og en garanteret residualværdi. Målingen af tilgodehavendet 

foretages til amortiseret kostpris. Den ikke garanterede residualværdi skal løbende 

revurderes og udgør logisk nok en del af tilgodehavendet, da udviklingen i værdien er 

leasinggivers risiko. Det vurderes også at betyde, at leasinggiver skal hensættes til et 

forventet tab på tilgodehavendet på grund af tab på den ikke garanterede residualværdi. 

Den finansielle leasingaftale kan dermed betragtes som et finansielt instrument, eftersom 

leasinggiver ikke måler værdien af det underliggende aktiv til leasingaftalen, men værdien 

af tilgodehavendet. Leasinggivers indbetalinger fra leasinggiver opdeles i en afdrags- og 

finansieringsdel, hvor forrentningen af tilgodehavendet er konstant, hvormed 

finansieringsafkastet indregnes ensartet i resultatopgørelsen over leasingperioden. Den 

samlede finansieringsindtægt udgøres af forskellen mellem det indregnede tilgodehavende 

og nettoinvesteringen, der er den udiskonterede størrelse af minimumsleasingydelserne 

samt de ikke garanterede og garanterede residualværdier.  

                                                 
28

 SFAS 13.6a og SFAS 13.10-14. 
29

 SFAS 13.11a-b. 
30

 IAS 17.36-46. 
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Denne konteringsteknik resulterer som følge af periodiseringsprincipperne i 

udskudte aktiver og passiver, hvilket er i modstrid med den formueorienterede 

regnskabsteori jævnfør afsnit 3.3.1. 

Capital Lease for leasinggiver er opdelt i Sale-Type Leases og Direct Financing Leases, 

hvilke begge medfører indregning af et finansielt aktiv i leasinggivers balance
31

. Ved 

sammenholdelse af opgørelsen af nettoinvesteringen mellem disse typer er det konstateret, 

at indholdet til bestemmelse heraf rummer variationer, ligesom direkte omkostninger 

afholdt i forbindelse med leasingaftalens indgåelse henholdsvis aktiveres og resultatføres. 

3.4 Operationel leasing – indregnings- og målingskriterier 

I afsnittet nedenfor redegøres kort for indregnings- og målingsprincipperne for operationel 

leasing efter detailstandardernes bestemmelser.  

3.4.1 Leasingtager32 

Ved operationel leasing overføres ikke alle væsentlige risici og fordele tilknyttet aktivet til 

leasingtager, hvormed aktivet efter regnskabspraksis ikke aktiveres i leasingtagers 

regnskab med en kontraherende forpligtelse
33

. En operationel leasingaftale kan derfor 

betragtes som en lejeaftale. 

Leasingomkostningerne resultatføres hovedsageligt lineært over leasingperioden, da 

aktivets fordele forventes at blive anvendt ensartet over leasingperioden. Det er centralt, at 

metoden for omkostningsførelsen afspejler leasinggivers udnyttelse af fordelene ved 

aktivet og ikke de forfaldne leasingydelser, hvorfor leasinggiver skal hensætte hertil under 

anden gæld, såfremt omkostningerne ikke forfalder tidsmæssigt parallelt med udnyttelsen. 

Dermed forekommer det ikke muligt at konstruere en leasingaftale, hvor omkostningerne 

er stigende over leasingperioden.  

Denne regnskabstekniske tilgang medfører udskudte aktiver og passiver, hvorfor 

reguleringen er i modstrid med den formueorienterede regnskabsteori jævnfør 

argumentationen afsnit 3.3.1 for finansieringsomkostningen ved finansiel leasing. 

                                                 
31

 SFAS 13.17 og 13.18. 
32

 IAS 17.33-34. 
33

 Den manglende overgang af risiko og fordele følger forarbejdet til den nuværende standard, hvilken på 

området her har været udsat for omfattende kritik. 
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SFAS 13.15 indeholder ikke forskelle til IASB’s detailregulering, hvorfor standarden 

heller ikke er forenelig med den formueorienterede regnskabsteori på dette område. 

3.4.2 Leasinggiver34 

Leasinggiver bevarer samtlige væsentlige risici og fordele forbundet med aktivet
35

. 

Leasinggiver indregner derfor aktivet som et anlægsaktiv efter bestemmelserne for 

lignende aktivtyper, hvilket er i overensstemmelse med begrebsrammen. Dette medfører, at 

leasinggiver afskriver på aktivet efter virksomhedens anvendte regnskabspraksis for 

lignende aktiver. Leasingindtægterne indtægtsføres i resultatopgørelsen efter en lineær 

metode, medmindre en anden systematik giver et mere retvisende billede af leasingtagers 

anvendelse af aktivet.  

Bestemmelserne er således parallelle med leasingtagers regnskabspraksis, ligesom 

periodisering af leasingindtægterne er i strid med den formueorienterede 

regnskabsteori, da de udskudte poster ikke er reelle observerbare fænomener med et 

klart semantisk indhold. 

SFAS 13.19 indeholder ikke forskelle til IASB’s detailregulering og er ikke på dette 

område forenelig med den formueorienterede regnskabsteori. 

Efter FASB’s begrebsramme eksisterer der yderligere to indregningskriterier for 

Comprehensive Income (Omfatter leasingindtægter): Realized (realiseret) og Earned 

(indtjent)
36

. Leasinggiver realiserer leasingindtægten enten ved at modtage likvider eller 

opnå en fordring på leasingtager. Leasinggiver indtjener leasingindtægten på det tidspunkt, 

hvor den væsentligste hovedpart af leasingydelsen er overdraget til leasingtager. 

Leasingindtægten vil derfor ikke kunne indtægtsføres, inden de to kriterier er opfyldt. Ved 

en operationel leasingaftale vurderes leasingindtægten at være realiseret på tidspunktet for 

kontraktindgåelsen, da der stilles et juridisk krav om periodevise betalinger mod levering 

af ydelsen
37

. Ved operationelle leasingaftaler forudsættes det, at ydelsen er konstant over 

leasingperioden, hvilket vil sige, at anvendelsen af aktivet er ensartet over perioden. 

                                                 
34

 IAS 17.49-55. 
35

 Denne vurdering er foretaget i forbindelse med forarbejderne til den nuværende detailstandard. 
36

 CON 5 afsnit 83. Begrebet: realiseret er forenelig med den præstationsorienterede regnskabsteori, der 

udelukkende accepterer indregning af realiserede gevinster og tab. Den formueorienterede regnskabsteori 

accepterer også urealiserede gevinster, der opstår i forbindelse med dagsværdimåling (op- og 

nedskrivninger). 
37

Ydelsen: Leasinggiver stiller et aktiv til leasingtagers disposition for en fastsat periode. 
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Indregningen og indtjeningen foregår derfor lineært over perioden
38

. Sker der ændringer i 

leasingtagers anvendelsen af aktivet, vil det ikke kun være i modstrid med 

detailstandarden, men også i uoverensstemmelse med indtjeningskriteriet i FASB’s 

begrebsramme, hvis indregningssystematikken ikke korrigeres i leasinggivers regnskab. I 

praksis forekommer det på flere måder umuligt at korrigere indregningsmetoden og 

samtidig sikre symmetri til leasingtagers omkostningsførelse. Praksis følger derfor den 

lineære indregningsmetode, selv om der kan være inkonsistens med de to nævnte kriterier. 

3.5 Optioner, betingede ydelser og residualværdigarantier 

Leasingaftaler kan inkludere variable forhold som: optioner, betingede ydelser og 

residualværdigarantier, hvor pengestrømmene er variable
39

. Indregnings- og 

målingsprincipperne er i de gældende detailstandarder forskellige, da de variable forhold 

henholdsvis inkluderes i og ekskluderes fra opgørelsen af minimumsleasingydelserne før 

tilbagediskontering. I bilag 4 er der er der skematisk form givet en indføring i den 

gældende regnskabspraksis for variable forhold i IASB regi. Ved gennemgangen af 

regnskabspraksis for variable forhold med afsæt i bilaget er der identificeret følgende 

væsentlige svagheder, hvor argumentationen er angivet under kapitel 4.5.2:  

- Forlængelsesoptioner vurderes ikke at opfylde begrebsrammens definition på en 

forpligtelse hos leasingtager og et aktiv (tilgodehavende) hos leasinggiver, hvorfor 

betalinger i forlængelsesperioden ikke skal indgå i opgørelsen af 

minimumsydelserne
40

. 

- For gunstige købsoptioner, der ikke indbefatter en købs- eller anvisningspligt for 

leasingtager, vurderes definitionen på et aktiv og en forpligtelse ikke at være 

opfyldt. Gunstige købsoptioner skal ikke indgå i opgørelsen af minimumsydelserne. 

- Betingede ydelser kapitaliseres ikke. Har leasingtager ikke kontrol over den 

parameter, som den betingede ydelse varierer efter, vurderes definitionen på et 

aktiv og en forpligtelse at være opfyldt og skal dermed indgå i minimumsydelserne. 

Der eksisterer dog uden diskussion usikkerhed om pålideligheden ved målingen af 

denne type betingede ydelser. 

                                                 
38

 Årsrapport efter internationale regnskabsstandarder s 385. 
39

 Det henvises til bilag 4 for en definition af optioner, betingede ydelser og residual værdi garantier og 

formålet med variable forhold. 
40

 Se bilag 2 – Begrebsrammens definition på en forpligtelse. 
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3.6 Sammenholdelse af IAS 17/SFAS 13 og IASB’s/FASB’s 

begrebsrammer 

I de to forrige kapitler er der redegjort for forskelle mellem IASB’s og FASB’s standarder 

og begrebsrammer samt taget stilling til, om den nuværende regnskabslitteratur er i 

overensstemmelse med den formueorienterede regnskabsteori
41

. Der er ikke konstateret 

væsentlige forskelle mellem detailstandarderne, men det er bemærket, at IASB’s 

bestemmelser i højere grad er principbaserede mod de i FASB regi regelbaserede 

bestemmelser.  

Derudover er de to standarder kun delvist i overensstemmelse med den formueorienterede 

regnskabsteori. Baseret på gennemgangen i kapitel to og tre er der identificeret følgende 

væsentlige variationer mellem IASB’s/FASB’s begrebsramme og standarder: 

- Regnskabsbehandlingen af operationel leasing kan anfægtes, da der er tungtvejende 

argumenter for, at en operationel leasingaftale opfylder definitionen på et aktiv og 

en forpligtelse. Der eksisterer derfor en fundamentalt inkonsistens mellem 

standarderne og begrebsrammerne samt en væsentligt svaghed i 

regnskabslitteraturen
42

. 

- Leasingivers tilgodehavende ved finansiel leasing vurderes for 

forlængelsesoptioner og gunstige købsoptioner uden købs- eller anvisningspligt 

ikke at opfylde definition på et aktiv, da leasinggiver ikke har kontrol over aktivet 

jævnfør definitionen på et aktiv. Indregning af en forpligtelse hos leasingtager er 

ikke i overensstemmelse med begrebsrammens definition, da forpligtelsen er et 

resultat af en senere begivenhed, nemlig leasingtagers udnyttelse af 

forlængelsesoptionen. 

- Detailstandarderne anvender måleattributten dagsværdi til måling af 

minimumsydelserne. Dagsværdi er ikke indeholdt i IASB’s begrebsramme, mens 

det er medtaget i FASB konceptuelle begrebsramme, hvorfor der i IASB regi er 

uoverensstemmelse mellem begrebsramme- og standardniveau. Det noteres at være 

en mangel i IASB’s begrebsramme. 

                                                 
41

 Den formueorienterede regnskabsteori udgør konvergensprojektets teoretiske grundlag. 
42

 Se kapitel 4.2. 
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- Det er konstateret, at der er inkonsistens mellem regnskabsbehandlingen af 

betingede ydelser hos leasingtager ved finansiel leasing sammenholdt med 

begrebsrammen i de tilfælde, hvor leasingtager ikke har kontrol. Det vurderes dog, 

at der kan argumenteres mod denne konstatering, eftersom der eksisterer 

usikkerhed om pålideligheden af målingen af betingede ydelser.    

3.7 Delkonklusion 

De primære detailstandarder for leasing er IAS 17 og SFAS 13 i henholdsvis IASB og 

FASB regi. Begge leasingstandarder er baseret på klassifikation af leasingaftaler i 

finansielle og operationelle aftaler. Overordnet indeholder FASB’s leasingstandard mere 

vejledning sammenlignet med IASB’s leasingstandard. Det er dermed tydeligt, at SFAS 13 

er mere regelbaseret end IAS 17. 

Standardernes definition af leasing er overordnet meget ensartet, men SFAS 13 afgrænser 

sig til at omfatte: Property, plant and equipment. IAS 17 definition har derfor en større 

berøringsflade sammenlignet med FASB’ standard. Herudover er FASB’s definition 

stiltiende om monetære strømninger, hvorfor definitionens ordlyd ikke bygger på et 

strømningskoncept. 

Standardernes principper for indregning og måling er forholdsvis identiske med undtagelse 

af følgende forhold: 

- Diskonteringsfaktoren, der benyttes til bestemmelse af nutidsværdien af 

minimumsydelserne hos leasingtager. 

Standarderne inkluderer og ekskluderer de samme transaktioner, hvorfor målingen af 

finansielle leasingaftaler er ensartet før kapitaliseringen hos leasingtager. Da der anvendes 

forskellige diskonteringsfaktorer, vil der opstå en forskel i målingen af aktiver og 

forpligtelser. 

Baseret på sammenligningen af begrebsramme- og standardniveauet kan det konkluderes, 

at der eksisterer konceptuelle forskelle. Den væsentligste fundamentale forskel er, at 

operationelle leasingaftaler er off-balance til trods for, at definitionen på et aktiv og en 

forpligtelse er opfyldt i både IASB og FASB begrebsramme. Der er dermed ikke 
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overensstemmelse med den formueorienterede regnskabsteori. Herudover er standardernes 

regnskabsbehandling af optioner diskutable med reference til begrebsrammens principper. 

Det er konstateret, at detailstandarderne langt fra er konsistente med den formueorienterede 

regnskabsteori, da der på grund af syntaktiske konteringer forekommer udskudte aktiver og 

passiver i balancen. Indregning foretages derfor i de perioder, hvor transaktioner opstår 

frem for i de perioder, hvor der sker ændringer i pengestrømme.  
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4. Teoretisk analyse af IASB’s/FASB’s konvergensprojekt for 

leasing 

Introduktion til kapitlet Kapitlets formål 

Kapitlet introducerer indledningsvis til svagheder og 

mangler i den nuværende regnskabslitteratur efterfulgt 

af baggrunden for og formålet med leasingprojektet. 

Herefter redegøres kort for projektets definition samt 

mere indgående om metoderne for indregning og 

måling af leasing: Primære og variable transaktioner. 

Det vil kontinuerligt blive analyseret og diskuteret, 

om principperne i metoderne er forenelige med den 

formueorienterede regnskabsteori og begrebsrammen. 

Kapitlet har til formål at konkretisere svagheder og 

mangler identificeret under afhandlingens kapitel to 

og tre. Hernæst gives en indføring i projektets 

forslag til definition, indregning og måling af 

leasing. Det analyseres kontinuerligt, om forslagene 

er i overensstemmelse med den formueorienterede 

regnskabsteori (se figur 2 - metodeafsnit) og 

begrebsrammen. Overensstemmelse er væsentligt 

for at sikre intern konsistens, men også konvergens 

mellem de kommende detailstandarder. 

Struktur for kapitlet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1 Indledning 

Siden december 2006 har regnskabsorganerne IASB og FASB arbejdet med 

konvergensprojektet for leasing. Formålet er at konvergere IFRS og US GAAP og dermed 

4.4 – Definition af leasing 

 

4.1 - Indledning 

 

4.2 – Svagheder og mangler ved den nuværende regulering 

 

4.3 – Baggrunden for og formålet med leasingprojektet 

 

4.5 – Leasingtager: Indregning og 

måling 

4.6 – Leasinggiver: Indregning- og 

måling 

4.7 - Delkonklusion 
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gøre det muligt at sammenligne regnskabsrapporteringer på tværs af landegrænser
43

. 

Herudover er målet at fremkomme med et nyt regelsæt, der er i overensstemmelse med den 

formueorienterede regnskabsteori og som samtidig kan afhjælpe de konceptuelle svagheder 

og mangler, der ligger til grund for den langvarige kritik af den nuværende 

regnskabslitteratur.  

4.2 Identificerede svagheder og mangler ved den nuværende 

regulering 

De identificerede svagheder og mangler under kapitlerne to og tre er opsummeret i 

oversigtsskemaet nedenfor. Skemaet indeholder ikke en udtømmende liste over 

eksisterende svagheder og mangler, da der forudsættes at være flere. De oplistede 

svagheder og mangler bidrager enkeltvis og samlet til, at den nuværende regnskabspraksis 

for leasing ikke opfylder regnskabsbrugerens finansielle informationsbehov. 

Tabel 1 – Oversigtsskema over svagheder og mangler i den bestående regnskabslitteratur 

 

 

 

                                                 
43

 Arbejdsgruppen mødtes første gang i februar 2007. 

Svagheder og mangler IASB og FASB 

A. Inkonsistens mellem begrebsrammen og regnskabsreguleringen for: 

i. Operationelle leasingaftaler i forhold til begrebsrammens definition af aktiver og forpligtelser 

ii. Købsoptioner samt forlængelsesoptioner hos leasinggiver og leasingtager i forhold til 

begrebsrammens definition på et aktiv og en forpligtelse (gælder ikke for købsoptioner med 

købe- eller anvisningspligt)  

B. Inkonsistens med den formueorienterede regnskabsteori  

i.  Udskudte aktiver og passiver i balance uden semantisk indhold pga. periodisering 

C. Divergerende regnskabsaflæggelser af ensartede transaktioner på grund af den nuværende 

klassifikation - on/off-balance – der er baseret på en arbitrær tilgang, hvilket øger risikoen for 

usammenlignelige regnskabsrapporteringer 

D. Incitament til at klassificere aftalerne som en operationel leasingaftale for at forbedre 

performancenøgletal 

E. Kompleksiteten af regnskabsstandarden er høj: klassifikation og variable forhold 

F. Standarderne indeholder ingen vejledning om væsentlige forhold som: Opsigelsesoptioner 

G. Noteoplysningerne er mangelfulde for: Optioner og betingede leasingydelser (Disclosures er uden 

for opgavens analyse) 

 

 

Kilde: Egen tilvirkning baseret på konklusioner i kapitlerne to og tre. 
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Den væsentligste svaghed ved den nuværende regnskabslitteratur vurderes ubetinget at 

være sondringen mellem operationelle og finansielle leasingaftaler (Capital Lease). 

Sondringen eksisterer i både IASB og FASB regi
44

. Den manglende indregning af aktiver 

og forpligtelser ved operationelle leasingaftaler har den konsekvens, at virksomhedens 

indtjeningsgrundlag ikke fremgår af balancen. Det forøger regnskabsaflæggernes 

præference for at kategorisere leasingaftaler som en operationel kontrakt, da konsekvensen 

for regnskabsaflægger er forbedrede nøgletal opnået via ikke kapitaliserede aktiver. Den 

negative konsekvens er, at ensartede leasingtransaktioner resulterer i divergerende 

regnskabsaflæggelser, hvilket forringer transparensen og regnskabsbrugernes mulighed for 

sammenligning af eksterne regnskabsrapporteringer
45

. Regnskabsmodellen for 

operationelle leasingaftaler er ikke i overensstemmelse med den formueorienterede 

regnskabsteori, der tager afsæt i balancen som et væksthus for virksomhedens 

værdiskabende aktiviteter
46

. Regnskabsbehandlingen for operationelle leasingaftaler 

medfører, at balancen ikke giver en troværdig repræsentation af de værdier og tilhørende 

forpligtelser, der reelt er med til at generere virksomhedens monetære nettostrømninger. 

Inkonsistensen med begrebsrammen er eksemplificeret for leasingtager ved brug af 

nedenstående case. Casen medtager ikke variable transaktioner og øvrige pligter, hvorfor 

det er den mest simple leasingtransaktion, der kan gennemføres: 

                                                 
44

 http://www.ifrs.org/NR/rdonlyres/88CD5F8D-25EB-476E-AEF3-

DFCD25BA4B17/0/ObNotes_LP0607ob09a.pdf. 
45

 Regnskabsbrugere korrigerer ofte for Off-Balance-Sheet-Financing (operationelle leasingaftaler) ved 

anvendelse af en fast multiplikator. Formålet er at estimere den forpligtelse, der reelt eksisterer, men som 

ikke er kapitaliseret ved operationelle leasingkontrakter.  
46

 Årsrapport efter internationale regnskabsstandarder s. 131. 

http://www.ifrs.org/NR/rdonlyres/88CD5F8D-25EB-476E-AEF3-DFCD25BA4B17/0/ObNotes_LP0607ob09a.pdf
http://www.ifrs.org/NR/rdonlyres/88CD5F8D-25EB-476E-AEF3-DFCD25BA4B17/0/ObNotes_LP0607ob09a.pdf
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Eksempel – Inkonsistensen mellem metoden for operationelle leasingaftaler og IASB’s begrebsramme og CON 647 

 

 

 

Aktivet – leasingtagers brugsret  

IASB og FASB’s definitioner på et aktiv er begge baseret på følgende delelementer: 

Fremtidige økonomiske fordele: Pr. 15. juni 20xx indgår det lejede anlægsmateriel i 

virksomhedens drift, hvor det selvstændigt eller i kombination med øvrige driftsmidler er 

med til at generere fremtidige økonomiske fordele via positive nettopengestrømme. Det er 

således en forudsætning, at aktivet over den toårige leasingperiode selvstændigt eller i 

kombinationen med andre aktiverer resulterer i en positiv nutidsværdi af de monetære 

strømninger. 

Kontrol: Beslutningsdiagrammet for leasingaftalernes klassifikation tager afsæt i den 

juridiske ejendomsret over aktivet, hvilket ikke er påkrævet i begrebsrammen
48

. Der 

eksisterer derfor en inkonsistens mellem regnskabsstandarden og begrebsrammens 

principper. Det er en stående diskussion ved finansielle leasingaftaler, om indregningen af 

aktiver og forpligtelser skal foretages på tidspunktet for kontraktens indgåelse d. 1. juni 

20xx eller ved leveringen af aktivet d. 15. juni 20xx
49

. Efter de gældende regler for 

finansielle leasingaftaler foretages indregningen i balancen på leveringstidspunktet. Det 

                                                 
47

 http://www.ifrs.org/NR/rdonlyres/00D4398B-8A78-41F4-A3F4-

7EE0387F9757/0/Leases0703b12aobs.pdf.  
48

 Der indgår i beslutningsdiagrammet en vurdering af, om ejendomsretten overgår ved leasingperiodens 

ophør. 
49

 http://business.illinois.edu/doogar/ACCY493/Sp%2003/Ryan%20et%20al.pdf s. 293. 

LEASE A/S (leasingtager) indgår pr. 1. juni 20xx en leasingaftale med FINANS A/S (leasinggiver) 

om leje af anlægsmateriel for en fast periode på 2 år. Anlægsmateriellets levetid er estimeret til 10 

år. Leasingaftalen indeholder ingen forlængelses- og købsoption ligesom aftalen ikke kan opsiges 

førtidig af leasingtager og -giver. Der eksisterer ingen residualværdigarantier og betingede ydelser. 

På leveringsdagen d. 15. juni 20xx påbegynder LEASE A/S de konstante periodevise betalinger til 

FINANS A/S over den toårige leasingperiode. Betalingerne er uafhængige af brugen af 

anlægsmateriellet. LEASE A/S har ingen vedligeholdelsespligt. 

Det forudsættes, at hverken leasingtager eller -giver kompromitterer leasingaftalen over den toårige 

leasingperiode ved at LEASE A/S’ betalinger udebliver eller FINANS A/S tilbagetager 

anlægsmateriellet. 

 

 

 

Kilde: Egen tilvirkning med inspiration fra Observer Notes over Board Meeting afhold d. 22. marts 2007. 

http://www.ifrs.org/NR/rdonlyres/00D4398B-8A78-41F4-A3F4-7EE0387F9757/0/Leases0703b12aobs.pdf
http://www.ifrs.org/NR/rdonlyres/00D4398B-8A78-41F4-A3F4-7EE0387F9757/0/Leases0703b12aobs.pdf
http://business.illinois.edu/doogar/ACCY493/Sp%2003/Ryan%20et%20al.pdf
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afgørende er her, at LEASE A/S har den totale dispositionsret over driftsmiddelressourcen 

og afledt over graden af de økonomiske fordele.  

Resultat af tidligere begivenheder: Den tidligere begivenhed relaterer sig til leasingaftalens 

indgåelse d. 1. juni 20xx og leveringen d. 15. juni 20xx. LEASE A/S’ dispositionsret er 

indiskutabelt erhvervet på leveringstidspunktet, hvor der vurderes at skulle foretages 

indregning, forudsat at kravet om pålidelig måling kan opfyldes.  

Forpligtelsen 

IASB’s og FASB’s definitioner på en forpligtelse er begge baseret på følgende 

karakteristika. Det påvises, at den ubetingede pligt til at erlægge periodevise betalinger 

over leasingperioden efter levering af aktivet opfylder definitionen på en forpligtelse: 

Aktuel forpligtelsen: På balancedagen eksisterer der i eksemplet en retlig og ensidig 

bindende betalingsforpligtelse, der relaterer sig til den pr. 1. juni 20xx indgående kontrakt 

om en toårig lejeperiode af anlægsmateriellet. Modsat praksis eksisterer der intet krav om 

vedligeholdelse i brugsperioden. 

Resultat af tidligere begivenheder: Forpligtelsen er opstået på tidspunktet for kontraktens 

indgåelse d. 1. juni 20xx, hvorfor kontrakten for periodevise betalinger er bindende. 

Afståelse af fremtidige økonomiske fordele: LEASE A/S er over den toårige periode 

forpligtet til at erlægge periodevise betalinger, udgående pengestrømme, for 

dispositionsretten over driftsmidlet. Afståelsen af fremtidige økonomiske fordele er 

betinget af leveringen af det underliggende aktiv. 

Indregning i balancen for aktivet og forpligtelsen foretages under forudsætning af, at 

værdien af aktivet og forpligtelsen kan måles pålidelig
50

.  

Det konkluderes, at der ikke i IASB eller FASB regi eksisterer et konceptuelt grundlag for 

den nuværende regnskabspraksis for operationelle leasingaftaler. Det er derfor afgørende, 

at den nye konceptuelle begrebsramme i kapitel 2.5 konvergerer med en ny fælles 

leasingstandard og jævnfør kvalitetshierarkiet giver en relevant og troværdig 

repræsentation af leasingtagers rettighed og tilhørende betalingspligt, der vurderes at kunne 

indeholdes i definitionen på et aktiv og en forpligtelse. 

                                                 
50

 Se bilag 2 
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4.3 Baggrunden for og formålet med konvergensprojektet for leasing 

Konvergensprojektet for leasing er en del af det overordnede konvergensprojekt mellem 

regnskabsorganerne IASB og FASB. Konvergenssamarbejdet har til formål at udvikle 

regnskabsstandarder af høj kvalitet og samtidig konvergere IFRS og US GAAP. Det for at 

undgå store afstemningsdifferencer mellem de to regelsæt
51

.  

IASB’s regnskabsstandard for leasing blev udstedt i 1982, mens ækvivalenten i FASB regi 

blev udstedt i 1976 før offentliggørelse af FASB’s konceptuelle begrebsramme. FASB’s 

regnskabsstandard er regelbaseret og indeholder test og skarpe talmæssige skillelinier til 

bestemmelse af leasingaftalernes klassifikation. Målet med det er at angive den korrekte 

regnskabsmæssige behandling for alle tænkelige transaktioner. Ulempen er, at 

skillelinierne gør klassifikationen meget følsom over for små variationer i grundlaget for 

sammenligningen
52

. IASB’s regnskabsstandard følger en principbaseret tilgang, hvor 

indregning og måling styres af transaktionens økonomiske substans. Det betyder, at 

leasingaftalens klassifikation er præget af en helhedsvurdering, der øger subjektiviteten. 

Det øger risikoen for svigagtige fortolkninger. Standardernes beslutningsparametre udgør 

en signifikant svaghed, der via de meget forskellige regnskabsmetoder for operationelle og 

finansielle leasingaftaler ekstrapolerer konsekvenserne af denne svaghed. 

Konvergensprojektet for leasing blev igangsat i juli 2006 som en konsekvens af en 

langvarig kritik af IASB og FASB regnskabsstandarder. Blandt andet er sondringen 

mellem operationelle og finansielle leasingaftaler blevet kritiseret for ikke at opfylde 

regnskabsbrugernes informationsbehov, da sammenligning mellem virksomheder ikke er 

mulig på grund af divergerende eksterne regnskabsrapporteringer. Dette punkt udgør en 

signifikant svaghed, der med reference til de øvrige svagheder og mangler i kapitel 4.2, 

udgør baggrunden for igangsættelse af konvergensprojektet for leasing. 

Projektets overordnede formål er at forbedre den nuværende regulering af leasing ved 

udarbejdelse af en fælles og kompatibel regnskabsstandard, der sikrer en konsekvent 

regnskabsaflæggelse. En væsentlig ændring bliver, at samtlige leasingaftaler skal indregnes 

                                                 
51

 http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/IFRS_Practical_matters_lease_ 

accounting__GL_IFRS/$File/IFRS_Practical_matters_lease_accounting%20_GL_IFRS.pdf.  
52

 Der henvises til beslutningsdiagrammet primære kriterium nr. 3 og 4 jævnfør bilag 3 

http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/IFRS_Practical_matters_lease_%20accounting__GL_IFRS/$File/IFRS_Practical_matters_lease_accounting%20_GL_IFRS.pdf
http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/IFRS_Practical_matters_lease_%20accounting__GL_IFRS/$File/IFRS_Practical_matters_lease_accounting%20_GL_IFRS.pdf
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i balancen
53

. Regnskabsstandarden skal sikre, at omverdens forventninger til den 

finansielle information efterkommes og samtidig giver en troværdig repræsentation af de 

transaktioner, der opstår i forbindelse med leasingkontrakter
54

. 

Konvergensprojektet er sammen med de øvrige projekter grundlagt på en principbaseret 

platform samt den formueorienterede regnskabsteori, the Asset/Liability Approach. Dette 

for at sikre intern konvergens mellem IASB og FASB’s regnskabsstandarder og fuld 

overensstemmelse til den nye fælles konceptuelle begrebsramme, der er introduceret under 

kapitel 2.5
55

.  

På nuværende tidspunkt har IASB og FASB offentliggjort et Discussion Paper og senest i 

august 2010 et Exposure Draft for leasingprojektet. I ED’ets kommenteringsperiode er der 

modtaget mere end 760 Comment Letters, hvilke er sammenfattet i en redegørelse, der 

præsenterer de primære problematikker ved ED
56

. I øjeblikket afholder IASB og FASB’s 

Boards de afsluttede møder vedrørende de modtagne Comment Letters, der vil føre til 

ændringer i indholdet af det offentliggjorte ED. Det fremgår af IASB’s seneste 

statusrapport for konvergensprojektet, at leasingprojektet fremadrettet vil blive tillagt høj 

prioritet og øgede ressourcer, idet bestyrelserne vurderer, at behovet for en ny 

leasingstandard er presserende
57

.  

I de følgende delkapitler vil Exposure Draftets og dermed IASB’s og FASB’s fælles 

forslag til definition samt principperne for indregning og måling af leasing blive 

gennemgået for leasingtager og leasingiver. Fra arbejdsgruppens nedsættelse i 2006 til 

offentliggørelsen af Exposure Draftet i august 2010 har flere regnskabsmetoder for 

leasingtager været diskuteret. Først i forbindelse med ED’et er der fremsat 

regnskabsmetoder for leasinggiver, hvorfor kapitlet tager udgangspunkt i ED’ets indhold.  

                                                 
53

 Se afsnit 4.5 og 4.6. 
54

 http://www.ifrs.org/NR/rdonlyres/88CD5F8D-25EB-476E-AEF3-

DFCD25BA4B17/0/ObNotes_LP0607ob09a.pdf. 
55

 http://www.ifrs.org/NR/rdonlyres/F06D08EC-D42F-481D-BEDE-7CE0420E44AA/0/Obs1.pdf. 
56

 http://www.fasb.org/cs/ContentServer?site=FASB&c=Document_C&pagename=FASB%2 

FDocument_C%2FDocumentPage&cid=1176158279406.  
57

 http://www.ifrs.org/NR/rdonlyres/1895FCCF-2DC7-499F-BE0B-

E01606CE55AC/0/April2011progressreportfinal.pdf. 

 

http://www.ifrs.org/NR/rdonlyres/88CD5F8D-25EB-476E-AEF3-DFCD25BA4B17/0/ObNotes_LP0607ob09a.pdf
http://www.ifrs.org/NR/rdonlyres/88CD5F8D-25EB-476E-AEF3-DFCD25BA4B17/0/ObNotes_LP0607ob09a.pdf
http://www.ifrs.org/NR/rdonlyres/F06D08EC-D42F-481D-BEDE-7CE0420E44AA/0/Obs1.pdf
http://www.fasb.org/cs/ContentServer?site=FASB&c=Document_C&pagename=FASB%252%20FDocument_C%2FDocumentPage&cid=1176158279406
http://www.fasb.org/cs/ContentServer?site=FASB&c=Document_C&pagename=FASB%252%20FDocument_C%2FDocumentPage&cid=1176158279406
http://www.ifrs.org/NR/rdonlyres/1895FCCF-2DC7-499F-BE0B-E01606CE55AC/0/April2011progressreportfinal.pdf
http://www.ifrs.org/NR/rdonlyres/1895FCCF-2DC7-499F-BE0B-E01606CE55AC/0/April2011progressreportfinal.pdf
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4.4 Definition af leasing - serviceaftaler 

IASB’s/FASB’s Boards har fremsat følgende forslag til definition af leasingaftaler: 

 

Kilde: Exposure Draft, Appendix A.  

Definitionens ordlyd vurderes at være en modifikation af den tidligere definition i IASB 

regi uden signifikante forskelle. Definitionen indeholder stadigvæk termen right to use, der 

er konsistent med begrebsrammens forslag til en ny aktivdefinition
58

. Det er konstateret, at 

i tilfælde af, at leasingtager opnår kontrol (control) over og ikke kun brugsret til det 

underliggende aktiv (right to use), vil transaktionen være omfattet af 

omsætningsstandardens anvendelsesområde
59

. I henhold til forslaget opnår leasingtager 

kontrol over aktivet ved gunstige købsoptioner. Det vil resultere i en markant 

indskrænkning af leasingstandardens anvendelsesområde sammenholdt med den 

nuværende regnskabspraksis
60

. Yderligere vil forholdet mindske de indregnede 

leasingbetalinger målt i forhold den eksisterende praksis.  

Der stilles krav om, at aktivet er specifikt identificeret (specified asset), hvilket er en 

videreføring af principperne i IFRIC 4. Der er derfor stadig fokus på dispositionsretten 

over det samme aktiv for en fast periode mod betaling for rettigheden til brugen af det 

leasede aktiv. Definitionen fokuserer derfor i høj grad på identifikation af et specifikt aktiv 

snarere end problemstillingen vedrørende sondringen mellem service- og leasingbetalinger.
 

På grund af de meget forskellige regnskabsprincipper for indregning og måling af 

serviceaftaler og leasingkontrakter efter forslaget, vurderes det at være en fejlprioritering
 

61
. 

Definitionen tager uforandret afsæt i en helhedsvurdering af leasingaftalens substans: 

Reale økonomiske fænomener med et klart semantisk indhold. Begrebet substans er 

integreret i kvalitetshierarkiet via troværdig repræsentation. Desuden refererer definitionen 

                                                 
58

 Se bilag 2 
59

 Basis for Conclusions BC61. 
60

 Der afgrænses fra en redegørelse af ændringer i anvendelsesområdet af en ny standard, da det er 

uvæsentligt for besvarelse af problemstillingen.   
61

 Bilag 4 – del A redegør mere dybdegående for ED’ets indhold for det givne område 

A contract in which the right to use a specified asset (the underlying 

asset) is conveyed, for a period of time, in exchange for consideration. 
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til udgående monetære strømninger (In exchange for consideration), hvorfor definitionen 

er i overensstemmelse med den formueorienterede regnskabsteori.  

Nedenfor er der indsat en figur, der illustrerer interaktionen mellem leasingtager og -giver:  

Figur 3 – Illustration over samspillet mellem leasingtager og leasinggiver 

 

Kilde: Egen tilvirkning.  

Afhandlingen afgrænser sig fra en nærmere redegørelse af korttidskontrakter, da den 

forsimplede regnskabsmodel ikke vurderes at være en reel forsimpling af 

regnskabsmodellerne for langtidskontrakter
62

. 

4.5 Leasingtager – metoder for indregning og måling 

Forslaget lægger op til, at leasingtager skal implementere regnskabsmodellen: The right-of-

use model
63

. Den nuværende opdeling i operationelle og finansielle leasingaftaler 

bortfalder og erstattes af denne single model, hvilket stemmer overens med projektet 

formål
64

. Alle leasingtransaktioner vil blive indregnet i balancen med et aktiv, der 

repræsenterer brugsretten til det leasede aktiv og en korresponderende betalingsforpligtelse 

for adkomsten til brugsretten. Det er modsat tidligere ikke det fysiske aktiv (finansiel 

                                                 
62

 Bilag 4 – del B redegør mere dybdegående for ED’ets indhold for det givne område 
63

 Exposure Draft afsnit ED 10. 
64

 http://www.ifrs.org/Current+Projects/IASB+Projects/Leases/Leases.htm se ’about the project’ 

Leasinggiver – kap. 4.6 

 
Derecognition model 

Performance obligation 

model 

Leasingtager – kap. 4.5 

 

Right-of-use model 

Consideration for right-of-use 

Leasingbetalinger 

 

Right-of-use 

Overdragelse af brugsretten til det underliggende 

aktiv 

 

http://www.ifrs.org/Current+Projects/IASB+Projects/Leases/Leases.htm
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leasing), der indregnes i leasingtagers balance, men et immaterielt aktiv, der repræsenterer 

brugsretten til aktivet og adgangen til de økonomiske fordele
65

.  

4.5.1 The right-of-use model – indregningsmetode66 

Der er indledningsvist indsat en figur, der illustrerer modellens resultat- og 

balancepåvirkning. I kapitel 4.5 vil der lejlighedsvis blive refereret hertil ved 

bogstavangivelse:  

Figur 4 – Illustration af right-of-use modellens konsekvenser for resultatopgørelsen og balancen 

Leasingtager 

Right-of-use model 

Resultatopgørelsen 
 

Balancen 

Omkostninger Indtægter 
 

Aktiver Passiver 

a) Afskrivninger på 
brugsretsaktivet (D) 

  
 

g) Brugsret til aktivet 
(D) 

k) Betalingsforpligtelse 
(K) 

b) Renteomkostning 
(D)   

h) Udbetaling (K) 

l) Opskrivninger ved 
revurdering 
(modificeret 
dagsværdimodel) - 
ændringer i aktivet (K) 

c) Revurdering 
(modificeret 
dagsværdimodel) - 
ændringer i aktivet 
(D) 

  

i) Akkumulerede 
afskrivninger på 
brugsretsaktivet (K) 

m) Afdrag (D) 

d) Nedskrivninger på 
aktivet (D) 

  
  

j) Modpost til 
ændringer i 
forpligtelsen pga. 
ændringer i variable 
forhold (D/K) 

  

e) Ændringer i 
forpligtelsen pga. 
ændringer i variable 
forhold (D) 

f) Ændringer i 
forpligtelsen pga. 
ændringer i 
variable forhold (K) 

   

 

Kilde: Egen tilvirkning baseret på gennemgang af Exposure Draftet.  

Indregningen af det immaterielle aktiv (g) og en forpligtelse (k) følger det tidspunkt, hvor 

leasingtager opnår dispositionsret over aktivet (Commencement). I praksis vil det være 

tidspunktet for levering af aktivet, hvilket er konsistent med den nuværende 

regnskabspraksis. De samlede leasingydelser indregnes som én samlet forpligtelse (A 

single liability) i balancen frem for i separate komponenter for eksempelvis den faste og de 

variable betalinger (Component approach)
67

. IASB’s/FASB’s Boards har diskuteret 

                                                 
65

 Se figur 4 (right-of-use model). 
66

 Exposure Draftet 10-11. 
67

 Exposure Draftet Appendix A. 
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muligheden for, at residualværdigarantier skulle indregnes særskilt
68

. Diskussionen om 

Single asset approach versus component approach medtages under diskussionen i kapitel 

5. 

Brugsretten opfylder definitionen på et immaterielt aktiv, da leasingtager har kontrol over 

de fremtidige økonomiske fordele via brugsretten til det underliggende aktiv. Fremtidige 

økonomiske fordele kan eksempelvis tilflyde leasingtager, hvis brugsretten til et leaset 

driftsmiddel bidrager til opbygningen af virksomhedens varelager, der via stigningen i 

aktiverne vil føre til indgående pengestrømme. Aktivet er et resultat af tidligere 

begivenheder (kontraktindgåelsen) og selvstændigt identificerbart fra 

kontraktindgåelsestidspunktet
69

.  

Det vurderes, at modellens hovedprincip for indregning er samstemmende med den 

formueorienterede regnskabsteori, da balancen, modsat tidligere, i alle tilfælde vil 

indeholde det værdiskabende leasingaktiv – bundt af rettigheder - der genererer de 

økonomiske fordele. Yderligere har det indregnede right-of-use aktiv et klart 

semantisk indhold, er observerbart (leasingkontrakten) og er konsistent med 

begrebsrammens aktivdefinition. Det samme vurderes at være gældende for den 

kontraherende betalingsforpligtelse. 

Det fremgår nedenfor, at ikke alle variable betalinger, der foreslås indregnet, vurderes at 

være i overensstemmelse med begrebsrammens principper.  

4.5.2 The right-of-use model – målingsmetode70 

Right-of-use aktivet og betalingsforpligtelsen – måling ved første indregning71 

Ved første indregning, når definitionen og indregningskriterierne er opfyldt, vil den 

samlede forpligtelse blive målt til nutidsværdien af leasingbetalingerne
72

. Målingen 

foretages på kontraktindgåelsestidspunktet, hvor aftalen er betinget af leasinggivers 

levering af det underliggende aktiv. Arbejdsgruppens oprindelige anbefaling til bestyrelsen 

                                                 
68

 Basis for Conclusions BC127. 
69

 IAS 38.12b. 
70

 Exposure Draftet 12-24. 
71

 Der afgrænses fra en redegørelse af vedligeholdelsesforpligtelser. 
72

 Nutidsværdien kan beregnes efter bestemmelse af: leasingbetalingerne, diskonteringsfaktoren og 

leasingperioden. 
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var, at forpligtelsen skulle måles til dagsværdi
73

. Anbefalingen er ikke blevet fulgt. 

Forklaringen vurderes at kunne findes i ED’et, hvor IASB’s/FASB’s Boards vurderer, at 

der oftest ikke eksisterer et aktiv marked for right-of-use aktivet
74

. Skal forpligtelsen måles 

til dagsværdi som oprindelig anbefalet af arbejdsgruppen og aktivet til nutidsværdien af 

leasingydelserne vil målingen af regnskabselementerne være asymmetrisk. Efter 

regnskabsstandarden for finansielle instrumenter skal finansielle forpligtelser ved første 

indregning måles til dagsværdi
75

. Bestyrelserne har formentlig ikke fundet det 

hensigtsmæssigt at bryde den symmetri og logik, der eksisterer i den nuværende 

regnskabspraksis mellem det aktiv og den forpligtelse, der er indregnet, hvorfor 

måleattributten nutidsværdi er valgt for begge regnskabselementer. 

Det immaterielle aktiv indregnes som nævnt med samme værdi som kontraherende 

forpligtelse. Det helt centrale i ED’ets forslag er, at målingsobjektet er ændret fra det 

underliggende aktiv (finansiel leasing) til at være brugsretten til det underliggende aktiv. 

Denne ændring er rationalet bag the right-of-use modellen.  

Den værdibaserede måleattribut, nutidsværdi (surrogat for dagsværdi), er baseret på 

fremtidige monetære strømninger. Målingen ved første indregning af aktivet og 

forpligtelsen vurderes at være i harmoni med det formueorienterede 

regnskabsparadigme. 

Nedenfor er der redegjort for grundlaget til opgørelse af nutidsværdien af 

leasingbetalingerne, hvilket indeholder markante ændringer for variable pengestrømme 

sammenholdt med den nuværende regnskabspraksis i IASB og FASB regi: 

Leasingbetalingerne inkluderer følgende faste og variable forhold
76

: 

Faste leasingbetalingerne: De faste betalinger til leasinggiver i leasingperioden indgår 

med bruttoværdien i de samlede leasingydelser, hvilket er identisk med de bestående 

leasingstandarder
77

. 

                                                 
73

 http://www.ifrs.org/NR/rdonlyres/24E06BC0-AEDC-4D06-AEFF-

1C3E44F32396/0/Leases0706b04aobs.pdf afsnit 32. 
74

 Basis for Conclusions BC72. 
75

 IAS 39.43 
76

 Definitionen på leasingbetalinger se Exposure Draft Appendix A. 
77

 Nutidsværdien af leasingydelserne (nettoværdien) er lig leasingydelsernes diskonterede bruttoværdi. 

http://www.ifrs.org/NR/rdonlyres/24E06BC0-AEDC-4D06-AEFF-1C3E44F32396/0/Leases0706b04aobs.pdf
http://www.ifrs.org/NR/rdonlyres/24E06BC0-AEDC-4D06-AEFF-1C3E44F32396/0/Leases0706b04aobs.pdf
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Betingede ydelser: Målingen af de betingede ydelser er baseret på et sandsynlighedsvægtet 

estimat (probability-weighted estimate), hvor scenarierne over de forventede udgående 

pengestrømme til betingede ydelser vil blive sandsynlighedsvægtet. Der har været fremsat 

forslag til to alternative målingsmetoder
78

. Ved betingede ydelser, hvor de monetære 

størrelser styres af et indeks eller renteudviklingen, skal forward-renten anvendes
79

. Kan 

udviklingen i forward-renten ikke bestemmes, skal den rente, der eksisterer på tidspunktet 

for kontraktens indgåelse, anvendes i stedet.  

Forslaget er forskelligt fra de gældende regnskabsstandarder, hvor betingede ydelser 

indregnes i resultatopgørelsen i takt med de opstår og ikke indgår i 

minimumsleasingydelserne. Begrebsrammens indregningskriterier for en forpligtelse og et 

aktiv vurderes ikke at være opfyldt for betingede ydelser i de tilfælde, hvor leasingtager 

har delvis eller fuld kontrol over det variable forhold, som den betingede ydelse reguleres 

efter. Estimaterne er baseret på leasingtagers subjektivitet og yderligere betinget af, at 

leasingtager rent faktisk gør brug af det leasede aktiv
80

. Den betingede ydelse vil på 

leveringstidspunktet ikke udgøre en eksisterende pligt, da det er en forventning om et 

fremtidigt driftstab, som leasingtager kan undgå at pådrage sig. 

Er udfaldet af den betingede ydelse uden for leasingtagers kontrol, når ydelsen 

eksempelvis varierer efter et indeks, vil kun pålideligheden af målingen kunne anfægtes
81

. 

I sådant et tilfælde vurderes det, at den betingede ydelse skal indregnes som en del aktivet 

og forpligtelsen med reference til note 81, da der ikke er krav om en fuldstændig nøjagtig 

måling.  

Om målingsmetoden er i overensstemmelse med den formueorienterede 

regnskabsteori og begrebsrammens definitioner afhænger af, om leasingtager har 

kontrol og derigennem kan undgå at pådrage sig forpligtelsen. Der skal derfor 

differentieres mellem de to typer af betingede ydelser. 

                                                 
78

Best estimate – Most Likely Payment Amount og Best Estimate - 

http://www.ifrs.org/NR/rdonlyres/143ACEC9-ACA4-43BC-930A-

D334982C2041/0/Leases0811b08Aobs.pdf. 
79

 En ’forward rate’ kan defineres som en rente, der bestemmes af udviklingen i et underliggende aktiv, som 

oftest en obligation.  
80

 Basis for Conclusions BC 122(b). 
81

 Den kvalitative egenskab ’Fejlfri’: Det sandsynlighedsvægtede estimat skal ikke være fuldstændig 

nøjagtigt repræsenteret for at være i overensstemmelse med paraplybegrebet Troværdig repræsentation.  

Pålideligheden vurderes derfor analogt hermed ikke at skulle være fuld nøjagtig. Årsrapporten s. 189. 

http://www.ifrs.org/NR/rdonlyres/143ACEC9-ACA4-43BC-930A-D334982C2041/0/Leases0811b08Aobs.pdf
http://www.ifrs.org/NR/rdonlyres/143ACEC9-ACA4-43BC-930A-D334982C2041/0/Leases0811b08Aobs.pdf
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Nedenfor er der givet et eksempel på kalkulation af det sandsynlighedsvægtede estimat for 

en betinget ydelse:  

Eksempel – Regnskabsteknikken for estimering af en betinget ydelse 

 

Kilde: Egen tilvirkning baseret på gennemgang af Exposure Draftet.  

Residualværdigarantier og term option penalties (annullerings’optioner’): Arbejdsgruppen 

har diskuteret fire metoder, der indbefatter de samme tre metoder, der er henvist til ovenfor 

under betingede ydelser
82

. Den fjerne metode er identisk med den gældende 

regnskabsmetode for residualværdigarantier
83

. Den valgte tilgangsvinkel er identisk med 

metoden for betingede ydelser, hvor der anvendes et sandsynlighedsvægtet estimat 

(probability-weighted estimate). Modsat forslaget måler den nuværende regnskabspraksis 

den garanterede residualværdi af det underliggende aktiv til den største værdi, der kan 

komme til udbetaling. Det vil betyde, at værdien af residualværdien vil have en tendens til 

at være mindre end den opgjorte værdi efter de eksisterende regler. Det vurderes, at den 

garanterede residualværdi skal indgå i leasingbetalingerne, da leasingtager har garanteret 

en vis beløbsmæssig størrelsen. Leasingtager ikke har dog ikke kontrol over det variable 

                                                 
82

 http://www.ifrs.org/NR/rdonlyres/143ACEC9-ACA4-43BC-930A-

D334982C2041/0/Leases0811b08Aobs.pdf s. 31-32. 
83

 Se kapitel 3.5 – Den garanterede residual værdi indregnes med det maksimale beløb, der kan komme til 

udbetaling. 

LEASE A/S har leaset et driftsmiddel af FINANS A/S. Leasingperioden er 4 år. Der er 10 % 

sandsynlighed for en betinget ydelse på kr. 4.500, 70 % sandsynlighed for kr. 5.000 og 20 

% sandsynlighed for kr. 5.500, hvilket er identisk for alle 4 år. Leasingtagers marginale 

lånerente er 5 %.  

Den marginale lånerente: 5 % 

Estimater over de betingede ydelser DKK: 4.500 5.000 5.500 

Sandsynlighedsvurderinger: 10 % 70 % 20 % 

   1 – tilbagediskonteret med 1 år         4.286          4.762          5.238  

   2 – tilbagediskonteret med 2 år         4.082          4.535          4.989  

   3 – tilbagediskonteret med 3 år         3.887          4.319          4.751  

   4 – tilbagediskonteret med 4 år         3.702          4.114          4.525  

Nutidsværdi af sandsynlighedsvægtede estimater         1.596       12.411          3.901  

TOTAL Nutidsværdien af betinget ydelse:      17.907      

Den sandsynlighedsvægtede betingede ydelse, der indgår i de samlede leasingbetalinger, 

skal indregnes med en værdi på kr. 17.907 i år 0 for leasingperioden på 4 år. 

 

http://www.ifrs.org/NR/rdonlyres/143ACEC9-ACA4-43BC-930A-D334982C2041/0/Leases0811b08Aobs.pdf
http://www.ifrs.org/NR/rdonlyres/143ACEC9-ACA4-43BC-930A-D334982C2041/0/Leases0811b08Aobs.pdf
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forhold, der bestemmer den totale residualværdi, hvorfor der eksisterer usikkerhed omkring 

pålideligheden af målingen af den garanterede residualværdi, da beløbet måske aldrig 

kommer til udbetaling. 

Det sandsynlighedsvægtede estimat vurderes ikke i tilstrækkelig grad at kompensere for 

usikkerheden gennem sandsynlighedsvægtningen grundet den udprægede grad af 

subjektivitet ved fastsættelse af estimaterne. Forslaget lægger op til, at målingen af de 

variable forhold efterfølgende skal revurderes
84

. Pålideligheden af målingen vurderes ikke 

at blive adresseret ved første indregning ligesom den efterfølgende måling er baseret på 

samme teknik. Derfor anses målingsmetoden ikke for at være hensigtsmæssig for 

værdiansættelsen af residualværdier og annulleringsomkostninger. Indregningen af en 

beregnet garanteret residualværdi vurderes at være i overensstemmelse med 

begrebsrammens principper for indregning med forbehold for pålideligheden af 

målingen. 

For et eksempel af beregning af residualværdier henvises til eksemplet ovenfor for 

betingede ydelser, da metoderne som nævnt er identiske. 

Forlængelsesoptioner: Der har været fremsat flere metoder for den regnskabsmæssige 

behandling af forlængelsesoptioner
85

. Leasingtagers faste betalinger for brugsretten i 

forlængelsesperioden vil indgå i den samlede forpligtelse på tidspunktet for første 

indregning, hvilket afhænger af, om leasingperioden inkluderer en sandsynlig 

forlængelsesperiode
86

. Forlængelsesoptioner vurderes fortsat ikke at opfylde 

begrebsrammens definitioner på en forpligtelse, da forpligtelsen først er en konsekvens af 

en senere begivenhed
87

. 

Leasingydelserne ekskluderer: 

Købsoption: I henhold til ED’et skal der modsat tidligere sondres mellem kategorier af 

købsoptioner. Sondringen foretages på kontraktindgåelsestidspunktet og er afgørende, da 

købsoptioner enten skal betragtes som en integreret del af leasingkontrakten eller som et 

køb og salg af et aktiv: 

                                                 
84

 Exposure Draftet 17(B), 39(b) og 56(B). 
85

 http://www.ifrs.org/Current+Projects/IASB+Projects/Leases/Meeting+Summaries+and 

+Observer+Notes/IASB+November+2009.htm reference 5D s. 3. 
86

 Se afsnit nedenfor om opgørelse af leasingperioden. 
87

 Se bilag 2 

http://www.ifrs.org/Current+Projects/IASB+Projects/Leases/Meeting+Summaries+and%20+Observer+Notes/IASB+November+2009.htm
http://www.ifrs.org/Current+Projects/IASB+Projects/Leases/Meeting+Summaries+and%20+Observer+Notes/IASB+November+2009.htm
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- Gunstige købsoptioner
88

 

- Ikke-gunstige købsoptioner 

Eksisterer der i leasingaftalen en gunstig købsoption, vil kontrakten ikke være omfattet af 

det foreslåede anvendelsesområde - scope, men skal i stedet behandles som en købs- og 

salgstransaktion
89

. Metoden adskiller sig fra den nuværende metode, hvor en gunstig 

købsoption er en indikation for en finansiel leasingaftale og altid skal medregnes i 

minimumsydelserne og også for øvrige optioner med købs- eller anvisningspligt. Hverken i 

Exposure Draftet afsnit B9-10 eller i Basis for Conclusions – Exposure Draft afsnit BC61 

er der argumenter for IASB’s/FASB’s valgte tilgang til gunstige købsoptioner (Bargain 

Purchase). Det er en signifikant mangel, da sondringen vil være baseret på subjektivitet og 

vurderinger, og derfor mangler en forankring i begrebsrammens principper. Tankegangen 

bag udelukkelse af gunstige købsoptioner er antageligt, at right-of-use modellen er funderet 

på brugsretten og ikke ejendomsretten til det underliggende aktiv. Indeholder 

leasingaftalen en gunstig købsoption vil leasinggiver ved levering af det underliggende 

aktiv ikke blot stille brugsretten til leasingtagers disposition, men også have gennemført 

leveringen af det aktiv, der på et senere tidspunkt bliver leasingtagers ejendom. Leveringen 

er blot foretaget forud for tidspunktet for selve ejendomsrettens overgang. 

En ikke-gunstig købsoption, der er defineret negativt i forhold til en gunstig købsoption, 

udgør ikke en del af leasingbetalingerne, men er omfattet af standardens 

anvendelsesområde. En ikke-gunstig købsoption skal indregnes, hvis den udnyttes af 

leasingtager. IASB’s/FASB’s tankegang med at ekskludere optionen fra forpligtelsen er, at 

udnyttelsen af købsoptionen vil bringe leasingaftalen til ophør, og i den forbindelse vil der 

opstå et kreditkøb til det underliggende aktiv. Det kan konstateres, at den 

regnskabsmæssige behandling af købsoptioner og forlængelsesoptioner er forskellig og at 

IASB’s/FASB’s rationale for, hvorfor optioner behandles forskelligt udebliver. Herudover 

mangler sondringen mellem ikke-gunstige købsoptioner med og uden anvisningspligt. Det 

må antages, at en ikke-gunstig købsoption med købs- eller anvisningspligt medfører, at 

transaktioner ikke hører under leasingreglernes anvendelsesområde. Exposure Draftet 

forholder sig dog ikke til denne problematik og differentierer kun mellem gunstige og 

ikke-gunstige købsoptioner. 

                                                 
88

 En gunstig købsoptioner er defineret i skemaet under kapitel 3.5. 
89

 Exposure Draftet afsnit 8 med reference til afsnit B10(b). 
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Den valgte regnskabsmetode vurderes ikke at give en troværdig repræsentation i de 

tilfælde, hvor leasingtager har pligt til at købe eller anvise en køber til det 

underliggende aktiv, da det enten vurderes at skulle indregnes eller helt medføre, at 

transaktionen er uden for standardens anvendelsesområde. 

Diskonteringsfaktor: 

På baggrund af analysen er det vurderet, at tilgangen er i overensstemmelse med den 

formueorienterede regnskabsteori med fokus på kontraktens substans – troværdig 

repræsentation
90

. 

Leasingperioden
91

: 

Diskonteringen af leasingydelserne sker over leasingperioden, som er defineret som den 

længst mulige periode, der sandsynligvis (>50 %) vil forekomme: ”The longest possible 

term that is more likely than not to occur”
92

. Forslagets indgangsvinkel bygger derfor på 

en kombination af foretagne estimater over mulige leasingperioder efterfulgt af en 

sandsynlighedsvurdering af estimaterne. Der vil være en tendens til, at metoden via den 

opgjorte leasingperiode øger værdien af det indregnede aktiv og den indregnede 

forpligtelse sammenlignet med den nuværende praksis. Sandsynlighedsvurderingen 

foretages efter fire primære forhold, der inkluderer faktorer i relation til kontrakten, 

forretningen og specifikt for leasingtagers incitament til at indgå leasingaften
93

. Nedenfor 

er der givet et eksempel på metoden: 

                                                 
90

 Bilag 4 – del C redegør mere dybdegående for ED’ets indhold for det givne område 
91

 Exposure Draftet afsnit 13 og Appendix A. 
92

 Exposure Draftet Appendix A – Lease Term. 
93

 Exposure Draftet B18. 
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Eksempel – Bestemmelse af leasingperioden 

 

Kilde: Egen tilvirkning med afsæt i Exposure Draftet afsnit B16 og B17. 

Forslaget lægger vægt på, at det er transaktionernes substans, de bagvedliggende faktorer, 

der er styrende for fastsættelse af leasingperioden for at sikre en troværdig repræsentation. 

Bestemmelse af leasingperioden følger ikke metoden for opgørelse af betingede ydelser, 

hvilket på grund af sandsynlighedsvægtningen vil kunne medføre, at leasingperioden 

andrager 3,4 år. Hvis den uopsigelige leasingperiode er 2 år med en forlængelsesoption på 

to år, vil den faktiske periode aldrig blive 3,4 år. Metoden er derfor i overensstemmelse 

med den formueorienterede regnskabsteori, da det bestemte leasingperiode altid vil 

kunne observeres i virkeligheden.  

Det vurderes, at begrebsrammens definition på en forpligtelse ikke er opfyldt på 

tidspunktet for leveringen af det underliggende aktiv, da eksistensen af 

forlængelsesforpligtelsen er funderet på en fremtidig og ikke en tidligere begivenhed
94

. Det 

er derfor uvæsentligt for diskussionen om forlængelsesoptioner, om grænseværdien 

fastsættes til 50 % eller til langt over 50 % (stor sandsynlighed for udnyttelse), som efter 

den nuværende regnskabspraksis. Betalingerne i forlængelsesoptionen vurderes at skulle 

indregnes som en forpligtelse hos leasingtager og som et aktiv hos leasinggiver, på det 

tidspunkt hvor leasingtager eventuelt udnytter optionen, men ikke før. 

Right-of-use aktivet og betalingsforpligtelsen – efterfølgende måling 

Der er fremsat følgende forslag til den efterfølgende måling af betalingsforpligtelsen og det 

korresponderende aktiv.  

                                                 
94

 Se bilag 2 – IASB’s definition på en forpligtelse jævnfør begrebsrammen. 

LEASE A/S har leaset et driftsmiddel for en fast periode på 3 år med mulighed for 2 

forlængelsesperioder på henholdsvis 1 år (samlet 4 år) og 2 år (samlet 5 år). Følgende 

sandsynligheder er foretaget for hver af de fire mulige leasingperioder: 

Total leasingperiode 3 år – sandsynlighed 45 %   Akkumuleret:  45 % 

Total Leasingperiode 4 år – sandsynlighed 15 %   Akkumuleret: 60 % 

Total Leasingperiode 5 år – sandsynlighed 40 %  Akkumuleret: 100 % 

Det kan konkluderes ved akkumulering af sandsynlighederne, at leasingperioden fastsættes til 4 år. 

Det er den længst mulige leasingperiode, der sandsynligvis vil forekomme (60 % > 50 %). Det er 

uden betydning, at leasingperioden på 3 år isoleret set er mest sandsynlig (3 år 45 % sandsynlighed 

mod 15 % sandsynlighed i år 4). 
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Forpligtelsen: 

IASB og FASB har i den tidligere projektfase arbejdet med tre metoder til den 

efterfølgende måling af leasingtagers betalingsforpligtelse
95

. Metoderne har varieret fra 

anvendelse af dagsværdi over amortiseret kostpris ved brug af den effektive rentes metode 

med og uden muligheden for anvendelse af dagsværdi.  

Det seneste forslag går på, at den efterfølgende måling foretages til amortiseret kostpris 

ved brug af den effektive rentes metode uden mulighed for anvendelse af måleattributten 

dagsværdi
96

. Det er vigtigt at pointere, at grundlaget for den efterfølgende måling ikke 

ændres, hvis der er sket en ændring i den marginale lånerente. Ændringen af grundlaget 

forekommer således kun ved revurdering af leasingperioden eller de variable forhold 

jævnfør gennemgangen nedenfor.  

Der stilles ikke krav om periodisering af renteomkostningen for leasingtager 

(renteindtægten for leasinggiver), hvilket medfører, at renteomkostningen vil være 

faldende over tid. Efter de nugældende regler for finansiel leasing er renteomkostningen 

konstant over perioden. Ændringen er således i overensstemmelse med den 

formueorienterede regnskabsteori, da der ikke optræder udskudte regnskabsposter i 

balancen. Ændringen er illustreret nedenfor: 

Figur 5 – Forskellen mellem renteomkostningernes indregning i resultatopgørelsen over tid 

 

Kilde: Egen tilvirkning 

 

                                                 
95

 http://www.ifrs.org/NR/rdonlyres/24E06BC0-AEDC-4D06-AEFF-

1C3E44F32396/0/Leases0706b04aobs.pdf.  
96

 Se illustrationen: a, b, d, h, i og m. 

http://www.ifrs.org/NR/rdonlyres/24E06BC0-AEDC-4D06-AEFF-1C3E44F32396/0/Leases0706b04aobs.pdf
http://www.ifrs.org/NR/rdonlyres/24E06BC0-AEDC-4D06-AEFF-1C3E44F32396/0/Leases0706b04aobs.pdf
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IASB/FASB har begrundet fravalget af dagsværdimåling med, at det vil være inkonsistent 

med måling af andre finansielle forpligtelser og dermed være på bekostning af 

sammenligneligheden for regnskabsbruger. Yderligere vil en efterfølgende måling til 

dagsværdi være inkonsistens med begrundelse for at fravælge en dagsværdimåling ved 

første indregning
97

. Den efterfølgende måling vurderes at være en hensigtsmæssig 

operationel tilgang, der også er i overensstemmelse med den nuværende regnskabspraksis. 

Diskonteringsfaktoren revurderes ikke i leasingperioden, da revurderingen foretages af 

selve leasingbetalingerne
98

. Yderligere er hensigten med den kostbaserede tilgang at sikre 

lighed med måleattributten amortiseret kostpris, hvor diskonteringsfaktoren er konstant
99

. 

Tilgangen er ikke i overensstemmelse med den formueorienterede regnskabsteori, da der 

ikke anvendes en værdibaseret måleattribut. 

I leasingperioden kan der ske ændringer i den indregnede forpligtelse (leasingbetalingerne) 

grundet ændringer i leasingperioden og variable pengestrømme: betingede ydelser, 

residualværdier og optioner. Forslaget er et opgør med den nuværende regnskabspraksis, 

da signifikante ændringer i leasingaftalens underliggende forhold vil medføre, at den 

bogførte betalingsforpligtelse skal revurderes: ”facts or circumstances indicate that there 

would be a significant change in the liability since the previous reporting period”
100

. Det 

fremgår ikke af Exposure Draftet og Basis for Conclusions – Exposure Draft, hvordan 

termen significant skal fortolkes. Regnskabsaflæggeren vurderes at kunne hente vejledning 

i begrebsrammens kvalitetshierarki, hvor vurderingen kan foretages med den kvalitative 

egenskab, relevans, som reference/vurderingskriterium. Konsekvensen er alligevel, at 

regnskabsaflæggere selv skal anlægge en fortolkning, hvilket kan forringe 

sammenligneligheden
101

. 

 

For børsnoterede virksomheder vil revurderingen skulle foretages med en frekvens på tre 

måneder - kvartalsrapporteringer. Det vil være ressourcekrævende for virksomheder med 

en portefølje, der består af mange leasingaftaler, da den individuelle vurdering skal 

                                                 
97

 Se afsnit ovenfor om måling ved første indregning for betalingsforpligtelsen. 
98

 Exposure Draftet afsnit 19. 
99

 Basis for Conclusions afsnit BC135.  
100

 Exposure Draftet afsnit 17. 
101

 Relevans: Er informationen i stand til at gøre en forskel for regnskabsbrugerens beslutninger vedrørende 

sin ressourceallokering. Informationen skal altså kunne have konsekvenser for regnskabsbrugerens 

beslutningssituation. 
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foretages ved gennemgang af samme faktorer, som for eksempel fastsættelse af 

leasingperioden. Revurderingsprocessen kan derfor langt fra automatiseres på grund af den 

høje grad af subjektivitet og kræver hands on. Korrektionerne til betalingsforpligtelsen skal 

enten modposteres i det indregnede right-of-use aktiv eller over resultatopgørelsen 

afhængig af, om korrektioner skyldes ændring i leasingperioden eller i de variable forhold. 

Revurderingen er synonym med en ændring i det regnskabsmæssige skøn. Jævnfør den 

gældende regnskabspraksis, IAS 8, vil der ikke foretages ændringer i tidligere perioders 

resultater men kun i indeværende og fremtidige perioders resultater. 

 

Efter forpligtelsen er korrigeret, skal der beregnes en ny effektiv rente til brug for den 

efterfølgende måling af forpligtelsen – amortiseret kostpris. 
 

Den efterfølgende måling af betalingsforpligtelsen er baseret på en kostprisbaseret 

tilgang, der ikke er i overensstemmelse med den formueorienterede regnskabsteori. 

Alligevel vurderes metoden at være en hensigtsmæssig operationel tilgang, da der 

ikke eksisterer et aktivt marked til opgørelse af en troværdig repræsentativ 

dagsværdi, hvorfor nutidsværdi er et hensigtsmæssigt surrogat. 

 

Aktivet: 

IASB og FASB’s hovedmetode for den efterfølgende måling af aktivet følger et 

amortiseret kostprisprincip, hvor det immaterielle aktiv afskrives over den korteste af 

leasingperioden og aktivets levetid. Afskrivningen (a og i) kan foretages af det 

immaterielle aktiv, da leasingperioden er bestemt
102

. Det vurderes uændret, om der 

eksisterer et nedskrivningsbehov (d), hvilket følger den gældende regnskabsmetode for 

vurdering af nedskrivningsbehov
103

. Den syntaktiske måling, kostprisen fratrukket de 

akkumulerede afskrivninger og eventuelt foretagne nedskrivninger, er ikke i 

overensstemmelse med den formueorienterede regnskabsteori og de værdibaserede 

måleattributter. 

 

                                                 
102

 Årsrapport efter internationale regnskabsstandarder s. 655. 
103

 Se illustrationen: a, d, i. 
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4.6 Leasinggiver – metoder for indregning og måling 

Leasinggiverperspektivet var i begyndelse ikke den del af konvergensprojektet, da 

kritikken af den gældende regnskabspraksis primært relaterer sig til leasingtager
104

. Ved 

gennemgang af samtlige Observer Notes kan det konstateres, at leasinggiver først bliver 

omtalt af IASB’s/FASB’s Boards i marts 2009, hvilket er sent tidspunkt i 

arbejdsprocessen.  

Right-of-use konceptet implementeres hos leasinggiver gennem en hybrid regnskabsmodel, 

der omfatter to undermodeller: The Performance obligation approach 

(aktivitetsforpligtelsesmodellen) og derecognition approach (partiel-

indregningsmodellen). IASB’s/FASB’s Boards har valgt den hybride regnskabstilgang til 

the Right-of-use approach hos leasinggiver for gennem årsrapporteringen at kunne oplyse 

om de eventuelle risici og fordele forbundet med det underliggende aktiv, som leasinggiver 

er eksponeret overfor i leasingperioden
105

. The Performance obligations approach kan 

dermed groft sammenlignes med en operationel leasingaftale, mens the Derecognition 

approach har lighedstræk med en finansiel leasing
106

.  

 

Kan det verificeres, at transaktionen opfylder leasingdefinitionen afhænger modelvalget af, 

om leasinggiver bevarer de væsentlige fordele og risici (significant risks or benefits
107

), der 

er associeret med det underliggende aktiv.  

                                                 
104

 Se kapitel 4.2 for redegørelse for inkonsistensen mellem begrebsrammen og den regnskabsmodellen for 

operationel leasing. 
105

 Basis for Conclusions BC14 og BC26. 
106

 Denne analogi er dog en forsimpling. 
107

 Exposure Draftet afsnit 29. 

 

Det er i forbindelse med gennemgangen af Exposure Draftet indhold konstateret, at the 

performance obligation approach ikke er symmetrisk med leasingtagers Right-of-use 

model. Denne vurdering diskuteres nærmere i forbindelse med kapitel 5. På den baggrund 

er det valgt at vedlægge analysen af the performance obligation approach som bilag, da 

analyse af the derecognition approach er opprioriteret i afhandlingen. 
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Klassifikation – Implementering af the Performance Obligation model eller the Derecognition model? 

 

Vurderingen foretages for den respektive leasingaftale og ikke samlet for en eventuel 

portefølje. Det er yderligere konkretiseret, at vurderingen foretages på 

kontraktindgåelsestidspunktet og ikke vil være genstand for en senere revurdering i 

modsætning til den nuværende regnskabspraksis
108

. Der er oplistet flere variable forhold, 

der skal indgå i vurderingen af både den primære, men også eventuelle 

forlængelsesperioder
109

. Eksempelvis vil leasinggivers risikoeksponering reduceres, hvis 

leasingtager eller en tredjepart har garanteret aktivets residualværdi. Yderligere vil 

inkluderingen af forlængelsesoptioner reducere leasinggivers risikoeksponering, da 

udnyttelse af optionen potentielt vil forbedre forholdet mellem længden af leasingperioden 

og aktivets økonomiske levetid – reduceret residualværdi. I vurderingen skal ikke tillægges 

leasingtagers betalingsrisiko, der skal adresseres ved den efterfølgende måling ved 

vurdering af et eventuelt nedskrivningsbehov på leasinggivers tilgodehavende.  

ED’et refererer løbende til termen significant i forbindelse med vurderingen af 

leasinggivers eksponering uden at konkretisere begrebet yderligere. Konsekvensen er, at 

regnskabsaflægger selv skal anlægge en fortolkning og på baggrund af denne subjektive 

tilgang vælge mellem de to regnskabsmodeller. Eftersom modellernes 

indregningsprincipper er forskellige, jævnfør gennemgangen nedenfor, vurderes den 

manglende præcisering at få væsentlige konsekvenser for sammenligneligheden. Af 

illustrationen kan det aflæses, at den fulde værdi af det underliggende aktiv er indregnet i 

leasinggivers balance ved the Performance Obligation Approach
110

. Balancen afspejler 

dermed, at leasinggiver er eksponeret for den væsentligste del af risici og fordele forbundet 

med det underliggende aktiv.  

                                                 
108

 IAS 17.13 – Forekomsten af visse ændringer i leasingaftalen kan medføre reklassifikation. Reklassificeres 

en leasingaftale behandles den som en ny leasingaftale. 
109

 Exposure Draftet B22-27 via Exposure Draftet afsnit 28. 
110

 Bilag 4 – del D 

Bevarer leasinggiver de væsentlige fordele og risici forbundet med det underliggende aktiv? 

- Ja  implementering af the Performance Obligation model  

- Nej  implementering af the Derecognition model 
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Vurderingen foretages med fokus på den underliggende substans over legale forhold, 

hvorfor vurderingsmetoden vurderes at være i overensstemmelse med den 

formueorienterede regnskabsteori. 

4.6.1 Performance obligation approach 

Analysen er vedlagt som bilag 4 – Del D. 

4.6.2 Derecognition approach – indregningsmetode111 

Der er indledningsvist indsat en figur, der illustrerer modellens resultat- og 

balancepåvirkning. I kapitel 4.6.3 og 4.6.4 vil der lejlighedsvis blive refereret hertil ved 

bogstavangivelse:  

Figur 6 – Illustration af derecognition tilganges konsekvenser for resultatopgørelsen og balancen 

Leasinggiver 

Derecognition approach 

Resultatopgørelsen 
 

Balancen 

Omkostninger Indtægter 
 

Aktiver Passiver 

a) Leasingomkostninger 
(modposteringen til den ikke fortsat 
aktiverede del af det underliggende 
aktiv) (D) 

d) Renteindtægter for retten 
til at modtage 
leasingbetalinger (K)  

g) Residualaktiv (D)* 
 

b) Konstaterede tab på 
leasingtilgodehavendet og 
residualaktivet (D) 

e) Leasingindtægter 
(repræsentere nutidsværdien 
af leasingbetalingerne) (K)  

h) Tilgodehavende - 
retten til at modtage 
leasingbetalinger (D) 

 

c) Ændring i leasingtilgodehavendet 
pga. ændringer i variable forhold (D) 

f) Ændring i 
leasingtilgodehavendet pga. 
ændringer i variable forhold 
(K) 

 
i) Indbetalinger (D) 

 

   
j) Afdrag på 
tilgodehavendet (K)  

   

k) Ændring i 
leasingtilgodehavendet 
pga. ændringer i 
variable forhold (D)/(K) 

 

 

Kilde: Egen tilvirkning baseret på gennemgang af Exposure Draftet. *Udgør den del af aktivet, der repræsenterer 

leasinggivers fortsatte rettighed til det underliggende aktiv i leasingperioden. 

Tidspunktet for første indregning af tilgodehavendet (h) (repræsenterer retten til at 

modtage leasingbetalinger) og residualaktivet (g) (de tilbageværende økonomiske fordele 

tilknyttet det underliggende aktiv som leasinggiver har adkomst til) følger det tidspunkt, 

hvor leasingtager opnår dispositionsret over aktivet, hvilket er leveringstidspunktet for det 

                                                 
111

 Exposure Draftet afsnit 46-48. 
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underliggende aktiv. Det underliggende aktiv er således blevet substitueret af elementerne: 

tilgodehavendet og residualaktivet. Konsekvensen er, at det underliggende aktiv ikke er 

repræsenteret i leasingtagers eller -givers balance. 

Det har været diskuteret på IASB’s/FASB’s bestyrelsesmøder, om tilgangen skulle være en 

partiel eller fuld Derecognition approach
112

. Bestyrelserne har fremsat forslag om, at den 

partielle metode i højere grad er konsistent med, at leasingtager kun overfører en 

delmængde af de økonomiske fordele, der er associeret med det underliggende aktiv 

dermed opnår leasinggiver et ubetinget tilgodehavende for retten til at modtage betalinger. 

Dette vurderes at være i overensstemmelse med den formueorienterede regnskabsteori, 

relevanskriteriet, da leasinggiver bevarer en del af de fordele og risici, der er tilknyttet det 

underliggende aktiv. Der skal derfor ikke ske et fuldt ophør med indregningen af 

brugsretten til det underliggende aktiv. 

Rationalet bag the Derecognition approach er modsat the Performance Obligations 

approach, at brugsretten til en del af det underliggende aktiv overdrages på 

leveringstidspunktet (a). Tankegangen er, at leasinggiver har ’solgt’ en del af det 

underliggende aktiv og beholdt en del svarende til residualaktivet
113

. Modellen lægger 

dermed større vægt på den fysiske overdragelse af det underliggende aktiv, da leasinggiver 

anses for at have opfyldt sin ’aktivitetsforpligtelse’ på leveringstidspunktet. 

Regnskabsmæssigt kommer det til udtryk ved, at modposteringen til det indregnede 

tilgodehavende (h) er en leasingindtægt (e), hvilket giver et samlet resultatpåvirkning på 

leveringstidspunktet modsat the Performance Obligation approach, hvor resultateffekten 

kommer over leasingperioden via afskrivninger på det underliggende aktiv og 

leasingindtægten (reduktionen i aktivitetsforpligtelsen). Følgende sammenligning kan 

opsættes mellem modellernes indregningsmetode for leasingindtægten og således en 

forklaring på rationalet bag de to modeller af, hvornår brugsretten er overdraget til 

leasingtager. (Bogstaverne refererer til de respektive illustrationers bogstaver): 

- Afskrivningerne (b) på det underliggende aktiv ved the Performance Obligation 

approach er analog med omkostningen (a) i the Derecognition Approach, der 

                                                 
112

 Basis for Conclusions BC19 og BC101. 
113

 Residualaktivet må ikke forveksles med residualværdigarantier. 
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udgør modposteringen til den del af det underliggende aktiv, der er ophørt med 

indregning svarende til værdien af det indregnede tilgodehavende. 

- Den løbende indtægtsførsel (d) i the Performance obligation approach for 

opfyldelse af aktivitetsforpligtelsen er analog med leasingindtægten i 

resultatopgørelsen (e), der modsvarer værdien af det indregnede tilgodehavende i 

the Derecognition approach. 

Den samme resultateffekt for de to approaches opnås således først når residualaktivet 

afhændes. 

Residualaktivet (g) vurderes at opfylde begrebsrammens definition på et aktiv, da 

fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde leasinggiver, eksempelvis ved salg af det 

underliggende aktiv. Den økonomiske ressource er under leasinggivers kontrol qua den 

juridiske ejendomsret over det underliggende aktiv. Samtidig vil de økonomiske fordele 

være et resultat af tidligere begivenheder, nemlig leasinggivers tidligere køb af det 

underliggende aktiv. De fremtidige økonomiske fordele har et klart semantisk indhold, 

da aktivet kan observeres på balancedagen, hvilket gør indregningen af 

residualaktivet i overensstemmelse med den formueorienterede regnskabsteori. 

4.6.3 Derecognition approach – målingsmetode114 

Tilgodehavendet og residualaktivet – måling ved første indregning 

Tilgodehavendet: 

Ved første indregning, når definitionen og indregningskriterierne er opfyldt, vil 

tilgodehavendet (h) blive indregnet i balancen og modposteres i resultatopgørelsen med en 

leasingindtægt (e). Indregningsmetoden for leasingindtægten er forskellig fra the 

performance obligation approach, hvor indregningen sker i takt med brugen af det 

underliggende aktiv. 

Tilgodehavendet vil blive indregnet med samme værdi og som hovedregel efter samme 

metode og tidspunkt som for leasingtager, hvilket er nutidsværdien af de 

tilbagediskonterede leasingbetalinger
115

. Leasingbetalingerne indeholder de samme 

underelementer som for leasingtager. Eftersom metoden er baseret på subjektivitet kan det 

                                                 
114

 Exposure Draftet afsnit 49-59. 
115

 Se kapitel 4.5.2 for en indføring i opgørelse af leasingbetalingerne. 
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resultere i, at leasingperioden og størrelsen af de samlede leasingbetalinger bliver opgjort 

meget forskelligt for reelt samme forhold. IASB’s/FASB’s Boards har i projektforløbet 

overvejet at måle tilgodehavendet til dagsværdi ved første indregning, hvilket dog er 

fravalgt
116

. 

Undtagelsen fra hovedreglen er den diskonteringsrente, som leasingbetalingerne skal 

anvende. Yderligere er det et krav, at leasinggiver kan måle residualværdien og betingede 

ydelser pålideligt. 

Under kapitel 4.5.2 er det analyseret, om betingede ydelser, residualværdier og 

forlængelsesoptioner opfylder begrebsrammens definition på et aktiv og en forpligtelse. På 

baggrund af konklusionerne for leasingtager kan følgende bestemmes for leasinggiver: 

Betingede ydelser: Har leasingtager kontrol over de betingede ydelser og dermed mulighed 

for at undgå at pådrage sig en forpligtelse, vil forekomsten af de betingede ydelser være 

betinget af leasingtager, hvorfor leasinggiver ikke vurderes at kunne indregne et aktiv. 

Begrebsrammens definition vurderes ikke at være opfyldt, da leasingtager og ikke 

leasinggiver har kontrol over aktivet og dermed eksistensen. Alene i tilfælde, hvor 

eksistensen af den betingede ydelser er ubetinget af leasingtager, vurderes leasinggiver at 

kunne indregne et aktiv med forbehold, for at målingen er pålidelig. Eftersom en betinget 

ydelse er variabel, anses det for vanskeligt at opfylde kravet om pålidelighed, medmindre 

leasinggiver har indgående viden og erfaring om det variable forhold. 

Residualværdi: Det vurderes, at den garanterede residualværdi skal indgå i 

leasingbetalingerne, da begrebsrammens principper for indregning vurderes at være opfyldt 

med forbehold for pålideligheden af målingen. Leasinggiver har ligesom leasingtager ikke 

kontrol over størrelsen af residualværdien, hvorfor målingen er usikker. Modsat de 

nuværende regler, skal leasinggiver ikke indregne den ikke-garanterede residualværdi. 

Forlængelsesoptioner: Forlængelsesoptioner vurderes ikke at opfylde begrebsrammens 

definition på et aktiv, da aktivet ikke er et resultat af tidligere begivenheder, men derimod 

betinget af leasingtagers udnyttelse af optionen – en fremtidig begivenhed. 

                                                 
116

 IASB’s/FASB’s argumenter, for at fravælge muligheden for brug af måleattributten dagsværdi til måling 

ved første indregning af tilgodehavendet, er de samme som for fravalget i forbindelse med the Right-of-use 

Asset (leasingtager). Se Basis for Conclusions afsnit BC94. 
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Ovennævnte variable forhold vurderes kun delvis at være i overensstemmelse med 

begrebsrammens definitioner. Fremadrettet vil det derfor være meget væsentligt for 

regnskabsbrugerne at vurdere grundlaget for de indregnede værdier. Det er derfor 

afgørende, at de indregnede værdier suppleres af et relevant og fyldestgørende 

noteapparat. 

Residualaktivet: 

Værdien af residualaktivet måles på kontraktindgåelsestidspunktet og kan fastsættes som 

forskellen mellem den bogførte værdi af underliggende aktiv og værdien af den del af det 

underliggende aktiv, som ophører med indregning
117

. 

IASB’s/FASB’s Boards har diskuteret, om residualaktivets værdi skal opgøres til 

dagsværdi. Umiddelbart vil en dagsværdimåling give mere relevant finansiel information, 

men vil samtidig pålægge regnskabsaflæggeren yderligere omkostninger. Eftersom 

residualaktivet er synonym med de fordele og risici, som relaterer sig til den 

tilbageværende brugsret, kan det være vanskeligt at anvende en repræsentativ 

dagsværdimåling grundet problematikken med et aktivt marked.  

Målingsmetoden er ikke i overensstemmelse med den formueorienterede 

regnskabsteori, men vurderes i en operationel henseende at være hensigtsmæssig. 

Differencen i resultatopgørelsen som følge af, at modposteringen for både residualaktivet 

og tilgodehavendet findes i resultatopgørelsen, udtrykker det tab eller den fortjeneste, som 

leasinggiver realiserer ved at stille brugsretten til leasingtagers disposition. 

Renteindtægterne udtrykker derimod indtægten for leasingtagers løbende brug af det 

underliggende aktiv.  

 

Tilgodehavendet residualaktivet – efterfølgende måling 

Der er fremsat følgende forslag til den efterfølgende måling af leasinggivers 

tilgodehavende og residualaktivet. 

Tilgodehavendet: 

IASB og FASB’s metode for den efterfølgende måling af tilgodehavendet skal foretages til 

amortiseret kostpris (h, j og d) ved brug af den effektive rentes metode uden mulighed for 
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 Exposure Draftet afsnit 50 – matematisk kan det opstilles som: (den bogførte værdi af det underliggende 

aktiv multipliceret med værdien af tilgodehavendet divideret med dagsværdien af det underliggende aktiv). 
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anvendelse af måleattributten dagsværdi. Som følge af metoden vil der over 

leasingperioden blive indregnet renteindtægter for retten til at modtage leasingbetalinger 

(i). Samtidig skal det løbende vurderes, om der er behov for nedskrivning af 

tilgodehavendet
118

. Måleattributten amortiseret kostpris er ikke i overensstemmelse 

med den formueorienterede regnskabsteori. 

 

Tilsvarende som under the Performance Obligation approach skal der foretages en 

revurdering af det indregnede tilgodehavende, når der i leasingperioden opstår: “if facts or 

circumstances indicate that there would be a significant change in the right to receive 

lease payments since the previous reporting period”
119

. De samme problemstillinger 

forekommer i relation til revurderingen, som er identificeret i forbindelse med the 

Performance Obligation approach.  Ved sammenligning med the Performance Obligation 

approach vil et større antal korrektioner blive indregnet i resultatopgørelsen end ved the 

Derecognition approach, da korrektionerne ikke kan modposteres i aktivitetsforpligtelsen. 

Korrektionerne i aktivitetsforpligtelsen vil påvirke resultatopgørelsen over den samlede 

leasingperiode, hvorfor signifikante ændringer ikke vil forekomme i resultatopgørelsen og 

dermed øge volatiliteten. 

Den efterfølgende måling af tilgodehavendet er baseret på en kostprisbaseret tilgang, 

der ikke er i overensstemmelse med den formueorienterede regnskabsteori. Alligevel 

vurderes metoden at være en hensigtsmæssig operationel tilgang, da der ikke 

eksisterer et aktivt marked til opgørelse af en troværdig repræsentativ dagsværdi for 

tilgodehavendet. 

Residualaktivet: 

Der foretages ikke en efterfølgende måling af residualaktivet, men der kan forekomme 

ændringer som følge af korrektioner i det indregnede tilgodehavende ligesom et eventuelt 

nedskrivningsbehov skal vurderes (b)
120

. Den efterfølgende måling er ikke i 

overensstemmelse med den formueorienterede regnskabsteori, da målingen tager 

udgangspunkt i den kostprisbaserede måling ved første indregning.  
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 Nedskrivningsbehovet skal vurderes efter bestemmelserne i IAS 39. 
119

 Exposure Draftet afsnit 56. 
120

 IAS 36 – nedskrivningsreglerne for aktiver. 
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4.7 Delkonklusion 

IASB og FASB har siden december 2006 arbejdet med konvergensprojektet for leasing 

baseret på den primære baggrund, at de nuværende regelsæt ikke er konceptuelt i 

overensstemmelse med begrebsrammens principper – operationelle leasingaftaler. 

Yderligere eksisterer der flere væsentlige svagheder og mangler i regnskabslitteraturen. 

Regnskabsreglerne er komplekse og kan på grund af klassifikationsmuligheden mellem 

operationelle og finansielle leasingaftaler resulterer i divergerende regnskabsaflæggelser, 

der kraftigt forringer regnskabsbrugernes sammenligningsmuligheder og nytteværdi. 

Yderligere er der konstateret uoverensstemmelser med den formueorienterede 

regnskabsteori, eftersom den efterfølgende måling følger en kostprisbaseret tilgang og 

yderligere gør brug af periodiseringsregler. Konsekvensen er udskudte aktiver og 

forpligtelser – uden semantisk indhold, der er uforenelig med det formueorienterede 

regnskabsparadigme. 

Formålet med projektet er overordnet at konvergere US GAAP og IFRS samt at udelukke 

muligheden for off-balance finansiering. En forestående standard skal være i 

overensstemmelse med the asset/liability approach og principbaserede regler. 

IASB/FASB har fremsat forslag om en ny leasingdefinition, der vurderes at være en 

modifikation af IASB’s eksisterende leasingdefinition uden signifikante forskelle. 

Definitionen medtager termen right-to-use, hvilken er i overensstemmelse med den nye 

begrebsrammes formulering af definitionen på et aktiv. Definitionen bygger på et 

strømningskoncept og er i overensstemmelse med den formueorienterede regnskabsteori. 

For leasingtager er der foreslået implementering af én Right-of-use model, der fastsætter 

indregnings- og målingsbestemmelserne. Der indregnes på leveringstidspunktet for det 

leasede aktiv et immaterielt aktiv i leasingtagers balance, der repræsenterer brugsretten til 

det underliggende aktivs egenskaber i leasingperioden samt en kontraherende 

betalingsforpligtelse. For leasinggiver er der foreslået en hybrid regnskabsmodel 

indeholdende the derecognition approach og the performance obligation approach. 

Tankegangen bag the derecognition approach er, at leasinggiver har leveret brugsretten på 

leveringstidspunktet, hvorfor leasinggiver ophører med at indregne det underliggende 

aktiv. Som substitution indregnes et tilgodehavende og et residualaktiv, der repræsenterer 

leasinggivers tilbageværende risici og fordele forbundet med det underliggende aktiv. Ved 
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the performance obligation approach indregner leasinggiver et tilgodehavende og en 

kontraherende aktivitetsforpligtelse, eftersom brugsretten leveres over leasingperioden. 

Leasinggiver fortsætter med at indregne det underliggende aktiv.  

For både leasingtager og leasinggiver bestemmes værdien af de variable pengestrømme 

efter en sandsynlighedsvægtet estimatmetode. Modsat den eksisterende regnskabspraksis 

vil samtlige variable pengestrømme blive indregnet i balancen sammen med de faste 

betalinger. Ved første indregning anvendes måleattributten nutidsværdi, der er forenelig 

med den formueorienterede regnskabsteori, men den efterfølgende måling følger en 

kostbaseret tilgang for både leasingtager og -giver. 
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5. Komparativ analyse og diskussion af IASB’s/FASB’s og 

EFRAG’s forslag til modeller og metoder for indregning og 

måling 

Introduktion til kapitlet Kapitlets formål 

Kapitlet introducerer indledningsvis til EFRAG, der 

inddrages som en ekstra dimension til diskussionen. 

Derefter følger en komparativ analyse og diskussion 

af EFRAG og IASB’s/FASB’s forslag til metoder 

for indregning og måling af leasing for to 

hovedproblematikker. Det vurderes, hvilke af de 

fremsatte forslag, der er mest hensigtsmæssige. 

Vurderingen foretages med begrebsrammens 

kvalitative egenskaber som referenceramme. 

Afslutningsvis vurderes det, om forslagene kan løse 

de identificerede svagheder og mangler under kapitel 

4 og om der eventuelt er opstået nye svagheder og 

mangler.  

Med afsæt i analysen i kapitel 4 vil der blive 

foretaget en komparativ analyse og diskussion af to 

hovedproblematikker vedrørende de foreslåede 

principper for indregning og måling. De kvalitative 

egenskaber udgør vurderingskriterierne, eftersom de 

er forenelige med den formueorienterede 

regnskabsteori og udgør de anerkendte retningslinier 

for rapportering af den finansielle information. 

Slutteligt diskuteres det, om forslagene kan løse de 

nuværende svagheder og mangler, da projektets 

formål er at øge kvaliteten af de nuværende 

regnskabsstandarder.  

Struktur for kapitlet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
5.6 - Delkonklusion 

 

5.5 – Vurdering af svagheder og mangler 

ved en forestående ny standard 

 

5.2 – Introduktion til EFRAG 

 

5.1 - Indledning 

 

5.3 – Vurdering af den mest 

hensigtsmæssige model for 

leasingtager – indregning og måling 

5.4 – Vurdering af den mest 

hensigtsmæssige model(ler) for 

leasinggiver – indregning og måling 
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5.1 Indledning 

I forbindelse med analysen er det konstateret, at indregningen og målingen af variable 

betalinger udgør den mest centrale hovedproblematik sammen med leasinggivers 

hybridmodel. Diskussionen og den komparative analyse vil derfor tage udgangspunkt i 

disse to forhold og afgrænse sig fra en diskussion af mere detailorienterede problematikker 

i Exposure Draftet. Leasingdefinitionen diskuteres ikke grundet problemstillingens fokus 

på indregning og måling. 

I diskussionen vil EFRAG’s synspunkter og eventuelt alternative forslag til indregnings- 

og målingsmetoder blive inddraget. Den komparative analyse har ikke til hensigt at 

præsentere eventuelle forskelle skematisk men at konkretisere, hvilke synspunkter EFRAG 

har i relation til de identificerede hovedproblematikker. Diskussionen samt den 

efterfølgende normering, der tager afsæt i diskussionen af de(n) mest hensigtsmæssige 

leasingmodel(ler), vil blive gennemført med afsæt i begrebsrammens kvalitetshierarki. 

Med ’mest hensigtsmæssige’ menes hvilke(n) model(ler), der kan maksimere 

regnskabsbrugerens nytteværdi af den finansielle information via en kombination af de 

kvalitative egenskaber: troværdig repræsentation og relevans.  

Helt grundlæggende har diskussionen til formål at konkretisere, om det nye Right-of-use 

koncept ud fra et brugerperspektiv kan præsentere de samme økonomiske fænomener - 

leasingkontrakterne – mere relevant og troværdigt end den gældende regnskabspraksis. 

5.2 Introduktion til EFRAG – European Financial Reporting Advisory 

Group 

EFRAG, the European Financial Reporting Advisory Group, er en privat organisation, der 

bistår Europa Kommissionen med teknisk rådgivning om forslag til nye internationale 

regnskabsstandarder. EFRAG bidrager yderligere med input til IASB’s arbejdsproces ved 

indsendelse af kommentarer i høringsrunderne og jævnlige møder med IASB. EFRAG er 

et transparent organ, der er uafhængig af særinteresser. På den baggrund, suppleret af de 

etablerede og uafhængige overvågningsmekanismer af EFRAG, vurderes det, at EFRAG’s 

Final Comment Letter fra december 2010 er uafhængig af særinteresser og af en faglig høj 

kvalitet.  

EFRAG’s Final Comment Letter er anvendt i afhandlingen som sammenligningsgrundlag 
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ved den komparative analyse og diskussion af IASB’s/FASB’s forslag til indregning og 

måling af leasing, da det indeholder en væsentlig og uafhængig diskussion af indholdet af 

en ny leasingstandard og samtidig fremsætter alternative forslag hertil. Derudover er 

EFRAG observatør af IASB’s arbejdsgruppe for leasingprojektet, hvormed EFRAG har en 

løbende nærhed og indsigt i leasingprojektets udvikling
121

. 

5.3 Vurdering af den mest hensigtsmæssige model for leasingtager – 

indregning og måling 

5.3.1 Vurdering af indregningsmetoden for the Right-of-use model 

EFRAG støtter generelt IASB’s/FASB’s tilgangsvinkel om implementering af et Right-of-

use koncept for både leasingtager og leasinggiver. EFRAG er imidlertid ikke overbevist 

om, at de indregnings- og målingsmetoder, som Right-of-use konceptet er operationaliseret 

igennem, på en effektiv måde adresserer kritikken af, at det gældende regelsæt er 

komplekst, og samtidig forringer regnskabsbrugernes sammenligningsmuligheder. Det er 

centralt at understrege, at konsekvensen af den manglende sammenlignelighed ikke 

selvstændigt reducerer regnskabsbrugerens nytteværdi, da begrebet: sammenlignelighed er 

en supplerende kvalitativ egenskab
122

.  

IASB’s/FASB’s rationale bag indregning af et immaterielt aktiv, der repræsenterer 

brugsretten, vurderes ikke at være tilstrækkeligt begrundet. Til trods for IASB’s/FASB’s 

manglende konkretisering af det konceptuelle grundlag for the Right-of-use approach 

vurderer EFRAG, at indregningen af et brugsretsaktiv og en kontraherende 

betalingsforpligtelse overordnet tilfører regnskabsbrugeren nytteværdi – on-balance. 

Gennem analysen er det konstateret, at IASB’s/FASB’s indregningsmodel er i 

overensstemmelse med begrebsrammen og den formueorienterede regnskabsteori for faste 

leasingbetalinger, men at indregningsgrundlaget for flere af de variable forhold er 

konceptuelt fejlbehæftet. Gennemgående gør ED’et op med muligheden for off-balance 

transaktioner og fokuserer indgående på kapitalisering af faste som variable 

                                                 
121

 http://www.efrag.org/Front/c1-262/EFRAG-Facts.aspx  
122

 Nytteværdien består af den bedste kombination af de kvalitative egenskaber: troværdig repræsentation og 

relevans sammenholdt med regnskabsbrugernes informationsbehov. Finansiel Rapportering – teori og 

regulering s. 187. Begrebet sammenlignelighed kan udvide nytteværdien for regnskabsbruger men ikke 

reducere nytteværdien selvstændigt. Finansiel Rapportering – teori og regulering s 190 

http://www.efrag.org/Front/c1-262/EFRAG-Facts.aspx
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leasingbetalinger. Hensigtsmæssigheden af denne tilgang – en af de to 

hovedproblematikker, vurderes nedenfor.   

5.3.2 Vurdering af indregningsmetoden for variable leasingbetalinger – fælles for 

leasingtager og -giver 

EFRAG supporterer en modificeret version af IASB’s/FASB’s indregningsmetode, hvor 

enkelte variable forhold som optioner er omfattet af et selvstændigt sæt af indregnings- og 

målingskriterier. EFRAG pointerer, at forlængelsesoptioner og enkelte betingede ydelser 

ikke opfylder begrebsrammens betingelser for indregning, hvilket derfor ikke blot kan 

ignoreres. EFRAG’s synspunkter til variable forhold vil resultere i et Component approach 

modsat ED’ets forslag om et single Asset/liability approach. Det betyder, at de variable 

forhold ikke i alle tilfælde udgør en del af for eksempel leasingtagers brugsretsaktiv og 

kontraherende betalingsforpligtelse. 

Rationalet bag præsentation af den finansielle information via indregning i balancen er, at 

den kvalitative egenskab ’fuldstændighed’ vil blive forbedret. Samtidig vil relevansen øges 

afledt af en forbedret prognoseværdi og tidligere indregning sammenlignet med det 

nuværende regelsæt. Holistisk set vurderes det at være uhensigtsmæssigt, da indregningen 

på leveringstidspunktet er på bekostning af den kvalitative egenskab ’fejlfri’, da målingen 

af de variable forhold jævnfør diskussion nedenfor er kendetegnet af høj usikkerhed - 

subjektive vurderinger og skøn over fremtidige begivenheder.  Yderligere vurderes det, at 

komponenttilgangen ud fra et rent konceptuelt synspunkt ikke er hensigtsmæssig, da 

metoden mere vurderes at være en operationel tilgang, der har til hensigt at øge relevansen 

qua indregning af de variable betalinger på leveringstidspunktet. Indregningen af de 

variable betalinger vil uændret være en fravigelse fra begrebsrammens definition på en 

forpligtelse og et aktiv som konkluderet under analyseafsnittet. Samme konklusion når 

EFRAG frem til.  

Komponenttilgangen vil dog modsat IASB’s/FASB’s forslag udskille usikre 

betalingsstrømme i separatindregnede komponenter. Fordelen af dette fremgår af 

eksempelboksen nedenfor. Vælges komponenttilgangen bliver det afgørende for 

informationens troværdighed, at noteapparatet konkretiserer grundlaget for størrelsen af de 

indregnede regnskabselementer med henblik på at bidrage til pålidelighed af den værdi, 

som det indregnede aktiv og den indregnede forpligtelse er målt til.  

Nedenfor er der foretaget en konkret vurdering af indregningen for forskellige typer af 
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variable betalinger, hvor vurderingen er foretaget i forhold til the single asset approach og 

the component approach, som foreslået af EFRAG. 

ED’et opdeler ikke betingede ydelser mellem de tilfælde, hvor leasingtager har kontrol 

over eller ikke har kontrol over den paramenter, som styrer eksistensen og også størrelsen 

af den betingede ydelse. Betingede ydelser under leasingtagers kontrol har ikke et klart 

semantisk indhold, da det økonomiske fænomen på indregningstidspunktet ikke er et 

resultat af tidligere begivenheder. I kombination med the single Asset approach vurderes 

indregningen af kontrollerede betingede ydelser på den baggrund at være en signifikant 

svaghed. Modsat vil en opdeling mellem forskellige typer af betingede ydelser udgøre en 

praktisk byrde for regnskabsaflæggere sammen med, at mængden af subjektivitet vil øges i 

relation til klassifikationen af ydelserne. Samtidig vil antallet af indregningsmetoder gå op 

og aflede en stigende kompleksitet for regnskabsaflæggerne. Det vurderes ikke at bidrage 

til en fejlfri og troværdig repræsentation af leasinginformationerne, hvorfor det også 

slutteligt vil være en ulempe for regnskabsbrugernes nytteværdi, hvis en opdeling er 

påkrævet.  

IASB’s/FASB’s valgte metode for betingede ydelser er ikke i overensstemmelse med den 

formueorienterede regnskabsteori. En yderligere konsekvens af og ulempe ved the single 

Asset approach uden supplerende oplysninger – eller implementering af EFRAG’s forslag 

om opdeling i komponenter, kan eksemplificeres med følgende simple eksempel 

vedrørende en forlængelsesoption: 

Eksempel – Indregning af forlængelsesoptioner ved et single Asset approach 

 

Kilde: Egen tilvirkning 

 
 

LEASE A/S har indgået en kontrakt om leje af en maskine 1 for en afgrænset periode på 5 år 

henholdsvis en kontrakt om leje af en maskine 2 for en fast periode på 3 år inklusiv en 

forlængelsesmulighed på 2 år. På kontraktindgåelsestidspunktet forudsættes det, at 

forlængelsesperioden på 3 + 2 år er den længst mulige leasingperiode, der mere end sandsynligt vil 

forekomme for maskine 2. 

Konsekvensen er, at indregningen og værdien af forpligtelsen for maskine 1 ikke vil repræsenteres 

anderledes i balancen og samtidig vil være indregnet med samme værdi som maskine 2 når the 

single Asset approach vælges.  
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I analysen er det noteret, at indregningen af forlængelsesoptioner ikke er konsistent med 

begrebsrammen. Fastholder IASB’s/FASB’s indregningen af variable betalinger vil 

EFRAG’s forslag om implementering af en komponenttilgang kunne sikre, at den 

økonomiske substans og den iboende fleksibilitet i leasingaftalerne afspejles i balancen. 

EFRAG understreger, at vælger IASB/FASB at gå videre med indregningstilgangen frem 

for en mere oplysningsorienteret tilgang (noteapparatet) skal værdien af en optioner også 

kunne aflæses af balancen. En komponent tilgang vil i eksemplet medfører, at det tydeligt 

vil fremgå, at den ene aftale indeholder en forlængelsesoption (2 + 3 år). Ved the single 

asset approach vil forskellen ikke afspejles i balancen (5 år), hvilket vurderes at mindske 

regnskabsbrugerens nytteværdi. Følger indregningsmetoden komponenttilgangen vil det 

øge relevansen gennem en forbedring af prognoseværdien. Alligevel understreges det, at 

komponenttilgangen kan være en hensigtsmæssig operationel tilgang, men at de 

komponentindregnede variable betalinger fortsat ikke vil opfylde begrebsrammens 

principper for indregning. Inkonsistensen mellem begrebsrammen og de indregnede 

variable pengestrømme reducerer som nævnt den troværdige repræsentation, hvorfor 

målingsmetoden bliver et afgørende kompensationsredskab. Det noteres, at fravælges 

indregningen af variable forhold i balancen på leveringstidspunktet vil 

komponenttilgangen derfor også være irrelevant at diskutere.  

En praktisk ulempe ved komponenttilgangen er, at leasingaftalen skal dekomponeres, 

hvilket forudsætter, at betalingstyperne/delkomponenter kan identificeres. Det er en 

væsentlig praktisk problemstilling, da leasingkontrakterne ofte præsenterer de samlede 

betalinger, hvilket gør det vanskeligt at gennemføre en opsplitning, som er nødvendig for 

at kunne implementere EFRAG’s forslag om særskilt indregning og måling. 

5.3.3 Vurdering af målingsmetoden for the Right-of-use model 

EFRAG tilslutter sig en kostprisbaseret metode for den efterfølgende måling af Right-of-

use aktivet (afskrivninger) og for betalingsforpligtelsen (amortiseret kostpris) uden 

mulighed for anvendelse af den værdibaserede måleattribut, dagsværdi. En 

dagsværdimåling vil indiskutabelt tilfører regnskabsbruger den mest neurale information 

om de økonomiske fordele, som er afledt af brugsretten til det underliggende aktiv. 

Værdiansættelsen af forpligtelsen vil ved en dagsværdimåling være baseret på et 

troværdigt grundlag uden anvendelse af en kalkuleret rente til brug for målingen af 
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forpligtelsen ved første indregning. Begrundelsen for fravalg af måleattributten dagsværdi 

fremgår ikke af EFRAG’s Comment Letter. Det antages, at forklaringen er lig 

IASB’s/FASB’s vurdering af, at der oftest ikke eksisterer et aktivt marked til brug for 

måling af brugsretten
123

. Det vurderes, at målingsmetoden ved første indregning er en 

hensigtsmæssig operationel tilgang, da nutidsværdien er en fornuftig approksimation for 

dagsværdimålingen samtidig med, at den efterfølgende måling er konsistent med den 

gældende regnskabspraksis for materielle anlægsaktiver og finansielle forpligtelser, selvom 

den ikke er i overensstemmelse med den formueorienterede regnskabsteori
124

. Yderligere 

er det ved gennemsyn af Exposure Draftet vedrørende konvergensprojektet for 

forpligtelser konstateret, at målingen ved første indregning og efterfølende målinger for 

betingede ydelser er konsistent med leasingforslagets målemetoder
125

. 

5.3.4 Vurdering af målingsmetoden for variable forhold – fælles for leasingtager og 

-giver 

IASB’s/FASB’s målingsmetode – sandsynlighedsvægtet estimat for variable forhold, er et 

opgør med den eksisterende regnskabspraksis for betingede ydelser og 

residualværdigarantier. Metoden vurderes at være et udtryk for et ønske om at sikre en 

troværdig måling af de forhold, hvor værdien er usikker. I målingsmetoden kan der 

indarbejdes en sandsynlighed for, at den betingede ydelse aldrig kommer til udbetaling. 

Det vurderes dermed at være gennem målingsmetoden, at IASB’s/FASB’s Boards 

kompenserer for, at betingede ydelser samt forlængelsesoptioner ikke opfylder 

begrebsrammens principper for indregning. Skal målingsmetoden forøge 

regnskabsbrugeren nytteværdi vil det kræve, at regnskabsbrugeren gennem noterne får 

indsigt i samtlige estimater og sandsynligheder, der ligger til grund for målingen
126

. Den 

subjektive tilgang til de definerede estimater og sandsynligheder, der indgår i 

målingsmetoden, vil markant reducere den troværdige repræsentation, da den finansielle 

information vedrørende leasingkontrakten kan være biased. Målingsmetoden vil aldrig 

kunne give en neutral og fejlfri repræsentation af leasingtransaktioner, hvilket er et 

væsentligt indgreb i den troværdige repræsentation. Det vurderes, at målingsmetoden ikke 

                                                 
123

 Se kapitel 4.5.2 
124

 IAS 39.47 
125

 http://www.ifrs.org/NR/rdonlyres/6FF9E7E5-2129-451B-B591-

5A8911AF8BB5/0/EDIAS37Liabilities0110.pdf afsnit 36B og 36F 
126

 http://www.ifrs.org/NR/rdonlyres/6FF9E7E5-2129-451B-B591-

5A8911AF8BB5/0/EDIAS37Liabilities0110.pdf s. 7/39 

http://www.ifrs.org/NR/rdonlyres/6FF9E7E5-2129-451B-B591-5A8911AF8BB5/0/EDIAS37Liabilities0110.pdf
http://www.ifrs.org/NR/rdonlyres/6FF9E7E5-2129-451B-B591-5A8911AF8BB5/0/EDIAS37Liabilities0110.pdf
http://www.ifrs.org/NR/rdonlyres/6FF9E7E5-2129-451B-B591-5A8911AF8BB5/0/EDIAS37Liabilities0110.pdf
http://www.ifrs.org/NR/rdonlyres/6FF9E7E5-2129-451B-B591-5A8911AF8BB5/0/EDIAS37Liabilities0110.pdf
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kan opveje det faktum, at indregningen ikke følger begrebsrammens principper, samt at 

variable forhold indregnes og måles på samme måde som faste betalinger.  

EFRAG’s foreslåede målingsmetode for betalinger på nær variable betalinger er synonym 

med Best Estimate – Most Likely Amount
127

. Metoden er ikke defineret og udelukker 

dermed ikke den konkrete mulighed, at IASB’s/FASB’s foreslåede målingsmetode ligger 

til grund for værdiansættelsen. 

EFRAG mener, at variable betalinger ikke skal måles som nutidsværdien af de fremtidige 

pengestrømme. Metoden skal derimod følge en dagsværdimåling. EFRAG synspunkt er, at 

inkluderes variable pengestrømme i IASB’s/FASB’s målingsforslag, vil det ikke tilføre 

regnskabsbruger mere relevant information om kontraktens substans. EFRAG angiver 

ikke, hvordan dagsværdien skal bestemmes. Det vurderes, i lighed med konstateringen 

under kapitel 4, at bestemmelsen af dagsværdien bliver vanskelig, da et aktivt marked 

meget sandsynligt ikke forekommer. I dagsværdihierarkiet vil det første alternative 

surrogat til fastsættelse af dagsværdien være en nutidsværdimåling. Den måleattribut, som 

EFRAG finder uhensigtsmæssig. 

EFRAG begrunder deres valg med, at målingsmetoden for faste betalinger vil være mere 

tilgængelig til værdiansættelse af fremtidige pengestrømme samtidig med, at 

IASB’s/FASB’s metode er kompleks. Best Estimate – Most Likely Amount vurderes dog at 

være en hensigtsmæssig operationel tilgang, da den sandsynlighedsvægtede metode er 

kompleks. Ingen af metoder kan dog reducere muligheden for regnskabsmanipulation, da 

begge metoder bygger på skøn og subjektive vurderinger, hvilket er på bekostning af 

neutraliteten og den fejlfri repræsentation.  

EFRAG’s målingsmetode vurderes i sammenhæng med komponenttilgangen for variable 

pengestrømme at kunne øge relevansen af den rapporterede information med samme 

nytteværdiværdieffekt som IASB’s/FASB’s forslag – en mere kompleks målingsmetode 

for faste betalinger (sandsynlighedsvægtet estimat) og the single asset approach som 

indregningsmetode for variable betalinger. 

                                                 
127

 EFRAG’s Comment Letter: ”EFRAG supports a measurement based on a most likely outcome approach 

for components included in the measurement of lease assets and liabilities” s. 19/29. I arbejdsgruppen har 

metoden Best Estimate – Most Likely Amount været diskuteret med reference til kapitel 1.5.2 
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5.3.5 Vurdering af den efterfølgende måling (revurdering) – fælles for leasingtager 

og -giver 

I relation til den efterfølgende måling af leasingtagers forpligtelse og leasinggivers 

tilgodehavende stilles der krav om revurdering, når signifikante ændringer forekommer i 

leasingperioden eller i de variable pengestrømme
128

. En revurdering vil øge 

regnskabsbrugernes bekræftelsesværdi, da regnskabsbrugerne kan af- eller bekræfte en 

tidligere forventningsdannelse. Metodens ulempe er, at den efterfølgende måling vil skabe 

en uhensigtsmæssig volatilitet i resultatopgørelsen, hvorfor IASB/FASB mangler at  

definere termen significant. Fortolkningen af termen ’significant’ er væsentlig, da den 

udgør den kvalitative tærskelværdi for, om revurdering skal gennemføres.  

ED’et angiver ikke tilstrækkelig præcist, hvornår reglerne om revurdering skal anvendes. 

Konsekvensen er, at regnskabsaflæggerne individuelt skal fortolke, om signifikanskriteriet 

er opfyldt samt med hvilken åremål, revurderingen skal foretages. Ulempen vurderes at 

være en forringelse af sammenligneligheden og regnskabsbrugernes bekræftelsesværdi.  

5.3.6 Normering af den mest hensigtsmæssige model samt indregnings- og 

målingsmetode for leasingtager 

På baggrund af analysen og diskussionen ovenfor vurderes det, at Right-of-use modellen 

kan implementeres men at indregnings- og målingsmetoden for variable pengestrømme bør 

modificeres inden implementering.  

Anlægges en ren teoretisk vinkel vil flere af de variable forhold først skulle indregnes og 

måles, når de opstår/udnyttes. Det vil reducere relevansen men øge troværdigheden af den 

præsenterede finansielle information. Metoden vil være fuld i overensstemmelse med 

begrebsrammens principper. Derimod følger tilgangen ikke the asset/liability approach, 

hvor målsætningen er at indregne samtlige aktiver og forpligtelser i balancen med det 

formål at øge nytteværdien af regnskabsinformationerne for regnskabsbrugerne. 

Det vurderes, at den mest hensigtsmæssige operationelle indregningsmetode følger 

EFRAG’s komponenttilgang for variable betalinger samt målingsmetoden Best 

Estimate – Most Likely Amount for faste og variable pengestrømme. Metoden vil øge 

relevansen af den finansielle information for regnskabsbruger samtidig med, at komponent 
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tilgangen vil sikre, at balancen afspejler de aktiver og forpligtelser, hvor begrebsrammens 

principper for indregning ikke er opfyldt. Metoderne vil ubetinget stille store krav til 

klare og præcise noteoplysninger, hvor argumenterne for målingen af variable 

pengestrømme efter Best Estimate – Most Likely Amount er angivet. Noteoplysninger 

er afgørende for kunne forbedre troværdigheden. Det vurderes, at indregningen af 

usikre pengestrømme kombineret med noteoplysninger vil have en tendens til en mindre 

forøgelse regnskabsbrugernes nytteværdi sammenlignet med muligheden for ren off-

balance finansiering i dag. Yderligere eksisterer en problemstilling i relation til 

definition/guideline af målingsmetoden Best Estimate – Most Likely Amount, hvor der 

mangler fortolkning. Regnskabsaflæggerne kan anlægge en fortolkning, hvilket øger 

risikoen for variationer i målingen af ensartede forhold. Det vil reducere 

sammenligneligheden.  

5.4 Vurdering af de(n) mest hensigtsmæssige model(ler) for 

leasinggiver – indregning og måling 

5.4.1 Vurdering af the Performance Obligation approach og the Derecognition 

approach 

EFRAG vurderer, at IASB’s/FASB’s Boards ikke har redegjort tilstrækkeligt for rationalet 

bag den hybride model og ønsker kun at arbejde videre med the Derecognition approach 

med en modifikation af indregnings- og målingsmetoden, som angivet ovenfor. 

Right-of-use konceptets implementering gennem en hybrid model, med to underliggende 

modeller, vurderes generelt at være uhensigtsmæssig, da sondringen udelukkende erstatter 

den eksisterende klassifikationsmulighed. Modelvalget fokuserer uændret på en vurdering 

af, om leasinggiver er eksponeret overfor de væsentligste (significant) fordele og risici 

forbundet med det underliggende aktiv. Reguleringen af leasinggiver kan derfor på 

overfladen fremstå uændret selvom bestemmelserne er ændret. Som nævnt under 

analyseafsnittet er begrebet Significant udefineret. Det øger risikoen for, at 

regnskabsaflæggere anlægger en fortolkning, der sigter mod en given regnskabsbehandling 

– the performance obligation eller the derecognition approach. Det er en væsentlig 

svaghed, at et så centralt begreb er ufortolket. Konsekvensen for regnskabsbruger er, at 

ensartede kontraktforhold ikke følger den samme regnskabsbehandling konsistent. I praksis 
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er den eksisterende klassifikationsmulighed vanskelig at operationalisere og har ligeledes 

givet anledning til strukturering af leasingaftaler for at opnå en given regnskabsbehandling. 

En videreføring af klassifikationsproblematikken er uhensigtsmæssig, selvom muligheden 

for on/off-balance posteringer er elimineret.   

Der vurderes at være flere ulemper og problematikker forbundet med The Performance 

Obligation approach. Overordnet vurderes modellen ikke for at være symmetrisk med 

leasingtagers indregning af et brugsretsaktiv og en betalingsforpligtelse. Right-of-use 

konceptet afspejles således ikke i tilstrækkeligt omfang gennem modellens 

indregningsmetode. På leveringstidspunktet indregner leasingtager et brugsretsaktiv og en 

forpligtelse som et udtryk for, at leasinggiver har gennemført sin betingede del af 

kontrakten – leveringen af brugsretten. Leasinggiver bør derfor også ophøre med at 

indregne en del af det underliggende aktiv, der repræsentere de overdragne fordele og 

risici, hvilket ikke sker. Leasinggiver indregner som modpost til tilgodehavendet en 

performance obligation (forpligtelse), der reduceret over leasingperioden i takt med, at 

leasinggiver leverer brugsretten til det underliggende aktiv. Det er direkte i modstrid med 

leasingtagers brugsretsaktiv, der netop er indregnet efter den tankegang, at leveringen af 

rettighederne er gennemført. Der eksisterer dermed en intern inkonsistens mellem 

leasingtager og -giver ved implementering af the performance obligation approach.  

Leasinggivers indregnede tilgodehavende (modposten til the performance obligation) 

repræsenterer de fremtidige økonomiske fordele, som forventes at tilflyde virksomheden 

ved at have stillet brugsretten til rådighed for leasingtager. Tilgodehavendet er indregnet 

selvom rationalet bag modellen er, at brugsretten som nævnt leveres over leasingperioden. 

Eksistensen af tilgodehavendet er således betinget af leasingtagers værdiskabelse, hvorfor 

tilgodehavendet ikke vurderes at kunne indregnes – fremtidig begivenhed. Asymmetrien 

medfører, at metoden ikke vurderes at være en hensigtsmæssig model for implementering 

af Right-of-use konceptet hos leasinggiver.  

Eftersom der ikke er overensstemmelse mellem leasingtagers og -givers implementering af 

Right-of-use konceptet ved anvendelse af the Performance Obligation approach for 

leasinggiver, har jeg valgt ikke at medtage en analyse af modellen under kapitel 4. 

Analysen, der ligger til grund for denne vurdering, er vedlagt som bilag 5 del D. 

Problemstillingen relaterer sig direkte til en modstrid med right-of-use konceptet, der af 



 

70 

 

IASB/FASB og EFRAG vurderes at være den fremadrettede tankegang. En anden 

problemstilling ved implementering af en hybridmodel er, om der i leasingperioden skal 

foretages en reklassifikation, hvis kontraktens substans ændres væsentligt. En sådan 

reklassifikationskrav eksisterer i det gældende regelsæt
129

. Denne afledte problematik vil 

kun medføre en øget kompleksitet, hvilket strider mod projektets formålsbeskrivelse. 

ED’et angiver intet om problematikken, hvilket blot er et eksempel på, at de fremsatte 

forslag for leasinggiver indeholder mange problematikker, som IASB’s/FASB’s Boards 

endnu ikke har taget stilling til. Den primære problematik er dog inkonsistensen mellem 

the performance obligation approach og Right-of-use konceptet. 

The derecognition approach vurderes at være symmetrisk med implementeringen af Right-

of-use konceptet hos leasingtager, da rationalet bag modellen er, at brugsretten er leveret 

på tidspunktet for leveringen af det underliggende aktiv. En klar ulempe i kombinationen 

mellem Right-of-use modellen og the derecognition approach er, at det underliggende 

aktiv ikke er repræsenteret i hverken leasingtagers eller -givers balance. Efter den 

formueorienterede teori skal observerbare økonomiske fænomener – det fysiske aktiv, som 

er leaset – fremgå af balancen under samme kategori for lignende aktiver. Det fysiske 

aktiv, er hos leasinggiver substitueret med et finansielt aktiv (tilgodehavendet) og 

residualaktiv. Metoden er derfor et delvist kompromis med den formueorienterede 

regnskabsteori men ikke fuldt ud grundet substitutionen. 

IASB’s/FASB’s hensigt med at implementere en hybridmodel er, at det skal afspejles i 

balancen, når leasinggiver er eksponeret overfor de væsentligste risici forbundet med det 

leasede aktiv. I the derecognition approach repræsenterer residualaktivet leasinggivers 

tilbageværende fordele og risici, hvorfor leasinggivers risikoeksponering allerede er indlagt 

i balance og dermed modsat the performance obligation approach derudover angiver 

størrelsen af leasinggivers tilbageværende fordele og risici. Behovet og argumentationen 

for en hybridmodel for leasinggiver vurderes dermed ikke at være tilstrækkelig begrundet, 

da the derecognition approach selvstændigt kan afspejle leasinggivers risikoeksponering. 

Implementeres et partiel derecognition approach, hvor en del af det underliggende aktiv 

forbliver indregnet i balancen som et alternativ til residualaktivet, vurderes det også at 

være en hensigtsmæssig tilgang til, at balancen afspejler leasinggivers tilbageværende 
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fordele og risici ved det underliggende aktiv.  

ED’et angiver ikke, om et negativt residualaktiv skal indregnes til kroner nul, hvilket vil 

resultere i en indtægtsregistrering ved leveringen af det underliggende aktiv. Et negativt 

residualaktiv opstår når leasingaftalens værdi (tilgodehavendet) overstiger værdien af det 

underliggende aktiv (kombination af bogført værdi og dagsværdi) og fordelene overstiger 

risiciene. Dette er endnu et eksempel på, at mange detaljer endnu uløst for 

leasinggiversperspektivet. 

5.4.2 Normering af de(n) mest hensigtsmæssige model(ler) samt indregnings- og 

målingsmetode(r) for leasinggiver 

Det vurderes i lighed med leasingtager, at indregningsmetoden for variable pengestrømme 

skal følge en komponenttilgang, hvor målingen foretages efter Best Estimate – Most Likely 

Amount i lighed med normeringen for leasinggiver.  

På baggrund af analysen og diskussionen ovenfor vurderes det, at the derecognition 

approach er den mest hensigtsmæssigt model for leasinggiver, da indregningsmetoden er 

symmetrisk med implementeringen af Right-of-use model hos leasingtager. Der er 

fundamentale og konceptuelle svagheder ved the performance obligation approach, der 

som det eneste alternativ til the derecognition approach, må fravælges. Samtidig vil en 

hybrid model være en videreføring af den nuværende klassifikationsmulighed, der er 

kompleks. Yderligere vil rapporteringsmodeller skabe et incitament til at strukturere 

leasingaftalerne så en bestemt klassifikation opnås. Modsat tidligere er der dog ikke 

mulighed for off-balance finansiering, der i væsentlig grad vil forringe 

sammenligneligheden.  

5.5 Vurdering af svagheder og mangler ved en forestående ny 

standard 

Nedenstående skema indeholder de bestående svagheder og mangle, som blev identificeret 

i kapitel 4.2. I tilknytning til de enkelte svagheder/mangler er der indsat et symbol, der 

angiver, om svagheden/manglen er:  
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Tabel 2 – Oversigtsskema over vurdering af svagheder og mangler ved en forestående ny standard 

 

Kilde: Egen tilvirkning 

 

Af figuren kan det aflæses, at de foreslåede modeller for leasingtager og -giver har 

resulteret i nye svagheder/mangler samt langtfra har afhjulpet de bestående. At ikke flere 

Svagheder og mangler IASB og FASB 

A. Inkonsistens mellem begrebsrammen og regnskabsreguleringen: 

iii. Operationelle leasingaftaler  

iv. Købsoptioner  

v. Forlængelsesoptioner  

vi. Betingede ydelser  

B. Inkonsistens med den formueorienterede regnskabsteori  

ii.  Udskudte aktiver og passiver i balancen  

C. Divergerende regnskabsaflæggelser af ensartede transaktioner på grund af den nuværende 

klassifikation - on/off-balance – der er baseret på en arbitrær tilgang, hvilket øger risikoen for 

usammenlignelige regnskabsrapporteringer  

D. Incitament til at klassificere aftalerne som en operationel leasingaftale for at forbedre 

performance nøgletal  

E. Kompleksiteten af regnskabsstandarden er høj: klassifikation og variable forhold  

F. Standarderne indeholder ingen vejledning om væsentlige forhold ( ) 

G. Asymmetri mellem right-of-use konceptet og the performance obligation model  

 

 

Symbolernes betydning 

- Svaghed/mangel afhjulpet i al væsentlighed  

- Svaghed/mange delvist afhjulpet men ikke i al væsentlighed  

- Svaghed/mangel Ikke afhjulpet  

- Ny svaghed/mangel  
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svagheder og mangler er blevet afhjulpet vurderes at være et udtryk for, at 

arbejdsprocessen indtil nu højere grad har været fokuseret på udviklingen af right-of-use 

konceptet og fokus på the asset/liability approach. De afledte svagheder og mangler ved 

denne tilgang står stadigvæk uløst, hvilket også kommer til udtryk her. 

Muligheden for off-balance finansiering gennem operationelle leasingaftaler er bortfaldet, 

hvilket har løst inkonsistensen mellem begrebsrammen og reguleringen. Gunstige 

købsoptioner hører ikke længere under leasingaftalens anvendelsesområde men ikke 

gunstige købsoptioner skal fortsat indregnes. Svagheden er dermed kun delvist afhjulpet. 

Forlængelsesoptioner indregnes uændret i balancen, hvilket er i inkonsistent med 

begrebsrammens principper. Variable betalinger i relation til betingede ydelser indgår i 

balancen modsat under de eksisterende regelsæt, hvor ydelserne resultatføres efter forfald, 

hvilket modsat forslaget, er forenelig med begrebsrammens principper.  

Kravet om periodisering for lineær indtægts- og omkostningsregistrering af finansielle 

poster og lejeomkostninger er bortfaldet, hvorfor forslaget på dette område nu er 

overensstemmelse med den formueorienterede regnskabsteori. Den hybride 

regnskabsmodel for leasinggiver medfører divergerende regnskabsaflæggelser, hvilket 

forringer sammenligneligheden. Svagheden i forhold til strukturering af leasingaftaler for 

at forbedre performance nøgletal gennem off-balance finansiering er fuldt afhjulpet, da alle 

leasingaftaler fremadrettet skal kapitaliseres.  

Kompleksitetsproblematikken er videreført gennem målingsmetoden (komplekse 

beregninger) for variable pengestrømme samt gennem klassifikationen af leasingaftaler hos 

leasinggiver. Mange detaljer og væsentlige begreber er udefinerede og er endnu ikke 

suppleret af vejledning og fortolkning. Dette er således en mangel, som antageligt vil blive 

afhjulpet over tid. 

Implementeringen af Right-of-use konceptet gennem The performance obligation 

approach for leasinggiver er ikke symmetrisk med Right-of-use modellen for leasingtager, 

da tankegangen bag modellerne er, at brugsretten er overdraget på tidspunktet for 

leveringen af det underliggende aktiv (indregnet aktiv hos leasingtager) henholdsvis at 

brugsretten overdrages over leasingperioden (indregning af aktivitetsforpligtelse hos 

leasinggiver). 
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Overordnet er vurderingen, at de foreslåede principper løser de svagheder, der relaterer sig 

til operationelle leasingaftaler samt periodiseringsproblematikken. Principper er dog 

komplekse, væsentlige nøglebegreber er udefinerede og indregningen af de variable 

pengestrømme er inkonsistent med begrebsrammens principper og den formueorienterede 

regnskabsteori. 

5.6 Delkonklusion 

EFRAG støtter om implementering af Right-of-use konceptet men gennem en modificeret 

indregningsmetode for variable pengestrømme samt en anden målingsmetode for variable 

og faste betalinger for både leasingtager og -giver.  EFRAG’s synspunkter vil resultere i et 

Component approach modsat ED’ets forslag om et single Asset/liability approach. Det vil 

betyde, at variable pengestrømme vil blive indregnet separat. EFRAG’s foreslåede 

målingsmetode for betalinger på nær variable betalinger er synonym med Best Estimate – 

Most Likely Amount, hvor leasingtagers og -givers bedste estimat over det mest 

sandsynlige beløb, der vil komme til udbetaling henholdsvis vil blive indbetalt skal udgøre 

værdien ved første indregning.  

På baggrund af analysen og diskussionen kan det konkluderes, at den mest 

hensigtsmæssige operationelle indregningsmetode følger EFRAG’s komponenttilgang for 

variable betalinger samt målingsmetoden Best Estimate – Most Likely Amount for faste og 

variable pengestrømme. Metoden vil modsat de eksisterende regelsæt øge relevansen, da 

alle leasingtransaktioner indregnes i balancen. Komponenttilgangen foretrækkes, da 

balancen herved afspejler de variable pengestrømme, som ikke opfylder begrebsrammens 

indregningskriterier. Det vurderes, at indregningen i højere grad vil øge relevansen frem 

for udelukkende at oplyse om pengestrømmene i noterne. Målingsmetoden er baseret på 

subjektive vurdering og skøn, hvorfor målingen aldrig kan give en neutral og fejlfri 

repræsentation af leasingtransaktioner. En tidlig indregning af usikre betalinger er således i 

høj grad på bekostning af den troværdige repræsentation. Det kan konkluderes, at 

nytteværdien ikke vil blive væsentligt forbedret, da indregnings- og målingsmetoderne 

henholdsvis forringer og forbedre den troværdige repræsentation og relevans. Dog 

vurderes det, at der vil være en mindre forbedring, eftersom der ikke længere er mulighed 

for off-balance finansiering. 
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Det kan konkluderes, at de nye principper langt fra vil afhjælpe de svagheder og mangler, 

der kendetegner den nuværende regnskabslitteratur men tilmed vil resultere i nye 

uoverensstemmelser, svagheder og mangler. 

6. Empirisk analyse af betydningen af og konsekvenserne ved 

nye principper for regnskabsbruger og regnskabsaflægger 

Introduktion til kapitlet Kapitlets formål 

Kapitlet indleder med en empirisk analyse af de 

nye princippers konsekvenser på brancheniveau 

samt for udvalgte børsnoterede virksomheder i 

Danmark med fokus på leasingtagersiden. 

Dernæst følger en redegørelse af en professionel 

regnskabsbrugers vurdering af de fremsatte 

forslag med fokus på nytteværdien af den 

finansielle information for regnskabsbruger. 

Yderligere redegøres for en regnskabsspecialists 

vurdering af de foreslåede principper. 

I kapitlet analyseres konsekvenserne af forslagene 

for udvalgte noterede virksomheder i Danmark med 

det formål at kvantificere minimumseffekterne på 

brancheniveau og for enkelte virksomheder. To 

interessenter er blevet interviewet med det formål at 

få indsigt i de forberedelser, som danske 

virksomheder eventuelt har igangsat på baggrund af 

forslagene. Yderligere at få et kendskab til de 

mulige konsekvenser, som regnskabsbrugerne 

fremadrettet vil blive stillet over for, hvis forslaget 

implementeres i dets nuværende form. 

Struktur for kapitlet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.2 – Analyse af konsekvenserne for børsnoterede 

virksomheder samt på brancher i Danmark 

7.1 - Indledning 

 

7.4 - Delkonklusion 

 

7.3 – Interessentanalyse af konsekvenserne af nye 

principper for leasing 
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6.1 Indledning 

Implementeringen af nye regnskabsprincipper for leasing har konsekvenser for 

regnskabsaflæggeren, regnskabsbrugere og øvrige interessenter som eksempelvis revisorer. 

Den empiriske analyse vil gennem en kombinationen af kvalitative og kvantitative 

indfaldsvinkler give orientering om konsekvenserne af nye principper i Danmark. 

6.2 Analyse af konsekvenserne for børsnoterede virksomheder samt 

på brancher i Danmark 

Bilag 6 giver en introduktion til konsekvensanalysen samt en redegørelse for anlagte 

udvælgelses- og analysekriterier. Datagrundlaget, beregninger og grafer er vedlagt som 

bilag 7. Nedenfor er der introduceret til resultaterne af analysen på virksomheds- og 

brancheniveau samt redegjort for konsekvenserne af nye principper i Danmark. 

6.2.1 Konsekvensanalyse af nye principper på brancheniveau – Danmark 

I henhold til forslaget skal samtlige af leasingtagers leasingarrangementer reguleres efter 

Right-of-use modellen. Det medfører, at operationelle aftaler skal kapitaliseres. Nedenfor 

er der redegjort for undersøgelsens resultater, der viser minimumseffekterne ved de 

fremsatte forslag for leasingtagersiden. I analysen er variable pengestrømsforhold ikke 

inkluderet. De relative effekter af skiftet fra off-balance til on-balance finansiering er 

større end undersøgelse viser, da indregningsmetoden modsat den eksisterende 

regnskabspraksis medtager flere variable forhold som eksempelvis betingede ydelser ved 

opgørelse af aktiver og forpligtelser. Den endelige regnskabsbehandling af 

korttidskontrakter har været diskuteret på de seneste Board meetings
130

. Der er stillet 

forslag om, at korttidskontrakter skal reguleres som de nuværende operationelle 

leasingaftaler. Undersøgelsen tager ikke højde for dette forslag. 

Undersøgelsens resultater og konsekvensanalyse. 

Undersøgelsens resultat viser overordnet at branchernes gennemsnitlige forhold mellem 

operationelle leasingaftaler og den samlede gældsforpligtelse varierer markant
131

. TORM 

repræsenterer alene energibranchen, hvor forholdet andrager 35,5 %. Samtidig udgør den 

gennemsnitlige ændring for rederibranchen 28 %. Modsat kan det konkluderes, at 

                                                 
130

 http://www.kpmg.com/channelislands/en/IssuesAndInsights/ArticlesPublications/Documents/IFRS-

Leases-Newsletter-March-2011.pdf  
131

 Se bilag 7 

http://www.kpmg.com/channelislands/en/IssuesAndInsights/ArticlesPublications/Documents/IFRS-Leases-Newsletter-March-2011.pdf
http://www.kpmg.com/channelislands/en/IssuesAndInsights/ArticlesPublications/Documents/IFRS-Leases-Newsletter-March-2011.pdf


 

77 

 

materiale- og sundhedsbranchen ikke i hyppig grad gør brug af operationelle lejeaftaler.    

Implementeres Right-of-use modellen vil der for brancher som rederi, energi 

(virksomheden TORM), industri, it og telekommunikation ske en væsentlig ændring i 

gælden samt aktiver, da den gælden har en relativ stigning på 60,4 % jævnfør grafen. 

Nøgletal som afkastningsgrad, finansiel gearing og soliditet vil blive påvirket, da 

indtjeningsgrundlaget for virksomhedernes performance vil være kapitaliseret. 

De nuværende lejebetalinger indgår 

før opgørelse af EBITDA. 

Lejebetalinger vil fremadrettet 

substitueres med afskrivninger på 

brugsretsaktivet og finansielle 

omkostninger. Brancher som: rederi, 

forbrug og industri vil jævnfør grafen 

opleve en kraftig stigning i EBITDA. 

Det konstateres, at forbrugsbranchens 

stigning i EBITDA (+ 14,9 %) 

overstiger ændringen i gælden (+ 8,8 

%). Derimod er ændringen i EBITDA 

for rederibranchen (+ 27,5 %) 

sammenlignet med ændringen i 

gælden (+ 60,4 %) meget forskellig 

fra effekten på forbrugsbranchen. 

Implementeringen af nye principper 

vil derfor have signifikant forskellige 

konsekvenser for branchernes 

nøgletalsberegninger, og 

virksomhedsspecifikke karakteristika 

som for eksempel dækningsgrader vil 

have anseelig indflydelse på de nye princippers regnskabsmæssige effekter. 
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6.2.2 Konsekvensanalyse af nye principper for børsnoterede virksomhed i 

Danmark 

Undersøgelsens resultater og konsekvensanalyse 

Af bilag 7 fremgår det, at 20 % af de repræsenterede virksomheder vil opleve en stigning i 

EBITDA og gældsforpligtelserne på mere end 25 %. Samtidig udgør den ikke aktiverede 

værdi af operationelle leasingaftaler målt i forhold til de samlede gældsforpligtelser mere 

end 25 % for over 15 % af virksomhederne. På baggrund af analysen kan det konkluderes, 

at en stor del af de børsnoterede virksomheder i Danmark vil opleve en markant effekt af 

de forestående ændringer i regnskabspraksis. Specifikt for DS Norden udgør værdien af 

operationelle leasingaftaler 99,8 % i forhold til gælden. Gælden vil stige med næsten 890 

%, mens EBITDA vil stige med 512 %.  Rederier som APM Mærsk og DFDS vil ikke i 

tilsvarende grad opleve lignende effekter, hvorfor konsekvenserne for samme 

virksomhedstyper varierer betydeligt. Brancheanalysen har således illustreret tendenserne 

for de respektive brancher, men samtidig kan konsekvenserne ikke uden videre 

generaliseres, da variansen inden for brancherne er høj. 

Revurdering af leasingperioden og variable pengestrømme vil for DS Norden potentielt 

kunne resulterer i en markant volatilitet af resultatpåvirkningen. I sammenhæng med 

kapitel 5 understreger det betydningen af, at IASB’s/FASB’s Boards konkretiserer 

nøglebegreber som Significant, sådan at kun meget væsentlige ændringer vil medføre en 

revurdering. 

6.3 Interessentanalyse af konsekvenserne af nye principper for leasing 

Bilag 6 giver en introduktion til konsekvensanalysen samt en redegørelse for de 

udvælgelses- og analysekriterier, der ligger til grund for de to telefoninterviews. Nedenfor 

følger et sammendrag af samtalerne med Thomas Justinussen (regnskabsbruger) og Henrik 

Steffensen (regnskabsspecialist). 

6.3.1 Thomas Justinussens (TJ) og Henrik Steffensens (HS) vurdering af 

betydningen af de nye principper for leasing 

Interviewet med HS er gennemført tirsdag d. 10. maj 2011 kl. 07.00 mens interviewet 

med TJ er foretaget torsdag d. 12. maj 2011 kl. 14.00. Udtalelserne er udelukkende et 

udtryk for TJ’s og HS’ personlige synspunkter og repræsenterer ikke holdningen hos 

Danske Bank og EFRAG’s Userpanel samt hos PWC Danmark. De to interviews er ikke 
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blevet optaget, da begge respondenter venligst har frabedt sig dette. Der er derfor ikke 

vedlagt dokumentation for de to interviews. 

Exposure Draftets forslag om at eliminere sondringen mellem operationelle og finansielle 

leasingaftaler finder TJ og HS for velkommen isoleret set, da muligheden for on/off-

balance forsvinder – operationelle og finansielle leasingaftaler. HS tilslutter sig 

IASB’s/FASB’s ambition om, at samtlige leasingarrangementer skal aktiveres, for at den 

underliggende værdi bliver præsenteret i balancen, og at de beregnede nøgletal tager højde 

for virksomhedens faktiske performancegrundlag. HS holdning er, at med the Right-of-use 

approach og den udprægede grad af subjektivitet, som modellen er baseret på, kan 

leasingtager i stor udstrækning selv bestemme den værdi, som ønskes indregnet i balancen. 

Det vurderes at skabe en ny manipulationsmulighed for regnskabsaflæggerne, som 

revisorer skal tage højde for (HS). 

TJ mener, at et problem med the Right-of-use approach er, at ikke hele værdien af det 

underliggende aktiv indregnes, men alene den værdi, som leasingtager opnår brugsret til. 

Et alternativt koncept kunne i følge TJ være Value-of-Asset approach en model, hvor hele 

værdien af det leasede aktiv vil blive indregnet i leasingtagers balancen. Denne tilgang 

vurderes at være identisk med den nuværende regnskabsmetode for finansiel leasing, hvor 

den indregnede værdi i overvejende grad er lig den værdi, som leasingtager alternativt 

skulle have betalt for køb af aktivet. TJ udtaler, at muligheden for at foretage skøn flere 

steder i opgørelsen af de variable leasingbetalinger forringer sammenligningsgrundlaget 

for regnskabsbrugeren. Årsagen er, at det bliver muligt at præsentere den samme 

leasingsubstans meget forskelligt. Samtidig er forslagets indhold meget komplekst, og flere 

steder er afgørende termer ikke defineret.  

TJ pointerer, at det stadigvæk er den samme substans, men det er måde, substansen bliver 

præsenteret på, der bliver signifikant forskellig. TJ vurderer, at hovedproblemstillingen er, 

at indholdet af forslaget er ufortolket, hvorfor regnskabsaflæggerne selv skal anlægge en 

fortolkning indenfor rammerne af standardens ordlyd. De fremsatte forslag vurderes derfor 

ikke at være særlig brugervenlige set fra regnskabsbrugerens synspunkt samtidig med, at 

det fremadrettet vil blive endnu vanskeligere at korrigere sig til et anvendeligt 

sammenligningsgrundlag. I kapitel 4.5.2 er det konstateret, at termen significant ikke er 
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defineret, hvormed regnskabsaflæggeren selv skal anlægge en fortolkning. TJ’s synspunkt 

er dermed i overensstemmelse med egne observationer. 

TJ mener, at de nye regnskabsmetoder på overfladen kan fremstå som tilgængelige. Dog er 

ED’ets substans særdeles kompleks på grund af muligheden for gradbøjninger, 

eksempelvis i relation til værdiansættelse af variable forhold. Kompleksiteten stiller ikke 

kun krav til regnskabsbrugernes faglighed, men også revisorer vil blive stillet over for en 

stor revisionsmæssig udfordring, hvilket HS også antyder under interviewet. TJ’s holdning 

er - i sin rolle som regnskabsbruger, at det måske ville være en fordel selv at indarbejde 

leasingtransaktionerne med afsæt i et fyldestgørende noteapparat frem for at skulle 

korrigere regnskabsrapporteringerne, da graden af subjektivitet vil øge antallet af 

korrektioner til balancen og resultatopgørelsen. Noteapparatet kommer efter TJ’s vurdering 

til at få en afgørende betydning for regnskabsbrugerens mulighed for at frembringe et 

grundlag for sammenligning af virksomhedernes performance. Kvaliteten af, samt hvor 

fyldestgørende noteoplysningerne kommer til at blive, vil få betydning for, hvor mange 

supplerende oplysninger TJ får behov for at indhente hos regnskabsaflæggerne for at kunne 

gennemføre regnskabsanalyser.  

Ved spørgsmålet, om TJ ønsker at bevare den gældende regnskabspraksis mod forslagets 

nuværende indhold, er holdningen, at TJ ønsker at bevare den gældende regnskabspraksis 

med forbehold for de svagheder og mangler, der kendetegner den nuværende regulering. 

HS udtaler, at sammenlignes antallet af valgmuligheder i det nuværende regelsæt med 

valgmulighederne i forslaget til nye principper, så kan det diskuteres, hvilket regelsæt der 

er mest hensigtsmæssigt i relation til regnskabsaflæggernes manipulationsmuligheder.  

Sammenfattes ovenstående synspunkter er det TJ’s og HS’ vurdering, at den 

grundlæggende problemstilling om usammenlignelige regnskabsaflæggelser ikke vil blive 

afhjulpet. Samtidig vil noteapparatet efter TJ’s vurdering få en central betydning for 

regnskabsbruger ï forbindelse med regnskabsanalyser. HS mener, at Exposure Draftet nok 

er det ’bedste’ af det, som IASB/FASB kan. HS udtaler, at PWC Danmark har frarådet sine 

kunder at gennemføre omfattende konsekvensanalyser, da indholdet af projektet stadigvæk 

er forbundet med stor usikkerhed. Enkelte større danske virksomheder har gennemført 

analyser med fokus på de fremadrettede konsekvenser ved indgåelse af nye leasingaftaler. 
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Formålet har været at sikre minimale konsekvenser for den regnskabsmæssige behandling 

af leasingaftaler ved implementering af et nyt regelsæt.  

6.4 Delkonklusion 

På baggrund af undersøgelserne kan det konkluderes, at konsekvenserne af de nye 

principper varierer markant mellem forskellige brancher, men at hovedparten af 

virksomhederne vil blive påvirket regnskabsmæssigt af de ny principper. Det er 

konstateret, at variansen af balance- og resultatpåvirkningen (EBITDA) er høj inden for de 

enkelte brancher. Det er derfor nødvendigt, at konsekvensen ved implementering af Right-

of-use modellen analyseres specifikt for den enkelte virksomhed.  

På baggrund af samtalerne med TJ og HS kan det konkluderes, at ED’et indhold vurderes 

at være særdeles komplekst. Den udprægede grad af subjektivitet og skøn kombineret med 

udefinerede nøglebegreber vurderes at reducere regnskabsbrugernes 

sammenligningsmuligheder og samtidig øge regnskabsaflæggernes 

manipulationsmuligheder. TJ og HS mener, at eksisterende problematikker afløses af nye, 

hvorfor hverken TJ eller HS er ubetinget positive overfor ED’ets indhold. 
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7. Hovedkonklusion 

I IASB’s begrebsramme er et aktiv defineret som en kontrolleret ressource, der er et 

resultat af tidligere begivenheder og hvorfra fremtidige fordele vil tilflyde virksomheden. 

Definitionen af en forpligtelse er en spejling af aktivdefinitionen og kan betragtes som et 

’negativt’ aktiv. Definitionerne er baseret på et monetært strømningskoncept, hvor en 

stigning i de økonomiske fordele vil medføre til en værdistigning i nettoaktiverne, mens 

afståelse af fremtidige økonomiske fordele vil reducere værdien af nettoaktiverne. FASB’s 

definition af et aktiv og en forpligtelse er baseret på samme principper. Det kan 

konkluderes, at IASB’s og FASB’s definitioner er i overensstemmelse med den 

formueorienterede regnskabsteori. 

Det kan konkluderes, at de grundlæggende indregningskriterier i IASB’s og FASB’s 

begrebsrammer er baseret på monetære strømninger. Derudover indeholder begge 

begrebsrammer værdibaserede måleattributter. Indregnings- og målingsprincipper er 

dermed i overensstemmelse med den formueorienterede regnskabsteori.  

Det kan yderligere konkluderes, at de foreløbige resultater af projektet for den nye fælles 

konceptuelle begrebsramme ikke vil få konsekvenser den fremadrettede regnskabsmæssige 

behandling af leasing. 

IAS 17 er den primære leasingstandard i IASB regi mens SFAS 13 udgør pendanten i 

FASB regi. IAS 17 definerer leasing som en aftale, hvor leasinggiver for en fast periode 

stiller brugsretten til et aktiv til leasingtagers disposition mod vederlag. SFAS 13’s 

definition referer til den specifikke dispositionsret over property, plant and equipment 

ligesom SFAS angiver, at leasingperioden ofte er afgrænset – usually. SFAS 13 

leasingdefinition er derfor mere afgrænset sammenlignet med IAS 17. Det kan 

konkluderes, at regnskabsstandernes leasingdefinitioner er baseret på monetære 

strømninger og er derfor i overensstemmelse med den formueorienterede regnskabsteori. 

Klassifikationen af leasingaftaler i operationelle og finansielle leasingaftaler (capital lease) 

er bestemmende for de indregnings- og målingsbestemmelserne, der skal anvendes. 

Overordnet indregnes finansielle leasingaftaler i balancen mens operationelle leasingaftaler 

resultatføres over leasingperioden for leasingtager. Værdien af operationelle leasingaftaler 

fremgår af noteoplysningerne. IAS 17’s og SFAS 13’s målingsmetoder – dagsværdi og 

nutidsværdien af minimumsbetalingerne, er samstemmende med det formueorienterede 



 

83 

 

regnskabsparadigme. Den efterfølgende måling følger for leasingtager og -giver 

kostprisbaserede principper – afskrivninger, amortiseret kostpris og periodisering, hvilke er 

i overensstemmelse med den præstationsorienterede regnskabsteori. Det er konstateret, at 

indregningsprincipperne for operationelle leasingaftaler ikke er i overensstemmelse med 

begrebsrammens principper og den formueorienterede regnskabsteori. 

Konklusionen på den komparative analyse af begrebsramme- og standardniveauet i IASB 

og FASB regi er, at der eksisterer enkelte væsentlige konceptuelle forskelle. 

Detailstandardernes regnskabsmæssige behandling af operationelle leasingaftaler er 

inkonsistent med IASB’s og FASB’s definitioner på et aktiv og en forpligtelse. Der er 

dermed ikke overensstemmelse med den formueorienterede regnskabsteori, da indregning 

ikke forekommer på trods af, at det konceptuelle grundlag er til stede. Yderligere kan det 

konkluderes, at eksistensen af optioner er betinget af en fremtidig og ikke tidligere 

begivenhed, hvorfor indregningen af dette variable forhold er i modstrid med 

begrebsrammernes principper. 

Der er konstateret flere svagheder og mangler ved de gældende detailstandarder. Den 

væsentligste svaghed vurderes ubetinget at være inkonsistensen mellem begrebsrammerne 

og detailstandardernes regnskabsbehandling af operationelle leasingaftaler som angivet 

ovenfor. Denne svaghed eksisterer i både IASB og FASB regi. De afledte svagheder af off-

balance transaktioner kombineret med den arbitrære tilgang til klassifikationsdiagrammet 

medfører, at regnskabsaflæggelserne divergerer for ensartede leasingtransaktioner. 

Derudover skaber off-balance muligheden et incitament til at klassificere leasingaftaler 

som en operationel aftale for derigennem at forbedre performancenøgletal. 

Regnskabsbehandlingen for operationelle leasingaftaler medfører dermed, at balancen ikke 

giver en troværdig repræsentation af de værdier og tilhørende forpligtelser, der reelt er med 

til at generere virksomhedens monetære nettostrømninger. Yderligere er der inkonsistens 

mellem regnskabsstandardernes målingsmetoder og den formueorienterede teori, da der 

som følge af periodiseringsregler opstår udskudte aktiver og passiver i balancen uden et 

klart semantisk indhold. Dette er en fundamental svaghed i regnskabslitteraturen. 

Regnskabsorganerne IASB og FASB har som en reaktion på de omfattende svagheder og 

mangler igangsat én fælles konvergensprojekt for leasing. Projektet blev igangsat i 

december 2006 og har endnu ikke ført til udstedelsen af en ny regnskabsstandard. Projektet 
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har til formål at udarbejde en fælles og kompatibel regnskabsstandard, der sikre ensartede 

regnskabsaflæggelser, hvor alle leasingbetalinger skal kapitaliseres – herudover at sikre 

konvergens mellem IFRS og US GAAP og konsistens mellem den nye standard og den nye 

fælles konceptuelle begrebsramme. Den nye standard skal være grundlagt på en 

principbaseret platform samt være i overensstemmelse med the asset and liability 

approach.  

IASB’s/FASB’s Boards seneste forslag til definition af leasing fremgår af det udstedte 

Exposure draft fra august 2010. Definitionen er en modifikation af IASB’s eksisterende 

leasingdefinition uden signifikante forskelle. Definitionen medtager termen right-to-use, 

hvilken er i overensstemmelse med den nye begrebsrammes formulering af definitionen på 

et aktiv. Definitionen tager uforandret afsæt i en helhedsvurdering af leasingaftalens 

substans – reale økonomiske fænomener med et klart semantisk indhold, samt refererer til 

strømningskonceptet. Definitionen vurderes at være i overensstemmelse med den 

formueorienterede regnskabsteori. 

For leasingtager foreslår Exposure draftet implementering af Right-of-use modellen, der 

fastsætter kriterierne for indregning og måling. Den nuværende opdeling i operationelle og 

finansielle leasingaftaler bortfalder og erstattes af én model. I balancen indregnes et 

immaterielt aktiv, der repræsenterer brugsretten til det underliggende aktiv og en 

kontraherende betalingsforpligtelse for adkomsten til brugsretten. Forpligtelsen omfatter 

faste og variable pengestrømme – optioner, betingede ydelser og residualværdigarantier, 

der måles til nutidsværdi ved første indregning. Målingen foretages på tidspunktet for 

kontraktens indgåelse mens indregningen følger det tidspunkt, hvor leasingtager kan 

disponere over det leasede aktiv. Aktivet indregnes med samme værdi som forpligtelsen. 

Overordnet vurderes indregningsmetoden at være i overensstemmelse med den 

formueorienterede regnskabsteori med forbehold for indregningen af flere af de variable 

pengestrømme. Inkonsistensen mellem begrebsrammen og indregningen af de variable 

pengestrømme er gældende for både leasingtager og -giver og opstår, da eksistensen af 

optioner og betingede ydelser under leasingtagers kontrol først er et resultat af fremtidige 

begivenheder – leasingtagers brug af det leasede aktiv og udnyttelse af optionen. 

Begrebsrammens definition på et aktiv er derfor ikke opfyldt. Den efterfølgende måling af 

det immaterielle aktiv og betalingsforpligtelsen følger en kostprisbaseret tilgang – 
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afskrivninger og amortiseret kostpris, hvilket ikke er i overensstemmelse med den 

formueorienterede regnskabsteori. 

 

For leasinggiver er der fremsat forslag om implementering af en hybrid model, der 

omfatter the performance obligation approach og the derecognition approach. I begge 

modeller vil der blive indregnet et tilgodehavende, der repræsenterer retten til at modtage 

betalinger over leasingperioden for at have stillet brugsretten til leasingtagers disposition. 

Målingen af tilgodehavende før tilbagediskontering (nutidsværdien) følger samme metode, 

som anvendes til opgørelse af betalingsforpligtelsen hos leasingtager. Der stilles dog krav 

om, at leasinggiver kan måle betingede ydelser og residualværdien pålideligt. Rationalet 

bag the performance obligation approach er, brugsretten leveres over leasingperioden, 

hvorfor der som modpost til tilgodehavendet indregnes en aktivitetsforpligtelse. 

Forpligtelsen repræsenterer leasinggiver udestående pligt til at levere brugsretten over 

perioden. Den efterfølgende måling af tilgodehavendet (amortiseret kostpris) og 

aktivitetsforpligtelsen (amortiseres efter brugsretsmønsteret hos leasingtager) er ikke i 

overensstemmelse med den formueorienterede regnskabsteori. 

Tankegangen bag the derecognition approach er, at leasinggiver har leveret brugsretten på 

leveringstidspunktet, hvorfor leasinggiver ophører med at indregne det underliggende 

aktiv. Som substitution indregnes et tilgodehavende og et residualaktiv, der repræsenterer 

leasinggivers tilbageværende risici og fordele forbundet med det underliggende aktiv. 

Residualaktivet måles ved første indregning til den bogførte værdi af det tilbageværende 

aktiv. Værdien af residualaktivet fastfryses over leasingperioden og ændres kun i tilfælde 

af nedskrivningsbehov.  

For både leasingtagers betalingsforpligtelse og -givers tilgodehavende er der for den 

efterfølgende måling indsat bestemmelser om revurdering, hvis der er sket væsentlige 

ændringer i leasingperioden eller i de variable pengestrømme. Denne bestemmelse er 

indsat, der målingen pålideligheden af målingen ved første indregning kan anfægtes. En 

løbende revurdering vil således forbedre pålideligheden. 

EFRAG støtter om implementering af Right-of-use konceptet men gennem en modificeret 

indregningsmetode for variable pengestrømme og gennem anden målingsmetode for faste 

betalinger for både leasingtager og -giver.  EFRAG’s indregningsmetode vil følge et 

Component approach modsat Exposure draftets forslag om et single Asset/liability 
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approach. Komponenttilgangen medfører, at variable pengestrømme vil blive indregnet 

separat. EFRAG’s foreslåede målingsmetode for betalinger på nær variable betalinger er 

synonym med Best Estimate – Most Likely Amount, hvor leasingtagers og -givers bedste 

estimat over det mest sandsynlige beløb, der vil komme til udbetaling henholdsvis vil blive 

indbetalt, skal udgøre værdien ved første indregning. EFRAG vurderer, at variable 

pengestrømme skal måles til dagsværdi, da the single asset/liability approach i 

kombination med en nutidsværdimåling vil resultere i strukturerede leasingaftaler. 

EFRAG’s Comment letter stiller intet forslag om, hvordan dagsværdien skal kunne 

bestemmes. Det er et klart signal om, at en dagsværdi vanskeligt vil kunne bestemmes i 

praksis, da der ofte ikke eksisterer et aktivt marked. 

På baggrund af analysen og diskussionen kan det konkluderes, at den mest 

hensigtsmæssige operationelle indregningsmetode vurderes at være EFRAG’s 

komponenttilgang for variable betalinger samt målingsmetoden Best Estimate – Most 

Likely Amount for faste og variable pengestrømme med kravet om efterfølgende 

revurdering. Metoden vil modsat de eksisterende regelsæt øge relevansen, da alle 

leasingtransaktioner indregnes i balancen. Komponenttilgangen foretrækkes, da balancen 

herved vil afspejle de variable pengestrømme, som ikke opfylder begrebsrammens 

indregningskriterier. IASB’s/FASB’s single asset approach har klare ulemper, da værdien 

af eksempelvis optioner ikke er repræsenteret særskilt. Det vil derfor kun være gennem 

supplerende noteoplysninger, at regnskabsbrugeren vil blive informeret, om en 

leasingaftale er på 10 år eller otte år med en forlængelsesmulighed på to år. 

Det vurderes, at indregningen via en komponenttilgang i højere grad vil øge nytteværdien 

frem for udelukkende at oplyse om variable betalinger i noterne.  

Målingsmetoden er baseret på subjektive vurdering og skøn, hvorfor målingen aldrig kan 

give en neutral og fejlfri repræsentation af leasingtransaktioner. En tidlig indregning af 

usikre betalinger er således i høj grad på bekostning af den troværdige repræsentation. På 

den baggrund kan det konkluderes, at kravet om en efterfølgende revurdering er afgørende 

for over leasingperioden at kunne forbedre den troværdige repræsentation af den enkelte 

leasingaftale.  

På baggrund af analysen konkluderes det, at the performance obligation model er 

inkonsistent med right-of-use konceptet. Det kan yderligere konkluderes, at med the 

derecognition approach er det muligt regnskabsmæssigt at præsentere leasinggivers 
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tilbageværende risikoeksponering, hvilket er IASB’s/FASB’s hovedargumentet for at 

anlægge en hybrid tilgang til leasinggiver. Det konkluderes, at den mest hensigtsmæssige 

model for leasinggiver er det bedste alternativ - the derecognition approach.  

Det er konstateret, at de nye principper langt fra vil afhjælpe de svagheder og mangler, der 

kendetegner den nuværende regnskabslitteratur men tilmed vil resultere i nye 

uoverensstemmelser, svagheder og mangler. 

Det kan samlet konkluderes, at kombinationen af de kvalitative egenskaber – relevans og 

troværdig repræsentation, kun vil forbedre nytteværdien marginalt. 

På baggrund af undersøgelserne i kapitel seks kan det konkluderes, at konsekvenserne af 

de nye principper varierer markant mellem forskellige brancher i Danmark, men at 

hovedparten af de børsnoterede virksomheder vil blive påvirket regnskabsmæssigt af de ny 

principper. Det er konstateret, at variansen af balance- og resultatpåvirkningen (EBITDA) 

er høj inden for de enkelte brancher. Det er derfor nødvendigt, at konsekvensen ved 

implementering af Right-of-use modellen analyseres specifikt for den enkelte virksomhed, 

da konsekvenserne ikke kan generaliseres. Heller ikke inden for den samme branche.  

På baggrund af de gennemførte interviews kan det konkluderes, at den interviewede 

regnskabsbruger og regnskabsspecialist finder de foreslåede principper for komplekse. Den 

udprægede grad af subjektivitet og skøn i relation til målingsmetoden for variable forhold 

kombineret med udefinerede nøglebegreber vurderes at reducere regnskabsbrugernes 

sammenligningsmuligheder og samtidig øge regnskabsaflæggernes 

manipulationsmuligheder. Synspunktet er, at eksisterende problematikker afløses af nye, 

hvorfor ingen af respondenterne er ubetinget positive overfor de foreslåede 

regnskabsprincipper for leasing. 
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8. Afsluttende kommentarer 

Konvergensprojektet for leasing har været på IASB’s/FASB’s dagsorden siden december 

2006 og har dagsdato endnu ikke resulteret i udstedelsen af en ny regnskabsstandard. På 

nuværende tidspunkt er en endelig standard ikke nært forestående og forventes tidligst 

udstedt i 2013. 

I de seneste måneder har IASB’s/FASB’s Boards fortsat diskussionen om 

leasingtagerperspektivet og har som det seneste tiltag fremsat forslag om klassifikation af 

leasingaftalerne i finance og other-than finance. Implementeringen af Right-of-use 

konceptet er derfor langt fra fuldendt, og den oprindelige målsætning om implementering 

af én model er fraveget. Arbejdet med leasingprojektet har dermed tendens til at være en 

cirkulær proces, da de nyeste forslag har stor lighed med udgangspunktet – IAS 17. 

Seneste udmelding fra IASB’s/FASB’s Boards er, at diskussionen af leasinggiversiden 

foreløbig er sat i bero. På et senere tidspunkt vil det blive afgjort, om principperne i IAS 17 

skal videreføres for leasinggiver eller om diskussionen af den hybride model skal 

fortsættes i et eventuelt nyt konvergensprojekt. 

Det bliver det interessant at følge det radikale forslag om, at gunstige købsoptioner ikke 

længere skal høre under leasingstandardens anvendelsesområde. Eftersom mange 

virksomheder har leasingaktiviteter, der ofte indeholder gunstige købsoptioner, vil 

konsekvenserne af den ændrede regnskabsbehandling blive omfattende. Blandt andet 

derfor er interessen omkring de nye principper stor hos større danske virksomheder. Det 

kommer blandt andet til udtryk ved, at flere af de førende revisionshuse afholder 

seminarer, som en hjælp til virksomhederne i deres vurdering af konsekvenserne af nye 

principper.  

Leasingprojektets kommende diskussioner vil utvivlsom være interessant for manges 

vedkommende, ligesom bliver spændende at se, om den ændrede regnskabspraksis vil 

ændre brugen af leasing. Om de nuværende svagheder og mangler vil blive afhjulpet af den 

endelige standard, og om resultatet vil være i overensstemmelse med begrebsrammens 

principper, er meget usikkert. IASB og FASB har for nylig offentliggjort at leasing anses 

som et højprioritetsprojekt. Det er blot et udtryk for, at behovet for en ny 

regnskabsstandard for leasing er presserende.  
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Bilag 1 – Begrebsafklaring, forkortelser og synonymer 

Afhandlingen er kendetegnet ved gennemgående at anvende forkortelser, synonymer og 

begreber. Nedenfor er der redegjort for betydningen af leasing, som det begrebsmæssigt 

anvendes i afhandlingen samt en oplistning af anvendte forkortelser og synonymer. 

I afhandlingen anvendes begrebet ’leasing’ i sin uberørte
132

 form på foranstående vis:  

 

 

 

 

Den formueorienterede regnskabsteori, de kvalitative egenskaber og begrebet 

nytteværdi 

For en definition og gennemgang af den præstationsorienterede og formueorienterede 

regnskabsteori henvises kapitel tre og fire i bogen Finansiel Rapportering – teori og 

regulering af Jens O. Elling kapitel 

Yderligere henvises der til kapitel 5 i samme bog for en redegørelse af de kvalitative 

egenskaber (kvalitetshierarkiet) og begrebet nytteværdi s. 187. 

Serviceaftaler – reference fra kapitel 3 

Der er under kapitel 3 henvist til dette bilag om serviceaftaler. 

Serviceaftaler er kendetegnet ved, at brugsretten ikke er knyttet til et specifikt aktiv, 

hvilket er et krav for at opfylde definitionen på en leasingaftale. En aftale, der kan opfyldes 

ved indsættelse af uspecificerede aktiver, ligesom der på kontraktindgåelsestidspunktet 

ikke er fastlagt en afgrænset brugsperiode, er indikationer på en serviceaftale
133

. SIC 27 

har til formål at afgrænse leasingaftaler fra aftaler, der har leasingkontraktens juridiske 

form men som i dele af substansen ikke opfylder kravene for at være en leasingaftale
134

. 

Modsætningen til førnævnte er de aftaler, der i substansen men ikke formmæssigt 

                                                 
132

 ’Uberørte’ refererer til det forhold, at leasingkontrakten ikke indeholder optioner, residual værdi garantier 

og betingede ydelser. 
133

 IFRIC 4 
134

 I FASB eksisterer der intet modstykke til SIC 27 jævnfør IASB - Discussion Paper “Leases”, afsnit B16 s. 

118 

Begrebet ’leasing’ definerer det forhold, hvor en part (leasinggiver) indgår en 

leasingkontrakt med en anden part (leasingtager), hvormed sidstnævnte part opnår 

brugsretten til den leasede genstand mod betaling af fastlagte leasingydelser i en 

fikseret periode til førstnævnte part, der besidder ejendomsretten over genstanden. 
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indeholder transaktioner, der skal reguleres efter leasingbestemmelserne. IFRIC 4 

indeholder fortolkningsbidrag herfor
135

. I praksis kan det være problematisk at adskille 

betalinger, der er summen af både service- og leasingforpligtelsen, hvis opdeling ikke 

fremgår klart af kontrakten. 

Variable forhold: Optioner, betingede ydelser og residual værdi garantier 

Overordnet kan variable kontraktforhold fører til øget fleksibilitet, reduktion i 

leasinggivers tabsrisiko på det leasede aktiv ved leasingperiodens ophør samt være en 

finansieringsform, der muliggør senere ejerskab af det leasede aktiv
136

. Variable 

leasingforhold kan yderligere indgå i sammenhæng med salg og 

tilbageleasingarrangementer for operationelle aftaler, hvor leasinggiver og leasingtager kan 

besidde en put eller call option til det leasede aktiv. Nedenfor er der redegjort for variable 

betalingsstrømme: 

Optioner 

Leasingtager for bevilliget retten men ikke pligten til at udnytte optionen. 

Typer:  

- Forlængelsesoptioner giver leasingtager muligheden for at forlænge 

leasingaftalen udover den fastsatte leasingperiode 

- Annulleringsoptioner giver leasingtager mulighed for at opsige leasingaftalen 

før leasingperioden udløb 

- Købsoptioner giver leasingtager muligheden for at købe det leasede aktiv på 

eller efter en fastsat dato til dagsværdi, fast pris eller en forhandlet pris. 
 

Betingede ydelser 

Den del af leasingtagers betalinger, der ikke er konstant men er baseret på 

fremtidige faktorer som:  

- Procent af leasingtagers fremtidige salg tilknyttet det leasede aktiv 

(Procentdel af et driftsmiddels dækningsbidrag) 

- Fremtidigt forbrug af det leasede aktiv (timeforbrug eller kilometerantal, der 

overstiger en specificeret numerisk værdi i kontrakten) 

- Forskellige prisindeks eller andre markedsforhold (Renteindeks, 

forbrugspristalsindeks mv.)  

Variable pengestrømme som følge af tidselementet opfylder ikke definitionen på 

en betinget ydelse  

                                                 
135

 Parallellen til IFRIC 4 er i FASB regi; EITF 01-8 Determining whether an Arrangement contains a Lease 
136

 Opstartsvirksomheder vil specielt kunne have vanskeligheder ved skaffe lånefinansierede midler til køb af 

et aktiv. Alternativ vil et ønske om at blive ejer af aktivet på sigt kunne opfyldes gennem en finansiel 

leasingkontrakt inklusiv en købsoption, hvis virksomheden ønsker at påtage sig fordele og risici  
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Residualværdigar

antier 

Residualværdien er: Differencen mellem leasingaktivets dagsværdi og en fastsat 

værdi i kontrakten på tidspunktet for leasingperiodens ophør. Dvs. falder 

dagsværdien på aktivet stiger residualværdien. 

- Leasingtager: Den del af residualværdien, der er garanteret af leasingtager 

eller en til leasingtager relateret part 

- Leasinggiver: Den del af residualværdien, der garanteret af leasingtager eller 

en part der ikke er relateret til leasinggiver 

 

Afhandlingen anvender følgende forkortelser: 

- IASB  International Accounting Standard Board  

- FASB Financial Accounting Standard Board 

- IFRS  International Financial Reporting Standard 

- IAS  International Accounting Standard 

- US GAAP United States General Accepted Accounting Principles 

- SFAS  Statement of Financial Accounting Standard 

- EFRAG European Financial Reporting Advisory Group 

- CON  Statement of Financial Accounting Concept 

- DP  Discussion Paper 

- ED  Exposure Draft 

Afhandlingen anvender følgende synonymer: 

- IAS ≈ IFRS 

- Projektet ≈ konvergensprojektet ≈ leasingprojektet  

- Standard ≈ regnskabsstandard ≈ detailregulering ≈ regelsæt 

- Det formueorienterede regnskabsparadigme ≈ den formueorienterede 

regnskabsteori   

- CON ≈ Statement of Financial Accounting Concepts 

- Begrebsramme ≈ framework 

- Salg og tilbageleasing ≈ Sale and Leaseback 

- Afhandlingen ≈ opgaven 

- Forfatteren ≈ Forfatteren af nærværende afhandling 
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Bilag 2 – kapitel 2 – analyse af IASB’s/FASB’s begrebsrammer 

1 – IASB’s begrebsramme 

Den primære målsætning for IASB’s begrebsramme er at opstille de grundlæggende 

retningslinier for udformning af den finansielle rapportering for derigennem at bibringe 

regnskabsbruger finansiel information til brug for sine økonomiske dispositioner - finansiel 

information med maksimeret nytteværdi
137

. 

Begrebsrammen består af fem niveauer samt grundlæggende forudsætninger, hvor blandt 

andet regnskabets elementer samt grundlæggende bestemmelser for indregning og måling 

er angivet
138

.  

1.1 – IASB’s definition af aktiver og forpligtelser 

IASB’s begrebsramme indeholder en principbaseret definition på et aktiv, hvor der ikke 

sondres mellem typer af aktiver. Følgende definition er angivet i begrebsrammen:  

 

Kilde: IASB’s begrebsramme afsnit 49a 

Definitionen bygger på et indstrømningskoncept, hvor den kontrollerede ressource, der er 

et resultat af tidligere begivenheder, forventes at besidde en egenskab, der medfører et 

inflow af fremtidige økonomiske fordele. Begrebet ’fremtidige økonomiske fordele’ kan i 

denne sammenhæng defineres som en tilgang af værdi til virksomheden. Værdi er her 

synonym med en direkte tilgang i indgående pengestrømme eller indirekte via minimering 

af udgående monetære strømninger. Den kontrollerede ressource skal have individuel 

eksistens på balancedagen og kan dermed karakteriseres som et semantisk aktiv, der er 

forenelig med det formueorienterede regnskabsparadigme. Endvidere betinger 

definitionen, at ressourcen er under virksomhedens kontrol. Kontrolelementet opfyldes ved 

virksomhedens dispositionsret over den pågældende ressource og er ikke betinget af, at 

virksomheden er besidder af den juridiske ejendomsret. Ejendomsretten er således uden 

                                                 
137

 Begrebet ’nytteværdi’ har sammenhæng til de kvalitative egenskaber. Se begrebsafklaring bilag 1. 
138

 Finansiel Rapportering – teori og regulering s. 179.  

An asset is a resource controlled by the entity as a result of past events and 

from which future economic benefits are expected to flow to the entity. 
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betydning for opfyldelse af definitionen. Den regnskabsmæssige aktivering af finansiel 

leasing hos leasingtager er blandt andet et resultat af denne begrebsfortolkning
139

. 

IASB’s definition er bygget op om indstrømning af likviditet og dermed værditilførsel 

til nettoaktiverne, hvilket gør, at definitionen er forenelig med det formueorienterede 

regnskabsparadigme
140

.   

IASB’s begrebsramme indeholder en principbaseret definition på en forpligtelse, hvor der 

ligeledes ikke sondres mellem forpligtelsestyperne. Følgende definition er angivet i 

begrebsrammen: 

 

 

Kilde: IASB’s begrebsramme afsnit 49b 

Definitionen på en forpligtelse er en spejling af definitionen på et aktiv. Forpligtelsen kan 

derfor betragtes som et ’negativt’ aktiv. Definitionen bygger på et koncept af udgående 

monetære strømninger, der forøger forpligtelserne og reducerer værdien af nettoaktiverne 

som følge af afståelse af fremtidige økonomiske fordele.  

Definitionens opbygning kendetegner det formueorienterede regnskabsparadigme 

ved at være baseret på monetære strømninger.   

1.2 – IASB’s indregningskriterier for aktiver og forpligtelser 

Et aktiv kan i henhold til IASB’s begrebsramme indregnes, når følgende kriterier er 

opfyldt:  

  

Kilde: IASB’s begrebsramme afsnit 89 

                                                 
139

 Finansiel Rapportering – teori og regulering s. 207-209. 
140

 Finansiel Rapportering – teori og regulering s. 131. 

An asset is recognized in the balance sheet when it is probable that the future 

economic benefits will flow to the entity and the asset has a cost or value that 

can be measured reliably. 

 

 

A liability is a present obligation of the entity arising from past events, the 

settlement of which is expected to result in an outflow from the entity of 

resources embodying economic benefits. 

 

 



 

98 

 

Et aktiv kan indregnes, når både definitionen og indregningskriterierne er opfyldt. 

Ovenstående definitionskriterier kan dermed være opfyldt uden der skal foretages 

indregning af økonomiske fordele i balancen: 

Et aktiv skal indregnes på det tidspunkt, hvor det er sandsynligt, at de til aktivet 

associerede ’fremtidige økonomiske fordele’ medfører en tilgang i monetære strømninger. 

Aktivets værdi skal yderligere kunne opgøres pålidelig og dermed give brugbar 

informationsmæssig nytteværdi for regnskabsbruger. Begrebet pålidelighed og dets 

underelementer er defineret i IASB’s begrebsramme med reference til 

kvalitetshierarkiet
141

.  

Det kan konstateres, at indregningskriterierne er funderet på et 

indstrømningskoncept og er dermed samstemmende med det formueorienterede 

regnskabsparadigme. 

Jævnfør IASB’s begrebsramme kan en forpligtelse indregnes, når følgende kriterier er 

opfyldt: 

 

Kilde: IASB’s begrebsramme afsnit 91 

Interaktionen mellem regnskabets elementer bevirker jævnfør IASB’s begrebsramme afsnit 

84, at en forpligtelse automatisk skal indregnes, når et aktiv opfylder definitionen og 

indregningskriterierne for et aktiv. Indregningskriterierne for en forpligtelse kendetegner 

indregningskriterierne for et aktiv.  

Indregningskriterierne for en forpligtelse er forenelige med de formueorienterede 

regnskabsprincipper. 

  

                                                 
141

 IASB’s begrebsramme, afsnit 31-38. 

A liability is recognized in the balance sheet when it is probable that an outflow 

of resources embodying economic benefits will result from the settlement of a 

present obligation and the amount of which the settlement will take place can be 

measured reliably.  
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1.3 – IASB’s målingsattributter for aktiver og forpligtelser 

Det fremgår af begrebsrammens afsnit 99, at måling er en proces, hvor værdien af de 

monetære strømninger til indregning af aktiver og forpligtelser skal bestemmes. Denne 

ordlyd har lighed med den formueorienterede regnskabsteori. Begrebsrammen oplister fire 

målingsattributter, der analyseres individuelt: 

 

Kilde: IASB’s begrebsramme afsnit 100 

Det formueorienterede paradigme tager afsæt i værdibaserede måleattributter, primært 

dagsværdi og surrogatet nutidsværdi, der sigter mod at maksimere informationsværdien for 

regnskabsbruger. Begrebsrammen er deduktivt konstrueret, hvorfor valg af målingsattribut 

skal foretages under hensyntagen til de kvalitative egenskaber i begrebsrammen. En 

væsentlig svaghed er, at begrebsrammen ikke vejleder om valget mellem de enkelte 

måleattributter. Historisk kostpris er den måleattribut, der anvendes hyppigst ved første 

indregning, men som er forankret i det præstationsorienterede regnskabsparadigme. 

Ovennævnte måleattributter kombinerer dermed formue- og præstationslignende 

regnskabsprincipper, da kostpris som måleattribut ikke er funderet på fremadrettet 

værdimåling af pengestrømme i henhold til det formueorienterede regnskabsparadigme 

som det gælder for måleattributterne dagsværdi og nutidsværdi.  

Om Current cost uden undtagelse er synonym med dagsværdi, Fair value, kan diskuteres, 

eftersom dagsværdi ikke er nævnt eksplicit i begrebsrammen. Dagsværdi er angivet ved 

indregning og måling af finansielle instrumenter, hvor værdiansættelsen er afhængig af, 

om markedet er aktivt eller passivt
142

. Det vurderes, at Current cost er forenelig med det 

formueorienterede regnskabsparadigme, men at den fuldstændige overensstemmelse med 

                                                 
142

 IAS 39.48A. Et aktivt marked er defineret i IAS 39 afsnit AG71. Er markedet passivt anvendes en 

værdiansættelsesteknik til at estimere dagsværdien. En sådan teknik kan i praksis bestå i at fastsætte den 

værdi, som vil have udgjort modydelsen til et gode eller en ydelse udvekslet mellem to uafhængige parter 

under ordinære forretningsbetingelser. 

Historical cost ≈ historisk kostpris 

Current cost ≈ “dagsværdi” 

Realisable (settlement) value ≈ nettorealisationsværdi 

Present value ≈ nutidsværdi 
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dagsværdiformuleringen ikke eksisterer. Current cost er i dansk praksis synonym med 

måleattributten: genanskaffelsesværdi, der er et ikke hyppigt anvendt surrogat for 

dagsværdi.  

Det er konstateret, at begrebsrammen både medtager præstationslignende 

måleattributter men også måleattributter, der følger den formueorienterede 

regnskabsteori. 

2 – FASB’s begrebsramme 

FASB’s begrebsramme, Conceptual framework, består af en serie af Statement of 

Financial Accounting Concepts (CON), der i en sammenhængende struktur udgør den 

konceptuelle referenceramme, som den betegnes i FASB-regi
143

. Begrebsrammen følger 

samme formål, som er tilfældet med IASB’s begrebsramme med reference til afsnit 2.2.  

Der eksisterer på nuværende tidspunkt en serie af CONs fra 4 til 8. CON 8 har fra 

september 2010 erstattet CON 1 og 2, hvilket har ført til ændringer i kvalitetshierarkiets 

egenskaber og struktur. De for aktiverne og forpligtelserne væsentlige CONs i relation til 

definition (CON 6), indregningskriterier (CON 5) og måleattributter (CON 7) er oplistet 

nedenfor: 
 

- CON 5 (Recognition and Measurement in Financial Statements of Business 

Enterprises) 

- CON 6 (Elements of Financial Statements) 

- CON 7 (Using Cash Flow Information and Present Value in Accounting 

Measurements)  

2.1 – FASB’s definition af aktiver og forpligtelser 

FASB’s begrebsramme angiver følgende definition på et aktiv: 

 

Kilde: CON 6 afsnit 25 

                                                 
143

 Herefter er den konceptuelle referenceramme synonym med FASB’s begrebsramme. 

Assets are probable future economic benefits obtained or controlled by a 

particular entity as a result of past transactions or events 
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Ovenstående definition indeholder ikke eksplicit formuleringen, at fremtidige økonomiske 

fordele vil tilflyde virksomheden. FASB’s definitionen vurderes at være i 

overensstemmelse med det formueorienterede regnskabsparadigme, hvilket understøttes af 

afsnit 26, CON 6. Afsnittet uddyber, at et aktiv enten direkte eller indirekte bidrager med 

fremtidige nettopengestrømme til virksomheden. Definitionen bygger derfor på det 

monetære indstrømningskoncept uagtet, at monetære strømninger ikke er formuleret 

eksplicit. Det noteres, at FASB definition foruden kontrolelementet indeholder begrebet 

Obtain, hvilket betyder, at definitionen er opfyldt, hvis de økonomiske fordele kan 

erhverves uden kontrol over aktivet.  

Definitionen på et aktiv er forenelig med den formueorienterede regnskabsteori. 

Følgende definition på en forpligtelse er angivet i FASB’s begrebsramme: 

 

Kilde: CON 6 afsnit 35 

En forpligtelse har flere karakteristika: Der skal være tale om en bestående obligation på 

balancedagen, der er resultatet af tidligere begivenheder og som sandsynligvis vil medføre 

afståelse af fremtidige økonomiske fordele. Obligation er et rummeligt begreb, der 

inkluderer retlige som faktiske forpligtelser
144

. Det monetære strømningskoncept er ikke 

eksplicit indeholdt i formuleringen. Det fremgår i CON 6’s afsnit 36, at en forpligtelse kan 

være kendetegnet ved afståelse af fysiske aktiver, opfyldelse af bestående servicekrav, men 

også udbetalinger, der resulterer i udgående pengestrømme. Definitionen operationaliserer 

dermed ’future sacrifices of economic benefits’ ved både fysiske og monetære 

transaktioner. Det er i IASB’s framework afsnit 62 angivet analogt med afsnit 36, CON 6, 

at outflow ligeledes kan bestå af afståelse af aktiver.  

FASB’s definition på en forpligtelse er dermed baseret på det formueorienterede 

regnskabsparadigme, hvilket understøttes af den analoge betragtning til IASB’s 

begrebsramme.  

                                                 
144

 Finansiel Rapportering – teori og regulering s. 259. 

Liabilities are probable future sacrifices of 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 
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Konklusionen underbygges endvidere af definitionen på omsætning og omkostninger efter 

afsnit 78 og 80 i CON 6, der har reference til the Asset and Liability Approach. 

2.2 – FASB’s indregningskriterier for aktiver og forpligtelser 

CON 5 indeholder et samlet sæt af indregningskriterier, der gælder for blandt andet aktiver 

og forpligtelser. Kriterierne skal anvendes for alle indregningsscenarier.
145

 

Indregningskriterierne er funderet på de kvalitative egenskaber i CON 8. De fire 

fundamentale indregningskriterier er angivet nedenfor og skal kontrolleres parallelt med 

betragtninger om cost/benefit samt tærskelværdi i forhold til kvalitetshierarkiet:  

 

 

Kilde: CON 5 afsnit 63 

Det fremgår af ovenstående, at definitionen på et aktiv henholdsvis en forpligtelse skal 

være opfyldt, men at yderligere tre indregningskrav skal efterkommes. I lighed med 

IASB’s indregningskriterier for regnskabselementerne aktiver og forpligtelser skal værdien 

af aktiver og forpligtelser kunne måles pålideligt – reliability. Det tredje kriterium, 

relevans, berører informationens potentielle indvirkning på regnskabsbrugers 

beslutningsproces. Relevanskriteriet skal evalueres i en overordnet sammenhæng med 

formålet for den finansielle rapportering. Det vurderes, at relevanskriteriet er uden 

selvstændig betydning. Vurderingen er baseret på det faktum, at et identificeret 

regnskabselement allerede har opfyldt dette kriterium for at kunne være defineret som et 

aktiv og et passiv, hvilket underbygges af afsnit 10, CON 6. Det fjerde krav vedrørende 

pålidelighed defineres af tre underelementer til de primære egenskaber i 

kvalitetshierarkiet..  

                                                 
145

 De fire fundamentale indregningskriterier anvendes ydermere på komponenterne indeholdt i begrebet 

Earnings, (CON 5 afsnit 33), men suppleres af en guide for anvendelse herpå i CON 5 afsnit 78 – 87. 

Definitions – The item meets the definition of an element of financial statements 

Measurability – It has a relevant attribute measurable with sufficient reliability  

Relevance – The information about it is capable of making a difference in user decisions. 

Reliability – The information is representationally faithful, verifiable, and neutral. 
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De to førstnævnte indregningskriterier fortolkes som værende identiske med IASB’s 

indregningskriterier. Ovennævnte kriterier nummer tre og fire, relevans og pålidelighed, 

der udgør to af de fire primære kvalitative egenskaber i FASB’s tidligere begrebsramme, er 

ikke i modstrid med det formueorienterede regnskabsparadigme.  

De oplistede indregningskriterier er forenelige med den formueorienterede 

regnskabsteori eftersom blandt andet formuleringen ’monetære strømninger’ er 

integreret i opfyldelse af definitionskriteriet.    

2.3 – FASB’s målingsattributter for aktiver og forpligtelser 

CON 5 fra december 1984 oplister fem multiple måleattributter for aktiver og forpligtelser. 

Historisk kostpris indgår heri og er som angivet i afsnit 2.2.3 kongruent med det 

præstationsorienterede regnskabsparadigme og repræsenterer ikke en værdibaseret 

måleattribut. I CON 7, offentliggjort i februar 2000, indgår begrebet dagsværdi for måling 

af aktiver og forpligtelser.  

Dagsværdimåling er samstemmende med det formueorienterede 

regnskabsparadigme, hvorfor det konstateres, at måleattributterne i overvejende 

grad er forenelige med den formueorienterede regnskabsteori. 

3 – Sammenholdelse af IASB’s/FASB’s begrebsrammer 

Det vurderes, at der ikke eksisterer signifikante forskelle mellem begrebsrammerne. 

IASB’s begrebsramme bærer i høj grad præg af at være udledt af FASB’s konceptuelle 

begrebsramme. Begrebsrammerne er nært beslægtede, men implementeringen på 

standardniveau er forskellig, da IASB’s detailstandarder er mere principbaserede mod 

FASB’s regelbaserede regnskabsstandarder, hvor detaljegraden er større. Formålet med 

principbaserede standarder er, at det er transaktionernes substans, der skal styre indregning 

og måling
146

. Sammenholdes begrebsrammerne mere dybdegående vil konklusionen 

antagelig blive, at der forekommer fortolkningsvanskeligheder på grund af forskelligartede 

begrebsfortolkninger. Eksempelvis skal begrebet ’probably’, der indgår IASB’s 

indregningskriterier henholdsvis i FASB’s definitionsangivelse, ikke fortolkes enslydende i 

de to sammenhænge. I praksis har det givet anledning til fortolkningsvanskeligheder.  
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 Finansiel Rapportering – teori og regulering s. 77. 
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Begrebsrammernes definitioner er funderet på definitionen af et aktiv, der udgør det 

konceptuelle udgangspunkt for definitionerne af de øvrige regnskabselementer. Formålet er 

at sikre intern konsistens mellem definitionerne ved at anvende det samme udgangspunkt. 

Ulempen vurderes at være, at eventuelle svagheder i og fortolkningsvanskeligheder af 

aktivdefinitionen vil indvirke på samtlige af begrebsrammernes definitioner. At aktiverne 

udgør udgangspunktet betyder ikke, at forpligtelsernes væsentlighed er mindre. Det 

konstateres, at definitionerne på alle væsentlige områder er identiske, men de eksplicitte 

formuleringer er forskellige, hvilket åbner op for teoretiske diskussioner
147

. Endvidere er 

hverken definitionen på en forpligtelse i IASB og FASB regi tydeligt angivet, hvormed 

rummeligheden ikke er indsnævret af begrebet obligation. 

Definitionen på et aktiv og en forpligtelse er for begge begrebsrammer funderet på 

monetære værdistrømninger, hvorfor definitionerne vurderes at være i 

overensstemmelse med den formueorienterede regnskabsteori.  

Indregningsbestemmelserne under FASB består af et sæt af kriterier, der anvendes på alle 

regnskabselementer. Kriterierne er suppleret af yderligere to indregningskriterier for 

Comprehensive Income
148

. Modsat FASB angiver IASB indregningskriterierne separat for 

aktiver og forpligtelser. Begrebsrammerne har de ligheder, at definitionen på et 

regnskabselement skal være opfyldt samt, at der skal eksisterer en attribut, der kan måles 

med tilstrækkelig pålidelighed.  

FASB’s begrebsramme differentierer sig ved at inkludere et krav om relevans, der ikke 

vurderes at udgøre en afgørende forskel i praksis. Begrebet ’probably’ indgår som tidligere 

nævnt i IASB indregningskriterierne modsat FASB, hvor begrebet indgår under 

definitionen af regnskabselementerne. Det er fundet, at begrebsrammernes 

indregningskriterier er i overensstemmelse med det formueorienterede 

regnskabsparadigme. Den afledte effekt af FASB’s to supplerende indregningskriterier for 

Comprehensive Income kan medføre indregning af udskudte indtægter og omkostninger i 

balancen.  
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 http://www.ifrs.org/NR/rdonlyres/C69A54B2-F7A8-489D-88B7-

33DEDA5DE7E6/0/SACNov2004AP2.pdf.  
148

 Omsætning er placeret under totalindkomstbegrebet Comprehensive Income jævnfør CON 6 afsnit 70. De 

to yderligere kriterier, Realiseret (realized) og indtjent (earned) fremgår af CON 5 afsnit 83. 

http://www.ifrs.org/NR/rdonlyres/C69A54B2-F7A8-489D-88B7-33DEDA5DE7E6/0/SACNov2004AP2.pdf
http://www.ifrs.org/NR/rdonlyres/C69A54B2-F7A8-489D-88B7-33DEDA5DE7E6/0/SACNov2004AP2.pdf
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De syntaktiske størrelser er inkonsistens med det formueorienterede 

regnskabsparadigme og i modstrid med den kvalitative egenskab ’troværdig 

repræsentation’. 

Begrebsrammerne præsenterer flere forskellige måleattributter, der overordnet er identiske. 

Fælles for begrebsrammerne er, at de ikke indeholder vejledning om valg mellem de 

respektive måleattributter. Det vurderes at være en betydelig mangel, der som konsekvens 

kan medføre, at identiske finansielle informationer behandles inkonsistent. Begge 

begrebsrammer indeholder værdibaserede måleattributter, hvorfor specifikke 

måleattributter er forenelige den formueorienterede regnskabsteori. 

Begrebsrammerne følger i hovedtræk den formueorienterede regnskabsteori i 

forhold til definition, indregningskriterier og måleattributter for aktiver og 

forpligtelser. Overordnet eksisterer der ikke store afvigelser mellem 

begrebsrammerne. 

4 – Den nye fælles konceptuelle begrebsramme 

På nuværende tidspunkt samarbejder IASB og FASB om udarbejdelse af en ny konceptuel 

begrebsramme, der er intern konsistent og har til formål at harmonisere grundlaget for 

udstedelsen af internationale regnskabsstandarder fremadrettet. Begrebsrammen vil være i 

overensstemmelse med den formueorienterede regnskabsteori og følge en principbaseret 

tilgang. 

Begrebsrammeprojektet er opdelt i otte faser (A til H), hvor indholdet af fase A vedrørende 

’Objectives and qualitative characteristics’ er trådt i kraft i september 2010. I FASB regi 

er denne fase implementeret gennem CON 8 og hos IASB via ’Conceptual Framework for 

Financial Reporting 2010’ kapitel 1 og 3
149

.  

IASB’s begrebsramme fra 1989 består af fire primære kvalitative egenskaber: Relevans, 

pålidelighed, forståelighed og sammenlignelighed
150

. Ved ikrafttrædelsen af fase A er 

kvalitetshierarkiet blevet reorganiseret, således at relevans og troværdig repræsentation 

fremadrettet udgør de primære kvalitative egenskaber. Pålidelighed er bortfaldet og 

substitueret med troværdig præsentation, der tidligere har været placeret som en 
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 http://www.fasb.org/project/cf_phase-a.shtml.  
150

 IASB’s begrebsramme afsnit 24. 

http://www.fasb.org/project/cf_phase-a.shtml
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underliggende komponent af pålidelighed. Endvidere er begreberne sammenlignelighed og 

forståelighed egenskaber, der fremadrettet skal supplere vurderingen af den finansielle 

informations nytteværdi hos regnskabsbrugeren sammen med rettidighed og 

verificerbarhed
151

.  

Anvendelsen af pålidelighed har været problematiseret på grund af misfortolkning af 

begrebet. Det har medført, at der har været fremført argumenter mod indregning af 

eksempelvis forpligtelser
152

. Konsekvensen af regnskabsudstedernes fejlfortolkninger har 

været, at troværdig repræsentation er blevet opprioriteret i kvalitetshierarkiet. Det vurderes, 

at troværdig repræsentation er mere sammenhængende med den formueorienterede 

regnskabsteori, da begrebet definitorisk er opfyldt, når regnskabets elementer er forankret i 

reelt observerbare økonomiske fænomener. Regnskabselementerne er kun troværdigt 

repræsenterede, når de har et semantisk indhold modsat de syntaktiske poster som 

udskudte indtægter og omkostninger
153

. Derudover er termen ’substans over form’ blevet 

integreret i den kvalitative egenskab ’troværdig repræsentation’. Substansen af et 

økonomisk fænomen, kontraktindholdet, er derfor stadig fundamental for opfyldelse af 

leasingdefinitionen
154

. 

Fase B vedrørende årsregnskabets elementer og indregningsprincipper er et aktivt 

delprojekt, der har indflydelse på leasingprojektet, eftersom specielt definitionerne på 

aktiver og forpligtelser gennemgår en revurdering
155

. Den fremsatte arbejdsdefinition på et 

aktiv er, at kontrolelementet elimineres og substitueres af termen 'right or other access that 

others do not have' 
156

. Det betyder, at virksomheden opfylder aktivdefinitionen ved 

brugsadgang eller rettighed til den økonomiske ressource, hvorfor den direkte kontrol over 

aktivet ikke er påkrævet. På den baggrund vurderes det, at dispositionsretten og ikke kun 

den juridiske ejendomsret uændret medfører, at definitionen er opfyldt.  

Med forbehold for mindre fortolkningsmæssige nuancer vurderes det således, at 

elimineringen af kontrolelementet ikke skal tillægges markant betydning for den 
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 IASB’s begrebsramme afsnit 33-34 og IASB’s nye begrebsramme afsnit QC19. 
152 

http://www.iasplus.com/agenda/framework-a.htm    
 

153
 http://www.iasb.org/NR/rdonlyres/B961E3F8-A77C-43B3-8B8C-

5B5AB3504E27/0/May050505ob07_b.pdf  s. 5. 
154

 IASB’s nye begrebsramme afsnit BC3.26. 
155

 http://www.fasb.org/project/cf_phase-b.shtml#objective.  
156

 http://www.fasb.org/project/cf_phase-b.shtml.  

http://www.iasplus.com/agenda/framework-a.htm
http://www.iasb.org/NR/rdonlyres/B961E3F8-A77C-43B3-8B8C-5B5AB3504E27/0/May050505ob07_b.pdf
http://www.iasb.org/NR/rdonlyres/B961E3F8-A77C-43B3-8B8C-5B5AB3504E27/0/May050505ob07_b.pdf
http://www.fasb.org/project/cf_phase-b.shtml#objective
http://www.fasb.org/project/cf_phase-b.shtml
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regnskabsmæssige behandling af leasingaftaler på grund af den samtidig ændrede 

leasingdefinition. Det vurderes, at den nye term giver en mere klar definition på et aktiv. 

Denne holdning supporteres af Basis for Conclusions – Exposure Draft
157

, hvor 

IASB’s/FASB’s Boards ikke udtrykker bekymring for fase B’s ændrede definitioner på 

aktiver og forpligtelser i forhold til indregnede aktiver og forpligtelser afledt af finansiel 

leasing. Underprojektet vedrørende en kommende definition på forpligtelser befinder sig 

desuden på diskussionsstadiet og vurderes ikke at være signifikant på leasingprojektet med 

reference til førnævnte IASB/FASB bemærkning
158

.   

Fase C vedrører målemetoder for regnskabets elementer og fokuserer på nuværende 

tidspunkt en del på udarbejdelse af en guide for valg af måleattributter. I maj 2009 blev 

Exposure Draftet udstedt for ’Fair Value Measurement’. Konsekvenserne heraf på 

leasingprojektet samt øvrige foreløbige tendenser vil blive inddraget i de fortløbende 

kapitler, i det omfang det har betydning for problemstillingen.  
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 IASB’s nye begrebsramme afsnit BC7 (a). 
158

 Se kapitel 4.4. 
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Bilag 3 – Redegørelse for identificerede problematikker ved 

klassifikation af leasingaftaler efter den nuværende regnskabspraksis 

Nedenstående gennemgang af den nuværende regnskabspraksis for klassifikation af 

leasingaftaler udgør grundlaget for de konklusioner, der er indføjet i kapitel 3.2.2 – 

klassifikation af leasingaftaler. 

Et leasingarrangement kan på tidspunktet for indgåelse af aftalen klassificeres som en 

finansiel eller operationel leasingaftale. Sondringen er væsentlig, da indregnings- og 

målingsprincipperne differentierer meget mellem de to aftaletyper. Tidspunktet for aftalens 

indgåelse behøver ikke at være samstemmende med indregningstidspunktet
159

. Den 

regnskabsmæssige behandling af salg og tilbageleasingsaftaler er ligeledes baseret på 

aftalens klassifikation, hvorfor sondringens betydning for regnskabsbehandlingen er 

væsentlig at forstå.  

Der kan forekomme tilfælde af klassifikationsmæssig asymmetri, hvilket betyder, at aftalen 

er blevet klassificeret uens hos leasingtager og leasinggiver.  

Eksempel – Klassifikationsasymmetri hos leasingtager og leasinggiver 

 

En finansiel leasingaftale er defineret ved en aftale, hvor alle betydelige risici og fordele 

forbundet med besiddelsen af aktivet overføres til leasingtager
160

. Overgangen af den 

juridiske ejendomsret ved aftalens udløb er ikke afgørende, hvilket er foreneligt med de 

ovennævnte aktivdefinitioner og den formueorienterede regnskabsteori. Risici kan 

bestå i teknologisk forældelse og produktionsmæssig overkapacitet for den pågældende 

aktiv. Fordele kan eksemplificere sig ved en positiv nettoinvestering og fortjeneste ved 

                                                 
159

 IAS 17.13 og SFAS 13.5 – se eksempel under afsnit 3.3. 
160

 IAS 17.4 og 17.8. 

En til leasingtager uafhængig part har garanteret leasingaftalens residualværdi (værdien skal være 

væsentlig). Den uafhængige part erhverver ved leasingperiodens ophør aktivet af leasinggiver til en 

fastsat pris. Konstruktionen medfører, at der efter beslutningsdiagrammets kriterier vil være 

indikation for, at risikoen ikke overdrages til leasingtager, hvorfor leasingtager klassificerer 

leasingaftalen som en operationel aftale mod leasinggivers finansielt klassificerede aftale. Den 

uafhængige part bærer i eksemplet risikoen for, at værdien af det leasede aktiv er mindre end en i 

kontrakten fastsat overdragelsesværdi. 

 

 

 

Kilde: International GAAP 2009 s. 1397 
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realisation af leasingaftalens residuale værdi
161

. I FASB regi er Capital Lease ækvivalenten 

til finansiel leasing
162

.  

Enhver aftale, der ikke klassificeres som en finansiel leasingaftale, er en operationel 

leasingaftale
163

. Den regnskabsmæssige behandling af operationelle aftaler vurderes at 

være inkonsistent med begrebsrammen jævnfør analysen i kapitel 4.2 og afledt i 

uoverensstemmelse med den formueorienterede regnskabsteori.  

Fremgangsmåden for klassifikation af leasingaftaler følger de oplistede kriterier i 

nedenstående beslutningsdiagram. Kriterierne anvendes til at vurdere, om der i 

leasingaftalens substans er indikationer på en finansiel leasingaftale og dermed også 

opfyldelse af aktivdefinitionen
164

: 

Beslutningsdiagram – klassifikation af leasingaftaler: operationel eller finansiel, IAS 17.10 og IAS 17.11 

 

                                                 
161

 Aktivets overdragelsespris (fastsat i kontrakten), fra leasinggiver til leasingtager, vil være mindre end 

aktivets dagsværdi på tidspunktet for leasingaftalens ophør. Denne difference udgør residualværdien jævnfør 

afsnit 3.6. 
162

 SFAS 13.7. Jævnfør SFAS 13.6b eksisterer yderligere tre klassifikationsmuligheder. To disse er 

sammenlignelig med Capital Lease og den sidste med operationel leasing. Det vurderes ikke at være relevant 

for besvarelse af problemstillingen. 
163

 IAS 17.4 og SFAS 13.6a. 
164

 En redegørelse for de respektive kriteriers indhold kan tilegnes ved læsning af kapitel 18.1.2 i bogen: 

Årsrapport efter internationale regnskabsstandarder. 

Generelle, primære kriterier 

1. Ejendomsretten til aktivet overgår til leasingtager ved leasingperiodens slutning. 

2. Leasingtager har en option til at købe det leasede aktiv ved leasingkontraktens ophør til en pris, 

der forventes at ligge væsentligt under markedsprisen. 

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

aktivet. 

4. Nutidsværdien af minimumsleasingydelserne svarer i al væsentlighed til aktivets dagsværdi på 

indgåelsestidspunktet for leasingaftalen.  

5. Leasingaftalen omfatter et aktiv, der er fremstillet specielt til leasingtager, således at andre ikke vil 

kunne benytte aktivet uden væsentlige ændringer.  

Supplerende, sekundære kriterier 

A. Leasingkontrakten er opsigelig, men leasingtager bærer tabet ved en førtidig opsigelse. 

B. Leasingtager bærer risikoen og gevinstmuligheden på restværdien ved leasingperiodens ophør. 

C. Leasingtager har mulighed for at forlænge leasingaftalen til en leje, der er væsentligt under 

markedslejen. 
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Det er tilstrækkeligt, at blot ét af de primære kriterier er opfyldt, for at aftalen kan 

klassificeres som finansiel leasingaftale
165

. Indikationsgraden for finansiel leasing er 

selvfølgelig proportionelt stigende med antallet af opfyldte kriterier. De supplerende, 

sekundære kriterier kan i mindre grad stå alene og vil ved opfyldelse styrke en formodning 

om, at aftalen skal klassificeres som en finansiel leasingaftale. Kriterierne fører ikke altid 

til en endegyldig klassifikation, hvorfor vurderingen altid bygger på en helhedsvurdering af 

aftalens substans.  

Overordnet er indholdet af klassifikationsdiagrammet konsistent med den 

formueorienterede regnskabsteori, da aftalens reelle indhold vægtes over formalia 

ved fortolkning af transaktionerne. 

Ved en overordnet sammenholdelse af detailstandardernes klassifikationskriterier afspejles 

det særligt af kriterierne tre og fire i SFAS 13, at standarden bygger på et regelbaseret 

grundlag. Kriterierne tre og fire er kvantificeret som 75 henholdsvis 90 procent. I praksis 

anvendes de numeriske værdier i standarden som vejledning ved vurderingen af kriterierne 

under IAS 17. 

Nutidsværdien af minimumsleasingydelserne indgår i relation til det primære kriterium 

nummer fire. For at kunne beregne nutidsværdien af minimumsydelserne er følgende 

oplysninger påkrævet: minimumsydelserne, diskonteringsfaktoren og leasingperioden. 

Kriteriet benyttes både i forbindelse med leasingaftalens klassifikation samt ved måling af 

aktiver og forpligtelser under finansiel leasing
166

.  

De faste minimumsleasingydelserne udgøres af de betalinger, som leasingtager er eller 

potentielt kan blive forpligtet til at betale over leasingperioden med undtagelse af 

eksempelvis serviceomkostninger og skatter, der afholdes af leasingtager
167

. 

                                                 
165

 Det femte krav er ikke medtaget i FASB regi jævnfør SFAS 13.7 ligesom de supplerende krav efter IAS 

17.11 ikke er indeholdt i SFAS 13. SFAS 13.8 indeholder for leasinggiver to yderligere kriterier, der skal 

opfyldes for, at en aftale kan klassificeres som Capital Lease. 
166

 Se kapitel 3.3. 
167

 Variable pengestrømme som: optioner, betingede ydelser og residualværdigarantier skal afhængigt af 

forholdene inkluderes eller ekskluderes fra beregningen af nutidsværdien af minimumsleasingydelserne for 

leasingtager og -giver. Der henvises til den skematiske opstilling i kapitel 3.6. 
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Tilbagediskonteringsfaktoren til bestemmelse af nutidsværdien af 

minimumsleasingydelserne udgøres af den oplyste rente før skat i leasingaftalen 

(eksplicitte rente). Er denne rente uoplyst, kan leasingtager beregne en intern rentefod 

(interest rate implicit in the lease). Denne rente er defineret som den diskonteringsfaktor, 

minimumsleasingydelserne (den faste leasingydelse og en garanteret residualværdi) med 

tillæg af den ikke garanterede residualværdi tilbagediskonteres med for at være lig med 

aktivets dagsværdi på tidspunktet for leasingaftalens indgåelse. Det vil også være den 

diskonteringsfaktor, som leasinggiver anvender til bestemmelse af sin nettoinvestering. 

Såfremt pålideligheden af den fastlagte interne rentefod kan anfægtes, kan leasingtagers 

marginale lånerente (the incremental borrowing rate of interest) anvendes svarende til et 

ensartet kreditkøb eller for en ensartet leasingaftale. Pålideligheden kan anfægtes, hvis 

leasingtager for eksempel ikke har kendskab til den ikke garanterede residualværdi og 

dagsværdien på det leasede aktiv. Det er angivet i SFAS 13.7.d, at den marginale rente 

primært anvendes, medmindre leasingaftalens implicitte rentefod er mindre. Der 

eksisterer derfor en væsentlig forskel mellem detailstandardernes anvendelse af 

diskonteringsfaktorer.  

Leasingperioden er den periode, hvori leasingtager har forpligtet sig til at lease aktivet 

(non-cancellable period) tillagt forlængelsesperioder (options to extend), der sandsynligvis 

vil udnyttes. Vurderingen foretages på tidspunktet for leasingaftalens indgåelse. Det kan 

kritiseres, at optioner indgår i minimumsbetalingerne og i opgørelse af tidsperioden, da det 

dermed ikke er muligt for regnskabsbruger at vurdere, om den primære leasingaftale 

eksempelvis løber i 10 år eller alternativt består af en primær leasingperiode på fem år 

tillagt en sekundær femårig forlængelsesperiode, der sandsynligvis udnyttes af 

leasingtager. I stedet for denne single-tilgang kunne der være anvendt en 

komponenttilgang, hvor forpligtelsen ville være opdelt i to komponenter. 

Ved bestemmelse af nutidsværdien af minimumsleasingydelserne skal leasingtager til 

minimumsydelserne tillægge alle garanterede beløb, ligesom leasinggiver til 

minimumsydelserne skal inkludere den af leasingtager eller en nærtstående part til 



 

112 

 

leasingtager garanterede residualværdi
168

. Der tilbagediskonteres med den oplyste eller 

beregnede rentefod over den fastlagte leasingperiode.  

Dagsværdibegrebet er i IASB regi defineret som: The amount for which an asset could be 

exchanged, or a liability settled, between knowledgeable, willing parties in an arm’s length 

transaction. Måling af dagsværdien kan bestemmes med afsæt i dagsværdihierarkiet, der 

kategoriserer målingen i tre niveauer
169

. 

Redegørelsen for beregning af nutidsværdien af minimumsleasingydelserne og indragelse 

af dagsværdi er medtaget på grund af begrebernes væsentlighed i forbindelse med 

klassifikationen og den regnskabsmæssige måling af aktiver og forpligtelser ved finansielle 

leasingaftaler. Herudover indeholder standarderne de værdibaserede måleattributter 

dagsværdi og dagsværdisurrogatet: nutidsværdi, der er forenelig med den 

formueorienterede regnskabsteori. 

Det er i forbindelse med begrebsrammekapitlet konstateret, at IASB’s begrebsramme ikke 

inkluderer dagsværdibegrebet i sine måleattributter. Der eksisterer derfor en væsentlig 

forskel mellem begrebsramme- og standardniveauets måleattributter i IASB regi. Det 

vurderes på den baggrund, at detailstandarden IAS 17 på dette område i højere grad er 

konsistent med det igangværende leasingprojekts ’Asset/liability Fair Value Approach’ end 

den nuværende IASB begrebsramme. FASB’s CON 7 fra år 2000 medtager begrebet 

dagværdi, hvorfor en lignende difference ikke eksisterer i FASB sammenhænge. Målingen 

af leasingaftaler er i overensstemmelse med den formueorienterede regnskabsteori. 

                                                 
168

 Den ikke garanterede residualværdi indgår kun i forbindelse med fastsættelse af diskonteringsfaktoren og 

indgår ikke leasingtagers minimumsydelser. 
169

 Dagsværdihierarkiet er senest præsenteret i afsnit 43-54 i Exposure Draftet for Fair Value Measurement 

fra maj 2009. 
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Bilag 4 – Den nuværende regnskabsregulering for variable forhold 

Leasingtype 
Variabelt 

element 
Leasingtager Leasinggiver 

Finansiel 

leasing 

Optioner 

En gunstig købsoption vil som hovedregel indgå i 

opgørelse af minimumsydelserne, selv om der ikke er 

nogen købepligt (Optionen er gunstig, når købsprisen 

ligger væsentligt under dagsværdien for et tilsvarende 

aktiv med den alder, som aktivet vil have på 

udnyttelsestidspunktet.  Vurderingen foretages på 

indgåelsestidspunktet. Udnyttelse af optionen er 

dermed overvejende sandsynlig). 

Har leasingtager pligten til at anvise en køber ved en 

gunstig købsoption og derved sikre en 

minimumssalgspris for aktivet, vil optionen altid 

indgå i minimumsydelserne
170

. 

Forlængelsesoptioner indgår i minimumsydelserne, 

hvis sandsynligheden for udnyttelse af optioner er 

meget sandsynlig. 

Standarden forholder sig ikke eksplicit til 

annulleringsoptioner
171

. 

Indgår i opgørelse af 

bruttoinvesteringen via 

minimumsydelserne og 

derfor symmetrisk til 

leasingtager 

 

Residual- 

værdiga-

rantier 

Garanterede residualværdi af leasingtager eller en til 

leasingtager relateret part med i opgørelsen af 

minimumsydelserne med den største værdi, som kan 

komme til udbetaling. 

Ikke garanterede residualværdier indgår ved 

bestemmelse af den interne rentefod. Den ikke 

garanterede del udgør ikke en del af 

minimumsydelserne. 

Garanterede og ikke 

garanterede 

residualværdier af indgår i 

opgørelsen af 

bruttoinvesteringen. 

Betingede 

ydelser 

Hovedregel: Indgår ikke i minimumsydelserne, men 

indregnes i resultatopgørelsen efter forfald. 

Hovedregel: Indgår ikke i 

bruttoinvesteringen. 

                                                 
170

 Anvisningspligt forekommer ofte i praksis, da leasinggiver ofte er banker, hvis hovedaktivitet er 

lånefinansiering og ikke salg af mangeartede driftsmidler, investeringsejendomme og andet udstyr. 
171

 Annulleringsoptioner – Det kan diskuteres om sandsynlige annulleringsoptioner skal medtages i 

opgørelsen af leasingperioden og minimumsbetalingerne symmetrisk med regnskabspraksis for sandsynlige 

forlængelsesperioder. 
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Operation 

leasing 

Betingede 

ydelser 

Indgår ikke i minimumsydelserne, men indregnes i 

resultatopgørelsen efter forfald. 

Indgår ikke i 

bruttoinvesteringen, 

men indregnes i 

resultatopgørelsen 

efter forfald 

’Optioner’ 

Den regnskabsmæssige behandling af betalinger i forbindelse med muligheden for 

annullering af en operationel leasingaftale er ikke direkte medtaget i 

detailstandarden. 

Kilde: Egen tilvirkning baseret på IAS 17 
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Bilag 5 – Kapitel 4 – tillægsanalyser af væsentlige forhold 

I forbindelse med analysen af ED’et indhold er det fundet nødvendigt at redegøre for 

enkelte yderligere forhold. Det er bevist fravalgt at afgrænse sig fra områderne, hvorfor der 

fra de korte analyser i forbindelse med kapitel 4 er henvist til nedenstående mere 

dybdegående analyser. 

Del A: leasingdefinition – reference til kapitel 4.4 

Det vurderes på tidspunktet for kontraktens indgåelse, om en transaktion opfylder 

leasingdefinitionen. Der stilles krav om, at aktivet er specifikt identificeret (specified 

asset), hvilket er en videreføring af principperne i IFRIC 4. Der er derfor stadig fokus på 

dispositionsretten over det samme aktiv for en fast periode mod betaling for rettigheden til 

brugen af det leasede aktiv. Hovedregelen er uændret, at et aktiv ikke må substitueres 

under leasingperioden, selvom aktivet fremgår eksplicit af kontrakten og leasinggiver i 

praksis vil kunne erstatte aktivet med et aktiv med ensartede egenskaber. Undtagelsen er de 

situationer, hvor leasingtager ikke har fuld adgang til aktivets forventede egenskaber 

eksempelvis som følge af en produktionsfejl. Med undtagelsen er det prioriteret, at 

reguleringen tilpasses en relevant problemstilling fra praksis, hvilket er en fordel.  

Et aktiv kan være implicit eller eksplicit specificeret. Et aktiv er implicit identificeret, når 

aktivet på grund af specialtilpasning vil være uhensigtsmæssigt at substituere for 

leasinggiver og substitution derfor ikke sker. Definitionen fokuserer derfor i høj grad på 

identifikation af et specifikt aktiv snarere end problemstillingen vedrørende sondringen 

mellem service- og leasingbetalinger, hvor der for vejledning henvises til ED’et Revenue 

from Contracts with Customers. IASB’s/FASB’s Boards vurderer, at når 

servicekomponenten først er identificeret, vil opdelingen mellem service- og 

leasingbetalingerne ikke være problemfyldt
172

. Forslaget adresserer ikke problematikken 

med en konkret og operationel guideline, der vejleder om, hvordan aggregerede betalinger 

skal allokeres ud på service og leasing, hvilket må skyldes bestyrelsernes betragtning. På 

grund af de meget forskellige regnskabsprincipper for indregning og måling af 

serviceaftaler og leasingkontrakter efter forslaget, vurderes det at være en fejlprioritering, 

hvor konsekvensen kan være en utroværdig repræsentation af transaktionerne
173

. Det vil 

                                                 
172

 Basis for Conclusions BC50. 
173

 Se kapitel 3.2.1. Det overordnede indregningsprincip for finansielle leasingaftaler er analog med 

princippet for right-to-use modellen. 
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være hensigtsmæssigt, hvis definitionen formuleres så ordlyden i højere grad tydeliggør 

forskellen mellem leasing og serviceaftaler. 

Del B: korttidskontrakter – reference til kapitel 4.4 

For korttidskontrakter defineret ved en leasingperioden på maksimal 12 måneder, kan 

leasingtager og leasinggiver anvende en forsimplet regnskabsmodel
174

. Det er en mulighed 

og ikke et krav. Modellen er en simplificering af regnskabsmodellerne for 

langtidskontrakter, hvorfor opgaven afgrænser sig fra regnskabsbehandlingen af korte 

leasingaftaler
175

. Manager hos PWC, Frederik Gasbjerg udtaler, at flere virksomheder har 

analyseret konsekvenserne af det nye leasingforslag inklusiv muligheden for at anvende et 

forenklet regelsæt for korte leasingaftaler. Anbefalingen er på nuværende tidspunkt, at 

virksomhederne afventer med yderligere analyser, da IASB/FASB Boards har diskuteret 

og muligvis snart fremsætter et nyt forslag til en regnskabsmodel for korttidskontrakter.  

Forslaget lemper leasingtager for at tilbagediskontere leasingbetalingerne, hvilket ikke 

kommer til at reducere leasingtagers omkostninger væsentligt, da definitionen begrænser 

tilbagediskonteringsperioden til maksimal 12 måneder. 

Del C: diskonteringsfaktor – reference til kapitel 4.5.2 

Fastsættelsen af diskonteringsfaktoren foretages på tidspunktet for leasingaftalens 

indgåelse. Der er fremsat forslag om, at leasingtagers marginale lånerente (the incremental 

borrowing rate) skal anvendes som diskonteringsfaktor på den forpligtelse, der er opgjort 

ovenfor. Den marginale lånerente er den rente, som leasingtager på 

kontraktindgåelsestidspunktet under de samme forudsætninger skal betale for at købe et 

ensartet aktiv til det underliggende aktiv. Med de samme forudsætninger menes, at 

diskonteringsrentens størrelse afspejler den rente, som vil udgøre 

finansieringsomkostningen ved et kreditkøb med en identisk risikoprofil og låneperiode. 

Den foreslåede diskonteringsfaktor følger hovedreglen i FASB’s nuværende 

leasingstandard, men adskiller sig fra IASB, hvor den interne rentefod primært anvendes. 

Dog udelukker IASB ikke brugen af den marginale lånerente.  

Har leasingtager pålidelige oplysninger om den reelle finansieringsomkostning i 

leasingaftalen, kan den rente anvendes som diskonteringsfaktor - omtalt som den 

                                                 
174

 Samtale med Manager hos PWC, Frederik Gasbjerg, d. 4. maj 2011. 
175

 Right-of-use modellen, Performance Obligation og Derecognition approach. 
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eksplicitte rente under gennemgangen af den gældende regnskabsregulering. Det vurderes 

at være en mulighed og ikke et krav under forudsætning af en pålidelig fastsættelse. I 

praksis vurderes leasingtager ikke at have viden om den reelle finansieringsomkostning, 

reduceret pålidelighed, da den er fremkommet som en kombination af objektive og 

subjektive målinger hos leasinggiver af aktivets residualværdi på tidspunktet for 

leasingaftalens ophør samt forventede betalinger i relation til betingede ydelser. 

Valgmulighederne sikrer fleksibilitet, der vurderes at forbedre den troværdige 

repræsentation af finansieringsomkostningen, når diskonteringsfaktoren er baseret på et 

semantisk grundlag.  Ved en simpel leasingaftale uden variable forhold vil den 

økonomiske substans give en mere troværdig repræsentation ved brugen af den eksplicitte 

rente frem for den marginale lånerente. Tilgangen vurderes at være i overensstemmelse 

med den formueorienterede regnskabsteori med fokus på kontraktens substans – troværdig 

repræsentation. 

Del D: the performance obligation model 

Performance obligation approach – indregningsmetode176 

Der er indledningsvist indsat en figur, der illustrerer modellens resultat- og 

balancepåvirkning. I kapitlerne vedrørende indregning og måling vil der lejlighedsvis blive 

refereret hertil ved bogstavangivelse: 

  

                                                 
176

 Exposure Draftet afsnit 30-32. 
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Figur – Illustration af performance obligation tilganges konsekvenser for resultatopgørelsen og balancen 

Leasinggiver 

Performance obligation approach 

Resultatopgørelsen 
 

Balancen 

Omkostninger Indtægter 
 

Aktiver Passiver 

a) Konstaterede tab på 
leasingtilgodehavendet 
(D) 

d) Leasingindtægter for 
opfyldelse af 
aktivitetsforpligtelsen (K)  

g) Underliggende aktiv til 
fuld værdi (D) 

l) Aktivitetsforpligtelsen 
(performance obligation) 
(K) 

 b) Afskrivninger på det 
underliggende aktiv 

e) Renteindtægter for 
retten til at modtage 
leasingbetalinger (K)  

h) Tilgodehavende - retten 
til at modtage 
leasingbetalinger (D) 

m) Ændring i brugsrets-
forpligtelsen pga. 
ændringer i 
leasingtilgodehavendet 
(D/K) 

c) Ændring i 
leasingtilgodehavendet 
pga. ændringer i variable 
forhold (D) 

f) Ændring i 
leasingtilgodehavendet 
pga. ændringer i variable 
forhold (K) 

 
i) Indbetalinger (D) 

n) Reduktion af 
aktivitetsforpligtelsen pga. 
opfyldelse af forpligtelsen 
(D) 

   
j) Afdrag på 
tilgodehavendet (K)  

   

k) Akkumulerede 
afskrivninger på det 
underliggende aktiv 

 

 

Kilde: Egen tilvirkning baseret på gennemgang af Exposure Draftet. 

Tidspunktet for første indregning af aktivet (h) (repræsenterer retten til at modtage 

leasingbetalinger) og aktivitetsforpligtelsen (i) (pligten til over leasingperioden at stille 

brugsretten til leasingtagers disposition) følger det tidspunkt, hvor leasingtager opnår 

dispositionsret over aktivet (leveringstidspunktet af det underliggende aktiv). Modellen er 

derfor betinget af leasinggivers levering af det underliggende aktiv. Modposteringen til 

tilgodehavendet (h) er den indregnede aktivitetsforpligtelse (i). 

Modellen stiller ikke krav om leasingtagers betaling og dermed leasingtagers accept af 

kontrakten. Indtil leasingtager betaler for brugsretten, vurderes leasingaftalen stadig at 

være betinget af leasinggivers levering, hvorfor tilgodehavendet og forpligtelsen ikke skal 

indregnes før på leveringstidspunktet.  

Leasinggivers tilgodehavende, for retten til at modtage indbetalinger, opfylder 

begrebsrammens definition på et aktiv. Tilgodehavendet præsenterer leasinggivers fordring 

på leasingtager for at stille brugsretten til det underliggende aktiv til leasingtagers 

disposition. 

Den kontraherende aktivitetsforpligtelse opfylder definitionen på en forpligtelse, da 
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indgåelse af kontrakten medfører en eksisterende pligt for leasinggiver til at stille det 

underliggende aktiv til leasingtagers disposition over leasingperioden. Forpligtelsen er et 

resultat af tidligere begivenheder, kontraktindgåelse, samtidig med at forpligtelsen vil 

resulterer i afståelse af fremtidige økonomiske fordele, da leasinggivers ikke selv har 

adkomst til brugsretten i leasingperioden.  

Det er dog væsentligt at diskutere, om leasinggiver reelt kommer til at afstå fremtidige 

økonomiske fordele, da leasingtagers brugsret til det underliggende aktiv jo netop 

genererer en indtægt for leasinggiver. Eftersom leasinggiver har forpligtet sig til at stille 

aktivet til rådighed i leasingperioden, bærer leasinggiver også risikoen for urealiserede tab 

som følge af en reduceret dagsværdi på det underliggende aktiv. Det vil resultere i 

afståelsen af fremtidige økonomiske fordele. Samtidig kan det diskuteres, om leasinggiver 

ikke har opfyldt sin forpligtelse ved levering af det underliggende aktiv, og om 

forpligtelsen kun er et resultat af bogføringsmæssig syntaks.  

Indregningen af aktivitetsforpligtelse vurderes at være korrekt, da the Right-of-use 

konceptet er baseret på brugsretten og ikke selve det underliggende aktiv, som er tilfældet 

ved den nuværende regnskabspraksis. Denne forskel er signifikant og er hele rationalet bag 

the Right-of-use konceptet. Aktivitetsforpligtelsen er derfor ikke opfyldt på 

leveringstidspunktet, da leveringen af brugsretten sker over leasingperioden, hvorfor 

indregning af en forpligtelse vurderes at være i konsistent med begrebsrammens 

principper, når dette rationale lægges til grund. Samtidig vurderes den indregnede 

forpligtelse at have et klart semantisk indhold - observerbar kontrakt for leasingtagers 

brugsret - og vurderes ikke blot at være en syntaktisk modpostering til det indregnede 

tilgodehavende. Aktivitetsforpligtelsen kan umiddelbart godt fremstå som en syntaktisk 

postering, men det vurderes ikke at være korrekt jævnfør ovenstående argumentation. 

Henrik Steffensen, PWC, vurderer også, at aktivitetsforpligtelsen opfylder 

begrebsrammens definition på en forpligtelse, da leveringen af brugsretten ikke anses for at 

være gennemført ved leveringen af det underliggende aktiv
177

. 

Indregningsmetoden for tilgodehavendet og aktivitetsforpligtelsen vurderes 

overordnet at være i overensstemmelse med begrebsrammens principper og den 

formueorienterede regnskabsteori med forbehold for de elementer, der jævnfør 

kapitel nedenfor vurderes ikke at være i overensstemmelse med begrebsrammen.  

                                                 
177

 Se kapitel 6 for interview med Henrik Steffensen – PWC. 



 

120 

 

Performance obligation approach – målingsmetode178 

Tilgodehavendet og aktivitetsforpligtelsen – måling ved første indregning 

Ved første indregning, når definitionen og indregningskriterierne er opfyldt, vil 

tilgodehavendet (h) og aktivitetsforpligtelsen (i) blive indregnet med samme værdi. 

Værdien af tilgodehavendet fastsættes efter samme målingsmetode som for 

tilgodehavendet under the derecognition model. 

Diskonteringsfaktor: 

Fastsættelsen af diskonteringsfaktoren foretages på tidspunktet for leasingaftalens 

indgåelse. Der er fremsat forslag om, at leasinggiver skal anvende den rente, som 

leasinggiver ’opkræver’ hos leasingtager til at bestemme nutidsværdien af 

leasingbetalingerne
179

.  

Tilgangen vurderes at være i overensstemmelse med den formueorienterede 

regnskabsteori med fokus på kontraktens substans.  

Den værdibaserede måleattribut, nutidsværdi og surrogat for dagsværdi, er baseret 

på fremtidige monetære strømninger. Målingen ved første indregning af 

tilgodehavendet og aktivitetsforpligtelsen vurderes at være i harmoni med det 

formueorienterede regnskabsparadigme. 

Tilgodehavendet og aktivitetsforpligtelsen – efterfølgende måling 

Der er fremsat følgende forslag til den efterfølgende måling af leasinggivers 

tilgodehavende og den kontraherende aktivitetsforpligtelse. 

Tilgodehavendet: 

Den efterfølgende måling af tilgodehavendet er identisk med metoden angivet for 

tilgodehavendet i the derecognition approach. 

I leasingperioden kan der ske ændringer i det indregnede tilgodehavende som følge af 

ændringer i leasingperioden og de variable forhold. Der skal i lighed med leasingtagers 

forpligtelse foretages en revurdering: “if facts or circumstances indicate that there would 

be a significant change in the right to receive lease payments since the previous reporting 

period”
180

.  
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I forbindelse med revurderingen af leasingtagers betalingsforpligtelse er der identificeret 

flere problemstillinger, hvilke også er gældende for leasinggivers revurdering. Derudover 

kan det tilføjes, at leasingtagers og -givers balance fremadrettet vil blive mere volatil 

sammenholdt med den gældende regnskabspraksis, hvor der ikke er krav om revurdering.   

Korrektioner til leasinggivers tilgodehavende skal enten allokeres til aktivitetsforpligtelsen 

eller indregnes i resultatopgørelsen. Forholdet er afhængig af, om korrektionen skyldes en 

ændring i leasingperioden eller i de variable forhold
181

. Formålet med revurderingen er at 

give en løbende relevant og troværdig repræsentation af leasingtransaktionerne. Dette er i 

fuld overensstemmelse med den formueorienterede regnskabsteori, men vil samtidig øge 

kravene til regnskabsaflægger
182

.  

Ændring i leasingperioden: 

- Korrektioner i tilgodehavendet (h) modposteres i aktivitetsforpligtelsens (m), da 

korrektionen kun påvirker indeværende og fremtidige perioder.  

Ændring i de variable pengestrømme: 

- Korrektioner i tilgodehavendet (h) modposteres i aktivitetsforpligtelsens bogførte 

værdi (m og n), når revurderingen relaterer sig til den endnu ikke leverede brugsret. 

Det vil være i modstrid med begrebsrammen at indregne ændringen i 

resultatopgørelse, da ændringen beror på en fremtidig begivenhed, den udestående 

brugsret, hvorfor ændringen på revurderingstidspunktet ikke vil kunne måles 

troværdigt repræsentativt. 

- Korrektioner i tilgodehavendet (h) modposteres i resultatopgørelse (c og f), når 

revurderingen relaterer sig til den del af brugsretten, der er leveret til leasingtager, 

og som er indtægtsført. Det vurderes at være i overensstemmelse med den 

gældende regnskabspraksis, da ændringen reelt er konstateret, observeret ved en 

tidligere begivenhed, og ændringer derfor kan måles troværdig repræsentativt, 

hvorfor kriterierne for indregning vurderes at være opfyldt. 

 

Den efterfølgende måling af tilgodehavendet er baseret på en kostprisbaseret tilgang, 

der ikke er i overensstemmelse med den formueorienterede regnskabsteori. Alligevel 

vurderes metoden at være en hensigtsmæssig operationel tilgang, da der ikke 
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eksisterer et aktivt marked til opgørelse af en troværdig repræsentativ dagsværdi for 

tilgodehavendet. 

 

Aktivitetsforpligtelsen: 

Den efterfølgende måling af aktivitetsforpligtelsen (l, n og d) skal foretages efter et 

mønster, der afspejler leasingtagers udnyttelse af brugsretten til det underliggende aktiv. 

Der er fremsat to metoder jævnfør nedenfor. Kan den udestående aktivitetsforpligtelse ikke 

opgøres pålideligt efter disse metoder, skal leasingtager alternativt anvende en lineær 

reduktionsmetode. Metoden vurderes at være i overensstemmelse med the Asset/liability 

Approach, da indregningen af leasingindtægten (d) for at stille der underliggende aktiv til 

leasingtagers disposition foretages i takt med ændringer i balancen. 

- Input metode: Denne metode baserer sig på leasingtagers brug af det underliggende 

aktiv opgjort på eksempelvis timer i forhold til de samlede timer, der forventes 

brugt over leasingperioden. Metoden lægger således vægt på de medgåede 

ressourcer til generering af outputtet, der vurderes at være forenelig med en 

kostprisbaseret tilgang. 

- Output metode: Denne metode baserer sig eksempelvis på antallet af producerede 

enheder hos leasingtager. Eksempelvis kan det være antallet af solgte enheder 

sammenholdt med det samlede antal enheder, der forventes afhændet over 

leasingperioden.  

Rationalet bag the Performance Obligation approach er, at leveringen af brugsretten sker 

parallelt med brugen af det underliggende aktiv. Det skal derfor defineres, hvornår 

leasingtager har fået leveret værdien, da indtægtsregistreringen via reduktionen i 

aktivitetsforpligtelsen hos leasinggiver skal afspejle leasingtagers performance. De to 

fremsatte metoder tager afsæt i leasingtagerperspektivet, hvor det er leasingtagers 

værditilførsel, der er afgørende. 

En inputbaseret metode vurderes ikke troværdigt at kunne repræsentere leasingtagers 

performance, da de medgående ressourcer til værdiskabelsen ikke i sig selv er udtryk for 

leasingtagers værdiskabelse ved brugsretten til det underliggende aktiv. Metoden er i 

overensstemmelse med den præstationsorienterede regnskabsteori. 

En outputbaseret tilgang anses for at være den mest relevante og troværdige indikator som 
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grundlag for reduktionen i leasinggivers aktivitetsforpligtelse og indtægtsførelse, da 

leasingtagers værdiskabelse usandsynligt vil være homogen over leasingperioden, hvorfor 

den lineære metode må betragtes som det ’bedste’ alternativ. En stigning i kompleksiteten 

af driveren til at måle leasingtagers performance vurderes at være på bekostning af 

pålideligheden ved estimering af den totale og løbende performance hos leasingtager. 

Samtidig giver det fleksibilitet, at der er mulighed for at anvende den driver, der 

hensigtsmæssigt afspejler den tilegnede værdi. Eftersom ED’et og Basis for Conclusions – 

Exposure Draft på nuværende tidspunkt ikke indeholder fortolkningsbidrag, skal 

leasinggiver selv anlægge en fortolkning og operationel tilgang til opgørelse på baggrund 

af en outputbaseret metode, hvilket har konsekvenser for sammenligneligheden. 

Den efterfølgende måling af aktivitetsforpligtelsen vurderes at være i 

overensstemmelse med the Asset/Liability Approach og den formueorienterede 

regnskabsteori i de tilfælde, hvor den outputbaserede metode anvendes. 

Leasingivers diskonteringsrente vil ikke blive revurderet i leasingperioden, hvilket er 

parallelt med leasingtager. Revurderingen foretages derimod i leasingperioden og variable 

forhold. 

Samtidig skal leasinggiver afskrive på det underliggende aktiv over aktivets økonomiske 

levetid ved anvendelse af et lineært afskrivningsmønster. 
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Bilag 6 – Metode for gennemførsel af den empiriske analyse 

Udvælgelseskriterier for og introduktion til virksomheds- og 

brancheanalysen 

Bilaget redegør for udvælgelsen og analysen af de børsnoterede virksomheder i Danmark. 

Introduktion til analysen 

Den empiriske konsekvensanalyse har til formål at undersøge ED’ets konsekvenser for 

børsnoterede virksomheder i Danmark samt på brancheniveau ved aggregering af resultatet 

af undersøgelsen for de respektive virksomheder. Virksomheder er tildelt de brancher, som 

Københavns Fondsbørs har kategoriseret virksomhederne i. 

Undersøgelsen fokuserer på resultat- og balancepåvirkningen ved kapitalisering af 

operationelle leasingaftaler oplyst i virksomhedernes noteapparat. Undersøgelsen 

koncentrerer sig om leasingtagerperspektivet, hvormed virksomhedernes operationelle 

leasingaftaler som leasinggiver ikke er medtaget.  

Udvælgelses- og analysekriterier 

Undersøgelsen er gennemført med udgangspunkt i de børsnoterede virksomheders 

årsrapporter for 2010 og for virksomheder med skævt regnskabsår, 2009/2010. 

Undersøgelsen afgrænser sig til de virksomheder, der var noteret d. 15. april 2011 på 

Københavns fondsbørs LargeCap og MidCap indeks. Antallet af virksomheder (aktier) før 

regulering udgør 68. I undersøgelsen er der er elimineret for virksomheder, der er noteret 

med både A og B aktier samt for finansielle virksomheder og forsikringsselskaber, 

eftersom disse ikke følger en ren IFRS/US GAAP regulering. Antallet af virksomheder i 

analysen udgør herefter 45. 

De tilbageværende virksomheder vurderes at være repræsentative for de forskellige 

brancher, der er repræsenteret på Københavns Fondsbørs, og dermed være et 

hensigtsmæssigt grundlag for at belyse konsekvenserne af nye principper i Danmark. 

I virksomhedernes årsrapporter er der indhentet oplysninger om balancesummen, 

egenkapitalen, EBITDA (Earnings before Interests, Taxes, Depreciation and 

Amortisation), afholdte omkostninger til operationelle leasingaftaler og noteoplyste 

operationelle leasingforpligtelser. Oplysningerne ligger til grund for analyse af følgende 

forhold: 
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- Ændring i EBITDA 

- Ændring i den rentebærende gæld 

- Operationelle leasingaftalers andel af de samlede balancesum 

Enkelte af virksomhedernes årsregnskaber er aflagt i en anden valuta end danske kroner. 

Der er derfor foretaget en valutakursomregning med balancedagens valutakurs. 

Transaktioner i resultatopgørelsen skal korrektmæssigt omregnes med transaktionsdagens 

valutakurs, hvorfor omregningen med valutakursen på balancedagen er en pragmatisk 

tilgang.  

Udvælgelseskriterier for og introduktion til interessentanalysen samt 

interviewpersoner 

Bilaget giver endvidere en redegørelse for den metodiske tilgang til interessentanalysen. 

Introduktion til analysen 

Den empiriske interessentanalyse tager udgangspunkt i to interviews. Formålet med 

analysen er at undersøge de synspunkter, som en regnskabsspecialist og en professionel 

regnskabsbruger har til de nye regnskabsprincipper for leasing ud fra hver deres 

indfaldsvinkel til de forestående ændringer – en konsekvensvurdering. Målsætningen er 

ikke at indsamle og fortolke data, der kan generalisere en samlet holdning for 

regnskabsspecialister og regnskabsbrugere, men gennem to semistrukturerede interviews at 

indhente relevant og valid data fra kilder, der har tilstrækkelig kendskab til de nye 

principper og samtidig kan give en faglig vurdering af princippernes nytteværdi målt i 

forhold til begrebsrammens kvalitative egenskaber - dette for såvel leasingtager- som 

leasinggiverperspektivet. 

Udvælgelses- og analysekriterier 

Der er ved udvælgelsen af de to respondenter prioriteret, at de har et indgående kendskab 

til konvergensprojektet for leasing. På den baggrund er der gennemført et telefonisk 

interview med Thomas Justinussen (TJ), der er kreditanalysechef hos Danske Bank i 

København og som yderligere er medlem af EFRAG’s Userpanel. TJ har qua sit daglige 

arbejde og medlemskab af EFRAG et indgående kendskab og nærhed til 

konvergensprojektet for leasing samt problematikkerne ved det eksisterende regelsæt. TJ 

repræsenterer i analysen regnskabsbrugerperspektivet. 
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Derudover er der gennemført et telefonisk interview med Henrik Steffensen (HS), der er 

partner hos PWC og sidder i revisionshusets faglige afdeling. HS har et indgående 

kendskab til de fremsatte nye principper og har gennem sit arbejde erfaringer med de 

danske virksomheders reaktion på konvergensprojektet. HS er inddraget i sin rolle som 

regnskabsspecialist. 

Det anerkendes, at de to interviewpersoners synspunkter kan være biased – subjektivitet –, 

hvorfor inddragelse af flere respondenter vil kunne påpege interessesynspunkter og tilføre 

mere diversitet. Samtidig har emnet en nyskabende orientering, der gør, at kun få personer 

har tilstrækkelig indsigt til at kunne udtale sig om konvergensprojektet. 

De telefoniske interviews har taget afsæt i en semistruktureret interviewguide for at 

opsætte en fleksibel yderramme for interviewenes gennemførsel og samtidig for ikke at 

aflukke for væsentlige oplysninger – kvalitative data. Sammenskrivningen af de to 

interviews er godkendt af TJ. HS har ikke fundet behov for at verificere sammendraget.  

Interviewguide 

Spørgsmål til Henrik Steffensen – PWC (regnskabsspecialist) 

- Hvordan er din generelle holdning til de fremsatte regnskabsmodeller for 

leasingtager og giver vurderet i forhold til regnskabernes nytteværdi (de kvalitative 

egenskaber). Henholdsvis inklusiv og eksklusiv variable forhold som optioner? 

- Vurderer du, at regnskabsmodellerne kan løse de svagheder og mangler, der 

eksisterer ved den nuværende regnskabspraksis? Eksempelvis kritikken af, at den 

nuværende regnskabsstandard er meget kompleks og arbitrær. 

- Indeholder forslagene forhold, som du vurderer for at være et skridt i den forkerte 

retning, når formålet med konvergensprojektet blandt andet er at reducere 

kompleksiteten? 

- Hvilke erfaringer/observationer har du gjort dig i forhold til de danske 

virksomhedernes forberedelser til implementeringen af en måske ny standard? 

- Har virksomhederne indledt sine forberedelser? 

- Hvad vurderes at være den største svaghed på nuværende tidspunkt? 

Eksempelvis manglende ressourcer i virksomhederne til at kunne foretage 

de mange vurderinger og estimater, som forslaget lægger op til? 
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- Hvilke brancher vurderer du konsekvenserne er størst for og vil det kunne føre til, 

at virksomhederne helt vælger at finansiere sine aktiviteter på en anden måde – køb 

og serviceaftaler? 

- Hvordan forstår du begrundelse for indregning af en aktivitetsforpligtelse hos 

leasinggiver ved the performance obligation model? Hvorfor er forpligtelsen ikke 

indfriet ved leasinggivers levering af det underliggende aktiv, sådan at der ikke skal 

indregnes en forpligtelse? Er modellen på dette punkt konsistent begrebsrammens 

principper. 

 

Spørgsmål til Thomas Justinussen – Danske Bank og i EFRAG’s Userpanel 

(regnskabsbruger) 

Hvordan er din generelle holdning til de fremsatte regnskabsmodeller for leasingtager og 

leasinggiver vurderet i forhold til konsekvenserne for regnskabernes transparens, 

sammenlignelighed og relevansen af den finansielle information – Det vil sige, vil 

forslagene potentielt kunne forbedre den finansielle information for dig som 

regnskabsbruger? 

- Vurderer du, at regnskabsmodellerne kan løse de svagheder og mangler, der 

eksisterer ved den nuværende regnskabspraksis? Eksempelvis kritikken af, at den 

nuværende regnskabsstandard er meget kompleks og arbitrær, hvilket kan 

vanskeliggøre en regnskabsanalyse – kontra subjektivitet og estimater ved forslaget 

- Indeholder forslagene forhold, som du vurderer for værende et skridt i den forkerte 

retning, når formålet med konvergensprojektet blandt andet er at forbedre den 

finansielle information for regnskabsbruger? 

- Eksempelvis har EFRAG noteret, at den høje grad af vurderinger og 

estimater til beregning af leasingydelserne kan være på bekostning af 

regnskabernes sammenlignelighed. 

- Vil der stilles yderligere krav til den information, som bankerne indhenter i 

forbindelse med kreditvurderinger? Eksempelvis information om grundlaget for 

de foretagne estimater (Det kan være et udtryk for, at oplysningerne er 

utilstrækkelige) 
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-  Vil virksomhedernes loan covenants blive revurderet i en genforhandlingssituation 

som følge af de ændrede regnskabsmodeller? (Stramning eller muligheden for 

opsigelse af eksisterende låneaftaler). 

- Jeg er flere steder stødt på en bekymring om, at bankerne vil bruge denne 

lejlighed, som en mulighed for at skærpe kravene. 
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Bilag 7 – Data for gennemførelse af den empiriske konsekvensanalysen i kapitel 7 

Nr. Selskab Branche Valuta 
Kurs pr. 

årsafslutni
ngen 

Balancesum DKK Egenkapital DKK 
Operationelle 
leasingaftaler 

total 2010 DKK 

Operationelle 
leasingaftaler 

omkostningsført i 
2010 DKK 

EBITDA i DKK 
Operationelle 
leasingaftaler/

balancesum 

Ændring i 
gæld 

Ændring i 
EBITDA 

1 ALK-Abelló Sundhed DKK 1 2.830.000.000 2.018.000.000 61.000.000 35.000.000 287.000.000 2,2% 7,5% 12,2% 

2 Ambu Sundhed DKK 1 875.871.000 561.596.000 123.789.000 20.302.000 179.000.000 14,1% 39,4% 11,3% 

3 APM Mærsk Industri - rederi DKK 1 374.723.000.000 192.692.000.000 97.444.000.000 16.541.000.000 89.218.000.000 26,0% 53,5% 18,5% 

4 Auriga Industries Materialer DKK 1 5.960.898.000 2.137.671.000 30.087.000 13.921.000 409.000.000 0,5% 0,8% 3,4% 

5 Bang & Olufsen Forbrug DKK 1 2.647.300.000 1.496.200.000 330.800.000 67.500.000 211.600.000 12,5% 28,7% 31,9% 

6 Bavarian Nordic Sundhed DKK 1 1.467.128.000 810.435.000 97.944.000 47.872.000 -221.625.000 6,7% 14,9% -21,6% 

7 Carlsberg Konsumentvarer DKK 1 144.232.000.000 69.629.000.000 1.964.000.000 545.000.000 14.236.000.000 1,4% 2,6% 3,8% 

8 Chr. Hansen Holding Materialer EUR 7,4448 9.799.590.240 4.062.627.360 56.580.480 22.334.400 1.385.477.280 0,6% 1,0% 1,6% 

9 Coloplast B Sundhed DKK 1 7.771.000.000 3.452.000.000 75.000.000 51.000.000 2.584.000.000 1,0% 1,7% 2,0% 

10 D/S Norden Industri - rederi USD 5,6133 12.632.624.997 11.215.670.905 12.609.857.453 6.885.610.578 1.344.722.148 99,8% 889,9% 512,0% 

11 Danisco Konsumentvarer DKK 1 20.508.000.000 12.505.000.000 384.000.000 90.000.000 2.441.000.000 1,9% 4,8% 3,7% 

12 DFDS Industri - rederi DKK 1 13.848.853.000 6.396.420.000 5.320.066.000 1.796.000.000 1.273.148.000 38,4% 71,4% 141,1% 

13 DSV Industri DKK 1 23.085.000.000 6.585.000.000 42.000.000 17.000.000 2.710.000.000 0,2% 0,3% 0,6% 

14 FLSmidth & Co. Industri DKK 1 22.599.000.000 8.139.000.000 216.000.000 36.000.000 2.391.000.000 1,0% 1,5% 1,5% 

15 Flügger Materialer DKK 1 1.074.698.000 760.201.000 3.300.000 2.500.000 250.763.000 0,3% 1,0% 1,0% 

16 G4S Industri Pund 8,6659 46.561.880.700 14.064.755.700 6.057.464.100 1.230.557.800 4.566.929.300 13,0% 18,6% 26,9% 

17 Genmab Sundhed DKK 1 2.481.601.000 1.080.067.000 75.761.000 22.708.000 -2.130.000 3,1% 5,4% -1066,1% 

18 GN Store Nord Sundhed DKK 1 9.806.000.000 6.504.000.000 197.000.000 79.000.000 2.736.000.000 2,0% 6,0% 2,9% 

19 H. Lundbeck Sundhed DKK 1 18.005.000.000 11.122.000.000 526.000.000 165.000.000 4.393.000.000 2,9% 7,6% 3,8% 

20 IC Companys Forbrug DKK 1 1.746.700.000 747.200.000 744.700.000 314.000.000 412.200.000 42,6% 74,5% 76,2% 

21 Københavns Lufthavne Industri DKK 1 9.282.700.000 3.480.400.000 0 0 1.757.700.000 0,0% 0,0% 0,0% 

22 NeuroSearch Sundhed DKK 1 1.391.530.000 994.067.000 10.935.000 4.200.000 -310.558.000 0,8% 2,8% -1,4% 
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23 NKT Holding Industri DKK 1 12.555.700.000 4.112.400.000 775.900.000 225.400.000 899.200.000 6,2% 9,2% 25,1% 

24 Novo Nordisk B Sundhed DKK 1 61.402.000.000 36.965.000.000 3.427.000.000 933.000.000 21.358.000.000 5,6% 14,0% 4,4% 

25 Novozymes Sundhed DKK 1 12.593.000.000 7.836.000.000 51.000.000 46.000.000 2.796.000.000 0,4% 1,1% 1,6% 

26 Pandora Forbrug DKK 1 8.959.000.000 4.315.000.000 547.000.000 114.000.000 2.684.000.000 6,1% 11,8% 4,2% 

27 Per Aarsleff  Industri DKK 1 3.513.483.000 1.397.640.000 56.717.000 48.294.000 241.865.000 1,6% 2,7% 20,0% 

28 Rockwool International Industri DKK 1 12.231.000.000 8.791.000.000 239.000.000 113.000.000 1.782.000.000 2,0% 6,9% 6,3% 

29 Royal UNIBREW Konsumentvarer DKK 1 3.056.840.000 1.280.519.000 94.200.000 37.900.000 601.300.000 3,1% 5,3% 6,3% 

30 SAS Industri SEK 0,827 34.589.275.000 11.940.226.000 16.593.755.000 1.501.005.000 3.150.043.000 48,0% 73,3% 47,7% 

31 Satair Industri USD 6,070 1.917.054.143 769.331.078 48.549.460 16.626.278 213.191.494 2,5% 4,2% 7,8% 

32 Schouw & Co. Industri DKK 1 8.899.900.000 4.395.100.000 818.500.000 120.800.000 752.800.000 9,2% 18,2% 16,0% 

33 SimCorp IT EUR 7,4544 113.011.000 77.520.000 49.957.000 8.800.000 39.923.000 44,2% 140,8% 22,0% 

34 Solar Industri EUR 7,4544 5.099.555.040 2.123.758.560 281.776.320 119.270.400 451.736.640 5,5% 9,5% 26,4% 

35 TDC Telekommunikation DKK 1 64.786.000.000 20.855.000.000 8.631.000.000 1.099.000.000 10.772.000.000 13,3% 19,6% 10,2% 

36 Thrane & Thrane IT DKK 1 1.665.099.000 864.134.000 117.117.000 25.186.000 383.502.000 7,0% 14,6% 6,6% 

37 Tivoli Forbrug DKK 1 942.100.000 588.400.000 5.400.000 8.700.000 83.700.000 0,6% 1,5% 10,4% 

38 TORM Energi USD 5,6133 18.445.910.036 6.260.451.744 6.542.862.480 1.315.757.520 543.316.920 35,5% 53,7% 242,2% 

39 U.I.E Konsumentvarer USD 5,6133 2.418.754.130 2.466.102.316 0 0 284.532.564 0,0% 0,0% 0,0% 

40 U.P.B Konsumentvarer RM 1,8226 3.656.427.216 3.230.693.372 0 0 1.480.374.043 0,0% 0,0% 0,0% 

41 Vestas Wind Systems Industri EUR 7,4544 52.672.790.400 20.529.417.600 1.692.148.800 275.812.800 5.568.436.800 3,2% 5,3% 5,0% 

42 William Demant Sundhed DKK 1 4.626.400.000 1.302.100.000 433.700.000 161.500.000 1.653.900.000 9,4% 13,0% 9,8% 

43 Zealand Pharma Sundhed DKK 1 451.890.000 407.108.000 1.161.000 680.023 -112.033.000 0,3% 2,6% -0,6% 

44 Össur Sundhed USD 5,6133 3.407.710.937 1.928.494.121 259.328.847 47.898.289 417.393.761 7,6% 17,5% 11,5% 

45 Østasiatiske Kompagni Konsumentvarer DKK 1 4.217.000.000 2.457.000.000 287.000.000 38.000.000 329.000.000 6,8% 16,3% 11,6% 
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Virksomheder med en stigning i EBITDA på mere end 25 % 
  9 svarende til: 20,0% af populationen 

 
      Virksomheder med en stigning i gælden på mere end 25 % 
9 svarende til: 20,0% af populationen 

 
      Virksomheder, hvor forholdt mellem operationelle leasingaftaler og balancesummen er over 25 % 
7 svarende til: 15,6% af populationen 

 
      Gennemsnitlig ændring i EBITDA opgjort på brancher 

  

 
Energi 242,2% 

   

 
Forbrug 14,9% 

   

 
Industri 15,1% 

   

 
Industri - rederi 27,5% 

   

 
IT 8,0% 

   

 
Konsumentvarer 3,7% 

   

 
Materialer 1,9% 

   

 
Sundhed 4,5% 

   

 
Telekommunikation 10,2% 
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Gennemsnitlig ændring i gælden opgjort på brancher 

 

 
Energi 53,7% 

   

 
Forbrug 8,8% 

   

 
Industri 18,3% 

   

 
Industri - rederi 60,4% 

   

 
IT 20,0% 

   

 
Konsumentvarer 3,2% 

   

 
Materialer 0,9% 

   

 
Sundhed 10,2% 

   

 
Telekommunikation 19,6% 
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Gennemsnitlig operationelle leasingaftaler sammenholdt med balancesummen opgjort på brancher 

 
Energi 35,5% 

   

 
Forbrug 11,4% 

   

 
Industri 11,5% 

   

 
Industri - rederi 28,8% 

   

 
IT 9,4% 

   

 
Konsumentvarer 1,5% 

   

 
Materialer 0,5% 

   

 
Sundhed 4,2% 

   

 
Telekommunikation 13,3% 
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