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KAPITEL 1: Executive summary  
 

This thesis has been prepared as part of my MSc in Business Economics and Auditing (CMA) study at the 

Copenhagen Business School. The issue addressed in the thesis is the accounting treatment of leases in 

the lessee's annual report. The thesis especially focuses on a new draft accounting standard for leases 

replacing the applicable IAS 17. 

The applicable accounting rules of recognition and measurement of leasing distinguish between operating 

and finance leases. Each type of lease is accounted for differently. The difference in the accounting 

treatment has resulted in criticism of IAS 17 in several areas. 

The new draft accounting standard developed by the IASB and the FASB strives to respond to the 

criticism of IAS 17. The criticism is dealt with by eliminating the distinction between operating and 

finance leases. The new draft accounting standard requires that all leases (right-of-use model) are 

accounted for in the balance sheet in conformity with a purchase funded by loans. 

The IASB and the FASB have published the new draft accounting standard and asked all interested 

parties and organisations for input to and comments on the draft. Based on selected comment letters and 

supporting questionnaires, the thesis analyses the ability of the new accounting standard to respond to the 

current criticism of IAS 17. The analysis also includes an assessment as to whether a better fair 

presentation in the financial statements is achieved by implementing the draft accounting standard. Also, 

it has been assessed whether such implementation will pose any specific challenges for the lessee. 

The analysis is based on comment letters from the following parties: FSR, A.P. Moeller - Maersk Group 

and Deutsche Bank. Questionnaires were sent to three respondents. 

The thesis concludes that the new draft accounting standard will eliminate much of the criticism of which 

IAS 17 has been subjected to. The draft accounting standard will, in many areas, give a better fair 

presentation in the financial statements compared to the applicable IAS 17. However, the current costs 

and the implementation costs will be substantial and, consequently, it will be doubtful whether such costs 

will eliminate the value in use related to a better fair presentation in the financial statements. 
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KAPITEL 2: Indledende og præciserende kapitel  

2.1 Indledning   

Globaliseringen medfører, at verdenen i stigende grad skal forholde sig til mere omfattende og komplekse 

internationale relationer. De økonomiske, kulturelle og politiske forbindelser på tværs af landegrænser 

bliver stadig tættere. Der handles og kommunikeres med næsten alle lande og der deltages aktivt i den 

internationale økonomiske arbejdsdeling. Verdenen oplever også, at ikke kun staterne, men også 

virksomhederne får nye muligheder for politisk, kulturel og økonomisk indflydelse på den internationale 

scene. 

Som konsekvens af den øgede globalisering stilles der flere og flere krav til benchmarking af markeder, 

herunder sammenligning af virksomhedernes finansielle nøgletal. Udfordringen i relation til 

sammenligningen af virksomheder på tværs af landegrænser er, at årsrapporterne i mange tilfælde 

udarbejdes på baggrund af forskellige lokale regnskabsreguleringer, som besværliggør sammenligningen.  

IASB og FASB har indgået et samarbejdet, kaldet ”2006 Memorandum of Understanding”1. Formålet er 

at definere fælles regnskabsstandarder for virksomheder, der aflægger regnskaber efter IFRS og U.S. 

GAAP, således at sammenligneligheden øges yderligere på tværs af landegrænserne. 

Leasing er et af de projekter, der har høj prioritet i IASB og FASB’s strategi om konvergens mellem 

IFRS og U.S. GAAP. Projektet omhandler et forslag til en ny regnskabsstandard inden for leasing, som 

vil ændre betydeligt på den nuværende regnskabsmæssige behandling af leasing i leasingtagers 

årsrapport. Leasinggivers årsrapport, som afhandlingen dog afgrænses fra (jf. afsnit 2.7), vil også blive 

påvirket. Sondringen mellem operationel og finansiel leasing foreslås ophævet og alle leasingaftaler skal 

fremadrettet indregnes i regnskabet. Leasingtagere skal således ikke længere holde operationel leasing 

ude af balancen (off-balance sheet financing).  

Ved at indregne operationel leasing i lighed med finansiel leasing sikres det, at substansen i aftalerne 

ligger til grund for den regnskabsmæssige behandling (indhold frem for formalia), og at regnskabet i 

højere grad lever op til kravene anført i begrebsrammen.   

Ved implementering af den foreslåede regnskabsstandard forventer IASB og FASB derfor, at de reelle 

økonomiske forhold beskrives, og at sammenligningen af virksomheder på tværs af landegrænser 

forbedres. 

  

2.2 Problemstilling   

Finansieringsformen ”leasing” er for mange virksomheder en eftertragtet måde at anskaffe sig aktiver på, 

men udfordringen er, at virksomhedernes regnskaber ikke i tilstrækkeligt omfang afspejler de rettigheder 

og forpligtelser, som er forbundet med de indgåede leasingaftaler.  

                                                            
1 www.iasb.org 
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I perioden fra 2000-2008 oplevede leasingselskaberne en kraftig fremgang, men leasingselskaberne fik 

dog ”øretæver”, da finanskrisen brød ud og leasingbranchen blev dermed ramt hårdt, bl.a. som følge af 

det store fald i erhvervslivets store investeringer2.  

IASB og FASB’s projekt om en ny regnskabsstandard lægger op til, at også eksisterende leasingaftaler vil 

blive omfattet af bestemmelserne. Det forventes derfor, at langt de fleste virksomheder, der aflægger 

regnskab efter IFRS, vil blive påvirket regnskabsmæssigt af de foreslåede ændringer. 

Virksomhedernes finansielle nøgletal viser tydeligt udviklingen af en virksomhedens økonomi. Når 

regnskabsbrugere vurderer en virksomheds finansielle stilling, ser de derfor i høj grad på virksomhedens 

finansielle nøgletal. Den foreslåede ændring af den regnskabsmæssige behandling af leasing vil forøge 

balancen, og virksomhedernes finansielle nøgletal vil som konsekvens heraf ændres.  

Ifølge IASB og FASB vil den foreslåede regnskabsstandard løse de kritikpunkter, som den nuværende 

regnskabsstandard, IAS 17, er genstand for. Det er bl.a. IASB og FASB’s opfattelse, at 

regnskabsbrugerne ved brugen af den foreslåede regnskabsstandard opnår væsentlig bedre oplysninger 

om leasingkontrakters indvirkning på årsregnskabet. Dette vil betyde, at det ikke længere er nødvendigt at 

korrigere virksomhedernes regnskab med henblik på at vurdere indvirkningen af virksomhedens 

operationelle leasingkontrakter3.  

Men spørgsmålet er, hvor stor en effekt den foreslåede ændring vil få på virksomhedernes nøgletal, om 

ændringen - som forventet - løser kritikken af IAS 17, og samtidig giver et bedre retvisende billede af 

virksomhedernes regnskaber4?  

Nye regnskabsstandarder medfører ofte nye udfordringer. Derfor vurderes følgende spørgsmål også 

relevant: Vil den foreslåede regnskabsstandard medføre nye udfordringer for leasingtager?   

 

2.3 Problemformulering   

Med afsæt i ovenstående problemstilling er afhandlingens problemformulering således: 

Hovedspørgsmål: 

1. Hvad er effekten af ændringen i virksomhedernes nøgletal ved afskaffelse af sondringen mellem 

operationel og finansiel leasing?  

2. Vil ændringen betyde, at de udfordringer, der er ved den nuværende IAS 17, bliver løst ved en 

implementering af den nye regnskabsstandard?   

3. Vil virksomhedernes regnskaber give et bedre retvisende billede?  

4. Vil der opstå nye udfordringer for virksomhederne?  

                                                            
2 www.finansogleasing.dk/statistik  
3 Deloitte, Nyt IASB-udkast om leasing, side 1. 
4I kommentarerne til ÅRL § 11 omtales graden af det retvisende billede som ”et bedre retvisende billede”.   
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Hovedspørgsmålene vil blive besvaret via en række underspørgsmål, jf. nedenfor. 

 

2.4 Afhandlingens metode   

I det følgende vil der blive redegjort for afhandlingens metodologi, herunder vil der blive argumenteret 

for sammenhængen mellem henholdsvis den valgte regulering, den valgte metode og genstandsfeltet for 

afhandlingen.  

 

2.4.1 Afhandlingens genstandsfelt  

Genstandsfeltet som behandles i denne afhandling er, som det fremgår af afhandlingens titel ”leasing i 

leasingtagers regnskab”. Som rettesnor for behandling af afhandlingens genstandsfelt er hovedproblem-

formuleringen opdelt i 3 faser: den reguleringsmæssige del, konsekvensanalysen samt den konkluderende 

og den perspektiverende del.  

 

2.4.2 Den reguleringsmæssige del – fase 1 

Den reguleringsmæssige del består af kapitel 1-5. Kapitel 1 og 2 er den indledende og præciserende del, 

som indeholder de indledende og formelle afsnit.  

Kapitel 3 rummer en generel beskrivelse af leasing, herunder en beskrivelse af definitionerne på de 

forskellige regnskabsmæssige former for leasing. Yderligere indeholder kapitlet en gennemgang af 

årsagen til, hvorfor virksomheder vælger denne finansieringsform. Beskrivelsen i dette kapitel er ikke 

afgørende for besvarelsen af afhandlingens hovedspørgsmål, men er fundet hensigtsmæssig i relation til 

afhandlingens struktur.  

Kapitel 4-5 søger at skabe et overblik over ændringen i den regnskabsmæssige behandling af leasing før 

og efter implementeringen af den nye regnskabsstandard, herunder at konkretisere udfordringerne ved den 

nuværende IAS 17. Denne konkretisering er grundlaget for afhandlingen, og er derfor alt afgørende for 

besvarelsen af afhandlingens hovedspørgsmål.  

For at klarlægge, hvorledes den regnskabsmæssige behandling af leasingkontrakter i årsrapporten sker nu 

og forventes at ske i fremtiden, vil kapitel 4 og 5 i den reguleringsmæssige del omfatte en beskrivelse af 

de regnskabsregler, der er gældende i henhold til IAS 17 samt en diskussion af den nye 

regnskabsstandard.  

Diskussionen af den nye regnskabsstandard tager udgangspunkt i det af IASB og FASB udsendte 

diskussionsoplæg (DP) og det udsendte høringsudkast (ED). I de tilfælde, hvor IASB og FASB har 

foreslået yderligere ændringer efter det udsendte høringsudkast, som blev udsendt i 2010, vil disse 
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ændringer indgå i diskussionen.  Oplægget forventes at blive sendt i fornyet høring igen i 4. kvartal 2011, 

jf. afsnit 5.1. 

Den reguleringsmæssige del vil overordnet koncentrere sig om følgende underspørgsmål: 

Underspørgsmål:  

Til brug for konkretisering af afhandlingens problemstilling og til brug for besvarelsen af hovedspørgsmål 1-4: 

 Hvad er leasing, hvilke leasingtyper findes og hvorfor vælge denne finansieringsform?  

 Hvordan skal leasing behandles i henhold til gældende regnskabsstandard (IAS 17)?  

 Hvad er udfordringerne ved den nuværende IAS 17?  

 Hvordan skal leasing behandles efter en implementering af den nye regnskabsstandard? 

 

2.4.3 Konsekvensanalysen – fase 2  

Den reguleringsmæssige del danner fundamentet for konsekvensanalysen, som omfatter kapitel 5-6. 

Mens den reguleringsmæssige del primært søger at konkretisere afhandlingens problemstilling, er det 

konsekvensanalysens primære formål at søge selve problemformuleringen løst.     

Konsekvensanalysens kapitel 5 søger at anskueliggøre, hvilken konsekvens en ændring af den 

regnskabsmæssige behandling af leasing får for udviklingen i virksomhedernes økonomiske nøgletal.  

Til brug for afhandlingens eksemplificering af konsekvensen af den foreslåede ændring er der udvalgt 2 

virksomheder; Carlsberg Group og A.P. Moller - Maersk Group.  

Kapitel 6 danner rammen om afhandlingens empiriske analyse. Indholdet af den empiriske analyse er 

nærmere omtalt i afsnit 2.5.  

Konsekvensanalysen rejser følgende underspørgsmål:  

Underspørgsmål:   

Til brug for besvarelsen af hovedspørgsmål 1: 

 Hvordan påvirker en afskaffelse af sondringen mellem operationel og finansiel leasing virksomhedens 

finansielle nøgletalsberegninger?  

Til brug for besvarelsen af hovedspørgsmål 2 og 3: 

 Hvordan vurderer de inddragne virksomheder, organisationer og respondenter generelt den foreslåede 

regnskabsstandard? Vurderer de, at kritikpunkterne af IAS 17 bliver løst og vurderer de, at de nye 

regnskabsregler vil medføre et bedre retvisende billede af virksomhedernes regnskaber? 
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Underspørgsmål - fortsat:   

Til brug for besvarelsen af hovedspørgsmål 4: 

 Forventer de inddragne virksomheder, organisationer og respondenter, at de foreslåede regnskabsregler 

giver anledning til nye udfordringer? 

 

2.4.4 Den konkluderende og perspektiverende del – fase 3 

Afslutningsvist indeholder opgaven den konkluderende og perspektiverende del, hvor hovedelementerne 

fra de enkelte kapitler sammenfattes i en hovedkonklusion (kapitel 8), og spørgsmålene i 

problemformuleringen besvares.  

Slutteligt vil denne fase indeholde en perspektivering (kapitel 9), hvor følgende aspekter vil blive 

inddraget:  

Underspørgsmål:   

 Kan den foreslåede regnskabsstandard anvendes inden for ÅRL? 

  Vil den noget ustrukturerede arbejdsgang, som forslaget til den nye regnskabsstandard har været genstand 

for betyde, at IASB og FASB’s fremtidige strategi om arbejdsstruktur ændres?  

 

2.5 Afhandlingens undersøgelsesdesign og data indsamlingsteknikker 

Et undersøgelsesdesign er betegnelsen for den måde, hvorpå afhandlingens genstandsfelt analyseres5. 

Undersøgelsesdesignet vil tage udgangspunkt i kvalitative analyseteknikker, som er de datateknikker, der 

fortæller om de fænomener, der ikke kan tælles eller måles6. Fordelen ved at inddrage denne 

analyseteknik er, at den er detaljeret, og dermed er medvirkende til at give en dybere helhedsforståelse af 

undersøgelsesdesignet.   

 

2.5.1 Afhandlingens primære kvalitative data; Kommentarbreve 

De primære kvalitative data, som vil blive inddraget i afhandlingens empiriske analyse, udgøres af 

kommentarbreve, der er udarbejdet og indsendt på baggrund af de spørgsmål, som indgår i IASB og 

FASB’s udsendte diskussionsoplæg (DP) og det udsendte høringsudkast (ED).  

IASB og FASB fik i forbindelse med de to udsendte oplæg til den nye regnskabsstandard hhv. 302 

                                                            
5 Ib Andersen, Den skinbarlige virkelighed – vidensproduktion inden for samfundsvidenskaberne, side 103.  
6 Ib Andersen, Den skinbarlige virkelighed – vidensproduktion inden for samfundsvidenskaberne, side 47. 
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(høringssvar vedrørende DP) og 786 (høringssvar vedrørende ED) kommentarbreve7. Kommentarbrevene 

er indsendt af en bred gruppe af regnskabsbrugere fra hele verden, og kommentarbrevene repræsenterer 

således et bredt syn på den foreslåede regnskabsstandard. 

Undersøgelsesdesignet vil blive gennemført ud fra fænomenet ”inferens”. Dette betyder, at afhandlingens 

problemstilling søges analyseret på baggrund af et mindre antal udvalgte kommentarbreve, som set ud fra 

en helhedsbetragtning giver et bredt synspunkt på den foreslåede regnskabsstandard8.        

For at sikre, at de kommentarbreve, som er udvalgt til at underbygge besvarelsen af afhandlingens 

problemformulering repræsenterer et bredt synspunkt, er der indledningsvist tilfældigt udvalgt 10 

kommentarbreve. Disse tilfældigt udvalgte kommentarbreve er gennemlæst, og ud fra en stratificeret 

udvælgelsesmetode er der udvalgt 3 kommentarbreve. Ved en stratificeret udvælgelsesmetode forstås en 

metode, hvor udvælgelsen af kommentarbrevene afhænger af ønsket om, at et antal bestemte typer 

kommentarbreve medtages i den samlede udvælgelse9.  I dette tilfælde er de 3 kommentarbreve udvalgt 

med ønsket om, at de skal dække forskellige brugergrupper, som vurderes at have synspunkter, der i sin 

helhed dækker et bredt spektrum. Brugergrupperne er følgende: rådgiver, leasingtager og långiver.  

Ved vurderingen af om kommentarbrevene dækker et bredt spektrum er kommentarbrevene sammenholdt 

med IASB/FASB’s mødereferat fra januar 201110. Mødereferatet indeholder en overordnet opsummering 

af de modtagne kommentarbreve, og referatet giver derfor en indikation af, om de udvalgte 

kommentarbreve dækker et bredt spektrum.   

Der henvises til afsnit 7.1 for en nærmere gennemgang af hvilke kommentarbreve, der vil blive inddraget 

i den empiriske analyse. 

 

2.5.2 Afhandlingens supplerende kvalitative data; Spørgeskemaundersøgelse  

Som supplement til kommentarbrevene er det valgt at udsende et begrænset antal spørgeskemaer (3 

spørgeskemaer), som efterfølgende er drøftet og uddybet via et telefonisk interview med respondenten. 

Formålet med de udsendte spørgeskemaer er at foretage en indsamling af holdningstilkendegivelser, som 

bekræftelse på og uddybelse af de foretagne observationer og konklusioner, som analysen, baseret på 

kommentarbrevene, har resulteret i. De udsendte spørgeskemaer betragtes alene som sekundære kilder.   

Udsendelsen af spørgeskemaerne er således ikke foretaget med henblik på at være repræsentativ, og 

udgør ikke en analyse i statistisk forstand.    

I lighed med kommentarbrevene dækker denne datakilde en række forskellige regnskabsbrugere, jf. afsnit 

7.1.3. 

                                                            
7 www.iasb.org 
8 Ib Andersen, Den skinbarlige virkelighed – vidensproduktion inden for samfundsvidenskaberne, side 106.  
9 Ib Andersen, Den skinbarlige virkelighed – vidensproduktion inden for samfundsvidenskaberne, side 107.  
10 IFRS, IASB/FASB Meeting January 2011, Comment letter summary — main issues. 
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Spørgeskemaerne er designet til interview formål. På den baggrund har spørgeskemaet dannet grundlag 

for de afklarende telefoninterviews.   

Spørgeskemaet er overordnet set opbygget med udgangspunkt i spørgsmål, der er stillet i IASB og 

FASB’s oplæg til den nye regnskabsstandard. Besvarelsen af spørgeskemaerne kan herved underbygge de 

allerede foretagne observationer og konklusioner udledt af analysen af kommentarbrevene.   

Spørgsmålene i de af IASB og FASB udsendte oplæg til en ny regnskabsstandard indeholder imidlertid 

ikke et spørgsmål om, hvorvidt den nye regnskabsstandard forventes at give leasingtager nogle 

udfordringer set i relation til deres finansieringskilder. Spørgsmålet er fundet relevant i tilknytning til 

afhandlingens problemstilling, og spørgeskemaet er derfor suppleret med spørgsmål herom.  

Analysen af dette forhold vil således kun blive belyst via de besvarede spørgeskemaer, altså af de 

sekundære kilder. Som konsekvens heraf er det væsentligt at bemærke, at resultatet af netop dette 

spørgsmål ikke kan tillægges en egentlig repræsentativ værdi. På trods heraf er det fundet relevant at 

inddrage et kortfattet afsnit herom i afhandlingen, jf. afsnit 7.8.3.  

Der henvises til afsnit 7.1.3.1 for en nærmere gennemgang af hvordan spørgeskemaerne er struktureret.  

 

2.6 Projektdesign  

For at sikre en struktureret besvarelse af problemformuleringen tager afhandlingen udgangspunkt i 

nedenstående projektdesign.  

Strukturen vurderes såvel logisk som konstruktiv, idet den indebærer, at viden fra foregående afsnit 

benyttes i de efterfølgende analyser.  

Figur 1: Projektdesign 

 

Kilde: Egen tilvirkning 
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2.7 Afgrænsning  

Nærværende afsnit omhandler de foretagne afgrænsninger, som er vurderet nødvendige for at skabe en 

rød tråd igennem afhandlingen og for at skabe fokus på problemformuleringens væsentligste elementer.    

 Leasinggiver: Afhandling giver ikke indblik i behandlingen af leasing i leasinggivers regnskab. 

Som følge af afhandlingens omfang er det fundet nødvendigt, at foretage en skildring mellem 

leasinggiver og leasingtager. Da det er vurderingen, at de mest markante ændringer, der sker i 

forbindelse med den nye regnskabsstandard, ligger hos leasingtager, fokuserer afhandlingen 

herpå.  

 

 Afhandlingen er fokuseret på følgende regnskabsbrugere: leasingtager, analytikere (investorer), 

rådgivere og långivere. Andre regnskabsbrugere, som f.eks. ansatte, leverandører, kunder og 

offentlige myndigheder, vil således ikke blive inddraget. Ud fra afhandlingens 

hovedproblemstilling vurderes det, at en ændring i den regnskabsmæssige behandling af leasing, 

vil have størst effekt for de udvalgte brugergrupper. Effekten er størst for disse regnskabsbrugere, 

idet disse brugere antages at være de primære brugere af virksomhedernes regnskaber.  
 

 De skattemæssige aspekter omkring indregning af leasingkontrakter vil ikke blive behandlet i 

denne afhandling. Årsagen er, jf. hovedproblemformuleringen, at afhandlingen fokuserer på det 

regnskabstekniske frem for det skattetekniske.  
 

 Opgavens analytiske periode vil tage udgangspunkt i seneste aflagte årsregnskaber for 2010. Der 

inddrages ikke regnskabstal fra tidligere år, idet den principielle effekt ved en ny 

regnskabsstandard overordnet set vil være ens.  

 

 De internationale standarder, som benyttes i opgaven, omfatter IFRS, herunder IAS 17 om 

leasingkontrakter. Afhandlingen vil ikke omhandle FASB’s nuværende standard SFAS 13 

”Accounting for leasing” eller andre US-standarder. IAS 17 er den mest udbredte standard og 

såfremt flere standarder bliver taget i betragtning, er det vurderingen, at det regnskabstekniske 

overblik i afhandlingen vil forsvinde.   

 

 Afhandlingens fokus er internationale regnskabsstander gældende på tværs af landegrænser. 

Dansk regnskabspraksis ifølge ÅRL vil derfor kun indgå i det omfang, hvor det vurderes 

relevant, herunder i kapitel 9. 

 

 Den regnskabsmæssige behandling af ”sale and lease back transaktioner” vil ikke blive 

inddraget i afhandlingen. Området har et omfang og en kompleksitet, der betyder, at det har været 

nødvendigt at afgrænse afhandlingen herfra.  

 

 Afhandlingen vil ikke indeholde en analyse af, hvorledes den foreslåede standard vil påvirke 

pengestrømsopgørelsen eller de foreslåede overgangsbestemmelser. Forholdet er ikke 
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vurderet væsentligt i forhold til problemstillingen, og afgræsningen er yderligere foretaget under 

hensyntagen til afhandlingens omfang.  

 

 IASB er sammen med FASB i gang med at udarbejde en ny begrebsramme11, hvori begrebet 

”den regnskabsaflæggende enhed” defineres. Udkastet udsendes som led i det fælles projekt om 

en forbedret begrebsramme, der kan danne grundlag for udarbejdelsen af fremtidige 

regnskabsstandarder. Idet der er tale om et projekt, som vil strække sig over flere år, vil 

afhandlingen alene koncentrere sig om den eksisterende begrebsramme.  

 Dataindsamlingen er afsluttet den 31. august 2011, hvorfor begivenheder efter denne dato ikke 

vil være behandlet i opgaven.  

 

2.8 Kildekritik  

Pålideligheden af de anvendte kilder har central betydning for afhandlingens konklusion. Det er 

overbevisningen, at brugen af den i litteraturlisten angivne litteratur sammenkoblet med en empirisk 

analyse sikrer den faglige kvalitet af nærværende afhandling. 

 

2.8.1 Anvendt litteratur   

Det er vurderingen, at den anvendte litteratur, som fremgår af afhandlingens litteraturliste, er af den 

fornødne akademiske kvalitet og videnskabelige pålidelighed, og at litteraturen kan benyttes til at 

underbygge besvarelsen af afhandlingens problemformulering.  

Sikringen af kildernes kvalitet er primært sket ved at anvende videnskabelige teoretisk baserede kilder og 

ved at inddrage relevante dele af pensum fra cand.merc.aud. studiet.  

 

2.8.2 Empiriske kilder   

Den empiriske analyse er udarbejdet på baggrund af kommenteringsbreve, jf. afsnit 2.5.1. Det er en klar 

forudsætning for besvarelsen af kommentarbrevene, at afsenderen har sat sig grundigt ind i de foreslåede 

leasingregler. På baggrund heraf vurderes kommentarbrevene at udgøre et solidt og bæredygtigt empirisk 

materiale.  

Kommentarbrevene kan imidlertid være præget af egne holdninger og interesser. For at sikre at 

kommentarbrevene udgør et solidt og bæredygtigt empirisk materiale er de udvalgte 

kommenteringsbrevene sammenholdt med IASB og FASB’s mødereferat fra januar 2011, jf. afsnit 2.5.1. 

                                                            
11 PWC, Regnskabshåndbogen 2010, side 49.  
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Yderligere er den empiriske analyse suppleret med en spørgeskemaundersøgelse, jf. afsnit 2.5.2. Det er 

vurderingen, at spørgeskemaet er opbygget således, at det kan danne grundlag for et holdbart supplement 

til kommentarbrevene. Datakilden er sekundær og kilden benyttes alene til at underbygge de allerede 

foretagne observationer og konklusioner resulterende fra analysen af kommentarbrevene. 

En repræsentativ undersøgelse ville kræve en udsendelse af spørgeskemaet til en bredere kreds af 

regnskabsbrugere.  
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KAPITEL 3: Hvad er leasing & hvorfor vælge denne 
finansieringsform?   
 

Kapitlet indeholder en beskrivelse af definitionen af begrebet ”leasing”, herunder en beskrivelse af de 

regnskabsmæssige leasingformer. Der foretages endvidere en kort gennemgang af hvorfor virksomheder 

vælger at indgå en leasingaftale.  

 

3.1 Definition af leasing   

 

 

Uanset at en leasingaftale formelt set er en lejeaftale (af engelsk; lease, udleje), vil visse leasingaftaler i 

sin substans være at anse som et lånefinansieret køb af et anlægsaktiv (finansiel leasing).  

Overordnet er et aktiv egnet til leasing, når det er let at identificere, når det eksisterer fysisk og når det har 

en forudsigelig værdi ved et fremtidigt salg.  

Leasing kan både benyttes ved nyinvestering og ved etablering af sale-lease-back løsninger af 

eksisterende aktiver. Som nævnt i afgrænsningen, jf. afsnit 2.7, vil afhandlingen dog ikke indeholde en 

nærmere redegørelse for reglerne om sale-lease-back konstruktioner. 

Det er muligt at lease næsten alle typer driftsmidler, f.eks. måleudstyr, procesanlæg, kontorinventar, 

kopimaskiner, laboratorieudstyr, biler, IT-udstyr og skibe. Det er dog ikke muligt, at lease et immaterielt 

aktiv, som f.eks. en opfindelse eller en copyright. 

 

3.2 Leasingformer 

Regnskabsmæssigt skelner IAS 17 mellem to forskellige typer leasing: Finansiel og operationel leasing.  

 

 

 

Ved finansiel leasing står leasingselskabet (leasinggiver) for finansieringen af hele aktivets købspris og 

ejendomsretten forbliver leasinggiverens.  

 

Leasingtager betaler en aftalt ydelse for brugsretten til aktivet. Leasingtagers samlede betalinger svarer til 

forrentningen af aktivet og afskrivningerne på hele aktivets værdi.  

 

Leasingkontrakt: I henhold til IAS 17 pkt. 4 defineres en leasingkontrakt, som en aftale, ifølge hvilken 

leasinggiver for en aftalt periode overdrager brugsretten til et aktiv til en leasingtager mod en eller flere betalinger. 

Finansiel leasing: IAS 17 pkt. 4 definerer finansiel leasing som en leasingkontrakt, hvorved alle væsentlige 

risici og afkast forbundet med ejendomsretten til et aktiv overdrages, uanset om ejendomsretten overdrages 

ved leasingperiodens slutning eller ej. 
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Leasingtageren har risikoen og ansvaret for det leasede materiel. Leasingtagers risiko kan f.eks. være 

risikoen for tab ved ledig kapacitet og teknologisk forældelse, mens leasingtagers ansvar f.eks. kan være 

ansvaret for den løbende vedligeholdelse og serviceeftersyn af aktivet.  

Når kontraktens bindingsperiode udløber, kan leasingtager som hovedregel enten vælge at fortsætte 

aftalen med en ny og lavere ydelse, at anvise en køber til udstyret til en på forhånd fastsat pris eller at 

tilbagelevere den leasede aktiv.  

Finansiel leasing kan således betragtes som ren finansiering af et aktiv og leasingformen bruges bl.a. 

indenfor maskiner, laboratorieudstyr og produktionsudstyr. 

 

Figur 2: Illustration af finansiel leasing 

 

Kilde: Egen tilvirkning med inspiration fra PWC, Leasing i leasingtagers årsrapport – ÅRL og IAS 17, side 12. 

 

 

 

Ved operationel leasing påtager leasingselskabet sig risikoen for aktivets genanvendelsesmuligheder når 

leasingkontrakten udløber. Dette bevirker, at leasingtager mod en risikopræmie til leasingselskabet kan 

lease aktiver uden at hæfte for restværdien, når leasingkontrakten udløber.  

Det er således leasingselskabet, der har risikoen for, hvor meget aktivet kan sælges for, når aftalen 

udløber.  

Operationel leasing bruges typisk indenfor kopimaskiner, standardproduktionsudstyr, IT-udstyr og biler. 

 

3.3 Overvejelser ved indgåelse af leasingaftaler  

I de fleste virksomheder er det nødvendigt løbende at anskaffe nyt udstyr og maskiner for at følge med 

udviklingen og for at være konkurrencedygtig.  

Operationel leasing: I henhold til IAS 17 pkt. 4 er en operationel leasingkontrakt enhver 

leasingkontrakt, der ikke er en finansiel leasingkontrakt (negativ afgrænsning). 
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Når en virksomhed skal tage stilling til om et aktiv skal leases eller købes, er det vigtigt, at virksomheden 

er forudseende med hensyn til deres nuværende og fremtidige behov for aktivet og også med hensyn til 

konsekvenserne af indgåelse af leasingkontrakten.  

For at virksomheden kan træffe det rigtige finansieringsvalg, er der derfor en række overvejelser, som bør 

vurderes, herunder likviditets-, regnskabs- og skattemæssige overvejelser. Herudover er der en række 

øvrige forhold, som skal overvejes i den samlede vurdering af, om en virksomhed skal købe eller lease.  

De skattemæssige overvejelser vil dog ikke blive nærmere gennemgået. Der henvises til afhandlingens 

afgræsning, jf. afsnit 2.7.  

 

3.3.1 Likviditetsmæssige overvejelser  

Den primære overvejelse vedrørende indgåelse af en leasingaftale er, at virksomheden undgår at binde 

kapital i et aktiv. Leasing kan derfor være fordelagtigt, når en virksomhed eksempelvis skal foretage 

større investeringer eller vil frigøre likviditet til optimering af produktudviklingen, væksten, de 

salgsfremmende aktiviteter eller blot styrke virksomhedens likviditetsreserver.  

De likviditetsmæssige forhold kan for nogle virksomheder betyde, at de ikke frit kan vælge mellem at 

købe eller lease et givet aktiv. I sådanne tilfælde kan leasing være en nødvendig alternativ metode til at 

anskaffe sig aktiver på.  

 

3.3.2 Regnskabsmæssige overvejelser   

Det fremgår af kapitel 4, at den regnskabsmæssige behandling af operationelle og finansielle kontrakter er 

forskellige. Finansielle kontrakter behandles som et lånefinansieret køb og påvirker derfor virksomhedens 

balance. Operationel leasing påvirker alene resultatopgørelsen. 

Forskellen i den regnskabsmæssige behandling af operationelle og finansielle kontrakter gør det muligt at 

strukturere en transaktion med henblik på at opnå en bestemt leasingklassifikation.  

Forholdet kaldes ”struktureringselementet” og er et af de forhold, som den nuværende regnskabsstandard 

kritiseres for, jf. afsnit 4.7. 

 

3.3.3 Andre overvejelser    

Udover de likviditets- og regnskabsmæssige overvejelser er der en række andre faktorer, som 

virksomhederne skal overveje inden der indgås en leasingkontrakt. Dette er bl.a. følgende:   
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 Virksomhederne ejer ikke selv det leasede aktiv og eventuelle specialtilpasninger af udstyret 

kræver derfor leasinggiverens accept. Tilpasninger vil ikke altid blive accepteret, idet 

mulighederne for gensalg af aktivet kan mindskes.  

 

 En væsentlig ulempe for virksomheder, der indgår en leasingaftale er, at de typisk er uopsigelige i 

en længere leasingperiode. Leasingperioden afhænger i høj grad af aktivets art og levetid, og det 

bør derfor overvejes, om leasingperioden svarer til den periode, hvor en virksomhed reelt har 

behov for aktivet. Er virksomheden ikke forudseende og må afbryde et kontraktforhold, så kan 

aftalen være forbundet med store økonomiske omkostninger for virksomheden.  

 

 Den forventede indtjening og levetid på aktivet kan evt. tilpasses leasingaftalen, således at den 

løbende betaling af leasingafgiften afspejles i virksomhedens forventede indtjening på aktivet.  

 

 Leasingtagere skal sikre sig, at de indtræder i leasingselskabets rettigheder og muligheder for at 

gøre mangelindsigelser gældende overfor leverandøren.  

  

3.4 Delkonklusion  

 

 

At lease er at leje. Et lejeforhold er nærmere aftalt i en leasingkontrakt, som er en aftale, ifølge hvilken 

leasinggiver for en aftalt periode overdrager brugsretten til et aktiv til en leasingtager mod en eller flere 

betalinger. 

Der eksisterer to typer regnskabsmæssig leasing: Finansiel og operationel leasing. Ved finansiel leasing 

overdrages alle væsentlige risici og afkast forbundet med ejendomsretten til et aktiv, uanset om 

ejendomsretten overdrages ved leasingperiodens slutning eller ej. Finansiel leasing kan betragtes, som et 

alternativ til et traditionelt køb af et aktiv på afbetaling.  

Operationelle leasingkontrakter afgrænses negativt i forhold til finansielle leasingkontrakter, dvs. enhver 

leasingkontrakt, der ikke er en finansiel leasingkontrakt, betegnes som operationel. 

I en virksomheds beslutning om køb eller leasing af et aktiv indgår en række overvejelser, som der skal 

tages stilling til. Overvejelserne kan være af likviditets-, regnskabs- og skattemæssige karakter, men også 

øvrige forhold som f.eks. leasingkontraktens uopsigelighed skal overvejes.  

De væsentligste overvejelser, som ligger til grund for at virksomheder vælger at lease frem for at købe et 

aktiv, er at virksomheder undgår at binde kapital i et aktiv. Hermed får virksomhederne frigjort likviditet 

til brug for øvrige driftsrelaterede tiltag.   

Underspørgsmål til problemformuleringen, jf. afsnit 2.4.2:  

Hvad er leasing, hvilke leasingtyper findes og hvorfor vælge denne finansieringsform? 
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KAPITEL 4: IAS 17, Leasingkontrakter  
 

Kapitlets overordnede formål er, at danne grundlag for kapitel 5, som  indeholder en gennemgang af de 

primære forhold i IAS 17, som foreslås ændret.      

 

Nærværende kapitel skitserer de væsentligste hovedtræk i den gældende internationale regnskabsstandard 

for leasingkontrakter, IAS 17. Den regnskabsmæssige behandling af finansiel leasing er mere kompleks 

end den regnskabsmæssige behandling af operationelle leasingkontrakter, og kapitlet vil derfor primært 

fokusere på den regnskabsmæssige behandling af finansiel leasing. At fokus rettes mod finansiel leasing 

er ligeledes i overensstemmelse med forslaget til den nye regnskabsstandard, hvor det netop foreslås at 

afskaffe sondringen mellem operationel og finansiel leasing.   

 

Ifølge IAS 17, pkt. 1, fokuserer standarden på såvel leasinggiver som leasingtager. Under henvisning til 

afsnit 2.7, skal det præciseres, at fokus i denne opgave alene er rettet mod leasingtager.  

 

4.1 Hvem er omfattet af reglerne i IFRS, herunder IAS 17? 

Om en virksomhed skal aflægges regnskab i overensstemmelse med IFRS bestemmes af IAS-

forordningen, som blev vedtaget af EU’s ministerråd den 5. juni 200212.  

IAS-forordningen kræver, at alle børsnoterede virksomheder i et EU/EØS - land (dvs. klasse D-

virksomheder jf. definitionen i ÅRL) skal aflægge regnskab efter de internationale regnskabsstandarder 

(IFRS). Noterede virksomheder kan dog vælge, om de vil anvende IFRS eller årsregnskabsloven på 

modervirksomhedens årsregnskab. 

 

4.2 Begrebsrammen i IAS 17   

Definitionen af en leasingkontrakt jf. IAS 17 fremgår af afsnit 3.1, hvortil der henvises. 

Standarden finder anvendelse på aftaler, som overdrager brugsretten til aktiver. Standarden finder dog 

ikke anvendelse på aftaler, der er servicekontrakter, og som ikke overdrager brugsretten til aktivet.   

IAS 17 er gældende for alle leasingarrangementer uanset kort eller lang leasingperiode. Følgende 

undtagelser er dog gældende, jf. IAS 17 pkt. 2:  

 Leasingkontrakter for efterforskning eller anvendelse af mineraler, olie, naturgas og lignende ikke 

regenererende ressourcer. 

 Licensaftaler vedrørende eksempelvis spillefilm, videooptagelser, skuespil, manuskripter, 

patenter og copyrights. 

                                                            
12 Deloitte, IFRS – Introduktion til de internationale standarder, side 3.  
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Yderligere finder standarden ikke anvendelse som målegrundlag for:  

 Ejendomme, som besiddes af leasingtager, og som regnskabsmæssigt behandles som 

investeringsejendomme (jf. IAS 40).  

 Investeringsejendomme, som udlejes af leasinggiver gennem en operationel leasingkontrakt (jf. 

IAS 40).  

 Biologiske aktiver, som besiddes af leasingtager gennem en finansiel leasingkontrakt, eller 

biologiske aktiviteter som udlejes af leasinggiver gennem en operationel leasingkontrakt (IAS 

41). 

 

4.2.1 IFRIC 4 / SIC-27 

IFRIC 4 og SIC-27 indeholder yderligere vejledning om, hvordan det afgøres, om en aftale er omfattet af 

IAS 17.  

IFRIC 4 er et supplement til vurderingen af om leasingkontrakter, der ikke har juridisk form af egentlige 

leasingkontrakter, regnskabsmæssigt skal behandles i overensstemmelse med IAS 17. IFRIC 4 søger 

således at afgrænse aftaler omfattende brugsretten til specifikke aktiver, der er omfattet af IAS 17, fra 

serviceaftaler.  

IFRIC 4 er særlig anvendelig når den regnskabsmæssige behandling af f.eks. outsourcing af IT-udstyr 

skal fastlægges. Sådanne aftaler anses ofte som serviceaftaler, hvis IT-selskabet mod en fast ydelse 

leverer service eller IT-udstyr, som løbende udskiftes. Såfremt aftalen kan opfyldes af leverandøren ved 

brug af andre aktiver indikerer det, at der er tale om en serviceaftale og ikke en leasingaftale.  

Vurderingen afhænger ifølge IFRIC 4 pkt. 6 af følgende:  

 Aftalens opfyldelse afhænger af brugen af et eller flere specifikke aktiver. Hvis en leverandør har 

påtaget sig en forpligtelse til at levere et aktiv, men har ret og mulighed for at levere dette aktiv 

ved brug af andre ikke kontraktspecificerede aktiver, så er der ikke tale om en leasingkontrakt. 

 

 Aftalen overdrager en brugsret til aktivet, dvs. leasingtager har mulighed og ret til den fysiske 

adgang til aktivet. 

 

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

brug heraf.  

I SIC – 27 indgår en række yderligere indikatorer, som kan bruges ved vurderingen af om selve 

transaktionerne i en aftale har juridisk form af en leasingkontrakt. Bestemmelserne i SIC – 27 vil ikke 

blive gennemgået nærmere.  
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4.3 Klassifikation af leasingkontrakter 

Som tidligere nævnt opdeler IAS 17 leasingkontrakter i to regnskabsmæssige forskellige former for 

leasing, herunder finansiel og operationel leasing.  

Den regnskabsmæssige behandling for de to typer af leasing er vidt forskellig. Klassifikationen af 

kontrakterne foretages på grundlag af en skønsmæssig subjektiv vurdering af indholdet i en given 

leasingaftale, og klassifikationen af leasingtypen har således afgørende effekt på, hvordan 

leasingkontrakten skal behandles i årsrapporten.  

Ved vurderingen af aftalens bestemmelser er det vigtigt, at indholdet fortolkes således, at der tages højde 

for det reelle indhold og økonomiske realiteter og ikke kun den juridiske form.  

Da operationel leasing afgrænses negativt i forhold til finansiel leasing, er det kun klassifikationen af 

finansiel leasing, som vil blive behandlet nedenfor.   

 

4.3.1 Hvornår skal leasingkontrakten klassificeres?  

Alle leasingkontrakter skal ved indgåelsen vurderes med henblik på at fastlægge klassifikationen, således 

at den regnskabsmæssige behandling af kontrakten kan bestemmes. 

Tidspunktet for indgåelse er det tidligste tidspunkt af enten tidspunktet, hvor parterne giver deres tilsagn 

til aftalens hovedbestemmelser, tidspunktet for aftalens underskrift eller ikrafttrædelsestidspunktet13.  

Kontrakterne skal tillige revurderes, hvis der sker ændringer i kontraktbestemmelserne for det leasede 

aktiv, som kan have konsekvens for klassifikationen i forhold til den oprindelige kontrakt. Ændret skøn af 

økonomisk restlevetid eller den garanterede restværdi kan, ifølge IAS 17 pkt. 13, ikke give anledning til 

en ændring i klassifikationen af leasingkontrakterne.   

 

4.3.2 Klassifikation af finansiel leasing  

Som det fremgår af afsnit 3.2, så kan finansiel leasing betragtes som et lånefinansieret køb. De heraf 

afledte økonomiske realiteter gør, at finansiel leasing som hovedregel skal indregnes i leasingtagers 

årsrapport, og behandles ligesom anlægsaktiver ejet af virksomheden. 

I IAS 17 pkt. 10-11 præciseres nogle indikatorer, som klassificerer aktivet som finansiel leasing, herunder 

nogle indikatorer som individuelt eller samlet, kan give indikation af finansiel karakter. Disse indikatorer 

fremgår af figur 3. 

  

                                                            
13 PWC, Leasing I leasingtagers årsrapport, ÅRL og IAS 17, side 16. 
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Figur 3: Klassifikation af finansielle og operationelle leasingkontrakter 

 

Kilde: KPMG, Indsigt i Årsregnskabsloven, side 506 samt egen tilvirkning.  

 

Indikatorerne kan ikke stå alene. Det er altafgørende, at der i sidste ende foretages en samlet vurdering af 

leasingaftalens reelle indhold (substans). I forbindelse med vurderingen af aftalens reelle indhold, er det 

nødvendigt at kende de forretningsmæssige årsager, der har ligget til grund for indgåelse af kontrakten.  

Hvis leasingtager i forbindelse med indgåelse af aftalen får overdraget fordelene og risiciene ved 

kontrakten, så er der ofte tale om finansiel leasing.  

 

4.3.2.1 Særligt om klassifikation af grunde og bygninger  

I forbindelse med klassifikationen af leasingaftaler vedrørende grunde og bygninger opstår ofte en særlig 

udfordring i forbindelse med vurderingen af leasingperioden, herunder den økonomiske levetid for 

grunden.  

• Ejendomsretten af  leasingaktivet overdrages til leasingtager 
ved slutningen af  leasingperioden

Ejendomsret

•Leasingtager har ret til at købe leasingaktivet til en lavere 
værdi end dagsværdien på det tidspunkt, hvor købsoptionen 
udnyttes

•Det skal være rimelig sandsynligt  at købsoptionen vil blive 
udnyttet

Købsoption

•Leasingperioden omfatter størstedelen af aktivets 
økonomiske levetid (75 % eller mere af aktivitets  levetid)

Leasingperiode

•Nutidsværdien af minimumsbetalingerne  ved indgåelse af 
leasingaftalen svarer som minimum  til den væsentligste  del 
af det  leasede aktivs dagsværdi (minimumsydelse udgør 90 
% eller mere af aktivets dagsværdi)

Nutidsværdi

•Det leasede aktiv er af så speciel karakter, at kun 
leasingtager kan anvende det

Specialiseret aktiv

Ja

Ja

Nej

Klassifikation af  leasing

Har transaktionens  substans karakter af finansiel  leasing?

Nej

Indikatorer, der normalt vil medføre, at  leasingaftalen vil 
blive klassificeret som finansiel leasing:

Operationel leasing Finansiel leasing

Nej Ja

Indikatorer, der alene eller i forening kan indikere, at en 
aftale har karakter af finansiel leasing:

•Ophæver leasingtager aftalen  , skal  leasinggivers tab 
dækkes af  leasingtager

Ophævelse

•Gevinst eller tab ved ændringer i aktivets dagsværdi 
tilfalder leasingtager

Ændringer i dagsværdi

•Leasingtager kan forlænge aftalen til ydelser væsentlig 
lavere end markedslejen

Forlængelse
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Den økonomiske levetid for grunde vurderes at være uendelig. Leasingkontrakter vedrørende grunde og 

bygninger vil i lighed med andre leasingkontrakter have en fastsat leasingperiode, der på ingen måde kan 

betragtes som uendelig. Dette betyder, at hvis det ikke forventes, at ejendomsretten til en given grund vil 

overgå til leasingtager ved kontraktens ophør, så modtager leasingtager ikke alle væsentlige risici og 

fordele, der er forbundet med aktivet.  Resultatet heraf er, at leasing af grunden skal betragtes som 

operationel leasing. Såfremt leasingperioden for bygningen overstiger den forventede økonomiske 

restlevetid, vil bygningen derimod skulle betragtes som finansiel leasing.  

Klassifikationen af grunde og bygninger bør på baggrund heraf klassificeres særskilt og indregnes som 

operationel og finansiel leasing. 

  

4.4 Indregning og måling 

Den regnskabsmæssige behandling af leasingaftaler i leasingtagers regnskab afhænger af udfaldet af den 

ovenfor omtalte klassifikation af leasingaftalen. Hvis kontrakten klassificeres som finansiel leasing skal 

den første og den efterfølgende indregning og måling af leasingkontrakten ske således:  

 

4.4.1 Første indregning og måling af finansielle leasingkontrakter  

Første indregning af et finansielt leasingaktiv sker, når aktivet opfylder indregningskriteriet for et aktiv, 

hvilket i praksis vil være på det tidspunkt, hvor leasingtager overtager de fordele og risici, der er tilknyttet 

det leasede aktiv. Tilsvarende gælder at leasingforpligtigelsen indregnes, når forpligtelsen opfylder 

indregningskriteriet på en forpligtelse:  

 

 

 

 

 

 

Den reelle kostpris for leasingaktivet er svær at fastsætte, idet denne normalt ikke vil fremgå af en given 

leasingkontrakt.  Ifølge IAS 17 pkt. 20 skal leasingtager derfor indregne finansielle leasingkontrakter som 

et materielt aktiv og betalingsforpligtelsen som en gældsforpligtelse i balancen til et beløb, som ved 

indgåelsen af leasingkontrakten, svarer til den laveste værdi af: 

 Dagsværdien af det leasede aktiv, jf. afsnit 4.4.1.1. 

 Nutidsværdien af minimumsydelserne med tillæg af direkte omkostninger, herunder 

omkostninger forbundet med indgåelse af kontrakten, jf. afsnit 4.4.1.2. 

Indregningskriterie – aktiv og forpligtelse: Ifølge IAS’ begrebsramme pkt. 83,  89 og 91 skal:  

”Et aktiv indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilgå 

virksomheden, og at aktivet har en kostpris eller en værdi, der kan måles pålideligt”. 

”En forpligtelse indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at indfrielsen af en aktuel forpligtelse vil 

medføre et træk på virksomhedens ressourcer, og beløbet, som forpligtelsen afvikles med, kan måles 

pålideligt”. 
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Gældsforpligtelsen indregnes til samme værdi som aktivet på indregningstidspunktet (når der ses bort fra 

direkte omkostninger, som leasingtager selv afholder i forbindelse med indgåelsen af leasingaftalen).  

 

4.4.1.1 Dagsværdi  

Opgørelsen af dagsværdien foretages ud fra en vurdering af hvad aktivet er værd på datoen for 

indregning: 

 

 

 

4.4.1.2 Nutidsværdien af minimumsydelserne  

Ved beregning af nutidsværdien af minimumsydelserne skal følgende faktorer anvendes: 

diskonteringsfaktoren, minimumsydelsen og leasingperioden.  

 

Figur 4: Nutidsværdi af minimumsydelserne 

       

Kilde: Egen tilvirkning.  

 

4.4.1.2.1 Diskonteringsfaktor 

Ved beregning af nutidsværdien af minimumsydelserne anvendes den interne rente før skat i 

°
•Finansiel leasing

°
•Leasingkontraktens diskonterede minimumsbetalinger  (NPV)

°
•Nutidsværdien af minimumsydelserne (NPV)

.
Kendes kontraktens 

interne rente?

Diskonteringsfaktoren er 
Leasingtagers alternative 

lånerente

Diskonteringsfaktoren er 
kontraktens interne rente

Ja Nej

.
Er nutidsværdien mindre 

end dagsværdien af 
aktivet?

Aktivet og forpligtigelsen 
indregnes til aktivets 

dagsværdi

Aktiver og 
forpligtigelserne indregnes 

til nutidsværdien af 
minimumsbetalingerne

NejJa

Definition af dagsværdi: Ifølge IAS 17, pkt. 4: ”Dagsværdien er den værdi som aktivet kan omsættes 

til, eller forpligtelsen kan indfries til ved en handel mellem uafhængige parter”. 
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leasingkontrakten som diskonteringsfaktor: 

 

 

  

Opgørelsen af den interne rente kræver kendskab til aktivets anskaffelsespris, hvilken i praksis er svær 

tilgængelig.  

Er det ikke muligt, at beregne den interne rentefod kan leasingtagers alternative lånerente ved indgåelse af 

et tilsvarende lån i stedet anvendes. 

 

4.4.1.2.2 Leasingkontraktens minimumsydelser 

 

 

 

Hvis der i leasingkontrakten indgår en option om køb eller forlængelse skal denne indgå i de samlede 

minimumsleasingydelser, såfremt det på datoen for kontraktens indgåelse er overvejende sandsynligt, at 

optionen vil udnyttes. Hvis købsprisen på udnyttelsestidspunktet er lavere end dagsværdien, kan dette 

f.eks. tale for en overvejende sandsynlig vurdering af, at udnyttelsen af optionen vil finde sted.   

I minimumsydelsen indgår ikke betingede leasingydelser. Betingede leasingydelser omkostningsføres i 

det regnskabsår, hvor leasingtager forpligtes til at betale ydelsen. 

 

4.4.1.2.3 Leasingperioden 

 

 

Har leasingtager en option på, at forlænge eller købe aktivet, vil leasingperioden omfatte denne 

efterfølgende periode, dog kun hvis det ved kontraktens start er overvejende sandsynligt, at leasingtager 

vil benytte denne udnyttelsesret. 

 

4.4.2 Efterfølgende indregning og måling af finansielle leasingkontrakter 

Den efterfølgende måling af leasingaktivet og -forpligtelsen sker til amortiseret kostpris: 

Definition af den interne rente: Ifølge IAS 17, pkt. 4: ”Den tilbagediskonteringsfaktor, som ved 

leasingkontraktens indgåelse, får den samlede nutidsværdi af minimumleasingsydelserne og den ikke-

garanterede restværdi, til at matche dagsværdien for det pågældende leasingaktiv inklusiv leasingtagers 

startomkostninger”. 

Definition af minimumsleasingydelser: Ifølge IAS 17, pkt. 4: ”Minimumsydelser er de ydelser, som 

leasingtager er eller kan blive forpligtet til at betale i den fastlagte leasingperiode inklusiv en eventuel 

garanteret restværdi”. 

Definition af leasingperioden: Ifølge IAS 17, pkt. 4: ”Leasingperioden er den uopsigelige 

kontraktbestemte periode, hvor leasingtager har forpligtet sig til at lease det pågældende aktiv”.  
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Den efterfølgende måling af finansielle leasingaktiver påvirkes af om det vurderes overvejende 

sandsynligt, at leasingtager ved leasingperiodens udløb vil få ejendomsretten til leasingaktivet:  

 

Figur 5: Afskrivning af et indregnet finansielt leasingaktiv 

 

Kilde: PWC, Leasing i leasingtagers årsrapport – ÅRL og IAS 17, side 27. 

 

Såfremt der ikke er overvejende sandsynlighed for, at leasingtager vil få ejendomsretten til leasingaktivet 

ved leasingperiodens udløb, så skal aktivet afskrives fuldt ud over den korteste periode af 

leasingkontraktens løbetid eller aktivets økonomiske levetid.  

Hvis leasingtager derimod vurderer, at det er overvejende sandsynligt, at ejendomsretten overdrages ved 

leasingperioden udløb, så afskrives aktivet efter de afskrivningsregler, som leasingtager anvender for 

tilsvarende aktiver (jf. virksomhedens anvendte regnskabspraksis).  

Minimumsleasingydelserne skal opdeles i afdrag og renter. Afdraget reducerer gældsforpligtelsen, mens 

renten omkostningsføres i resultatopgørelsen som en finansiel omkostning. Renteomkostningerne skal 

periodiseres over leasingperioden, således at der indregnes en konstant periodisk procentvis rente på 

restgælden i hvert regnskabsår.  

Resultatopgørelsen påvirkes således samlet set af omkostninger til afskrivninger på leasingaktivet og af 

renten af leasingforpligtelsen.  

Løbende vedligeholdelsesomkostninger, forsikringer og lignende omkostninger, der kan henledes til det 

leasede aktiv, omkostningsføres i resultatopgørelsen i takt med afholdelsen heraf.  

Nedenfor at opstillet et eksempel på indregning og måling af et finansielt leaset aktiv: 

 

Definition af amortiseret kostpris: Amortiseret kostpris er den værdi, til hvilken et finansielt 

aktiv eller en finansiel forpligtelse blev målt ved første indregning med fradrag af afdrag samt 

fradrag af afskrivninger og nedskrivninger. 
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Figur 6: Eksempel 1 - indregning og måling af et finansielt aktiv 

 

Kilde: KPMG, Dansk Regnskabspraksis 2004, side 12 (kapitel 16) samt egen tilvirkning.  

 

4.5 Oplysninger og præsentation  

Leasingtagers årsrapport skal i henhold til IAS 17, IAS 16 (materielle anlægsaktiver) og IFRS 7 

(oplysninger om finansielle instrumenter) indeholde en række oplysninger omkring de finansielle 

leasingaftaler, herunder kan bl.a. nævnes følgende:  

I leasingtagers regnskab skal leasingaktivet præsenteres sammen med de lignende aktiver i balancen, som 

leasingtager ejer (f.eks. præsenteres en leaset maskine sammen med en virksomheds ejede materielle 

anlægsaktiver). Finansielt leasede aktiver skal indgå i regnskabets anlægsnote, hvoraf de enkelte 

kategorier af aktiver og deres regnskabsmæssige nettoværdi fremgår. 

Leasingforpligtelsen præsenteres som en finansiel forpligtelse, opdelt i en kort- og langfristet 

gældsforpligtelse.   

Afskrivningerne indgår som en del af driftsresultatet. I en artsopdelt resultatopgørelse præsenteres 

leasingafskrivninger sammen med virksomhedens øvrige af- og nedskrivninger. I en funktionsopdelt 

resultatopgørelse allokeres afskrivninger efter deres organisatoriske form (produktion, salg, 

administration og distribution).  

Renteomkostninger i såvel en arts- som en funktionsopdelt resultatopgørelse præsenteres som en finansiel 

omkostning, og indgår i regnskabet efter posten ”resultat før skat og finansielle poster”. 

Forudsætninger opstillet til brug for beregning af eksemplet:

Fast uopsigelig leasingperiode i år: 7

Virksomhedens afskrivningspraksis på tilsvarende aktiver er lineær afskrivning over følgende antal år: 7

Minimumsleasingydelsen er følgende pr. år: 4.000

Leasingtager har ikke kendskab til aktivitets dagsværdi eller den interne rente i kontrakten: 

Leasingtager anvender derfor sin alternative lånerente, der fastsættes til: 9,196%

Nutidsværdien af minimumsydelserne opgøres således: 20.000

Nutidsværdien beregnes således: 

År 

Leasing‐

ydelse Afskrivning Rente 

Omkostninger 

i alt 

Forskel i 

omkostninger 

Leasing‐

aktiv

Leasing‐

forpligtigelse

0 20.000 20.000

1 4.000 2.857 1.839 4.696 ‐696 17.143 17.839

2 4.000 2.857 1.641 4.498 ‐498 14.286 15.480

3 4.000 2.857 1.424 4.281 ‐281 11.429 12.903

4 4.000 2.857 1.187 4.044 ‐44 8.571 10.090

5 4.000 2.857 928 3.785 215 5.714 7.018

6 4.000 2.857 645 3.503 497 2.857 3.663

7 4.000 2.857 337 3.194 806 0 0

28.000 20.000 8.000 28.000 0

Leasingaktivet reduceresmed afskrivningerne; 
eksempel 20.000‐2.857 = 17.143

Nutidsværdien indregnes i leasingtagers 
regnskab som et aktiv.

Leasingforpligtigelsen reduceresmed 
leasingydelsen tillagt renterne; 

eksempel 20.000‐4.000+1.839 = 17.839
Nutidsværdien af forpligtigelsen indregnes i 

leasingtagers regnskab som et passiv.

Påvirkning af 
resultatopgørelse 
ved operationel 

leasing

Påvirkning af resultatopgørelsen ved indregning af 
leasingaktivet. Som det fremgår, er der forskel i 

størrelsen af leasingomkostningerne i leasingperioden 
enkelte år. Total er omkostningerne de samme.

NPV = (((1+ rente) ̂ leasingperiode)‐1)/ (rente x ((1 + rente)^leasingperiode)) x leasingydelse  
NPV = ((1,09196^7) ‐ 1)/(0,09196 x (1,09196^7)) x 4.000 = 20.000 

Rente: rente x forpligtigelse; 
eksempel 20.000 x 9,196 % = 1.839
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Herudover skal der bl.a. gives en generel beskrivelse af væsentlige leasingarrangementer inklusiv 

grundlaget for eventuelle betingede leasingydelser og i givet fald betingelserne for at udnytte 

forlængelses- eller købsoptioner.  

 

4.6 Operationelle leasingkontrakter 

Ved operationel leasing indregnes omkostninger i resultatopgørelsen lineært over leasingperioden med 

mindre end anden systematisk metode bedre afspejler leasingtagers fordele ved aktivets anvendelse. 

Indregningsmetoden fastlægges uafhængigt af betalingsmønsteret, og der kan således opstå en 

periodisering af leasingydelsen. Leasingomkostningen indgår i en artsopdelt resultatopgørelse i posten 

”andre eksterne omkostninger”, mens leasingomkostningen i en funktionsopdelt resultatopgørelse 

præsenteres som produktions-, salgs-, administrations- eller distributionsomkostninger. 

For de fleste virksomheder vil indregningen af de indregnede omkostninger svare til de faktiske 

betalinger på leasingaftalen pr. termin. Regnskabsmæssigt vil der dog f.eks. ske periodisering, såfremt der 

i leasingkontrakten er bestemt, at ydelserne er forskellige i løbet af leasingperioden. En årsag til den 

aftalte variation i leasingydelserne kan være et ønske fra leasingtager, som følge af dennes økonomiske 

situation. Forholdet er illustreret i eksempel 2 nedenfor. 

I lighed med finansielle leasingkontrakter er der en række noteoplysninger, som skal medtages i 

årsrapporten, herunder er det bl.a. et krav, at de totale fremtidige leasingforpligtelser opdelt på forfald 

under 1 år, forfald mellem 1 og 5 år, og forfald over 5 år, skal fremgå af leasingtagers årsrapport.  

 

Figur 7: Eksempel 2 - periodisering af en operationel leasingkontrakt 

 

Kilde: PWC, Leasing i leasingtagers årsrapport – ÅRL og IAS 17, side 36 samt egen tilvirkning. 

Forudsætninger opstillet til brug for beregning af eksemplet:

Fast uopsigelig leasingperiode i år: 7

Virksomhedens afskrivningspraksis på tilsvarende aktiver er lineær afskrivning over følgende antal år: 7

Minimumsleasingydelsen er følgende pr. år (de første 3 år): 2.000

Minimumsleasingydelsen er følgende pr. år (de første 4 år): 5.500

Total minimumsleasingydelse er følgende : 28.000

Gennemsnitlige minimumsydelse i leasingperioden: 4.000
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4.7 Kritik af IAS 17  

Udfordringen ved IAS 17 er, at standarden løbende har været genstand for kritik, herunder kan følgende 

primære kritikpunkter nævnes14:  

 Reguleringselementet: Nogle regnskabsbrugere mener, at et regnskabs finansielle udsagn ikke 

klart afbilder virkningen af operationel leasing. Derfor regulerer de regnskaberne herfor i et 

forsøg på at vurdere virkningen af de aktiver og forpligtelser, der stammer fra operationelle 

leasingkontrakter.  

 

 Sammenlignelighedselementet: Klassifikationen af leasingaftaler i finansielle og operationelle 

leasingkontrakter er i høj grad baseret på en række skøn. Forskellen i den regnskabsmæssige 

behandling kan derfor resultere i, at ensartede transaktioner regnskabsmæssigt behandles 

forskelligt, hvilket mindsker sammenligneligheden.  

 Struktureringselementet: Forskellen i regnskabsmæssig behandling gør det endvidere muligt at 

strukturere en transaktion med henblik på at opnå en bestemt leasingklassifikation. Nogle 

virksomheder har måske størst interesse i at indgå aftaler, som ikke skal balanceføres. Derved 

skal aftalerne ikke internt i virksomheden behandles som investeringer, hvortil der f.eks. stilles 

visse afkastkrav. Endvidere kan tilstedeværelsen af særlige nøgletalskrav i en virksomheds 

låneaftaler spille ind i vurderingen af om leasing af et aktiv defineres som operationel eller 

finansiel leasing.  

 

4.8 Delkonklusion  

 

 

 

Ifølge IAS-forordningen skal børsnoterede virksomheder aflægge regnskab i overensstemmelse med 

IFRS.  

Reglerne i IAS 17 skal, såfremt en leasingtager indgår en aftale, som overdrager brugsretten til et aktiv, 

anvendes. Standarden finder dog ikke anvendelse på bl.a.: servicekontrakter, efterforskningskontrakter, 

kontrakter for ikke regenererende ressourcer, licensaftaler samt kontrakter vedrørende 

investeringsejendommen og biologiske aktiviteter. Der skelnes ikke mellem korte og langvarige aftaler.   

Den regnskabsmæssige behandling af leasingaftaler afhænger af om leasingaftalen klassificeres som 

operationel eller finansiel. Klassifikationen skal foretages ved kontraktens indgåelse og revurdering af 

klassifikationen skal foretages, hvis kontrakten ændres.  

                                                            
14 IASB, Snapshot: leases – Preliminary Views, side 2.  

Underspørgsmål til problemformuleringen, jf. afsnit 2.4.2:  

Hvordan skal leasing behandles i henhold til gældende regnskabsstandard (IAS 17)? 

Hvad er udfordringen ved den nuværende IAS 17? 
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I forbindelse med klassifikation af en leasingkontrakt, er der en række indikatorer, som individuelt eller 

samlet, giver en indikation af om en leasingkontrakt er af operationel eller finansiel karakter, jf. figur 3. 

Yderligere skal leasingaftalens reelle indhold tages i betragtning ved klassifikationen af leasingtypen.  

Særligt for leasing af grunde og bygninger er at de to elementer klassificeres forskelligt. Grunde 

klassificeres som operationel leasing, mens bygningen klassificeres som finansiel leasing.  

Leasing af finansiel karakter betragtes som et lånefinansieret køb, hvorfor finansielt leasede aktiver 

regnskabsmæssigt skal behandles som var det et ejet aktiv.   

Finansielle leasingaktiver skal indregnes når indregningskriteriet for et aktiv er opfyldt. Tilsvarende skal 

indregning af en finansiel leasingforpligtelse ske, når forpligtelsen opfylder indregningskriteriet for en 

forpligtelse. 

Leasingtager skal indregne finansielle leasingkontrakter som et materielt anlægsaktiv og 

betalingsforpligtelsen som en gældsforpligtelse i balancen med et beløb, som ved indgåelsen af 

leasingkontrakten, svarer til den laveste værdi af dagsværdien eller nutidsværdien af minimumsydelserne 

med tillæg af direkte omkostninger. 

Minimumsydelserne defineres som de ydelser, som leasingtager er eller kan blive forpligtet til at betale i 

leasingperioden inklusiv en garanteret restværdi. I minimumsydelsen skal indgå optioner om køb eller 

forlængelse, såfremt det på datoen for kontraktens indgåelse vurderes, at optionen med overvejende 

sandsynlighed vil blive udnyttet. Betingede leasingydelser indgår ikke i minimumsydelsen.    

Ved beregning af nutidsværdien af minimumsydelserne benyttes kontraktens interne rente som 

diskonteringsfaktor. Alternativt anvendes leasingtagers alternative lånerente. 

Leasingperioden er defineret som den uopsigelige kontraktbestemte periode, hvor leasingtager har 

forpligtet sig til at lease det pågældende aktiv. Ved fastlæggelse af leasingperioden indgår optioner om 

forlængelse eller køb, såfremt det ved kontraktens start er overvejende sandsynligt, at leasingtager vil 

udnytte denne ret. 

Gældsforpligtelsen indregnes ved første indregning til samme værdi som leasingaktivet på 

indregningstidspunktet. Dog indgår direkte omkostninger ikke i forpligtelsen.  

Den efterfølgende måling af leasingaktivet og forpligtelsen sker til amortiseret kostpris.  

Vurderes det, at ejendomsretten med overvejende sandsynlighed overdrages til leasingtager efter 

kontraktens udløb, afskrives aktivet efter leasingtagers normale regnskabspraksis. Alternativt anvendes 

den korteste periode af leasingaftalens løbetid eller aktivitets økonomiske levetid.  

Minimumsleasingydelserne består af afdrag og renter. Afdragene mindsker gældsforpligtelsen, mens 

renten omkostningsføres som en finansiel omkostning. 

Leasingaktivet præsenteres i regnskabet sammen med lignende aktiver i balancen, mens 
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leasingforpligtelsen præsenteres under finansielle forpligtelser. Afskrivningerne præsenteres i en 

artsopdelt resultatopgørelse sammen med øvrige af- og nedskrivninger, mens afskrivningerne i en 

funktionsopdelt resultatopgørelse præsenteres efter den organisatoriske form. I begge former for 

resultatopgørelser indgår afskrivningerne som en del af virksomhedens driftsresultat. Renteomkostninger 

præsenteres som finansielle omkostninger og indgår efter posten ”resultat før skat og finansielle poster”.  

Ved operationel leasing omkostningsføres leasingomkostningerne i resultatopgørelsen lineært over 

leasingperioden med mindre end anden systematisk metode bedre afspejler leasingtagers fordele ved 

aktivets anvendelse. Leasingomkostningen præsenteres i en artsopdelt resultatopgørelse som ”andre 

eksterne omkostninger”, mens leasingomkostningen i en funktionsopdelt resultatopgørelse præsenteres 

efter den organisatoriske form. 

Ved finansiel leasing vil resultatopgørelsen blive påvirket af højere leasingomkostninger i starten af 

leasingperioden, end hvis kontrakten var af operationel karakter. De samlede leasingomkostninger over 

hele leasingperioden er imidlertid ens uanset om aftalen er af operationel eller finansiel karakter.  

Der er en række noteoplysninger til såvel operationelle som finansielle leasingaftaler, som skal medtages i 

leasingtagers regnskab.  

Den regnskabsmæssige behandling efter IAS 17 bliver ofte kritiseret for, at der som følge af sondringen 

mellem operationel og finansiel leasing er behov for en indregningsregulering af operationel leasing i 

regnskaberne (reguleringselementet).  

Yderligere kritiseres standarden for, at forskellen i den regnskabsmæssige behandling for operationelle og 

finansielle kontrakter gør det muligt at strukturere en transaktion med henblik på at opnå en bestemt 

leasingklassifikation (struktureringselementet).  

Samtidig kritiseres standarden for sammenlignelighedselementet. Ensartede aktiver, der leases på næsten 

identiske vilkår, behandles forskelligt i regnskabet, fordi klassifikationen af operationel og finansiel 

leasing i høj grad er subjektiv.   
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KAPITEL 5: Diskussion af ny regnskabsstandard  

I forbindelse med IASB og FASB’s strategi om konvergens mellem IFRS og U.S. GAAP (2006 

Memorandum of Understanding) har IASB og FASB udsendt et forslag til en ny regnskabsstandard.   

Forslaget til en ny regnskabsstandard kommer som en reaktion på lang tids kritik af den nuværende 

regnskabsmæssige behandling af leasingkontrakter, som tillader at betalingsforpligtelser holdes uden for 

balancen, når visse kriterier er opfyldt (off-balance sheet financing).  

Nærværende kapitel indeholder en beskrivelse af hvordan leasing regnskabsmæssigt skal behandles ved 

implementering af den foreslåede regnskabsstandardstandard. Indledningsvis vil kapitlet indeholde en 

kort gennemgang af IASB og FASB’s arbejdsproces, og afslutningsvist vil kapitlet indeholde en 

skematisk sammenligning af reglerne i henhold til IAS 17 og den nye foreslåede regnskabsstandard.    

Gennemgangen tager primært udgangspunkt i det af IASB og FASB udsendte diskussionsoplæg (DP) og 

det udsendte høringsudkast (ED), og det er derfor fundet naturligt at opbygge kapitlet efter samme 

struktur. De udsendte udkast vil i den efterfølgende del af opgaven blive betragtet som samme objekt 

kaldet ”oplægget” med mindre det specifikt er defineret, at der er tale om diskussionsoplægget (DP) eller 

høringsudkastet (ED).   

Efter det seneste udsendte høringsudkast (ED) i december 2010 har IASB og FASB holdt en lang række 

møder.  På baggrund heraf er der efterfølgende truffet en række foreløbige beslutninger om væsentlige 

ændringer af de oprindeligt udsendte forslag. Disse revurderede forslag vil indgå i diskussionen af den 

nye regnskabsstandard.  

 

5.1 IASB og FASB’s arbejdsproces   

I marts 2009 offentliggjorde IASB og FASB det første diskussionsoplæg (DP) vedrørende en ny standard 

for indregning af leasing. En standard, som skal afløse den nuværende IAS 17. Diskussionsoplægget (DP) 

var åbent for kommentarer indtil 17. juli 2009.    

På baggrund af kommentarerne til diskussionsoplægget (DP) blev der i august 2010 udsendt et 

høringsudkast (ED) til den ny regnskabsstandard 15. Kommenteringsfristen for høringsudkastet (ED) var 

den 15. december 2010. 

IASB har i forbindelse med de udsendte oplæg foretaget en spørgeskemaundersøgelse. Udvalgte 

kommentarer vil blive inddraget i kapitel 7. 

Gennem længere tid var det forventningen, at den endelige regnskabsstandard ville foreligge medio 2011, 

men på grund af de mange kommentarer, som IASB og FASB har modtaget som reaktion på den 

foreslåede regnskabsstandard, er projektet taget op til genovervejelse.   

                                                            
15 www.ifrs.org 
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På IASB og FASB’s arbejdsmøde i juli 2011 blev det som konsekvens heraf besluttet, at oplægget til 

regnskabsstandarden skal sendes i fornyet høring. En fornyet høring giver mulighed for, at vurdere de 

mange ændringer, som er blevet besluttet siden det oprindelige diskussionsoplæg (DP) blev sendt i 

høring, og høringen gennemføres derfor med henblik på at undgå utilsigtede konsekvenser af den nye 

standard.  

Udkastet til ny regnskabsstandard om indregning af leasing forventes udsendt i fornyet høring i løbet af 4. 

kvartal 2011 og i henhold til IASB arbejdsplan af 26. juli 2011 forventes den endelige regnskabsstandard 

tidligst klar i 201216. Udskydelsen fører til en forventning om, at den tidligere plan om ikrafttrædelse pr. 

1. januar 2013 ikke længere kan nås. Dette forhold bekræftes af IASB og FASB, som ikke længere 

anfører en dato for ikrafttrædelse, jf. figur 8. 

 

Figur 8: Tidslinje for IASB og FASB's leasingprojekt 

 

Kilde: Egen tilvirkning med inspiration fra www.ifrs.org 

 

5.2 Begrebsrammen  

Det fremgår af oplægget til den nye regnskabsstandard, at den nye standard omfatter alle 

leasingkontrakter med undtagelse af de nedenfor anførte kontrakter17:  

 Leasing af immaterielle aktiver (jf. IAS 38)  

 Leasingkontrakter vedrørende efterforskning eller anvendelse af mineraler, olie, naturgas og 

lignende ikke-regenererende ressourcer (jf. IFRS 6)  

 Leasing af biologiske aktiver (jf. IAS 41)  

 Leasingkontrakter, der jf. IAS 37 er tabsgivende i perioden mellem datoen for kontraktindgåelse 

og den dato, hvor aktiverne stilles til rådighed 

 Leasingkontrakter, der reelt er køb af et underliggende aktiv, herunder kontrakter med en 

købsoption (efter at købsoptionen er udnyttet)  

 Leasing af investeringsejendomme, der måles til dagsværdi (jf. IAS 40) 

                                                            
16 www.deloitte.dk og www.ifrs.org 
17 Deloitte, IFRS in Focus, IASB Issues Exposure Draft on Lease Accounting, side 2-3. 
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 Servicekontrakter er ikke en leasingaftale og skal således ikke indregnes (jf. IFRIC 4). Eventuelle 

servicekomponenter, der indgår i en leasingaftale skal adskilles fra selve leasingaktivet og 

behandles særskilt.   

Begrebsrammen for leasing er således stort set identisk med den nuværende IAS 17 jf. afsnit 4.2. 

 

5.2.1 Kortfristede leasingaftaler  

Oplægget til den nye standard indeholder en lempelse for leasingaftaler som på tidspunktet for deres 

indgåelse har en leasingperiode på maksimalt 12 måneder inkl. en eventuel mulig forlængelsesperiode.  

Ifølge det første udsendte oplæg (DP) skal leasingtager ved anvendelse af lempelsen, indregne brugsretten 

som et aktiv og en tilsvarende leasingforpligtelse efter en forsimplet model, hvor der ikke foretages 

tilbagediskontering af leasingydelserne og hvor den effektive rente-metode ikke anvendes ved 

amortisering af leasingforpligtelsen. Der vil således, i henhold til det første udsendte oplæg (DP), ikke 

indgå et renteelement i den efterfølgende behandling af sådanne leasingaftaler. 

Efter det første udsendte oplæg til den nye regnskabsstandard er der udtrykt stor bekymring omkring den 

store administrative byrde, som en indregning af kortfristede leasingaftaler i balancen, vil medføre.  

Derfor har IASB og FASB genovervejet denne lempelse og har i deres andet høringsudkast (ED) 

efterfølgende foreslået, at kortvarige leasingaftaler kan behandles som de nuværende operationelle 

leasingaftaler, hvor leasingomkostningerne vil blive ført over resultatopgørelsen i takt med 

leasingperioden (lineært).  

Der skal imidlertid altid ske indregning af brugsretten af et aktiv og den tilhørende forpligtelse, hvis den 

kortvarige leasingaftale vurderes som værende væsentlig18. Begrebet væsentlighed er nærmere defineret i 

bilag 1.  

 

5.2.2 Servicekontrakter  

En af de væsentlige overvejelser, som IASB og FASB fortsat drøfter, er at definitionen for leasingaktiver 

er for bred, og at det derfor kan være svært at skelne mellem egentlige leasingaftaler og serviceaftaler19.  

Ulempen ved at servicekontrakter, vedligeholdelsesaftaler eller andre aftaler, som ligner en 

leasingkontrakt, ikke skal behandles i lighed med reglerne for leasing, er at leasingaftaler i højere grad 

kan blive struktureret eller ”pakket ind” som levering af en serviceydelse. Dermed vil en given 

virksomhed ikke skulle indregne brugsretten til aktivet, og kan således vente med at indregne de løbende 

ydelser til forfaldstidspunktet, jf. kritikken om struktureringselementet i afsnit 4.7.  

                                                            
18 INSPI, Nr. 7/8, Internationale tendenser indenfor regnskab, artikel om ”leasing”, side 77.  
19 Deloitte, Heads Up, side 2. 
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5.3 “Right-of-use” model (brugsretmodel) 

Den af IASB og FASB foreslåede regnskabsstandard bygger på en ”Right-of-use” model, også kaldet 

brugsretmodellen. Modellen tilstræber at alle leasingkontrakter behandles som anskaffelse af ”retten til at 

bruge et aktiv” i leasingperioden.  Således skal leasingtager indregne et aktiv, der udgør brugsretten til det 

leasede aktiv i leasingperioden og herved anerkendes et aktiv, der afspejler retten og et hertil forbundet 

ansvar for betaling af den tilknyttede leasingforpligtelse.  

Den foreslåede model afskiller sig fra den nuværende model i IAS 17, hvor der i form af skildringen 

mellem finansiel og operationel leasing i højere grad fokuseres på den forpligtelse, der er tilknyttet den 

pågældende leasingaftale og ikke på selve retten til at bruge et leaset aktiv. Med den foreslåede 

brugsretmodel gøres der således op med begrebet ”klassifikation af leasingaftaler”.  

Af oplægget til den nye regnskabsstandard fremgår det, at der opstår følgende rettigheder og forpligtelser 

i forbindelse med indgåelse af en leasingkontrakt20:  

 Brugsretten til det leasede aktiv i leasingperioden  

 Forpligtelsen til at betale leasingydelser   

 Forpligtelsen til at returnere det leasede aktiv efter udløbet af leasingperioden 

At IASB og FASB foreslår en regnskabsstandard, der bygger på en brugsretmodel, skal ses i lyset af, at 

de ved gennemgangen af de ovenfor anførte rettigheder og forpligtelser, har erfaret at forpligtelsen 

vedrørende returnering af et leaset aktiv ikke opfylder definitionen på forpligtelser.  

Denne problemstilling fremgår af bilag 2, hvor det skematisk er vist om de ovenfor anførte 

rettigheder og forpligtelser opfylder aktiv- og forpligtelsesdefinitionen jf. IASB’s begrebsramme pkt. 49:  

 

 

 

 

Som følge af at definitionen på forpligtelsen ikke er opfyldt har IASB og FASB søgt, at udarbejde en 

regnskabsstandard, der i højere grad anerkender de aktiver og forpligtelser der opstår ved indgåelse af en 

leasingkontrakt.   

Det har løbende været drøftet om denne brugsretmodel, hvor man ikke adskiller finansielle og ikke 

finansielle leasingkontrakter, er hensigtsmæssig. Således har det bl.a. været diskuteret om den nye 

standard skulle bygge på 2 regnskabsmæssige metoder, hvor finansielle kontrakter skulle behandles som 

foreslået i den nye regnskabsstandard, og hvor ikke finansielle kontrakter skulle behandles som de 

nuværende bestemmelser om operationel leasing (jf. IAS 17). Disse drøftelser er dog skrinlagt, og det er 

                                                            
20 IASB/FASB, Leases, Preliminary Views, DP/2009/1, side 25. 

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

fremtidige økonomiske fordele forventes at tilgå virksomheden”. 

”En forpligtelse er en aktuel forpligtelse, der hidrører fra tidligere begivenheder, hvis indfrielse 

forventes at medføre et træk på virksomhedens økonomiske ressourcer”. 
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mellem IASB og FASB besluttet, at der kun er én klassifikation – nemlig ”brugsret-klassifikationen”21. 

 

5.4 Indregning og måling 

I forslaget til den nye regnskabsstandard skelnes, der mellem komplekse og simple leasingkontrakter:  

Komplekse leasingaftaler indeholder særlige bestemmelser, herunder kan bl.a. nævnes følgende:  

Optioner i leasingkontrakten: 

 Muligheden for kontraktforlængelse. 

 Mulighed for førtidig indfrielse af kontrakten. 

 Mulighed for køb af det leasede aktiv ved leasingperiodens udløb. 

Forpligtelser i leasingkontrakten: 

 Forpligtelser til at betale betingede leasingydelser.  

 Forpligtelser til at betale garanti på restværdi.  

Af oplægget til den nye regnskabsstandard fremgår det, at alle ovenstående forhold skal tages i 

betragtning når et leasingaktiv og – forpligtelse skal indregnes i årsrapporten. Således skal brugsretten af 

et aktiv indregnes inklusiv alle optioner, og tilsvarende skal forpligtelsen indregnes inklusiv alle 

betalingsforpligtelser.  

Simple leasingkontrakter indeholder ingen af de ovenfor nævnte bestemmelser.  

I afsnit 5.4 gennemgås indregningen og måling af simple leasingkontrakter. Den foreslåede 

regnskabsmæssige behandling af komplekse leasingkontrakter vil blive behandlet i særskilt, jf. afsnit 5.5 

og 5.6.  

 

5.4.1 Første indregning og måling af simple leasingkontrakter  

Første indregning af brugsretten til et leasingaktiv skal ske til kostpris, svarende til nutidsværdien af 

leasingydelserne tilbagediskonteret med leasingkontraktens interne rente, hvis denne kendes. Alternativt 

anvendes leasingtagers alternative lånerente22. Denne indregning svarer tilnærmelsesvist til dagsværdien 

ved begyndelsen af leasingaftalen.  

Gældsforpligtelsen indregnes til samme værdi som aktivet på indregningstidspunktet, dog med undtagelse 

af eventuelle direkte henførbare omkostninger, som tillægges værdien af brugsretten til aktivet.  

                                                            
21 IFRS, IASB Staff Paper, Effect of board redeliberations on Exposure Draft “Leases”, side 4.  
22 INSPI, Nr. 7/8, Internationale tendenser indenfor regnskab, artikel om ”leasing”, side 77.  
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5.4.2 Efterfølgende indregning og måling af simple leasingkontrakter  

Den efterfølgende måling af brugsretten til det leasede aktiv skal ifølge IASB og FASB foretages efter 

kostprismodellen. Dette betyder, at indregning sker til kostpris med fradrag af akkumulerede 

afskrivninger og akkumulerede tab ved værdiforringelse. Hvis der er indikation på værdiforringelse 

anvendes reglerne i IAS 36. Afskrivningerne skal ske på et systematisk grundlag over leasingperioden 

eller brugstiden, hvis denne er kortere. 

Den efterfølgende måling af forpligtelsen til at betale leasingydelser skal ske til amortiseret kostpris over 

den forventede leasingperiode, svarende til nutidsværdien af leasingydelserne tilbagediskonteret med den 

interne rente, hvis denne er kendt eller leasingtagers alternative lånerente. 

For operationelle leasingkontrakter, der jf. IAS 17, tidligere har været indregnet som en driftsrelateret 

udgift i resultatopgørelsen, vil de foreslåede regler, betyde en ændring i omkostningsmønsteret. Årsagen 

er, at den tidligere indregnede leasingomkostning i stedet skal klassificeres som afskrivninger og renter. 

Konsekvensen heraf er, at virksomhedens EBITDA (resultat før renter, skat, afskrivning og 

nedskrivninger) vil stige.  

En af bekymringerne, som IASB og FASB fortsat drøfter, er netop forholdet omkring hvordan 

leasingydelsen skal afspejle sig i leasingtagers resultatopgørelse. Bekymringen går primært på, at den 

totale leasingomkostning for leasingkontrakter, der tidligere blev klassificeret som operationelle, vil være 

højere i begyndelsen af leasingperioden. Årsagen hertil er, at de samlede leasingomkostninger, der består 

af afskrivninger og renter, stiger i starten af leasingperioden, når brugsretten til aktivet og forpligtelsen til 

at betale leasingydelser indregnes efter en nutidsværdi. Leasingomkostningerne vil dog falde hen over 

leasingperioden, således at totalomkostningen ved slutningen af leasingperioden er den samme som ved 

den nuværende indregning som operationel leasing. Dette forhold er illustreret i eksempel 1, jf. figur 623. 

 

5.5 Særlige forhold vedrørende optioner i leasingkontrakter  

Det fremgik af afsnit 5.4, at bestemmelserne i leasingkontrakterne som regel giver leasingtager en vis 

valgmulighed vedrørende fastsættelse af leasingperioden.  

Nærværende afsnit beskriver hvordan optioner i komplekse leasingkontrakter skal behandles i henhold til 

den foreslåede regnskabsstandard.   

 

5.5.1 Leasingaftaler med valgmulighed om perioden  

Optioner på ændring af leasingperioden kan enten være en option på kontraktforlængelse, eller en option 

på at kontrakten kan opsiges før udløb.  

                                                            
23 Deloitte, Heads Up, side 2.  
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5.5.1.1 Første indregning og måling af leasingaftaler med valgmulighed om perioden 

Leasingperioden skal ifølge oplægget til den nye regnskabsstandard fastsættes til den mest sandsynlige 

leasingperiode, hvilket ifølge oplægget vil sige inklusiv optioner på forlængelse eller førtidsindfrielse, 

forudsat at det er mere sandsynligt end ikke, at sådanne optioner udnyttes.  

Vurderingen af den mest sandsynlige leasingperiode skal ske ud fra en simpel vurdering af det mest 

sandsynlige udfald af de mulige leasingperioder. Er der i kontrakten flere optioner skal udfaldet vurderes 

ud fra en samlet vurdering af alle optionerne.  

Bestemmelse af den mest sandsynlige leasingperiode er eksemplificeret nedenfor:  

 

Figur 9: Eksempel 3 - fastlæggelse af den mest sandsynlige leasingperiode 

 

 

 

 

Kilde: Deloitte, IFRS in Focus, side 11 samt egen tilvirkning. 

Ved vurderingen af hvad der forventes at være den mest sandsynlige leasingperiode skal følgende 

faktorer tages i betragtning ved fastsættelsen af perioden; leasingtagers intentioner, kontraktbaserede 

faktorer, ikke kontraktbaserede faktorer og forretningsmæssige faktorer. Yderligere beskrivelse af disse 

faktorer fremgår af bilag 3.  

I oplægget til den nye standard er det bestemt, at leasingperioden ved hvert regnskabsår skal revurderes, 

hvis der er nye forhold og omstændigheder, der indikerer at der er sket væsentlige ændringer i grundlaget 

for sandsynlighedsberegningen.  

Effekten af en revurdering justeres på den regnskabsmæssige værdi af forpligtelsen og tilsvarende 

justering foretages på aktivets værdi. Denne ændring vil medføre en regulering i værdien af brugsretten til 

det leasede aktiv. 

Ifølge IAS 17 skal en forlængelse af en leasingperiode indgå i den samlede leasingperiode, såfremt det 

vurderes overvejende sandsynligt at forlængelsen af kontrakten vil blive udnyttet. Den nuværende praksis 

har generelt fortolket ”overvejende sandsynligt” som en høj tærskel og det er derfor sandsynligt at 

leasingperioden i henhold til oplægget til den nye regnskabsstandard vil være længere, eller i det mindste 

Leasingperiode

Sandsynlighed

Aftalt periode

5 år 

30 % 

Option 1

10 år

50 % 

Option 2

15 år

20 %

Et selskab indgår en uopsigelig leasingkontrakt på 5 år. Leasingkontrakten indeholder 2 optioner til 

at forny kontrakten i 5 år. Baseret på de ovenfor anførte faktorer tildeles de nedenfor anførte 

sandsynligheder for at kontrakten indgås. Som det fremgår af eksemplet er der størst sandsynlighed 

for at kontrakten i henhold til option 1 indgås, og leasingperioden udgør derfor 10 år. 
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lige så lang som den regnskabsmæssige leasingperiode, der fastsættes i henhold til IAS 17.  

 

Forslag fra IASB og FASB foreslået efter udsendelsen af høringsudkastet (ED):   

Forholdet omkring fornyelsesoptionerne er stadig et forhold, som drøftes hos IASB og FASB. Der er stor 

uenighed om, hvorvidt lejekontrakter indeholdende optioner på forlængelse skal indregnes, idet en 

forlængelsesoption ikke af alle anses som værende en reel forpligtelse før optionen reelt er udnyttet.  

Herudover er der en række praktiske udfordringer med at estimere leasingperioden, når leasingtager har 

mulighed for mere end én forlængelsesoption. Derfor er der hos IASB og FASB taget en foreløbig 

beslutning om, at optioner på forlængelse og førtidsindfrielse kun skal indgå som en del af 

leasingperioden, såfremt der er et væsentligt økonomisk incitament til at udnytte dem. Et væsentlig 

økonomisk incitament kan f.eks. være hvis, der kan ske forlængelse af kontrakten til en betydelig lavere 

leasingydelse24.   

   

5.5.1.2 Efterfølgende indregning og måling af leasingaftaler med valgmulighed om perioden 

Der kan hurtigt opstå nye forhold og omstændigheder i en virksomhed, som kan betyde at fastsættelsen af 

en leasingperiode ændres. Derfor foreslår IASB og FASB, at leasingperioden skal revurderes årligt, 

således at regnskabet giver et bedre retvisende billede af det indregnede leasingaktiv og den tilhørende 

leasingforpligtelse. 

Revurdering, der har fremtidig effekt, justeres på den regnskabsmæssige værdi af forpligtelsen og der 

foretages tilsvarende en justering af den regnskabsmæssige værdi af brugsretten til det leasede aktiv. En 

justering, der vedrører en aktuel eller tidligere perioder, skal indregnes i resultatopgørelsen.  

Normal vis bliver en ændring i en forpligtelse indregnet som en gevinst eller et tab i virksomhedens 

resultatopgørelse. Men med den nye brugsretmodel, som netop vægter på ”retten til at bruge aktivet”, skal 

en sådan ændring af leasingperioden, hvad enten der er tale om en forlængelse eller forkortelse af 

leasingperioden, regnskabsmæssigt justeres i det regnskabsår, hvor leasingperiodens sandsynlige udfald 

ændres.  

Med udgangspunkt i det allerede angivne eksempel 1, jf. figur 6,  kan en justering af regnskabsmæssigt 

illustreres således:  

 

 

 

 

                                                            
24 INSPI, Nr. 7/8, Internationale tendenser indenfor regnskab, artikel om ”leasing”, side 77.  



Regnskabsmæssig behandling af leasing i Leasingtagers årsrapport 
- med fokus på indvirkningen af den foreslåede afskaffelse af sondringen mellem operationel og finansiel leasing 

_____________________________________________________________________________________ 

41 
 

Figur 10: Eksempel 4 - den regnskabsmæssige effekt ved en revurdering af leasingperioden 

 

Kilde: Egen tilvirkning. 

 

Ovenfor er alene vist det endelige resultat af en revurdering af leasingperioden. Hele eksemplet inkl. 

beregninger fremgår af bilag 4. 

 

5.5.2 Købsoptioner  

Købsoptioner indregnes i lighed med øvrige leasingoptioner, hvor der er valgmulighed om perioden. 

Årsagen til den identiske indregningsmetode er, at en købsoption ikke anses for værende anderledes end 

en option om forlængelse eller forkortelse.  

Således sker indregning på baggrund af det mest sandsynlige udfald af om købsoptionen udnyttes eller 

ikke udnyttes, jf. ovenfor. Er det sandsynligt at købsoptionen udnyttes skal forpligtigelsen inkludere 

prisen på at udnytte optionen.  

I lighed med optioner om forlængelse eller forkortelse skal der årligt ske revurdering af om det er 

sandsynligt, at købsoptionen udnyttes eller ej. En eventuel ændring i forpligtigelsen vil tilsvarende 

påvirke den regnskabsmæssige værdi af brugsretten til det leasede aktiv.  

 

Forslag fra IASB og FASB foreslået efter udsendelsen af høringsudkastet (ED):   

I henhold til afsnit 5.5.1.1 har IASB og FASB efterfølgende foreslået, at købsoptioner kun skal indregnes, 

såfremt der er et væsentligt økonomisk incitament til at udnytte dem. 

 

5.6 Betingede leasingydelser, herunder garanti på restværdi   

Betingede leasingkontrakter er kontrakter, hvori det er bestemt at leasingydelserne kan variere som følge 

af ændringer i forhold, der opstår efter indgåelsen af kontrakten. Ydelsen er ikke fast, men variabel.  

Debet  Kredit  Debet  Kredit 

Primo år 4 11.429 Primo år 4 12.903

Regulering jf. revurdering  7.097 Regulering jf. revurdering  7.097

18.525 20.000

Afskrivning  2.646 Ydelse 4.000

‐ heraf renter  1.839

Ultimo år 4  15.879 Ultimo år 4  17.839

Retten til at bruge aktivet

Forpligtigelsen til at 

betale leasingydelser 
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Ved betingede leasingaftaler skal leasingydelsen indregnes som en del af leasingforpligtelsen baseret på 

de forventede betalinger, som betingelsen medfører. 

Oplægget til den nye standard definerer følgende typer af betingende leasingydelser; betingede 

leasingydelser og restværdigarantier.  

Nedenstående afsnit omhandler oplæggets bestemmelser for de disse to former for betingede 

leasingydelser. 

 

5.6.1 Betingede leasingydelser 

Leasingkontrakter, hvori leasingydelsen efter kontraktens indgåelse kan variere som følge af ændrede 

faktorer, er betingede leasingydelser.  

I henhold til oplægget til den nye regnskabsstandard er der 3 hovedfaktorer, som kan påvirke den 

betingede ydelse25: 

1. Leasingkontrakter, hvor ydelsen baseres på ændringer i enten pris eller indeks. Denne type 

ydelser tilpasses således efter ændringerne i f.eks. forbrugerprisindekset eller markedsrenten. 

 

2. Betingede leasingydelser, som ændres på baggrund af leasingtagers præstation. Præstationen skal 

være afledt af det leasede aktiv. Som eksempel på denne type kan nævnes leje af butikslokaler, 

hvor lejen oftest er baseret på virksomhedens præstation til at generere omsætning.  

 

3. Leasingkontrakter, hvor ydelsen beror på brugen af det leasede aktiv. Som eksempel herpå kan 

nævnes, at der i de fleste kontrakter vedrørende leasing af bil, indgår en bestemmelse om at 

leasingtageren skal betale en større leasingydelse, såfremt bilen kører længere end fastsat i 

kontrakten.   

 

5.6.1.1 Anerkendelse af betingede leasingydelser  

IASB og FASB har besluttet, at den regulerbare del af leasingydelserne skal afspejle sig i målingen af 

brugsretten til aktivet og i målingen af den tilhørende leasingforpligtelse.  

Ved at foretage indregning af de betingede leasingydelser vurderer IASB og FASB, at der er konsistens i 

den foreslåede regnskabsstandard, hvor det netop foreslås, at leasingaftaler med optioner i 

leasingperioden skal indregnes.  

Yderligere er der konsistens til den foreslåede brugsretmodel, som netop tilstræber at alle 

leasingkontrakter behandles som anskaffelse af ”retten til at bruge et aktiv” i leasingperioden. Hvis en 

                                                            
25 IASB/FASB, Leases – Preliminary Views (DP/2009/1), side 70. 
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betinget leasingydelse ikke indregnes i forpligtelsen, er det IASB og FASB’s vurdering, at brugsretten til 

den leasede aktiv er undervurderet, og regnskabet vil dermed ikke være retvisende.   

 

5.6.1.2 Første indregning og måling af betingede leasingydelser 

IASB og FASB har i oplægget til den nye regnskabsstandard foreslået, at leasingydelserne skal estimeres 

ud fra en sandsynlighedsvægtet værdi. Den sandsynlighedsvægtede værdi kan illustreres ud fra følgende 

eksempel: 

 

Figur 11: Eksempel 5 - den sandsynlighedsvægtede værdi af betingede leasingydelser 

 

 

 

 

Kilde: IASB/FASB, Leases – Preliminary View, side 73 og Deloitte, IFRS in Focus, side 11 samt egen tilvirkning. 

 

Forslag fra IASB og FASB foreslået efter udsendelsen af høringsudkastet (ED):   

Betingede leasingydelser er fortsat et forhold, som drøftes hos IASB og FASB, idet der fra flere 

regnskabsbrugere har udtryk divergerende opfattelse af pålideligheden af de indregnede ydelser.   

Derfor har IASB og FASB efterfølgende drøftet muligheden for om den regnskabsmæssige behandling af 

betingede leasingydelser, skal ske på baggrund af hvilken en af de 3 hovedfaktorer (indeks, præstation, 

brug), der er bestemmende for den betingede leasingydelse. 

Den regulerbare del af betingede leasingydelser, der reguleres via leasingtagerens præstation og brug af 

det leasede aktiv, foreslås ikke indregnet, da det vurderes at disse ydelser ikke kan måles pålideligt. 

Beløb er angivet i kr. 
Alternativ 1 Alternativ 2 Alternativ 3 Alternativ 4 Alternativ 5 Total 

Omsætning, budgetteret 1-5 år 5.000.000 5.250.000 5.617.500 5.898.375 6.134.310
Sandsynlighed for at budget overholdes 20% 15% 25% 10% 30% 100%

Totale faste leasingydelser 1-5 år 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000
Omsætningsbaseret ydelse 5% 250.000 262.500 280.875 294.919 306.716
Total leasingydelse inkl. betinget ydelse 500.000 512.500 530.875 544.919 556.716

Den sandsynlighedsvægtede værdi af forpligtigelsen (der ses bort fra diskonteringsfaktoren):

Sandsynlighedsvægtet værdi* 100.000 76.875 132.719 54.492 167.015 531.100

*(500.000 x 20 %) + (512.500 x 15 %) + (530.875 x 25 %) + (544.919 x 10 %) + (556.716 x 30 %) = 531.100

Forudsætninger: En leasingtager indgår en 5 årig lejekontrakt af en detailbutik. Lejemålet kan ikke opsiges af 

leasingtager ,og kontrakten indeholder ingen bestemmelser om mulighed for forlængelse. Udover den årlige fast 

leasingydelse på 250 t.kr. skal leasingtager betale 5 % i omsætningsbaseret tillægsleje. Den samlede 

sandsynlighedsvægtede værdi udgør 531 t.kr. 



Regnskabsmæssig behandling af leasing i Leasingtagers årsrapport 
- med fokus på indvirkningen af den foreslåede afskaffelse af sondringen mellem operationel og finansiel leasing 

_____________________________________________________________________________________ 

44 
 

Regulerbare betingede leasingydelser, som reguleres på baggrund af f.eks. inflation og indeks, vurderes 

mere uundgåelige og dermed mere pålidelige, og disse foreslås derfor indregnet som en del af de 

betingede leasingydelser.  

IASB og FASB har på baggrund af ovenstående besluttet, at  betingede leasingydelser kun medtages ved 

indregningen af  brugsretten til aktivet og ved indregningen af  leasingforpligtelsen, hvis de reelt er udtryk 

for minimumsleasingydelser.  De betingede leasingydelser skal altså struktureres på en sådan måde, at 

ydelserne i deres substans reelt er faste leasingydelser26. 

 

5.6.1.3 Efterfølgende måling af betingede leasingydelser  

IASB og FASB har oprindelig foreslået, at der skal foretages årlig revurdering af værdien af de betingede 

leasingydelser, således at den efterfølgende måling indeholder eventuelle reguleringer til værdien af de 

betingende leasingydelser. 

Ved at foretage en revurdering af de betingede leasingydelser, vil det afspejles i leasingydelsen, når en 

virksomhed påvirkes af nye forhold og omstændigheder. Det er IASB og FASB’s overbevisning, at en 

sådan revurdering vil give regnskabet et bedre retvisende billede.   

Hvis effekten er af fremtidsmæssig karakter skal effekten af revurderingen justeres på den 

regnskabsmæssige værdi af forpligtelsen, og en tilsvarende justering foretages på aktivets værdi. En 

justering, der vedrører den aktuelle eller tidligere perioder, skal derimod indregnes i resultatopgørelsen.  

Den regnskabsmæssige effekt af justeringen er identisk med effekten af en regulering af leasingperioden. 

Der henvises til eksempel 4, jf. figur 10.  

   

5.6.2 Garanti på restværdi  

Garanti på restværdi vurderes som en slags betinget leasingydelse, idet en leasingtager ved en sådan 

kontraktbestemmelse kompenserer leasinggiver, hvis værdien af det leasede aktiv ved udløbet af 

leasingperioden er under en aftalt restværdi. Denne type garanti bruges som et led i beskyttelse af 

leasinggivers afkast af det leasede aktiv.  

 

5.6.2.1 Anerkendelse af garanti på restværdi 

IASB og FASB betragter en garanti på restværdi på samme måde som betingede leasingydelser.  

På samme vis som betingede leasingydelser, er garanti på restværdi ligeledes afhængig af fremtidige 

begivenheder. Forpligtelsen i en given leasingkontrakt anses dog som værende uundgåelig, hvis værdien 

                                                            
26 INSPI, Nr. 7/8, Internationale tendenser indenfor regnskab, artikel om ”leasing”, side 77.  
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af det leasede aktiv ved kontraktens udløb, er den i kontrakten aftalte restværdi. Værdien af leasingtagers 

forpligtelse til at betale denne restværdigaranti skal derfor afspejles i leasingtagers samlede 

leasingforpligtelse til at betale leasingydelser.  

 

5.6.2.2 Første indregning og måling af garanti på restværdi  

Det er besluttet, at indregningen og målingen af en garanti på restværdi skal følge den regnskabsmæssige 

behandling af betingede leasingydelser. Således blev det oprindeligt foreslået, at restværdigarantien skulle 

indregnes i betalingsforpligtelsen med et sandsynlighedsvægtet skøn af det skyldige beløb for 

restværdigarantien.  

 

Forslag fra IASB og FASB foreslået efter udsendelsen af høringsudkastet (ED):   

I henhold til IASB og FASB’s revurderinger er det imidlertdig besluttet, at garanti på restværdi kun skal 

medtages ved indregningen af  brugsretten til aktivet og ved indregningen af  leasingforpligtelsen, hvis 

restværdigarantien reelt er udtryk for minimumsleasingydelser27. 

 

5.6.2.3 Efterfølgende måling af garanti på restværdi  

I lighed med den regnskabsmæssige behandling af betingede leasingydelser, så skal der foretages årlig 

revurdering af værdien af en garanti på restværdi, således at den efterfølgende måling indeholder 

eventuelle reguleringer til værdien af restværdigarantien. Effekten af revurderingen af restværdigarantien 

justeres på den regnskabsmæssige værdi af forpligtelsen, og en tilsvarende justering foretages på aktivet.  

 

5.7 Oplysninger og præsentation  

I henhold til udkastet til den foreslåede regnskabsstandard vil præsentationen af aktiver, forpligtelser og 

omkostninger, blive baseret på de eksisterende præsentationskrav.  

 

5.7.1 Præsentation af forpligtelsen til at betale leasingydelser  

Forpligtigelsen til at betale leasingydelser er en finansiel forpligtigelse, og den skal derfor præsenteres 

som en finansiel forpligtelse i regnskabet. IASB og FASB har i det første oplæg (DP) til en ny standard 

ikke lagt op til, at denne forpligtelse skal vises særskilt.  

I forbindelse med IASB og FASB’s løbende revurdering af projektet er det dog i det efterfølgende 

                                                            
27 INSPI, Nr. 7/8, Internationale tendenser indenfor regnskab, artikel om ”leasing”, side 77.  
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udsendte høringsudkast (ED) foreslået, at præsentationen af forpligtelsen til at betale leasingydelser skal 

vises særskilt under forpligtelserne28.  

 

5.7.2 Præsentation af brugsretten til et aktiv  

I henhold til det første udsendte diskussionsoplæg (DP) skal leasingaktiver præsenteres sammen med de 

ejede aktiver på basis af deres art (f.eks. materielle anlægsaktiver).  

IASB og FASB har i forbindelse med deres revurderinger af projektet bemærket, at der er væsentlig 

forskel på, om der er tale om at eje et aktiv eller at have brugsretten til et aktiv. Derfor vurderer de, at det 

er vigtigt, at der kan skeles mellem de ejede og de leasede aktiver. I IASB og FASB’s høringsudkast (ED) 

har de derfor efterfølgende foreslået, at brugsretten til et leaset aktiv skal præsenteres særskilt fra de ejede 

aktiver af samme art (f.eks. under materielle anlægsaktiver)29. 

 

5.7.3 Præsentation i resultatopgørelsen 

Det er af IASB og FASB besluttet, at præsentationen af hhv. aktiverne og forpligtelserne styrer 

præsentationen i resultatopgørelsen. 

Ifølge første oplæg til den nye standard (DP) skulle den løbende værdiforringelse af de leasede aktiver 

derfor vises i en arts- eller funktionsopdelt resultatopgørelse sammen med virksomhedens øvrige 

afskrivninger. Renteelementet på leasingforpligtelsen skulle vises sammen med de virksomhedens øvrige 

finansielle omkostninger.   

Men som følge af IASB og FASB’s revurdering af projektet skal præsentationen af afskrivninger og 

renter ske separat enten i resultatopgørelsen eller i en note.  

 

5.7.4 Øvrige oplysningskrav 

I udkastet til den nye regnskabsstandard fremgår det, at noteoplysningskravene bliver betydeligt mere 

omfattende i forhold til de nuværende regler. Det fremgår, at en virksomhed i deres regnskab fremadrettet 

skal afgive kvantitative og kvalitative finansielle oplysninger, herunder bl.a.: 

 Identificere og forklare de beløb, der som følge af en indgået leasingkontrakt, indregnes i 

regnskabet, og   

 beskrive hvordan ændrede forhold kan påvirke beløb indregnet på grundlag af leasingkontrakten. 

Sandsynligheden for at der opstår ændringer i forhold, der påvirker de indregnede 

leasingkontrakter, skal også beskrives.    

                                                            
28 IFRS, IASB Staff Paper, Effect of board redeliberations on Exposure Draft “Leases”, side 9.  
29 INSPI, Nr. 7/8, Internationale tendenser indenfor regnskab, artikel om ”leasing”, side 77. 
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5.8 Sammenligning af IAS 17 og den foreslåede nye regnskabsstandard 

Bilag 5 er opstillet med det formål, at give et overblik over de ændringer, der er mellem den nuværende 

regnskabsstandard (IAS 17) og den nye foreslåede regnskabsstandard. Bilaget viser endvidere, hvor IASB 

og FASB, er fremkommet med nye forslag i forhold til de tidligere udsendte oplæg.    

 

5.9 Delkonklusion  

 

 

 

I 2009 udsendte IASB og FASB deres første oplæg til en ny regnskabsstandard. Oplægget blev udsendt i 

fornyet høring i 2010. På baggrund af de udsendte oplæg har IASB og FASB modtaget en lang række 

kommentarbreve, og som konsekvens heraf begyndte de i januar 2011 at genoverveje projektet.  

IASB og FASB har efterfølgende truffet beslutning om en række ændringer til de tidligere udsendte 

oplæg. IASB og FASB forventer, at udsende et fornyet høringsoplæg indeholdende disse reviderede 

forslag i 4. kvartal 2011.   

At emnet omkring en ny regnskabsstandard er komplekst bekræftes af den lange arbejdsproces, som den 

nye regnskabsstandard har været genstad for, og arbejdsprocessen fører til en forventning om, at den 

tidligere plan om ikrafttrædelse pr. 1. januar 2013 ikke længere kan nås. 

Det centrale i oplæget til den nye regnskabsstandard er, at der ikke længere skal sondres mellem finansiel 

og operationel leasing, hvilket betyder at der gøres op med begreber som ”ikke-balanceførte 

leasingkontrakter” og ”klassifikation af leasingkontrakter”. 

I stedet lægges der op til, at leasingtager indregner alle leasingaftaler med nutidsværdien af de aftalte 

leasingydelser som hhv. et aktiv, der udtrykker brugsretten over leasingperioden, og hhv. en forpligtelse, 

der udtrykker forpligtelsen til at betale leasingydelserne (også kaldet brugsretmodellen).  

Diskonteringsrenten, som benyttes ved beregningen af nutidsværdien, er den interne rente eller alternativt 

leasingtagers alternative lånerente.  

Det leasede aktiv afskrives over leasingperioden eller brugstiden, hvis denne er kortere.  

Leasingforpligtelsen opgøres til amortiseret kostpris, hvorved leasingydelserne opdeles i en afdragsdel og 

en rentedel.  

For leasingkontrakter, der tidligere blev klassificeret som operationelle, vil lejeomkostninger herved blive 

erstattet med afskrivninger og renter, hvormed EBITDA vil stige.  

Underspørgsmål til problemformuleringen, jf. afsnit 2.4.2:  

Hvordan skal leasing behandles efter en implementering af den nye regnskabsstandard? 
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Resultatopgørelsen, vil blive påvirket af højere leasingomkostninger tidligere i leasingperioden end hvis 

leasingaftalen blev behandlet som operationel leasing, jf. IAS 17. Set over den samlede leasingperiode er 

der dog ingen forskel på niveauet for leasingomkostningerne.  

Begrebsrammen for leasing er stort set identisk med den nuværende IAS 17, herunder kan nævnes at 

leasingkontrakter indeholdende serviceelementer fortsat ønskes adskilt, således at det kun er reel leasing, 

som indregnes i balancen.    

Forslaget indeholder en lempelse for leasingaftaler, som på tidspunktet for deres indgåelse har en 

leasingperiode på maksimalt 12 måneder inkl. en eventuel mulig forlængelsesperiode. Lempelsen søger, 

at mindske de store administrative byrder, som en indregning af kortvarige leasingaftaler, forventes at 

ville medføre. Først blev det foreslået, at kortvarige leasingaftaler skulle indregnes i balancen efter en 

forsimplet metode, hvor der ikke blev taget højde for tilbagediskontering til nutidsværdien. I henhold til 

IASB og FASB’s reviderede forslag, er det dog foreløbigt besluttet, at kortfristede leasingaftaler 

behandles som de nuværende operationelle leasingaftaler. Kortvarige leasingaftaler, der vurderes 

væsentlige, skal dog indregnes i balancen. 

Den foreslåede brugsretmodel lægger op til, at brugsretten til et aktiv skal indregnes inklusiv alle de 

optioner, der er indarbejdet i kontrakten, og tilsvarende skal forpligtelsen indregnes inklusiv alle de 

betalingsforpligtelser, der er bestemt i kontrakten.  

En option om enten forlængelse eller forkortelse af leasingperioden eller køb af aktivet ved kontraktens 

ophør skulle i henhold til IASB og FASB’s oprindelige leasingoplæg indregnes som en del af 

leasingforpligtelsen på grundlag af den mest sandsynlige leasingperiode, der ville forløbe.  

IASB og FASB har dog genovervejet de oprindelige forslag om behandling af optioner, og er kommet 

frem til, at indregning af optioner kun skal ske i det omfang, at det vurderes, at der er et væsentligt 

økonomisk incitament til at udnytte optionen.  

Betalingsforpligtelsen kan indeholde betingede leasingydelser og garanti på restværdi. IASB og FASB 

besluttede i første omgang, at disse leasingydelser skulle indregnes på grundlag af et vejet gennemsnit af 

mulige udfald (sandsynlighedsvægtet værdi). IASB og FASB har dog efterfølgende besluttet, at 

leasingydelser kun skal indregnes, såfremt ydelsen reelt set er et udtryk for minimumsydelsen – altså 

således, at ydelsen i sin substans er en fast leasingydelse.     

Leasingforpligtelser og leasingperioder skal revurderes årligt. Hvis nye forhold og omstændigheder 

indikerer, at der er sket væsentlige ændringer, skal der ske indregning heraf. 

Den foreslåede regnskabsstandard indeholder betydeligt mere omfattende krav til oplysninger og 

præsentation i regnskabet. Brugsretten til leasingaktivet og forpligtelsen til at betale leasingydelser skal 

præsenteres særskilt i balancen under hhv. materielle anlægsaktiver og finansielle forpligtelser. 

Afskrivninger og renteomkostninger følger præsentationen af aktivet og passivet, og disse omkostninger 

skal derfor også præsenteres separat i resultatopgørelsen eller i en note.   
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KAPITEL 6: Nøgletalseffekten af den foreslåede 
regnskabsstandard  

Det fremgik af kapitel 5, at den væsentligste ændring i den foreslåede regnskabsstandard er ophævelse af 

sondringen mellem finansiel og operationel leasing. Ændringen medfører, at leasingtagers balance 

forøges i forhold til de nuværende regler i henhold til IAS 17. 

Ofte er virksomheders låneaftaler betinget af overholdelsen af bestemte nøgletalskrav (covenants), og de 

nye regnskabsregler vil derfor påvirke virksomhedernes nøgletal30.  

Nærværende kapitel indeholder en illustration af effekten på udvalgte nøgletal, som den foreslåede 

regnskabsstandard forventes at få, når operationelle leasingaftaler fremadrettet skal indregnes.  

 

6.1 Udvalgte virksomheder  

Illustrationen tager udgangspunkt i to udvalgte børsnoterede virksomheder; Carlsberg Group samt A.P. 

Moller - Maersk Group. Disse virksomheder benævnes herefter Carlsberg og APM.   

                          

Carlsberg er en af verdens største internationale bryggerigrupper31. Virksomheden er udvalgt blandt 

selskaberne i C20 indekset. Carlsberg er valgt på baggrund af, at Carlsberg har indgåede operationelle 

leasingaftaler, som dog ikke vurderes at være et afgørende finansieringsinstrument for virksomheden.   

APM, der er en verdensomspændende konglomeratvirksomhed opererer i over 130 lande32. APM er 

udvalgt som følge af, at de, modsat Carlsberg, har væsentlige operationelle leasingaftaler, som vurderes at 

udgøre et afgørende finansieringsinstrument for virksomheden. De er endvidere udvalgt som følge af, at 

de har kommenteret det af IASB og FASB udsendte høringsudkastet (ED). APM’s kommentarer vil indgå 

i kapitel 7.  

Illustrationen er behæftet med en vis usikkerhed, idet virksomhedernes regnskaber ikke indeholder 

tilstrækkeligt detaljerede oplysninger vedrørende virksomhedernes leasingaktiviteter, herunder optioner 

om forlængelse, førtidsindfrielse og køb. Der er endvidere en vis usikkerhed omkring de noteoplyste 

operationelle forpligtelser, da det ikke klart fremgår, om der er taget højde for inflation, eventuelle 

betingede leasingydelser m.v.  

Beregningerne foretages derfor ud fra en forsimplet betragtning, hvor der ikke tages højde for en eventuel 

indregning af driftseffekten af operationel leasing.  
                                                            
30 Bilag 14,15 og 16, spørgsmål 2. 
31 www.carlsberg.dk 
32 A.P. Moller - Maersk Group, Comment letters, nr. 340, side 1. 
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Driftseffekten er imidlertid vist ved eksempel 1, jf. figur 6. Her ses det, at omkostningerne i starten af 

leasingperioden er højere end i slutningen af leasingperioden.  

På trods af usikkerhedselementerne er det vurderingen, at en simpel beregning giver en indikation af, i 

hvilken retning de finansielle nøgletal udvikler sig ved en fremtidig indregning af operationel leasing. 

 

6.2 Valg af finansielle nøgletal  

Der findes en lang række nøgletal, som benyttes til måling af en virksomheds økonomiske situation. 

De primære nøgletal, som benyttes når der skal foretages en ekstern vurdering af en virksomheds 

finansielle stilling, antages at være følgende nøgletal: soliditets-, likviditets-, og afkastningsgrad samt 

egenkapitalens forrentning.  

Idet driftseffekten ikke kan udledes af regnskabsoplysningerne, kan ændringen i egenkapitalens 

forrentning ikke beregnes33. Derfor foretages der ikke yderligere analyse af effekten på dette nøgletal. 

Afkastningsgraden er afhængig af driftsresultatet.  Afkastningsgraden vil derfor være påvirket af, at der 

ikke tages højde for en indregning af driftseffekten af operationelle leasing. I afsnit 5.4. 2 fremgik det, at 

indregning af operationelle leasingaftaler vil forøge EBITDA. Alt andet lige betyder dette, at hvis der 

tages højde for driftseffekten af de indregnede operationelle aftaler, så vil afkastningsgraden være højere 

end den i dette kapitel beregnede afkastningsgrad.  

Med udgangspunkt i Finansanalytikernes nøgletalsvejledning er soliditets-, likviditets- og afkastgraden 

kort beskrevet i bilag 6.  

 

6.3 Beregning af nøgletal  

Nærværende afsnit indeholder en beskrivelse af hvordan den foreslåede regnskabsstandard vil påvirke 

APM’s og Carlsberg’s soliditets-, likviditets- og afkastningsgrad.  

6.3.1 A.P. Moller - Maersk Group 

APM har indgået operationelle leje- og leasingaftaler, som primært vedrører leasing af containere, aktiver 

relateret til olie og gas udvinding samt terminal- og andre shippingaktiviteter34. 

Bilag 7-8, der er udarbejdet på baggrund af APM’s årsrapport for 2010, viser en komprimeret balance for 

APM, herunder et uddrag af noterne vedrørende operationel leasing. Heraf fremgår det, at APM’s 

                                                            
33 Egenkapitalens forrentning = (Resultat før skat x 100)/gennemsnitlig egenkapital  
34 A.P. Moller – Maersk Groupe, Årsrapport 2010, note 26. 
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samlede balancesum stiger med 18 % efter en indregning af operationelle leasingaftaler:  

 

Figur 12: Stigningen i APM's balancesum ved indregning af operationelle leasingaftaler  

 

Kilde: Egen tilvirkning. 

 

Bilag 9 viser udviklingen i soliditets-, likviditets- og afkastningsgraden efter indregningen af 

operationelle leasingaftaler i balancen.  En indregning af APM’s operationelle leasingaktiviteter får på 

baggrund af de i bilagene foretagne beregninger følgende indvirkning på nøgletallene35:  

 

 

 

Som beskrevet i bilag 6, så kan opretholdelse af en given soliditetsgrad være afgørende for en 

virksomhed. Faldet i APM’s soliditetsgrad kan være en indikator på en reduktion af det finansielle 

beredskab og dermed en lavere grad af modstandsdygtighed over for tab.  

Ved vurderingen af om soliditetsgraden er på et tilstrækkeligt niveau, skal der foretages en konkret 

vurdering, der primært inkluderer en vurdering af faktorer såsom branchetype, branchespecifikke risici og 

konjunkturer, der påvirker virksomheden og dens omverden. 

For virksomheder, der opererer i investeringstunge brancher, som f.eks. shippingbranchen, vil der som 

følge af store anlægsinvesteringer, generelt være krav om en relativ højere soliditetsgrad. Kravet om en 

relativt højere soliditetsgrad forstærkes desuden af virksomheds eksponering mod cykliske og politiske 

risici, der primært kan henføres til forhold i verdensøkonomien. For selskaber, der opererer i f.eks. 

shippingbranchen, slår ændringer i verdensøkonomien kraftigt igennem på selskabets økonomi, idet 

sådanne ændringer ofte medfører betydelige ændringer i fragtrater, oliepriser og markedsværdien af 

virksomhedens aktiver.  

Ovennævnte risici er i vid udstrækning uden for virksomhedens mulighed for påvirkning, men disse kan 

have væsentlig negativ indvirkning på virksomhedens resultat og dermed på selskabets kapitalforhold. 

                                                            
35 Procentangivelserne er afrundet. De eksakte procentangivelser fremgår af bilag 9. 

82%

18%
Samlede aktiver før indregning af 
operationelle leasingaftaler 

Operationelle leasingaftaler, der 
indregnes som brugsretten til et 
aktiv

 Soliditetsgraden falder fra 51 % til 44 %, svarende til et fald på 7 % - point eller 14 %.   

 Likviditetsgraden falder fra 116 % til 101 %, svarende til et fald på 15 % - point eller 13 %. 

 Afkastningsgraden falder fra 16 % til 14 %, svarende til et fald på 2 % - point eller 15 %. 
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Selskabets soliditetsgrad er således et udtryk for beredskabet af kapital i forhold til de risici, der kan 

henføres til selskabets aktivmasse og indtjening. 

Fastlæggelsen af en given soliditetsgrad (covenant) i en låneaftale har til formål, at ledelsen kontinuerligt 

har fokus på at opretholde selskabets kapitalforhold i forhold til det af långiveren fastsatte niveau. Kravet 

om en given soliditetsgrad sikrer således långiveren mod en forskydning af risikoen mellem denne og 

selskabets ejere, idet ejerne tvinges til at foretage yderligere kapitalindskud eller iværksætte 

kapitalrejsning til reetablering af kapitalberedskabet. 

Af bilag 6 fremgår det endvidere, at faldet i likviditetsgraden kan indikere, at APM’s evne til at opfylde 

kortfristede økonomiske forpligtelser, som forfalder indenfor et år, forringes, og at et sådan fald for nogle 

virksomheder kan betyde, at de har svært ved at overleve på kort sigt.    

Er virksomhedens omsætningsaktiver højere eller på niveau med de kortfristede gældsforpligtelser, giver 

dette en indikation af at virksomheden kan opfylde de kortfristede økonomiske forpligtelser. Ved 

vurderingen er det dog ikke altafgørende, at omsætningsaktiverne er højere end de kortfristede 

gældsforpligtelser. Årsagen er, at den regnskabsmæssige værdiansættelse skal tages i betragtning ved 

vurderingen. Omsætningsaktiverne kan f.eks. indeholde varebeholdninger, som er værdiansat til kostpris 

og den reelle salgspris, og dermed værdien af omsætningsaktiverne, vil reelt set være højere.   

Ændringen i afkastningsgraden indikerer, at APM’s forrentning af den samlede investerede kapital falder.  

Afkastningsgraden bør, som det fremgår af bilag 6, overstige markedsrenten med et risikotillæg, som 

afspejler investeringsrisikoen. Risikotillægget er afhængig af den konkrete virksomhed og den branche, 

som den er en del af. 

Generelt er ændringen i APM’s soliditets-, likviditets- og afkastningsgarden af signifikant karakter, men i 

den konkrete situation vurderes det ikke, at ændringen i nøgletallene vil have afgørende betydning for 

regnskabsbrugerens vurdering af APM’s finansielle position. Årsagen er, at niveauerne for APM’s 

nøgletal efter indregningen af operationel leasing fortsat må betragtes som værende tilfredsstillende.    

 

6.3.2 Carlsberg Group 

Carlsberg har indgået operationelle leje- og leasingaftaler, som i det væsentligste vedrører 

huslejeforpligtelser, IT-udstyr samt transportudstyr.  

Bilag 10-11, der er udarbejdet på baggrund af Carlsbergs årsrapport 2010, viser en komprimeret balance 

for Carlsberg, herunder et uddrag af noterne vedrørende operationel leasing. Heraf fremgår det, at 

Carlsbergs samlede balancesum stiger med 1 % efter en indregning af operationelle leasingaftaler: 
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Figur 13: Stigningen i Carlsbergs balancesum efter indregning af operationelle leasingaftaler 

 

Kilde: Egen tilvirkning. 

 

Bilag 12 viser udviklingen i soliditets-, likviditets- og afkastningsgraden efter indregningen af 

operationelle leasingaftaler i balancen.  Indregning af de operationelle leasingaftaler i Carlsberg får 

følgende indvirkning på nøgletallene36:  

 

 

 

Af ovenstående ses det, at en indregning af de operationelle leasingaftaler ikke har væsentlig effekt på 

balancesummen, og dermed påvirkes de beregnede nøgletal ikke i væsentligt omfang.  

 

6.4 Delkonklusion  

 

 

 

Soliditets-, likviditets- og afkastningsgraden samt egenkapitalens forrentning anses for værende de 

primære finansielle nøgletal, når en virksomheds finansielle stilling skal vurderes.  

Leasingtagere, som fremadrettet skal indregne oprationelle leasingkontrakter i balancen, vil opleve, at 

balancen forøges. Den afledte effekt heraf betyder, at virksomhedernes nøgletal vil ændres, herunder vil 

soliditets-, likviditets- og afkastningsgraden falde.  

Dette forhold gør, at den nye regnskabsstandard i forhold til den nuværende IAS 17 giver et noget andet 

billede af virksomhedens økonomiske position.   

                                                            
36 Procentangivelserne er afrundet. De eksakte procentangivelser fremgår af bilag 12. 
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aktiv

Underspørgsmål til problemformuleringen, jf. afsnit 2.4.3:  

Hvordan påvirker en afskaffelse af sondringen mellem operationel og finansiel leasing virksomhedens 

finansielle nøgletalsberegninger? 

 Soliditetsgraden falder fra 48 % til 47 %, svarende til et fald på 1 % - point eller 1 %.  

 Likviditetsgraden falder fra 59 % til 57 %, svarende til et fald på 2 % - point eller 4 %. 

 Afkastningsgraden – ingen ændring  
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Af den foretagne illustration ses det, at en indregning af operationelle leasingaftaler kan have forskellig 

effekt på virksomheders nøgletal alt afhængig af omfanget af virksomhedens leasingkontrakter, men 

generelt kan konkluderes at:   

 Ændringen påvirker alle virksomheder, der har operationelle leasingaftaler. Som det fremgår af 

eksemplet i afsnit 6.3.2, så vil Carlsbergs nøgletal ikke ændres væsentligt ved en indregning af de 

operationelle leasingaftaler.  

 

 Ændringerne vil specielt påvirke de virksomheder, som har væsentlige operationelle 

leasingkontrakter. Som det fremgår af eksemplet i afsnit 6.3.1, så vil nøgletallene for A.P. Moller 

– Maersk Group blive påvirket væsentligt. 
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KAPITEL 7: Empirisk analyse  

Formålet med nærværende kapitel er at foretage en empirisk analyse, hvor følgende forhold søges belyst: 

 Forventes den nye regnskabsstandard, at give en virksomheds regnskab et bedre retvisende 

billede? 

 Vil den nye regnskabsstandard løse kritikken af den nuværende IAS 17?  

 Vil der opstå nye problemstillinger for virksomhederne?  

Først i kapitlet redegøres for analysens grundlag, som består af kommentarbreve og spørgeskemaer. 

Grundlaget danner rammen for selve analysen, som overordnet set er systematiseret ud fra samme 

opbygning, som kapitel 5. Afslutningsvist indeholder kapitlet en analyse af de udfordringer, som de 

udvalgte virksomheder, organisationer og respondenter, har afgivet bemærkninger om.   

I hvert analyseafsnit er anført en skematisk oversigt, der viser hvorvidt de inddragne virksomheder, 

organisationer og respondenter er enige i de forslåede regnskabsændringer. I tilknytning hertil er min 

egen holdning kort præciseret.    

 

7.1 Undersøgelsesdesignet for den empiriske analyse 

Som nævnt i afsnit 2.5 består undersøgelsesdesignet for den empiriske analyse primært af 

kommentarbreve suppleret og underbygget med svar og kommentarer fra udsendte spørgeskemaer.  

 

7.1.2 Udvalgte kommentarbreve  

Til brug for analysen er der udvalgt følgende indsendte kommentarer: 

 Foreningen af Statsautoriserede revisorer, FSR (rådgiver);  

FSR vurderes at have solide faglige kundskaber, som ud fra rådgivervinklen, gør dem i stand til, 

at foretage en sagkyndig vurdering af den fremsatte standard. FSR er valgt med henblik på, at 

give analysen en lokal (dansk) vinkel. Med dette valg medfølger et fravalg af internationale 

rådgiverorganisationer, som kunne have bidraget positivt til analysen. Den internationale vinkel 

inddrages imidlertid af de øvrige to valgte kommentarbreve, jf. nedenfor.    

  

 A.P. Moller - Maersk Group (leasingtager);   

A.P. Moller - Maersk Group (kaldet APM) vurderes, at kunne bidrage med væsentlige input til 

den foreslåede standard, idet de som international leasingtager har væsentlige operationelle og 

finansielle leasingaktiviteter. APM er endvidere udvalgt for at opnå konsistens til opgavens 

kapitel 6, hvor virksomheden er inddraget i vurderingen af nøgletalseffekten af den foreslåede 

regnskabsstandard. 
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 Deutsche Bank (långiver);  

Deutsche Bank (herefter kaldet DB) er globalt repræsenteret i mange lande og det vurderes 

derfor, at banken kan bidrage positivt med relevante kommentarer – set ud fra en international 

långivervinkel.  

 

7.1.2.1 Generelt om kommentarbrevenes indhold  

APM har alene indsendt kommentarer til høringsudkastet (ED), mens FSR og DB har indsendt 

kommentarer til såvel diskussionsoplægget (DP) som høringsudkastet (ED).  

Analysen vil primært blive udarbejdet på baggrund af de seneste indsendte kommentarer, dvs. 

kommentarer relateret til høringsudkastet (ED). Kommentarer fra diskussionsoplægget (DP), som var 

IASB og FASB’s første oplæg til den nye standard, vil kun blive inddraget, såfremt dette findes relevant. 

I høringsudkastet (ED) er der i alt fremsat 18 spørgsmål, som IASB og FASB beder regnskabsbrugerne 

om at besvare, jf. bilag 13. Enkelte af spørgsmålene vedrører dog forhold, som afhandlingen er afgrænset 

fra, og analysen vil derfor ikke omfatte en kommentering heraf.  

 

7.1.3 Supplerende spørgeskemaundersøgelse  

Som beskrevet i afsnit 2.5.2, så er spørgeskemaundersøgelsen foretaget med henblik på, at underbygge de 

foretagne observationer og konklusioner, som analysen baseret på kommentarbrevene, resulterer i.  

Spørgeskemaerne er besvaret af 3 respondenter, som hver især dækker forskellige brugergrupper;  

 R1: Allan Kragh Thaysen, Gjensidig Forsikring, økonomidirektør – bilag 14. 

 R2: Michael Friis Jørgensen, Alm. Brand Markets, analytiker – bilag 15. 

 R3: Ønsker anonymitet, Ernst & Young, rådgiver – bilag 16. 

Respondenterne vil herefter blive benævnt R1, R2 og R3. 

 

7.1.3.1 Generelt om spørgeskemaets struktur 

Spørgeskemaerne er delt op i 3 forskellige spørgsmålstyper; faktuelle spørgsmål, kognitive spørgsmål 

samt holdningsmæssige spørgsmål.   

Faktuelle spørgsmål er spørgsmål, der relaterer sig til konkrete oplysninger om den enkelte respondent. 

Spørgsmålene stillet under denne kategori er primært stillet for at verificere, hvilken type 

regnskabsbruger respondenten kan sidestilles med. Denne type spørgsmål er ofte lette for respondenten at 

svare på og pålideligheden af disse spørgsmål vurderes at være stor.  
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Kognitive spørgsmål, er spørgsmål om viden og erfaring om et bestemt forhold. Denne type spørgsmål 

vurderes, at være forbundet med en vis usikkerhed, hvis respondenten f.eks. ikke ønsker at udtrykke sin 

uvidenhed om et givet emne. I spørgeskemaet er der kun få kognitive spørgsmål, hvorfor det samlede 

resultat af spørgeskemaundersøgelsen ikke vurderes, at blive påvirket væsentligt af dette 

”usikkerhedselement”.  

I spørgeskemaet er de holdningsmæssige spørgsmål opdelt i 3 typer; holdningsmæssige spørgsmål 

vedrørende detaljer i den nye regnskabsstandard, generelle holdningsspørgsmål til forslaget om den nye 

regnskabsstandard og til sidst muligheden for at afgive øvrige kommentarer. Holdningsspørgsmålene, der 

er de primære i spørgeskemaundersøgelsen, er stillet ud fra en neutral synsvinkel, således at spørgsmålene 

ikke giver respondenten tilbøjelighed til at give et bestemt svar.  

De holdningsmæssige spørgsmål vedrørende detaljerne i den nye regnskabsstandard er struktureret ud fra 

samme rækkefølge som spørgsmålene i høringsudkastet (ED), og spørgeskemaerne er således opbygget 

uden hensyntagen til de ændringer, som IASB og FASB har foreslået siden udsendelsen af 

høringsudkastet (ED) i 2010. Den identiske struktur af spørgsmålene i høringsudkastet (ED) og af de 

udarbejdede spørgeskemaer, betyder at analysegrundlaget bliver ensartet, og dermed kan danne grundlag 

for underbygning af de observationer og konklusioner, som analysen af kommentarbrevene, har resulteret 

i.  

De kognitive spørgsmål og de generelle holdningsspørgsmål vedrørende forslaget til den nye 

regnskabsstandard er tillægsspørgsmål, der omhandler spørgsmålet om, hvorvidt den nye standard 

forventes at give leasingtager udfordringer set i relation til deres finansieringskilder, jf. afsnit 2.5.2. 

 

7.2 Begrebsrammen  

 

 

 

 

 

FSR, APM, DB og respondenterne er alle enige i, at den nye regnskabsstandard skal inddrage kontrakter i 

tilnærmelsesvis samme omfang, som den nuværende IAS 17, men de har dog anført en række væsentlige 

kommentarer i relation hertil. Disse kommentarer er anført nedenfor.  

 

Overblik: IASB/FASB foreslår følgende;  

 Den nye regnskabsstandard anvender samme definition af leasing, som defineret i IAS 17. 

 Det kan undlades, at indregnes leasingaftaler, som inklusiv forlængelsesoptioner har en 

løbetid på maksimalt 12 måneder (hvis de betragtes som uvæsentlige). 

 Der skal ske adskillelse af servicekomponenter fra en given leasingaftale. 
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7.2.1 Kortsigtede leasingaftaler  

FSR, APM, DB og R1 vurderer, at byrden ved at indregne kortfristede leasingaftaler er så stor, at de i 

lighed med IASB og FASB anbefaler, at der kun skal ske indregning af væsentlige kortsigtede 

leasingaftaler. Øvrige kortfristede leasingkontrakter foreslås indregnet i lighed med operationelle 

kontrakter, jf. IAS 1737.  

Herudover foreslår APM, at leasingkontrakter på og til 5 år skal betragtes som kortsigtede leasingaftaler, 

såfremt leasingaktiverne ikke direkte anvendes i indtægtsskabende aktiviteter (f.eks. kontorudstyr og 

biler). APM vurderer ikke, at sådanne kontrakter, har væsentlig indvirkning på en virksomheds finansielle 

stilling.  En sådan lempelse, vil ifølge APM, endvidere lette betydeligt på det komplekse udkast til ny 

regnskabsstandard38.   

DB er også af den opfattelse, at definitionen af kortfristede leasingkontrakter er for snæver. At det kun er 

leasingkontrakter på op til 12 måneder, der kan undlades indregnet i balancen, vil efter deres opfattelse, 

ikke lette arbejdsbyrden væsentligt. DB har derfor ytret ønske om, at leasingkontrakter på optil 3 år 

omfattes af definitionen af kortfristede leasingkontrakter39. Ved at ændre definitionen vil flere 

leasingkontrakter vedrørende leasing af småaktiver være undtaget fra indregningskravet, og efter DB’s 

opfattelse vil denne lempelse give en reel fordel set i forhold til de samlede 

gennemførelsesomkostninger40.   

R2 er ikke enig i, at kortfristede leasingaftaler ikke skal indregnes. En undladelse af indregningen af 

kortfristede leasingaftaler vil ikke rette op på kritikken af IAS 17 for så vidt angår 

struktureringselementet. Hvis kortfristede leasingaftaler ikke skal indregnes, kan dette give incitament til, 

at nogle virksomheder alene indgår kortfristede leasingaftaler, således at de undgår indregningen af 

leasingaktivet og –forpligtelsen i balancen41. 

R3 er også imod, at kortfristede leasingaftaler ikke skal indregnes i balancen. R3 er af den holdning, at 

regnskabsregler som denne, hvor der skelnes mellem om noget er væsentligt eller uvæsentligt, ikke skal 

indgå i de enkelte regnskabsstandarder. I stedet lægger R3 op til, at sådanne væsentlighedsregler afgøres 

af generelt fastsatte væsentlighedskriterier (framework)42.    

 

 

 

 

 

                                                            
37 FSR, Comment letters, side 2, APM, Comment letters, nr. 340, side 3, DB, Comment letters, nr. 438, side 2 og 
bilag 14, spørgsmål 4. 
38 APM, Comment letters, nr. 340, side 3. 
39 DB, Comment letters, nr. 438, side 2. 
40 DB, Comment letters, nr. 438, side 4. 
41 Bilag 15, spørgsmål 4. 
42 Bilag 16, spørgsmål 4. 
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Figur 14: Analyseresultat 1 - kortfristede leasingaftaler 

Kortfristede leasingaftaler, som karakteriseres som uvæsentlige, skal ikke indregnes i balancen, da dette ikke vil 

medføre et væsentligt bedre retvisende billede af en virksomheds regnskab:  

 

Det er ligeledes min vurdering, at byrden ved at indregne kortfristede leasingaftaler er så stor, at jeg er 

enige i, at der kun skal ske indregning af væsentlige kortsigtede leasingaftaler.  

 

 7.2.2 Servicekontrakter  

FSR har store betænkeligheder med hensyn til forslaget om adskillelse af servicekomponenter fra en 

leasingaftale. FSR er af den overbevisning, at en pålidelig sondring ikke altid er mulig i praksis. Dette 

gælder særligt for shippingselskaber, som f.eks. APM, som har mange time-charter-kontrakter43. Disse 

kontrakter indeholder udover en aftale om leje af et skib også en aftale om leje af variable serviceydelser, 

som f.eks. besætning. Prisen på disse kontrakter vil, som følge af de variable serviceydelser, svinge meget 

fra dag til dag. FSR udtrykker, at de kræver mere udførlige vejledninger til brug for sondringen mellem 

service- og leasingelementer end dem, der på nuværende tidspunkt fremgår af IASB og FASB’s oplæg til 

den nye regnskabsstandard. Hvis ikke denne sondring kan foretages, så vil en eventuel servicekontrakt 

blive indregnet som en brugsret i balancen, og dette vil efter FSR’s holdning ikke give et retvisende 

billede af virksomhedens regnskab44.  

APM og DB mener også, at serviceelementer bør adskilles fra leasingkontrakten45.  

Desuden anser DB den nuværende vejledning indenfor adskillelse af service- og leasingkontrakter (IFRIC 

4) som forståelig og tilstrækkelig og anbefaler derfor, at flere af disse retningslinjer tilføjes den nye 

standard46. 

R1, R2, R3 er også enige i, at indregningen af leasingaftalerne giver et bedre retvisende billede af en 

virksomheds regnskab når servicekomponenter adskilles fra leasingkontrakten. R1 og R2 angiver 

samtidig, at der er store arbejdsmæssige udfordringer knyttet til adskillelsen heraf. R3 er ikke enig i denne 

                                                            
43 Definition af time charter kontrakter: Et skib lejes med besætning (dvs. skibet varetages af udlejer). Udlejeren kan 
endvidere stå for reparation og vedligeholdelse af skibet, mens lejeren står for de øvrige driftsopgaver. Time-
charter-kontrakter er ofte af kortere varighed og indgås typisk, når et rederi i en periode mangler kapacitet, mens et 
andet rederi tilsvarende i en periode har overskudskapacitet. 
44 FSR, Comment letters, side 1. 
45 APM, Comment letters, nr. 340, side 5. 
46 DB, Comment letters, nr. 438, side 5 og 6. 

Enig FSR, APM, DB, 
R1

Byrden 
er for 
stor

APM og DB stiller forslag om 
ædring af definitionen på 
kortfristede leasingaftaler

Ikke 
enig R2, R3

Strukturerings-elementer jf. kritik af IAS 17

Væsentlighedskriterier bør fremgå af særskilte 
framwork
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betragtning. R2 vurderer yderligere, at størrelsen af de arbejdsmæssige udfordringer er langt større end 

det bedre retvisende billede, som adskillelsen forventeligt vil medføre47. 

 

Figur 15: Analyseresultat 2 - servicekontrakter 

En adskillelse af servicekomponenter fra en leasingaftale vil medføre et bedre retvisende billede af en virksomheds 

regnskab: 

 

Jeg er enig i, at adskillelse af servicekomponenter fra en given leasingaftale vil medføre et bedre 

retvisende billede, og at en ny regnskabsstandard med fordel kan indeholde vejledninger til brug for 

denne adskillelse.  

 

7.3 “Right-of-use” model (brugsretmodel) 

  

 

 

 

FSR betegner brugsretmodellen som ”passende”48, hvorfor det vurderes at de er enige i, at der 

fremadrettet ikke skal skelnes mellem operationelle og finansielle leasingaftaler.   

APM, DB og R2 støtter også brugsretmodellen49. 

Fælles for dem der støtter forslaget om brugsretmodellen er, at de er af den opfattelse at modellen vil 

medføre et bedre retvisende billede af en virksomheds regnskab, hvormed muligheden for sammenligning 

af regnskaber på tværs af virksomheder og brancher øges.  

Udover at forbedre ”sammenlignelighedselementet” er de også af den opfattelse, at brugsretmodellen vil 

løse en stor del af den kritik som IAS 17 har været udsat for, herunder kritikken omfattende 

”struktureringselementet” og ”reguleringselementet”. Der er ikke længere mulighed for at strukturere en 

transaktion med henblik på at opnå en bestemt leasingklassifikation. Regnskabsbrugere, der foretager 

vurdering af en virksomheds regnskab, skal ikke længere regulere regnskaber for ikke indregnede 

                                                            
47 Bilag 14, 15 og 16, spørgsmål 5. 
48 FSR, Comment letters, side 1. 
49 DB, Comment letters, nr. 438, side 2, APM, Comment letters, nr. 340, side 2 og bilag 15, spørgsmål 3. 

Enig FSR, APM, DB, R1, R2, R3 Byrden er 
stor Der ønkses bedre vejledninger

Overblik: IASB/FASB foreslår følgende;  

 Brugsretmodel: Leasingtager skal indregne et aktiv, der udgør brugsretten til det 

leasede aktiv i leasingperioden og herved anerkendes et aktiv, der afspejler retten og det 

hertil forbundne ansvar for betaling af den tilknyttede leasingforpligtigelse.  
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leasingaftaler.   

I relation til reguleringskriteriet, er det væsentligt at bemærke, at R2, som er analytiker, har oplyst, at han 

aldrig foretager korrektion af operationelle leasingkontrakter ved en vurdering af en virksomheds 

regnskab50.  R1, som er ansat som økonomidirektør, har derimod oplyst, at han altid foretager en 

korrektion af ikke indregnede operationelle leasingkontrakter 51. R3, der er ansat som rådgiver, foretager 

ofte korrektion af operationelle leasingkontrakter52.       

Heraf kan det konkluderes, at der ikke er konsistens i hvordan de enkelte regnskabsbrugere vurderer en 

virksomheds økonomiske position, og hvis flere regnskabsbrugere foretager en vurdering af den samme 

virksomheds regnskab, vil resultatet af vurderingen sandsynligvis være præget af forskellighed.  

Dette forhold bekræfter, at en implementering af den foreslåede brugsretmodel, hvor der ikke længere 

sondres mellem operationelle og finansielle leasingaftaler, vil løse kritikken vedrørende 

”reguleringselementet”.   

R1 er derimod ikke enig i, at det retvisende billede af en virksomheds regnskab bliver bedre når 

leasingkontrakter indregnes i balancen efter brugsretmodellen. R1 er af den opfattelse, at de fleste 

virksomheder ikke vil blive påvirket væsentligt ved en indregning af operationelle leasingkontrakter, 

hvorfor en oplysningsforpligtelse (i lighed med behandlingen af operationelle leasingkontrakter jf. IAS 

17) burde være tilstrækkelig53.  

R1vurderer, at brugsretmodellen delvist vil løse kritikken vedrørende ”regulerings-” og 

”sammenlignelighedselementet”, mens det vurderes at problemstillingen vedrørende 

”struktureringselementet” vil blive løst fuldt ud54.    

R3 er delvis enig i brugsretmodellen. R3 angiver, at det ikke er alle leasingaftaler som anses for 

væsentlige ved en vurdering af en virksomheds finansielle position, og at det derfor ikke altid vurderes 

væsentligt at skulle indregne samtlige brugsretter og de dertilhørende forpligtelser55. R3 vurderer, at 

kritikken vedrørende IAS 17 kun bliver løst delvist. I relation hertil nævner R3, at indregning af 

forlængelsesoptioner er baseret på en række individuelle skøn, som ikke helt løser problemstillingen 

omkring ”sammenlignelighedselementet”56.   

 

 

 

 

                                                            
50 Bilag 15, spørgsmål 1. 
51 Bilag 14, spørgsmål 1. 
52 Bilag 16, spørgsmål 1. 
53 Bilag 14, spørgsmål 3. 
54 Bilag 14, spørgsmål 14. 
55 Bilag 16, spørgsmål 3. 
56 Bilag 16, spørgsmål 14. 
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Figur 16: Analyseresultat 3 - brugsretmodellen 

Brugsretmodellen vil medføre et bedre retvisende billede af en virksomheds regnskab, og løse en stor del af den 

kritik som IAS 17 har været udsat for: 

 

I lighed med flertallet er jeg enig i vurderingen af, at brugsretmodellen vil medføre et bedre retvisende 

billede af virksomhedens regnskab, og at den løser en stor del af den kritisk, som IAS 17 er genstand for.  

 

7.4 Første og efterfølgende indregning og måling af simple leasingkontrakter 

I relation til simple leasingkontrakter er der ikke forslag til ændringer i målemetoden. Som følge heraf 

behandler hverken høringsudkastet (ED) eller spørgeskemaerne målemetoden ved første og efterfølgende 

indregning og måling af simple leasingkontrakter.  

Kommentarer knyttet til komplekse leasingkontrakter, hvor alle optioner og alle forpligtelser skal indgå 

ved indregning af en leasingkontrakt, vil fremgå af afsnit 7.5 og 7.6. 

 

7.5 Særlige forhold vedrørende optioner i leasingkontrakter  

 

 

 

 

 

  

Enig eller

delvis enig
FSR, APM, DB,  

R2, R3

Bedre 
retvisende 

billede

Løser kritikken af IAS 17: 
"Regulerings-, strukturerings- og  

sammenlignelighedslementet"

Ikke enig R1 En oplysningsforpligtelse bør være tilstrækkelig.

Overblik: IASB/FASB foreslår følgende;  

 Indregning af optioner sker på baggrund af den mest sandsynlige leasingperiode (Nyt 

forslag: indregning skal kun ske såfremt der et væsentligt økonomisk incitament til at 

udnytte optionen). 

 Leasingperioden skal revurderes på hver balancedag. 

 Købsoptioner indgår alene, hvis det er sandsynligt at optionen udnyttes (Nyt forslag: 

indregning skal kun ske såfremt der et væsentligt økonomisk incitament til at udnytte 

optionen). 
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7.5.1 Første indregning og måling af leasingaftaler med valgmulighed om perioden 

FSR er enige i betragtningen om, at værdien af brugsretten til et aktiv skal indeholde alle sandsynlige 

udnyttelser af optioner.  FSR udtrykker dog følgende vedrørende forholdet om optioner på forlængelse: 

”Optioner på forlængelse er netop udtryk for en fleksibilitet, og bør derfor behandles som en separat 

komponent, der ikke nødvendigvis skal indregnes som et leasingaktiv og en –forpligtelse”. Optioner skal 

kun indregnes, hvis de måles pålideligt og udnyttelsen af optionen derved vurderes sandsynlig”57. Dette 

forslag må betragtes, som værende i overensstemmelse med det efterfølgende udarbejde forslag af IASB 

og FASB, hvor optioner alene skal indregnes, såfremt der er et væsentlig økonomisk incitament til at 

udnytte optionen.   

APM giver udtryk for, at modellen, hvor der skal tages højde for alle optioner, medfører en administrativ 

tung byrde, men de anerkender at mulighederne om forlængelse af en leasingkontrakt ikke kan ignoreres. 

APM pointerer, at såfremt forlængelsesoptioner ikke indregnes, så vil flere virksomheder blot strukturere 

deres leasingkontrakter over en kortere leasingperiode. På denne måde vil de indregnede 

leasingkontrakter ikke blive målt pålideligt.  APM foreslår en løsning, hvor forlængelsesoptioner 

indregnes efter en forsimplet regnskabsmæssig model, men APM definerer ikke klart, hvordan den 

forsimplede model skal være. De nævner blot, at de foretrækker, at en forlængelsesoption indregnes 

særskilt, således at den ikke påvirker leasingkontraktens egentlige værdi58. 

DB mener, at den foreslåede tilgang vedrørende bestemmelse af leasingperioderne vil tilføre en høj grad 

af subjektivitet i målingen af leasingaktiverne, og at værdien af leasingaktiverne dermed ikke vil føre til et 

bedre retvisende billede af virksomhedens regnskab. Endvidere er de ikke af den overbevisning, at 

muligheden for at forlænge en brugsret til et leasingaktiv opfylder definitionen af et aktiv (at forlænge er 

ikke et udtryk for en kontrolleret ressource som følge af tidligere begivenheder).  DB foretrækker på 

baggrund heraf, at de nuværende regler i IAS 17 om leasingperioden bibeholdes, således at det som 

udgangspunkt kun er den periode, som leasingtager som minimum har forpligtiget sig til, der skal 

indregnes, medmindre udnyttelsen af en forlængelsesoption er vurderet overvejende sandsynlig59.  

R3 ikke enig i, at optioner skal indregnes ud fra den mest sandsynlige leasingperiode. R3 begrunder dette 

med, at en forpligtelse tilknyttet en brugsret med mulighed for forlængelsesperiode ikke opfylder 

definitionen på en forpligtelse: ” En forpligtelse er en aktuel forpligtelse, der hidrører fra tidligere 

begivenheder, hvis indfrielse forventes at medføre et træk på virksomhedens økonomiske ressourcer”. R3 

er af den holdning, at regnskabsstandarden bør ændres på en række af de punkter, hvor der har været 

udtrykt kritik i høringsfasen. Således vurderes det, at R3 er enig i IASB og FASB’s reviderede forslag, 

hvor indregning af optioner kun skal ske, såfremt der et væsentligt økonomisk incitament til at udnytte 

dem60. 

                                                            
57 FSR, Comment letters, side 2 samt www.fsr.dk. 
58 APM, Comment letters, nr. 340, side 5. 
59 DB, Comment letters, nr. 438, side 7. 
60 Bilag 16, spørgsmål 6 samt kommentarer anført nederst i spørgeskemaet. 
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R1 og R2 er enig i betragtningen om, at leasingaktivet skal indregnes ud fra den leasingperiode, som 

leasingtager vurderer mest sandsynlig61.  

 

Figur 17: Analyseresultat 4 - den mest sandsynlige leasingperiode 

Brugen af den mest sandsynlige leasingperiode vil medføre et bedre retvisende billede af en virksomheds regnskab: 

 

Det er min vurdering at den foreslåede behandling af leasingperioden vil medføre en høj grad af 

subjektivitet i målingen af leasingaktiverne, hvorfor værdien af leasingaktiverne ikke vil føre til et bedre 

retvisende billede af virksomhedens regnskab. Yderligere er det min vurdering, at metoden er 

administrativ tung.  

 

7.5.2 Efterfølgende indregning og måling af leasingaftaler med valgmulighed om perioden  

Som anført ovenfor støtter FSR ikke fuldt ud de foreslåede tiltag vedrørende indregning af optioner. FSR 

har dog oplyst, at såfremt forslaget vedtages, så er de enige i, at der skal ske årlig revurdering af 

leasingperioden62.  

En årlig revurdering af leasingperioderne er forbundet med en stor ressourcekrævende indsat, og APM 

vurderer, at den årlige revurdering ikke vil medføre et bedre retvisende billede af regnskabet. De er 

således imod forslaget om årlig revurdering63. 

Såfremt forslagene om indregning af alle optioner vedtages, så er DB enige i, at der skal ske årlig 

revurdering64.  

R1 er ligeledes enig i forslaget om årlig revurdering af leasingperioden65, mens R2 og R3 er imod 

forslaget66.  R2 er imod forlaget, fordi det vil give for meget ”støj”, dvs. at det vurderes, at en revurdering 

vil være forbundet med en tung administrativ byrde, som forvirrer mere end den gavner 

regnskabsbrugerne i deres vurdering af et regnskab67.  R3 er imod årlig revurdering af optioner på 

forlængelse, idet forpligtelsen tilknyttet sådanne optioner ikke vurderes at opfylde definitionen på en 
                                                            
61 Bilag 14 og 15, spørgsmål 6. 
62 FSR, Comment Letters, CL 32, side 6 og 7. 
63 APM, Comment letters, nr. 340, side 5. 
64 DB, Comment letters, nr. 438, side 8. 
65 Bilag 14, spørgsmål 8. 
66 Bilag 16, spørgsmål 8. 
67 Bilag 15, spørgsmål 8. 

Enig R1, R2 Bedre retvisende billede

Ikke 
enig FSR, APM, DB, R3 Byrden er for tung, metoden er for subjektiv, forsimplet metode 

ønskes 
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forpligtelse, jf. 7.5.168.  

 

Figur 18: Analyseresultat 5 - årlig revurdering af leasingperioden 

En årlig revurdering af leasingperioden vil skabe grundlag for et bedre retvisende billede af en virksomheds 

regnskab: 

 

Det er min vurdering, at byrden ved at foretage en årlig revurdering af leasingperioden er tung, og at en 

årlig revurdering ikke vil give et væsentligt bedre retvisende billede. Jeg er således ikke enig i forslaget 

om den årlige revurdering.   

  

7.5.3 Købsoptioner 

Som nævnt i afsnit 7.5.1 så er det FSR’s holdning at købsoptioner kun skal indregnes, hvis de kan måles 

pålideligt og udnyttelsen af en sådan option derved vurderes sandsynlig69.  

APM er enige med FSR i, at købsoptioner ikke skal tages i betragtning ved indregning og måling af 

leasingkontrakten, medmindre det er sandsynligt, at de bliver udnyttet70. 

For så vidt angår FSR og APM’s kommentarer, så ligger disse tæt op ad IASB og FASB reviderede 

forslag, hvor optioner alene skal indregnes, såfremt der er et væsentlig økonomisk incitament til at 

udnytte optionen. 

Som anført i afsnit 7.5.1, så foretrækker DB de nuværende regler i IAS 17, hvor en købsoption alene 

indregnes, hvis udnyttelsen heraf er vurderet som overvejende sandsynlig. DB er således heller ikke enig i 

forslaget om den mest sandsynlige leasingperiode.  

R1 og R2 er enig i, at en købsoption skal indgå i leasingperioden, hvis udnyttelsen heraf vurderes som 

værende den mest sandsynlige71.  

Som nævnt i afsnit 7.5.1 er R3 af den holdning, at regnskabsstandarden bør ændres på en række af de 

punkter, hvor der har været udtrykt kritik i høringsfasen. Således vurderes det, at R3 er enig i IASB og 

                                                            
68 Bilag 16, spørgsmål 8. 
69 FSR, Comment letters, side 2 samt www.fsr.dk. 
70 APM, Comment letters, nr. 340, side 5. 
71 Bilag 14 og 15, spørgsmål 6. 

Enig FSR, DB, R1 Bedre retvisende billede

Ikke 
enig APM, R2, R3 Byrden er for tung og skaber mere "støj" end gavn
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FASB’s reviderede forslag, hvor indregning af købsoptioner kun skal ske, såfremt der et væsentligt 

økonomisk incitament til at udnytte dem72. 

 

Figur 19: Analyseresultat 6 - købsoptioner 

Købsoptioner indregnet efter metoden ”den mest sandsynlige leasingperiode” medfører et bedre retvisende billede af 

en virksomheds regnskab: 

 

Jeg er ikke enig i forslaget om, at købsoptioner skal indregnes efter den mest sandsynlige leasingperiode, 

jf. min anførte vurdering ved analyseresultat nr. 4, figur 17. Jeg er imidlertid enig i det af IASB og 

FASB’s efterfølgende forslag om, at indregning af købsoptioner kun skal ske, såfremt der er et væsentlig 

økonomisk incitament til at udnytte optionen. Det er min vurdering, at denne indregningsmetode giver et 

bedre retvisende billede.   

 

7.6 Betingede leasingydelser, herunder garanti på restværdi  

 

 

 

 

 

 

7.6.1 Første indregning og måling af betingende leasingydelser og garanti på restværdi  

FSR udtrykker stor bekymring for om metoden om indregning og måling af alle betingede leasingydelser 

og garanti på restværdi, er for kompleks at anvende, og mener ikke, at metoden vil påvirke regnskabet 

væsentligt. Derfor foreslår FSR, at der bruges en mere enkel regnskabsmæssig behandling, hvor kun 

betingede leasingydelser, der kan måles pålideligt, indregnes i regnskabet73.   

                                                            
72 Bilag 16, spørgsmål 6 samt kommentarer anført nederst i spørgeskemaet. 
73 FSR, Comment letters, side 3. 

Enig R1, R2 Bedre retvisende billede

Ikke 
enig

FSR, APM, 
DB, R3

Ønsker en metode, hvor der alene skal ske indregning, hvis det 
vurderes sandsynligt at købsoptionen vil blive udnyttet (tilnærmet den 

metode IASB og FASB efterfølgende har foreslået)

Overblik: IASB/FASB foreslår følgende;  

 Betingede leasingydelser indregnes som forpligtelsen til at betale leasingydelser på 

grundlag af et vejet gennemsnit af mulige udfald/sandsynlighedsvægtet værdi (Nyt 

forslag: Indregning skal kun ske såfremt forpligtelsen reelt er udtryk for 

minimumsleasingydelser).   

 Garanti på restværdi behandles efter samme regler som betingede leasingydelser. 

 Værdien skal revurderes på hver balancedag. 
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APM er imod forslaget om at indregne alle betingede leasingydelser og garanti på restværdi. De foreslår 

en eksklusion af betingede leasingydelser, der relaterer sig til brugen af aktivet eller til en given 

præstation. Årsagen er, at de sandsynlighedsvægtede værdier er baseret på en række subjektive skøn, som 

dels er vanskelige at dokumentere, og dels er forbundet med væsentlige tidsmæssige ressourcer. APM er 

på baggrund heraf ikke overbevist om, at den sandsynlighedsvægtede værdi af betingede leasingydelser 

og garanti på restværdi giver regnskabet et bedre retvisende billede74.   

DB er enige i, at betingede leasingydelser og garanti på restværdi bør indgå i det omfang, ydelsen knytter 

sig til den kontraktbestemte leasingperiode. Betingede leasingydelser vedrørende eventuelle 

forlængelsesperioder bør ikke indgå, idet disse ydelser er baseret på en række skøn, og den 

sandsynlighedsvægtede værdi vil efter DB’s opfattelse være præget af unøjagtighed75.  

R1, R2 og R3 er af den holdning, at værdien af betingede leasingydelser og garanti på restværdi kun skal 

fastsættes ud fra den sandsynlighedsvægtede værdi, såfremt denne kan opgøres pålideligt76.  

R1 og R3 giver udtryk for, at værdien af leasingforpligtelserne meget ofte vil anses som værende 

pålidelige, når de beregnes ud fra en sandsynlighedsvægtet værdi77. R1 anfører dog, at metoden for 

indregning og måling af betingende leasingydelser og garanti på restværdi er forbundet med store 

administrative omkostninger78.    

R2 giver derimod udtryk for, at en leasingydelse baseret på en sandsynlighedsvægtet værdi ikke vurderes 

at være pålideligt opgjort79.    

Generelt for FSR, APM, DB og R2 gælder, at de er af den holdning, at kun pålidelige ydelser skal 

indregnes. Dette forhold vurderes at være tilnærmet i IASB og FASB reviderede forslag, hvor indregning 

af betingede ydelser og garanti på restværdi kun skal ske, såfremt forpligtelsen reelt er et udtryk for 

minimumsleasingydelser. Minimumsleasingydelsen må betragtes som en fast ydelse, der kan måles 

pålideligt.  

 

 

 

 

 

 

                                                            
74 APM, Comment letters, nr. 340, side 5. 
75 DB, Comment letters, nr. 438, side 7 og 8. 
76 Bilag 14, 15 og 16, spørgsmål 7. 
77 Bilag 14 og 16, spørgsmål 7. 
78 Bilag 14, spørgsmål 7. 
79 Bilag 15, spørgsmål 7. 



Regnskabsmæssig behandling af leasing i Leasingtagers årsrapport 
- med fokus på indvirkningen af den foreslåede afskaffelse af sondringen mellem operationel og finansiel leasing 

_____________________________________________________________________________________ 

68 
 

Figur 20: Analyseresultat 7 - betingede leasingydelser 

Indregning af betingede leasingydelser og garanti på restværdi medfører et bedre retvisende billede af en 

virksomheds regnskab, hvis ydelserne opgøres ud fra en sandsynlighedsvægtet værdi: 

 

Jeg er ikke enig i, at betingede leasingydelser giver et bedre retvisende billede, hvis de opgøres ud fra en 

sandsynlighedsvægtet værdi. Det er min vurdering, at metoden bygger på subjektivitet, og i øvrigt er 

administrativ tung. Jeg er imidlertid enig i IASB og FASB’s redigerede forslag.    

 

7.6.2 Efterfølgende indregning og måling af betingende leasingydelser og garanti på restværdi  

FSR er som nævnt ovenfor ikke helt enig i forslaget omkring indregning af betingede leasingydelser. Hvis 

forslaget vedtages støtter de dog op om, at der skal ske årlig revurdering af leasingydelsen80.  

APM er stærk modstander af den årlige revurdering, da en sådan proces er enorm ressourcekrævende og 

ikke vurderes at rykke vurderingen af regnskabets retvisende billede væsentligt81. 

DB, R1og R3 er enige i metoden for revurdering af leasingydelsen82. 

Som anført i afsnit 7.5.2 så er R2 af den holdning, at en revurdering giver for meget ”støj”, og er derfor i 

mod forslaget83.  

 

Figur 21: Analyseresultat 8 - revurdering af leasingydelsen 

En årlig revurdering af leasingforpligtelsen vil skabe grundlag for et bedre retvisende billede af en virksomheds 

regnskab: 

 

Det er min vurdering af en årlig revurdering af leasingforpligtelsen ikke vil give et væsentligt bedre 

                                                            
80 FSR, Comment Letters, CL 32, side 8. 
81 APM, Comment letters, nr. 340, side 5. 
82 DB, Comment letters, nr. 438, side 8 samt bilag 14 og 16, spørgsmål 9. 
83 Bilag 15, spørgsmål 9. 

Delvis 
enig

R1, R3 Bedre retvisende billede, men tung administrativ byrde

Ikke 
enig

FSR, APM, 
DB, R2

Metode er kompleks og den administrative byrde tung, 
metoden bygger på subjektive skøn, foreslår at kun 

pålidelige forpligtelser indregnes (svarende til IASB og 
FASB' nye forslag)

Enig FSR, DB, R1, 
R3 Bedre retvisende billede

Ikke 
enig

APM, R2 Byrden er for tung og skaber mere "støj" end gavn
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retvisende billede. Yderligere er det min vurdering, at metoden er administrativ tung. Jeg er således ikke 

enig i forslaget om den årlige revurdering. 

 

7.7 Oplysninger og præsentation  

 

 

 

 

 

 

FSR påpeger, at de foreslåede oplysningskrav, herunder kravene om den særskilte præsentation, er steget 

væsentlig i forhold til de gældende oplysningskrav i IAS 17, men at de ikke er bekendt med analytikere 

eller andre, der har efterspurgt sådanne yderligere oplysninger. FSR mener ikke, at de øgede krav til 

oplysninger og præsentation i regnskabet nødvendigvis giver regnskabet et bedre retvisende billede84.  

APM har i deres kommentarer anført, at de ikke mener, at de foreslåede regler om præsentation er klare, 

og de har således ikke udtalt sig nærmere om deres syn på, hvordan de mener aktivet og passivet skal 

præsenteres i balancen. De har dog klart antydet, at afskrivningerne og de finansielle omkostninger, skal 

vises særskilt i noterne og ikke i resultatopgørelsen85.  Endvidere anfører APM, at omfanget af notekrav 

er for omfattende, og at de stigende oplysningskrav vil resultere i unødvendig information til brugerne86.  

DB er af den opfattelse, at præsentation af brugsretten til aktivet, den tilhørende forpligtelse og 

leasingomkostningerne (afskrivninger og rente) skal ske særskilt87. DB beder IASB og FASB genoverveje 

deres beslutninger om øgede notekrav, idet de er af den opfattelse, at de nye notekrav er for omfattende 

set i forhold til den nytteværdi, som en regnskabslæser eventuelt vil få88. 

R1 og R2 er enig i betragtningen om, at præsentation skal ske særskilt i såvel resultatopgørelse som 

balance89. R1 vurderer, at de øgede notekrav, vil give et bedre retvisende billede af regnskabet i sin 

helhed. R2 er af den overbevisning, at de øgede notekrav umiddelbart ikke vil have nogen effekt på det 

retvisende billede, medmindre der er tale om virksomheder med meget store leasingforpligtelser90. 

R3 er ikke helt enig i den særskilte præsentation af aktiver og forpligtelser, og påpeger, at det ikke er 

                                                            
84 FSR, Comment letters, side 3. 
85 APM, Comment letters, nr. 340, side 6. 
86 APM, Comment letters, nr. 340, side 6. 
87 DB, Comment letters, nr. 438, side 9 og 10. 
88 DB, Comment letters, nr. 438, side 11. 
89 Bilag 14 og 15, spørgsmål 10-13. 
90 Bilag 14 og 15, spørgsmål 14. 

Overblik: IASB/FASB foreslår følgende;  

 Aktivet skal præsenteres som de øvrige ejede aktiver af samme art, dog separeret fra de ejede 

aktiver. 

 Forpligtelsen til at betale leasingydelser skal vises særskilt under finansielle forpligtelser. 

 I resultatopgørelsen præsenteres den løbende værdiforringelse af de leasede aktiver som 

afskrivninger. Renteelementet på leasingforpligtelsen præsenteres som en finansiel omkostning.  

Præsentationen skal ske separat enten i resultatopgørelsen eller i en note.  
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relevant med separat præsentation i ret mange tilfælde. R3 vurderer på baggrund heraf, at det er mest 

hensigtsmæssigt at foretage den separate præsentation af såvel afskrivninger, renter, leasingaktiv som –

forpligtelse i noterne. R3 er endvidere af den holdning, at det øgede notekrav vil give regnskabet et bedre 

retvisende billede, men det vurderes dog, at det øgede notekrav kun er nødvendigt ved meget væsentlige 

leasingkontrakter91.     

 

Figur 22: Analyseresultat 9 - separat præsentation 

En separat præsentation i resultatopgørelsen og i balancen medfører et bedre retvisende billede af en virksomhed 

regnskab:  

 

 

Figur 23: Analyseresultat 10 - øgede notekrav 

Øgede notekrav medfører et bedre retvisende billede af en virksomheds regnskab:  

 

Det fremgår af figur 23, at DB og R2 ikke er enige i de øgede notekrav. Årsagen hertil beror på, at de er 

enige i den separate præsentation, jf. figur 22, og på baggrund heraf vurderer de, at de øgede notekrav er 

unødige.   

Det er min vurdering, at en separat præsentation i såvel resultatopgørelse som balance, og de øgede 

notekrav er for omfattende i forhold til den nytteværdi, som de øgede præsentations- og notekrav vil 

medføre. Jeg er således ikke enig i de ovenfor anførte forhold.  

 

7.8 Udfordringer relateret til den foreslåede regnskabsstandard  

Implementering af nye regnskabsstandarder er altid forbundet med en række nye udfordringer. 

Nærværende afsnit har til formål at analysere, hvilke udfordringer implementeringen forventes at 

medføre.  

                                                            
91 Bilag 16, spørgsmål 10-14. 

Enig DB, R1, R2 Bedre retvisende billede

Ikke 
enig FSR, APM, R3 For omfattende i forhold til nytteværdi, unødig information til 

brugerene, oplysninger evt. i note 

Enig R1, R3 Bedre retvisende billede, dog kun ved væsentlige 
kontrakter

Ikke 
enig FSR, APM, DB, R2 For omfattende i forhold til nytteværdi / Unødig 

information til brugerene
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7.8.1 Udfordringer vedrørende registrerings- og bogføringsmæssige tilpasninger  

I forbindelse med indregning af leasingaftaler i balancen skal det sikres, at virksomhederne foretager de 

nødvendige registreringer som følge af leasingaftalerne. Dette indebærer bl.a.  

 at virksomhederne skal indregne leasingaftaler i deres anlægsregister på samme måde som øvrige 

materielle anlægsaktiver, og   

 at der skal foreligge behørigt regnskabsmateriale vedrørende amortisering af leasingforpligtelsen. 

For at sikre at alle leasingaftaler registreres korrekt i bogføringen stilles der yderligere krav til 

virksomhedens forretningsgange og interne kontrolprocedurer.   

Overgangen til de nye regnskabsregler vil kræve, at alle eksisterende leasingkontrakter skal revurderes og 

indregnes i balancen. I nogle tilfælde, især for virksomheder med store leasingporteføljer, kan dette kræve 

omfattende ændringer af virksomhedernes forretningsgange, interne kontrolprocedurer og -systemer. 

Sådanne ændringer vil højst sandsynligt være forbundet med væsentlige økonomiske og administrative 

byrder.  

 

7.8.2 Udfordringer relateret til brugen af den foreslåede standard  

Det fremgår af de tidligere afsnit i dette kapitel, at den foreslåede regnskabsstandard på mange områder, 

forventes at ville medføre en tung administrativ byrde: 

   

Nedenfor fremgår de udvalgte virksomheder, organisationer og respondenternes syn på de udfordringer, 

som den foreslåede regnskabsstandard forventes at ville medføre.    

Generelt hæfter FSR sig ved, at den nye standard er forholdsvis kompleks, og at det derfor er vigtigt, at 

der fokuseres på hvor store byrder den nye standard giver leasingtagerne. FSR påpeger endvidere, at det 

er vigtigt at der fortsat arbejdes på at udfærdige mere detaljerede vejledninger på visse områder i den nye 

standard, således at forståelsen hos leasingtager øges og byrden mindskes92. 

                                                            
92 FSR, Comment letters, side 1-3. 

• Indregning af kortfristede leasingaftaler (definitionen foreslås ændret til at omfatte aftaler 
på op til 3-5 år), jf. analyseresultat nr. 1.

•Adskillelse af servicekomponenter fra en given leasingkontrakt, jf. analyseresultat nr. 2. 
•Fastsættelse af den mest sandsynlige leasingperiode for aftaler med optioner, jf. 
analyseresultat nr. 4. 

•Årlig revurdering af leasingperioden og -ydelsen, jf. analyseresultat nr. 5 og 8.
•Opgørelse af betingede leasingydelser og granti på restværdi ud fra en 
sandsynlighedsvægtet værdi, jf. analyseresultat nr. 7.

•Øgede oplysnings- og præsentationskrav, jf. analyseresultat nr. 9 og 10.

Der vurderes at være tunge administrative byrder knyttet til følgende:
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APM oplyser, at kompleksiteten i den regnskabsmæssige behandling af leasing er steget markant i 

forhold til den nuværende IAS 17. Den foreslåede standard medfører øget behandlingstid internt i 

virksomheden, mere avancerede færdigheder og en opgradering af IT-systemer. Dermed er standarden 

forbundet med betydelige omkostninger, både løbende og i forbindelse med første gennemførelse93.  

Således finder APM det meget tvivlsomt, om nytteværdien af et bedre retvisende billede vil blive opvejet 

af de forbundne omkostninger. På grundlag heraf opfordrer APM derfor IASB og FASB til at reducere 

kompleksiteten af den foreslåede standard94. 

I lighed med både FSR og APM har DB også en del betænkeligheder ved den nye regnskabsstandard, 

herunder nævner de, at de også er usikre på, om omkostningerne til gennemførelsen vil opveje 

nytteværdien tilknyttet til bl.a. pålideligheden og sammenligneligheden af regnskaberne95. DB indikerer 

også, at de opfatter den nye regnskabsstandard som markant anderledes end den nuværende IAS 17, og at 

denne ændring vil betyde store udfordringer relateret til interne processer, IT-systemer m.v.96 

R1 og R3 påpeger, at udfordringerne ved den nye regnskabsstandard er langt større end nytteværdien ved 

et bedre retvisende billede af en virksomheds regnskab. R1 uddyber dette således: ”For langt de fleste vil 

dette medføre en øget administrativ byrde, som de færreste nok vil forstå meningen med”. R3 mener 

imidlertid, at udfordringerne kun er større end nytteværdien af et bedre retvisende billede af regnskabet i 

overgangsperioden97. 

R2 giver ikke udtryk for synspunktet på de udfordringer, som en implementering af den foreslåede 

standard vil medføre98.  

 

7.8.3 Udfordringer i relation til leasingtagers finansieringskilder  

Som nævnt i kapitel 6 vil den foreslåede regnskabsstandard påvirke virksomhedernes finansielle nøgletal i 

højere eller mindre grad afhængig af omfanget af operationelle leasingaftaler.  

Virksomheder, hvis låneftaler eller kreditværdighed er betinget af særlige nøgletalskrav, bør derfor være 

opmærksomme på eventuelle konsekvenser heraf.  

Det fremgår af spørgeskemaundersøgelsen, at alle respondenterne er bekendte med låneaftaler, der er 

betinget af underliggende nøgletalskrav. 

R1 vurderer ikke, at indvirkningen på nøgletallene fra den foreslåede regnskabsstandard, vil få effekt på 

virksomhedernes nuværende låneaftaler eller deres kreditværdighed i det hele taget. Årsagen hertil, er at 

R1 er af den overbevisning, at kreditgiver allerede har taget højde for leasingforpligtelserne ved deres 

                                                            
93 APM, Comment letters, nr. 340, side 1-2. 
94 APM, Comment letters, nr. 340, side 6. 
95 DB, Comment letters, nr. 438, side 1 
96 DB, Comment letters, nr. 438, side 2 
96 FSR, Comment letters, side 3. 
97 Bilag 14 og 16, spørgsmål 16. 
98 Bilag 15, spørgsmål 16.  
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fastsættelse af eventuelle nøgletalskrav. Hvis de ændrede nøgletal vil få konsekvens på et eksisterende 

kreditarrangement, er det R1’s vurdering, at dette handler mere om, at kreditgiver p.t. er underlagt et 

finansmarked, hvor flere og flere banker går konkurs. Som konsekvens heraf vil der typisk blive stillet 

større krav til virksomhederne, herunder særlige krav til størrelsen af bl.a. soliditets-, likviditets- og 

afkastningsgraden99.     

R2 er derimod af den overbevisning, at indvirkningen på nøgletallene kan få konsekvens på 

virksomhedernes eksisterende låneaftaler. Dette gælder dog kun mindre virksomheder, som frivilligt har 

valgt at aflægge regnskab efter IFRS. Indregning af leasingaftaler i meget små virksomheder, kan have 

betydelig effekt på nøgletallene100.    

R3 indikerer, at en implementering af den nye regnskabsstandard kun vil få væsentlige konsekvenser på 

et begrænset antal virksomheders kreditaftaler. De virksomheder, som kan blive påvirket af 

regnskabsændringen, kan være virksomheder, hvor regnskabsoplysningerne om ikke indregnede 

leasingaftaler har været mangelfulde, eller hvor lånegiver ikke har været opmærksom på 

problemstillingen i IAS 17 om ikke indregnede operationelle leasingaftaler101.  

Som det fremgår ovenfor, er der divergerende opfattelser af, hvorvidt den foreslåede standard vil påvirke 

virksomhedernes mulighed for at fortsætte sit kreditarrangement på uændrede vilkår.   

Får den foreslåede regnskabsstandard betydning for en virksomheds låneaftaler, vil der opstå en 

udfordring mht. til finansieringsvilkårene.  

 

7.9 Delkonklusion    

 

 

 

 

 

Der er enighed om, at den nye regnskabsstandard skal omfatte samme typer af kontrakter, som den 

nuværende IAS 17. Generelt udtrykkes der dog bekymring om behandlingen af kortfristede 

leasingkontrakter og behandlingen af servicekomponenter i en given leasingkontrakt.    

Der er bred enighed om, at byrden ved at indregne kortfristede leasingaftaler er så stor, at det kun er 

                                                            
99 Bilag 14, spørgsmål 15. 
100 Bilag 15, spørgsmål 15.  
101 Bilag 16, spørgsmål 15. 

Underspørgsmål til problemformuleringen, jf. afsnit 2.4.3:  

Hvordan vurderer de inddragne virksomheder, organisationer og respondenter generelt den 

foreslåede regnskabsstandard? Vurderer de, at kritikpunkterne af IAS 17 bliver løst og vurderer de, 

at de nye regnskabsregler vil medføre et bedre retvisende billede af virksomhedernes regnskaber? 

Forventer de inddragne virksomheder, organisationer og respondenter, at de foreslåede 

regnskabsregler giver anledning til nye udfordringer? 
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væsentlige kortsigtede leasingaftaler, der skal indregnes i en virksomheds balance. Manglende indregning 

af uvæsentlige kortfristede leasingkontrakter vil fortsat medføre, at et regnskab giver et retvisende billede. 

Der er derfor bred enighed om, at disse kontrakter blot indregnes efter en forsimplet metode, jf. den 

regnskabsmæssige behandling af operationelle kontrakter i den nuværende IAS 17.  

Enkelte er imod forslaget om undladelse af indregning af kortfristede leasingaftaler. Begrundelsen herfor 

er, at kritikken af ”struktureringselementet” ikke vil blive løst fuldt ud, da der stadig vil være mulighed 

for omgåelse af reglerne ved at indgå kortsigtede leasingaftaler frem for leasingaftaler af mere langvarig 

karakter.  

Der er stillet forslag om, at leasingkontrakter på mellem 3-5 år, som ikke anvendes direkte i 

indtægtsskabende aktiviteter, skal være omfattet af definitionen af kortfristede leasingaftaler. En ændring 

af definitionen vurderes ikke, at påvirke det retvisende billede af en virksomheds regnskab væsentlig, og 

vil lette den administrative byrde betydeligt.   

Der er fuld enighed om, at en adskillelse af servicekomponenter fra en given leasingkontrakt, vil medføre 

et bedre retvisende billede af en virksomheds regnskab. Generelt vurderes det dog, at byrden ved en sådan 

adskillelse er stor og der ønskes samtidig bedre vejledning til brug for opgørelsen heraf.   

Der er stort set fuld enighed om, at en implementering af brugsretmodellen, vil medføre et bedre 

retvisende billede af en virksomheds regnskab og løse en stor del af den kritik, som IAS 17 har været 

genstand for. En enkelt af de adspurgte respondenter er dog uenige i brugsretmodellen, og er af den 

opfattelse, at en oplysningsforpligtelse i noterne er tilstrækkelig.  

Ved implementering af brugsretmodellen skal alle leasingaftaler indregnes i balancen, og dette vil løse en 

stor del af ”struktureringselementet”.  Der er ikke længere mulighed for at strukturere en transaktion med 

henblik på at opnå en bestemt regnskabsmæssig behandling. Som nævnt tidligere i dette afsnit kan der 

dog være opstået nye, men mindre væsentlige, struktureringsproblemer for så vidt angår de kortfristede 

leasingaftaler.   

Yderligere er det konkluderet, at virksomheders finansielle stilling vurderes forskelligt. Nogle 

regnskabsbrugere korrigerer altid for ikke balanceførte leasingforpligtelser, nogle regulerer aldrig og 

nogle regulerer ofte. Ved fremadrettet at benytte brugsretmodellen, vil alle væsentlige leasingaftaler blive 

indregnet i balancen, og problemstillingen om hvorvidt en regnskabsbruger skal foretage regulering af 

ikke balanceførte leasingkontrakter, vil således blive løst.  

Som følge af at store dele af kritikken vedrørende ”strukturerings-” og ”reguleringselementet” bliver 

imødekommet, vil en stor del af kritikken vedrørende ”sammenlignelighedselementet” også blive løst. 

Dog nævnes det, at problematikken omkring ”sammenlignelighedselementet” ikke vil blive 

imødekommet fuldt ud, bl.a. som konsekvens af den noget subjektive indregning af optioner, jf. nedenfor. 

Regnskabsreglerne for første og efterfølgende indregning og måling, for så vidt angår simple 

leasingkontrakter, er ikke foreslået ændret i oplægget til den nye regnskabsstandard.  
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Der er overvejende enighed om, at indregning og måling af mere komplekse brugsretter, hvori der indgår 

optioner, ikke vil give et bedre retvisende billede af en virksomheds regnskab, hvis indregning og måling 

baseres på ”den mest sandsynlige leasingperiode”. Den primære årsag er, at metoden er baseret på en 

række subjektive skøn.   

Det bemærkes endvidere, at der er bred enighed om, at byrden ved at foretage indregning og måling af en 

kompleks brugsret ud fra den mest sandsynlige leasingperiode er forbundet med store administrative 

byrder.  

Det nævnes også, at brugsretten til et leasingaktiv og den dertilhørende leasingforpligtelse, som er knyttet 

til en forlængelsesperiode, ikke vurderes at opfylde definitionen på hhv. et aktiv og et passiv. 

Der er dog overvejende enighed om, at en optionsmulighed om forlængelse af en leasingkontrakt ikke kan 

ignoreres, da flere virksomheder blot vil strukturere deres leasingkontrakter over en kortere 

leasingperiode, hvilket vil medføre at de indregnede leasingkontrakter ikke giver et retvisende billede af 

virksomhedens regnskab.  

På baggrund heraf er der stillet flere forslag til alternativ indregning og måling af en brugsret med enten 

købs- eller forlængelsesoptioner. Det foreslås at optioner skal indregnes, hvis der et væsentligt økonomisk 

incitament til at udnytte optionen, hvilket er i overensstemmelse IASB og FASB’s reviderede forslag. Et 

andet alternativ til indregning og måling omfatter et forslag til en forsimplet model, hvor en 

forlængelsesoption indregnes særskilt uden at den påvirker leasingkontraktens egentlige værdi. Et tredje 

alternativ er bibeholdelse af de nuværende regler i IAS 17, hvor det kun er den periode, som leasingtager 

som minimum har forpligtiget sig til, der skal indregnes, medmindre en forlængelsesoption er vurderet 

overvejende sandsynlig. 

Der er ikke noget entydigt svar på, om en årlig revurdering af leasingperioden vil skabe et bedre 

retvisende billede af en virksomheds regnskab; halvdelen er enige i forslaget, og den anden halvdel er 

uenige i forslaget. Generelt for dem som er uenige i forslaget gælder, at de er af den overbevisning, at den 

administrative byrde ved en årlig revurdering, er for tung.   

Betingede leasingydelser og garanti på restværdi er foreslået indregnet på baggrund af en 

sandsynlighedsvægtet værdi. Der er flertal imod dette forslag. Årsagen hertil, er at metoden bygger på en 

lang række skøn, som vurderes at være så subjektive, at værdien opgjort efter denne metode, ikke 

vurderes at være pålidelig. Yderligere er der udtrykt stor bekymring over metoden, fordi den vurderes at 

være for kompleks og fordi den vurderes at være forbundet med en tung administrativ byrde.   

Der er enighed om, at betingede leasingydelser og garanti på restværdi skal indregnes, hvis de kan måles 

pålideligt. Betingede leasingydelser relateret til brugen af et aktiv eller til en given præstation kan ikke 

måles pålideligt. Således vurderes det, at der er bred enighed om, at indregning af betingede ydelser og 

garanti på restværdi kun skal indregnes, såfremt forpligtelsen reelt er et udtryk for 

minimumsleasingydelser, jf. det af IASB og FASB reviderede forslag.  
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Som ved forslaget om årlig revurdering af leasingperioden, er der ikke en entydig holdning til, om en 

årlig revurdering af de betingede leasingydelser og garanti på restværdi, vil skabe et bedre retvisende 

billede af en virksomheds regnskab; halvdelen er enige i forslaget, og den anden halvdel er uenige i 

forslaget. Også her nævnes det, at der forventes, at være en tung administrativ byrde forbundet med en 

årlig revurdering.   

Der er et neutralt synspunkt angående spørgsmålet om hvorvidt en separat præsentation i 

resultatopgørelsen og i balancen af hhv. afskrivninger, renter, leasingaktiv og -passiv, vil medføre et 

bedre retvisende billede af en virksomheds regnskab.  

For så vidt angår forslaget om de øgede notekrav, så er der bred enighed om, at dette ikke vil medføre et 

bedre retvisende billede af en virksomheds regnskab. Generelt for forslaget om de øgede oplysnings- og 

præsentationskrav gælder, at kravene vurderes for omfattende i forhold til nytteværdien og kravene 

vurderes at give en unødig information til brugerne, som de i princippet ikke efterspørger. 

Den nye regnskabsstandard giver virksomhederne en lang række nye udfordringer, som skal løses. 

Udover en lang række administrative udfordringer, som f.eks. længere behandlingstid og mere avancerede 

færdigheder, så kræver den nye regnskabsstandard også en omfattende ændring af virksomhedernes 

forretningsgange, interne kontrolprocedurer og – systemer.  

Generelt nævnes det, at omkostningerne, både ved første indregning og løbende, vil være betydelige. 

Flere finder det tvivlsomt om nytteværdien ved et bedre retvisende billede af en virksomheds regnskab, 

vil opvejes af disse omkostninger.  

Der er forskellige opfattelser af, hvorvidt de nye regnskabsregler vil få konsekvenser for virksomhedernes 

eksisterende kreditaftaler. En overordnet vurdering peger dog på, at ingen eller kun et begrænset antal 

virksomheder vil blive mødt af udfordringer relateret til ændringer i finansieringsvilkårene.  
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KAPITEL 8: Konklusion  
 

 

 

 

 

Nærværende kapitel sammenfatter hovedelementerne fra afhandlingens enkelte kapitler, og spørgsmålene 

i problemformuleringen besvares.  

 

8.1 Effekten af nøgletalsændringen ved afskaffelse af sondringen mellem operationel og finansiel 

leasing    

I forbindelse med anvendelsen af den nye regnskabsstandard vil leasingtager opleve en forøgelse af 

indregnede aktiver og forpligtelser. Resultatopgørelsen vil blive påvirket af højere leasingomkostninger i 

form af renter og afskrivninger tidligere i leasingperioden i forhold til indregning af de faktiske 

leasingomkostninger, der indregnes for operationel leasing i henhold til IAS 17. Den regnskabsmæssige 

påvirkning er illustreret ved eksempel 1, jf. figur 6.  

Som det fremgår af nøgletalsanalysen af A.P. Moller – Maersk Group og Carlsberg Group i kapitel 6, er 

den afledte effekt af den nye regnskabsstandard, at virksomhedernes nøgletal vil ændres; herunder vil 

soliditets-, likviditets- og afkastningsgraden falde alt afhængig af omfanget af operationelle aftaler, der 

skal indregnes i balancen. 

For leasingkontrakter, der tidligere blev klassificeret som operationelle, vil leasingomkostningerne blive 

erstattet med afskrivninger og renter, hvormed EBITDA vil stige, idet der sker en ændret indregning i 

resultatopgørelsens poster.  

Den nye regnskabsstandard vil påvirke alle virksomheder, der aflægger regnskab efter IFRS, og som har 

operationelle leasingaftaler. Væsentligst vil regnskabsstandarden påvirke de virksomheder, som har 

betydelige operationelle leasingkontrakter. 

 

8.2 Løsning af kritikken af IAS 17    

Regulerings-, sammenligneligheds- og struktureringselementet er de primære forhold, som IAS 17 

kritiseres for.         

Problemformuleringen, jf. afsnit 2.3:  

Hvad er effekten af ændringen i virksomhedernes nøgletal ved afskaffelse af sondringen mellem 
operationel og finansiel leasing? 

Vil ændringen betyde, at de udfordringer der er ved den nuværende IAS 17, bliver løst ved en 
implementering af den nye regnskabsstandard? 

Vil virksomhedernes regnskaber give et bedre retvisende billede? 

Vil der opstå nye udfordringer for virksomhederne?
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I henhold til afhandlingens analyseresultat nr. 3, jf. figur 16, vil en stor del af kritikken fra IAS 17 blive 

løst ved en implementering af den foreslåede regnskabsstandard. 

Reguleringselementet søges løst ved at afskaffe sondringen mellem operationel og finansiel leasing, 

hvilket betyder at alle leasingkontrakter, bortset fra uvæsentlige kortfristede leasingkontrakter, indregnes i 

balancen.  

Afskaffelse af sondringen mellem operationel og finansiel leasing medfører, at store dele af 

struktureringselementet løses. Der vil ikke være incitament til, at strukturere en transaktion med henblik 

på at opnå en bestemt leasingklassifikation. Det fremgår af afhandlingens analyseresultat nr.1, jf. figur 14, 

at lempelsen vedrørende undtagelse af indregning af kortfristede leasingkontrakter betyder, at der kan 

opstå nye, men mindre væsentlige, struktureringsproblemer. 

Analysen fastslog også, at ikke alle regnskabsbrugere foretager regulering af ikke indregnede 

operationelle leasingkontrakter ved vurdering af en virksomheds regnskab. Som konsekvens af den 

forventede løsning af reguleringsproblematikken, vil der skabes basis for et bedre og mere ensartet 

sammenligningsgrundlag af virksomhedernes regnskaber.    

Kritikken vedrørende sammenlignelighedselementet forventes ikke løst i samme omfang, som 

regulerings- og struktureringselementet. Årsagen er bl.a. at metoden for indregning og måling af optioner 

på f.eks. forlængelse, vurderes at være præget af stor subjektivitet, hvormed ensartede aktiver, der leases 

på næsten identiske vilkår, formentlig ikke vil blive målt ud fra samme kriterier.  

 

8.3 Virksomhedens retvisende billede ved den nye regnskabsstandard    

Det kan konkluderes, at den nye regnskabsstandard på mange områder vil medvirke til, at skabe et bedre 

retvisende billede af regnskaberne end ved den nuværende regulering i IAS 17.  

Der er generelt tale om et særdeles vanskeligt projekt, hvor man relativt nemt kan blive enige om det helt 

overordnede princip om indregning af alle leasingaftaler i balancen (brugsretmodellen) og dermed en 

ophævelse af sondringen mellem oprationelle og finansielle leasingkontrakter. Det fremgår af 

analyseresultat nr. 3, jf. figur 16, at årsagen til denne enighed er, at en implementering af 

brugsretmodellen løser store dele af den kritik, som i IAS 17 er genstand for.    

Men analysen af kommentarbrevene og de underbyggende spørgeskemaer viser, at når det kommer til 

detaljerne, bl.a. til indregning og måling, så opstår der en lang række forskellige synspunkter, om hvordan 

den nye regnskabsstandard vil påvirke det retvisende billede af en virksomheds regnskab:  

 En lempelse om at undlade indregning af uvæsentlige leasingaftaler, som inkl. 

forlængelsesoptioner har en løbetid på maksimalt 12 måneder, vil ikke have nogen væsentlig 

betydning for regnskabets retvisende billede. Dette forhold underbygges af analyseresultat nr. 1, 

jf. figur 14.    
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 Servicekomponenter skal fortsat adskilles fra leasingkontrakter, da dette giver et bedre retvisende 

billede af en virksomheds regnskab, jf. analyseresultat nr. 2 i figur 15. 

 

 Indregning af optioner blev foreslået indregnet og målt ud fra den mest sandsynlige 

leasingperiode. Metoden vurderes at være baseret på en række subjektive skøn, som ikke vurderes 

at give et pålideligt grundlag for målingen af brugsretten til leasingaktivet. 

En optionsmulighed på forlængelse af en leasingkontrakt eller køb af leasingaktivet kan dog ikke 

ignoreres. I henhold til analyseresultat nr. 4 i figur 17, stilles der flere forslag til alternative 

forsimplede metoder for indregning og måling af sådanne optioner. Et af forslagene er identisk 

med IASB og FASB’s reviderede forslag, hvor optioner skal indregnes, hvis der et væsentligt 

økonomisk incitament til at udnytte optionen. 

 Betingede leasingydelser og garanti på restværdi er foreslået indregnet på baggrund af en 

sandsynlighedsvægtet værdi. Analyseresultat nr. 7, jf. figur 20, underbygger, at metoden ikke 

vurderes at give et pålideligt grundlag for målingen af leasingforpligtelsen. Metoden bygger på en 

lang række subjektive skøn.  

 

Der er dog overvejende enighed om, at betingede leasingydelser og garanti på restværdi skal 

indregnes, såfremt de kan måles pålideligt, da dette vil give et bedre retvisende billede af en 

virksomheds regnskab. Betingede ydelser og garanti på restværdi foreslås indregnet såfremt 

forpligtelsen reelt er udtryk for minimumsleasingydelser, hvilket er i lighed med IASB og 

FASB’s reviderede forslag. 

 

 Der er ikke noget entydigt svar på, om en årlig revurdering af leasingperioden og 

leasingydelserne vil skabe et bedre retvisende billede af en virksomheds regnskab; halvdelen er 

enige i forslaget og den anden halvdel er uenige i forslaget. Der henvises til analyseresultat nr. 5 

og 8, jf. figur 18 og 21.  

 

 Generelt for forslagene om de øgede oplysnings- og præsentationskrav gælder, at de vurderes at 

være for omfattende i forhold til nytteværdien og at de øgede krav dermed ikke giver et bedre 

retvisende billede af en virksomheds regnskab i forhold til omkostningerne. Forholdet er 

underbygget af analyseresultat nr. 9 og 10, jf. figur 22 og 23.  

De mange forskellige synspunkter har medført flere genovervejelser af projektet, og som konsekvens 

heraf vil IASB og FASB udsende endnu et høringsudkast til den nye regnskabsstandard i løbet af 4. 

kvartal 2011. Genovervejelserne må forventes at medføre, at den tidligere plan om ikrafttrædelse pr. 1. 

januar 2013 ikke kan nås. Dette forhold bekræftes af IASB og FASB, jf. figur 8.    
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8.4 Udfordringer ved den nye regnskabsstandard    

Det var håbet, at den nye regnskabsstandard ville have mindsket kompleksiteten i regnskabsreglerne for 

leasing, men det lader til, at reglerne fortsat er komplekse – blot i en anden form.    

Ifølge analysen af kommentarbrevene og de underbyggende spørgeskemaer i kapitel 7 er der en række 

administrative udfordringer forbundet med en implementering af den nye standard. De administrative 

udfordringer knytter sig specielt til de nedenfor angivne arbejdshandlinger, som særligt påvirker 

behandlingstiden internt i virksomhederne og virksomhedens behov for avancerede færdigheder: 

 Adskillelse af servicekomponenter fra leasingaftaler, jf. analyseresultat nr. 2. 

 Fastlæggelse af leasingperioden, jf. analyseresultat nr. 4. 

 Opgørelse af betingede leasingydelser og garanti på restværdi, jf. analyseresultat nr. 7. 

 Årlig revurdering af leasingperiode og -ydelse, jf. analyseresultat nr. 5 og 8. 

 Øgede oplysnings- og præsentationskrav, jf. analyseresultat nr. 9 og10.   

Herudover giver standarden udfordringer i relation til omfattende ændringer af virksomhedernes 

forretningsgange, systemer og interne kontrolprocedurer.  

Hvis låneaftaler er betinget af særlige nøgletalskrav (covenants), kan ændringen i nøgletallene få 

konsekvens for virksomhedernes låneaftaler og medføre udfordringer relateret til forringede 

finansieringsvilkår.  

I de inddragne kommentarbreve og i de underbyggende spørgeskemaer udtrykkes der generelt 

betænkeligheder relateret til de samlede udfordringer, som opstår ved en implementering af 

regnskabsstandarden.  Omkostningerne ved overgangen til de nye regler og ved efterfølgende indregning 

og måling vil være så betydelige, at det er tvivlsomt, om nytteværdien ved et bedre retvisende billede af 

en virksomheds regnskab vil opveje dem.  
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KAPITEL 9: Perspektivering   

9.1 Anvendelse af den foreslåede regnskabsstandard under ÅRL 

Den gældende regnskabslovgivning (ÅRL) er et resultat af den stigende globalisering, idet den lægger sig 

op ad EU’s direktiver, som har til formål at harmonisere regnskabsaflæggelsen i EU.  

ÅRL er blot en rammelov, som indeholder de overordnede krav til dansk regnskabsaflæggelse, men uden 

detailregulering af, hvorledes disse krav skal udfyldes. For at gøre ÅRL mere håndterbar for 

virksomhederne blev der tidligere udarbejdet regnskabsvejledninger (nationalt). Regnskabsvejledningerne 

opdateres dog ikke længere, og det kan forventes at vejledningerne inden for kort tid helt udfases. Hvor 

ÅRL ikke indeholder fyldestgørende detailregulering anvendes de internationale regnskabsstandarder, 

IFRS, i dag i massivt omfang som fortolkningsbidrag til ÅRL.  

ÅRL er opbygget efter byggeklodsmodellen. Modellen indeholder fire regnskabsklasser: A, B, C og D. 

Hvilken regnskabsklasse en virksomhed tilhører afhænger af virksomhedens juridiske form, 

balancesummen, nettoomsætningen og antallet af ansatte. 

Princippet i modellen er, at små virksomheder skal følge relativt få krav, mens større virksomheder skal 

følge flere og mere detaljerede krav. En virksomhed kan altid tilvælge regler for en højere 

regnskabsklasse i byggeklodsmodellen. Virksomheden skal ikke nødvendigvis følge alle bestemmelser i 

den højere regnskabsklasse, men kan foretage tilvalg af enkelte bestemmelser. Det eneste krav for 

anvendelse af en tilvalgsmulighed er, at virksomheden konsekvent følger de tilvalgte regler på et 

systematisk grundlag, og samtlige krav, der stilles til indregning, måling, præsentation og oplysning for 

en regnskabspost, skal følges. 

Det fremgår af afsnit 4.1, at klasse D-virksomheder skal aflægge regnskab efter IFRS, og disse 

virksomheder falder således uden for regnskabsreguleringen i ÅRL. Virksomheder i de øvrige klasser kan 

frit vælge at aflægge regnskab efter IFRS, men ved tilvalg af denne regnskabsregulering, skal samtlige 

godkendte standarder inden for IFRS følges.    

Unødvendige administrative forpligtelser lægger beslag på virksomhedernes tid og ressourcer og kan 

virke hæmmende for virksomhedernes aktiviteter og vækstmuligheder. Erhvervs- og Økonomiministeriet 

har på baggrund heraf søgt, at foretage en række lempelser indenfor regnskabsreguleringen i ÅRL. For 

klasse B-virksomheder gælder det som følge heraf, at finansielle leasingaktiver ikke skal indregnes i 

balancen. Klasse C og D er ikke omfattet af denne lempelse, som klart strider imod bestemmelserne i 

IFRS.  

Bestemmelserne i IFRS strider således i mod den regnskabsmæssige behandling af leasing i ÅRL for 

klasse B-virksomheder, og det vurderes derfor at den foreslåede IFRS-standard ikke kan anvendes inden 

for ÅRL.   

Siden vedtagelsen af den reviderede ÅRL har IFRS ændret sig på en række punkter, idet der er udstedt 

både reviderede og helt nye standarder. Hvor ÅRL og de danske regnskabsvejledninger i 2001 i det 
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væsentligste var på linje med IFRS102, er der derfor på nuværende tidspunkt en række forskelle mellem de 

to regnskabsreguleringer. 

Erhvervs- og selskabsstyrelsen har dog meldt ud, at medmindre der i de kommende år kommer nye 

direktivkrav, der skal implementeres i den danske årsregnskabslov, så forventes ingen væsentlige 

ændringer i årsregnskabsloven på kort sigt103. Det må på baggrund heraf forventes, at der som følge af 

den foreslåede regnskabsstandard, næppe vil ske nogen ændring af ÅRL.   

 

9.2 IASB og FASB’s fremtidige strategi om arbejdsstruktur 

IASB arbejder med mange forskellige dagsordner, herunder søger de fortsat efter konvergens med U.S. 

GAAP104.  Der er ingen tvivl om, at der også de kommende år vil blive gennemført mange ændringer af 

IFRS- standarderne, hvilket betyder, at der til stadighed stilles store krav til den implementeringsstruktur, 

som IASB og FASB benytter.   

De mange ændringer, der har været i forbindelse med de udsendte oplæg til en ny regnskabsstandard, 

giver indtryk af, at den nuværende proces ikke fungerer hensigtsmæssigt. Processen gør det vanskeligt at 

følge med i projektet, og det gør det samtidig vanskeligt at vurdere, hvornår en ny standard om leasing vil 

træde i kraft.   

Dette er bl.a. en af årsagerne til, at IASB i juli 2011 sendte deres fremtidige strategiske arbejdsplan i 

høring.  IASB søger i den forbindelse input fra alle interesserede parter om arbejdsplanens strategiske 

retning, balance og form. Deadline for kommentarer er ultimo november 2011105.  

                                                            
102 Deloitte, IFRS – introduktion til de internationale regnskabsstandarder, side 7. 
103 KPMG, Regnskabsmæssige fokusområder, side 5.  
104 KPMG, Regnskabsmæssige fokusområder, side 5 og 6.  
105 www.ifrs.org 
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FORKORTELSER  
 

I nærværende afhandling er der anvendt følgende forkortelser:  

 

IFRS International Financial Reporting Standards. 

IASB International Accounting Standards Boards 

U.S.GAAP United States Generally Accepted Accounting Principles  

FASB  US Financial Accounting Standards Boards  

IAS International Accounting Standards  

ÅRL  Årsregnskabsloven  

IFRIC  International Financial Reporting Interpretations Committee  

SIC Standing Interpretations Committee  

SFAS Statement of Financial Accounting Standards  

FSR Foreningen af statsautoriserede revisorer (FSR – danske revisorer) 

APM A.P. Moller – Maersk Group 

Carlsberg Carlsberg Group 

DB Deutsche Bank 

DP Discussion Paper; Diskussionsoplæg, ”Leases, Preliminary Views – DP/2009/1" (1. oplæg til den 

nye regnskabsstandard). 

ED Exposure Draft; Høringsudkast, ”Leases ED/2010/9” (2. oplæg til den nye regnskabsstandard).  
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BILAG  

Bilag 1: Begrebet ”væsentligt” 

 

I henhold til IAS’ begrebsramme defineres væsentligt således:  

”Information er væsentlig, hvis udeladelse heraf eller fejl kan have indflydelse på regnskabsbrugers økonomiske 

beslutningstagen truffet på baggrund af regnskabet. Væsentligheden afhænger af størrelsen af posten eller fejlen, 

vurderet ud fra specifikke forhold ved udeladelsen eller ved den fejlagtige oplysning. Væsentlighedskriteriet 

fungerer derfor som et niveau eller en grænse, snarere end som primær kvalitativ egenskab, som oplysningen skal 

opfylde for at kunne være nyttig”106.  

 

  

                                                            
106 IAS Begrebsramme punkt 30. 
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Bilag 2: Opfyldelse af aktiv- og forpligtelsesdefinitionen i leasingaftaler 

 

 

 

 

Kilde: IASB/FASB, Leases, Preliminary Views – DP/2009/1, side 28 samt egen tilvirkning  

  

Beskrivelse af 
rettighed

•Ret til at bruge et 
bestemt aktiv i 
leasingperioden

Kontrol

•Leasingtager 
kontrollerer 
brugsretten til 
aktivet i 
leasingperioden, 
leasinggiver ikke 
kan tilbagebetale 
eller ikke kan have 
adgang til aktivet 
uden forudgåend 
accept af 
leasingtager, 
medmindre der 
ikke sker brug i 
kontraktens 
bestemmelser. 

Tidligere begivenhed

•Kontrollen opstår 
som følge af 
tidligere 
begivenheder, 
herunder  
underskrivelse af 
kontrakt og levering 
af det lesede aktiv. 

Fremtidge 
økonomikse fordele

•Det vurderes, at der 
gennem brugen af 
det leasede aktiv 
tilflyder brugeren 
økonomiske fordele

Aktivdefinition 
opfyldt?

•Ja

Beskrivelse af 
forpligttelse

•Forpligtelse til at 
betale 
leasingydelser

Aktuel forpligtelse

•Der er etableret en 
juridisk forpligtelse 
til betaling via 
indgåelse af 
leasingkontrakten.  

Tidligere begivenhed

•Forpligtigtelsen 
opstår som følge af 
tidligere 
begivenheder, 
herunder  
underskrivelse af 
kontrakt og levering 
af det lesede aktiv. 

Træk på 
økonomikske 
resourcer

•Det vurderes, at 
forpligtelsen vil 
resultere i et træk 
på viksomhedens 
økonomiske 
ressourcer.

Passivdefinition 
opfyldt?

•Ja

Beskrivelse af 
forpligtelse

•Forpligtelse til at 
returnere aktivet 
efter 
leasingperiodens 
udløb

Aktuel forpligtelse

•Der er indgået en 
forpligtelse om at 
aflevere aktivet 
retur ved udløb af 
leasingperiode.

Tidligere begivenhed

•Jf. ovenfor. 

Træk på 
økonomikske 
resourcer

•Nej, for 
leasingtager har 
ikke retten til 
økonomiske fordele 
fra aktivet efter 
kontraktens udløb.

Passivdefinition 
opfyldt?

•Nej
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Bilag 3: Faktorer til brug ved fastsættelse af leasingperioden 

 

 

 

Kilde: IASB/FASB, Leases, Preliminary Views – DP/2009/1, side 59 samt egen tilvirkning. 

 

  

•Leasingtagers specifikke overvejelser

•Eksempler:

• Leasingtagers intentioner og tidligere praksis 

Leasing‐

tagers 

specifikke 

faktorer 

•Kontraktilige betingelser, der kan påvirke leasingtager til at forlænge eller forkorte 
leasingperioden

•Eksempler:

• Niveauet af leasingydelser i en forlænget leasingperiode (nedsat pris, markedsvilkår, 
forhandlet eller fast pris )

• Eventuel garanti på restværdi samt beløbet herpå

• Opsigelsesbeløb

•Omkostninger i forbindelse med returnereing af det leasede aktiv                        

Kontraktlige 
faktorer

•Finansielle konsekvenser ved at forlænge eller forkorte leasingperioden, der ikke tydeligt er 
angivet i de kontraktilige bestemmelser 

•Eksempeler:

•Eventuelle forbedringer af aktivet, der går tabt hvis aftalen afsluttes

•Ikke kontraktlige omkostninger ved flytning

•Tab ved mistet produktion 

•Skattemæssige konsekevenser 

•Omkostninger til eventuel alternativ finansiering

Ikke 
kontraktlige 
finansielle 
faktorer

•Ikke‐finansielle forretningsmæssigge faktorer, der kan påvirke leasingperioden

•Eksempeler:

•Aktivets art

•Placering af aktivet 

•Ledelses hensigt

•Branchekutyme

Forretnings‐
mæssige 
faktorer
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Bilag 4: Eksempel på indregning af en leasingaftale ved en revurdering af leasingperioden 

 

Nedenstående beregning viser et eksempel på indregningen af brugsretten til et aktiv og forpligtelsen til at betale 
leasingydelser uden en revurdering af leasingperioden: 

 

 

  

Forudsætninger opstillet til brug for beregning af eksemplet:

Oprindelig leasingperiode i år: 7

Virksomhedens afskrivningspraksis på tilsvarende aktiver er lineær afskrivning over følgende antal år: 7

Minimumsleasingydelsen er følgende pr. år: 4.000

Leasingtager har ikke kendskab til aktivitets dagsværdi eller den interne rente i kontrakten: 

Leasingtager anvender derfor sin alternative lånerente, der fastsættes til: 9,196%

Nutidsværdien af minimumsydelserne opgøres således: 20.000

Forlængelsesoption ‐ nye vilkår: 

Valgmulighed for yderligere leasingperiode i år: 3

Nutidsværdien af minimumsydelserne opgøres således: 10.090

 ‐ leasingtager er hverken påkrævet eller tilladt, at udnytte forlængelsesoptionen før slutningen af den 7 årlige oprindelige leasingperiode. 

År 

Leasing‐

ydelse Afskrivning Rente 

Omkostninger 

i alt 

Forskel i 

omkostninger 

Leasing‐

aktiv

Leasing‐

forpligtigelse

0 20.000 20.000

1 4.000 2.857 1.839 4.696 ‐696 17.143 17.839

2 4.000 2.857 1.641 4.498 ‐498 14.286 15.480

3 4.000 2.857 1.424 4.281 ‐281 11.429 12.903

4 4.000 2.857 1.187 4.044 ‐44 8.571 10.090

5 4.000 2.857 928 3.785 215 5.714 7.018

6 4.000 2.857 645 3.503 497 2.857 3.663

7 4.000 2.857 337 3.194 806 10.090 10.090

8 4.000 3.363 928 4.291 ‐291 6.727 7.018

9 4.000 3.363 645 4.009 ‐9 3.363 3.663

10 4.000 3.363 337 3.700 300 0 0

40.000 30.090 9.910 40.000 0

Ved udnyttelses af 
forlængelsesoptionen indregner 
leasingtager nutidsværdien af de 

resterende leasingydelser, som den 
reviderede forpligtigelse til at betale 
leasingydelser giver anledning til. 

Tilsvarende reguleres brugsretten til 
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Bilag 4 - fortsat:  

Nedenstående beregninger viser den regnskabsmæssige regulering ved en forlængelse af leasingperioden:  

 

 

Kilde: Egen tilvirkning med inspiration fra Leases Preliminary Views, side 61 til 62  

  

Forudsætninger opstillet til brug for beregning af eksemplet:

Antagelserne fra det foregående eksempel er uændret bortset fra følgende forhold:

Den mest sandsynlig totale leasingperiode revurderes til følgende antal år ved starten af leasingperioden oprindelige år 4:  10

Nutidsværdien af minimumsydelserne opgøres således: 25.451

Såfremt indregningen af brugsretten til aktivet og forpligtigelsen til betalingen af leasingydelserne var indregnet korrekt fra start, ville  

de regnskabsmæssige værdier kunne illustreres således: 

Som det fremgår er nutidsværdien af de resterende ydelser ved starten af år 4 følgende: 20.000

År 

Leasing‐

ydelse Afskrivning Rente 

Omkostninger 

i alt 

Forskel i 

omkostninger 

Leasing‐

aktiv

Leasing‐

forpligtigelse

0 25.451 25.451

1 4.000 2.545 2.340 4.886 ‐886 22.906 23.791

2 4.000 2.545 2.188 4.733 ‐733 20.361 21.979

3 4.000 2.545 2.021 4.566 ‐566 17.815 20.000

4 4.000 2.545 1.839 4.384 ‐384 15.270 17.839

5 4.000 2.545 1.641 4.186 ‐186 12.725 15.480

6 4.000 2.545 1.424 3.969 31 10.180 12.903

7 4.000 2.545 1.187 3.732 268 7.635 10.090

8 4.000 2.545 928 3.473 527 5.090 7.018

9 4.000 2.545 645 3.190 810 2.545 3.663

10 4.000 2.545 337 2.882 1.118 0 0

40.000 25.451 14.549 40.000 0

Den regnskabsmæssige værdi af forpligtigelsen udgør primo år 4 følgende:  12.903

Regulering af den regnskabsmæssige værdi af forpligtigelsen udgør: 7.097

Nutidsværdien af de resterede leasingydelser ved starten af år 4:  20.000

År 

Leasing‐

ydelse Afskrivning Rente 

Omkostninger 

i alt 

Forskel i 

omkostninger 

Leasing‐

aktiv

Leasing‐

forpligtigelse

0 20.000 20.000

1 4.000 2.857 1.839 4.696 ‐696 17.143 17.839

2 4.000 2.857 1.641 4.498 ‐498 14.286 15.480

3 4.000 2.857 1.424 4.281 ‐281 18.525 20.000

4 4.000 2.646 1.839 4.486 ‐486 15.879 17.839

5 4.000 2.646 1.641 4.287 ‐287 13.232 15.480

6 4.000 2.646 1.424 4.070 ‐70 10.586 12.903

7 4.000 2.646 1.187 3.833 167 7.939 10.090

8 4.000 2.646 928 3.574 426 5.293 7.018

9 4.000 2.646 645 3.292 708 2.646 3.663

10 4.000 2.646 337 2.983 1.017 0 0

40.000 27.097 12.903 40.000 0

Ved starten af år 4 beregnesden nye 
nutidsværdi af de resterende 
leasingydelser til 20.000 kr., hvorfor 
forpligtigelsen reguleres med 7.097 kr.

Aktivet reguleres tilsvarende, således at 
dette stiger til 18.525 kr. 

Afskrivningerne ændres som følge af 
reguleringen i aktivets værdi samt 
ændringen i afskrivningsperioden: 
18,525/7 år = 2.646 kr.  
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Bilag 5: Sammenligning af IAS 17 og den foreslåede nye regnskabsstandard 

ELEMENT IAS 17 DISKUSIONSOPLÆG REVIDEREDE 

FORSLAG FRA 

IASB/FASB 

SÆRLIGE 

BEKYMRINGER 

BEGREBSRAMMEN 

Begrebsrammen  

 

 

 

 

 

 

 

En leasingaftale er 

en aftale, ifølge 

hvilken leasinggiver 

for en aftalt periode 

overdrager 

brugsretten til et 

aktiv til en 

leasingtager mod en 

eller flere 

betalinger. 

Tilnærmet IAS 17.  

 

 

 

 

 

 

 

  

Kortsigtede 

leasingaftaler  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der skelnes ikke 

mellem lange og 

korte aftaler. Der 

skelnes i stedet 

mellem 

operationelle og 

finansielle 

leasingaftaler. 

 

 

 

 

 

 

 

Indregning af 

leasingaftaler, som 

inklusiv 

forlængelsesoptioner har 

en løbetid på maksimalt 

12 måneder, indregnes i 

balancen efter en 

forsimplet metode.  

 

NYT jf. ED: 

Det kan undlades, at 

indregne leasingaftaler, 

som inklusiv 

forlængelsesoptioner har 

en løbetid på maksimalt 

12 måneder. Aftalen skal 

dog indregnes, hvis den er 

væsentlig. 

 Der er udtryk 

bekymring omkring 

den store 

administrative byrde 

ved at skulle medtage 

korte leasingaftaler i 

balancen. 

 

Servicekontrakter  

 

 

Servicekontrakter 

indregnes ikke.  

 

Servicekontrakter skal 

adskilles fra egentlige 

leasingaftaler.  

 Der er store 

udfordringer med 

aftaler, der indeholder 

servicekomponenter. 
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Bilag 5 – fortsat: 

ELEMENT IAS 17 DISKUSIONSOPLÆG REVIDEREDE 

FORSLAG FRA 

IASB/FASB 

SÆRLIGE 

BEKYMRINGER

MODEL FOR INDREGNING   

Metode til 

indregning  

Der skal ske en 

klassifikation af 

operationel og 

finansiel leasing. 

Operationelle 

leasingaktiver 

indregnes ikke i 

balancen. 

Finansielle 

leasingaktiver 

indregnes. 

 

Sker der ændringer 

i kontrakten, skal 

klassifikationen af 

leasingtypen 

revurderes.  

"Right of use" - model 

(brugsret-model) 

 

Aktivet er lig brugsretten til 

leasingaktivet.  

 

Passivet er lig forpligtelsen 

til at betale leasingydelser. 

  

FØRSTE INDREGNING & MÅLING 

Aktiv  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finansiel: Aktivet 

behandles på 

samme måde, som 

hvis leasingtager 

havde købt aktivet.  

Operationel: 

indregnes ikke. 

Kostpris, svarende 

til laveste værdi af 

dagsværdi eller 

nutidsværdien af de 

forventede leasing-

ydelser. 

Kostprisen, svarende til 

nutidsværdien af de 

forventede leasingydelser 

tilbagediskonteret med den 

interne rente.  

 

Aktivet indregnes inklusiv 

alle optioner. 
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Bilag 5 – fortsat: 

ELEMENT IAS 17 DISKUSIONSOPLÆG REVIDEREDE 

FORSLAG 

FRA 

IASB/FASB 

SÆRLIGE 

BEKYMRINGER

FØRSTE INDREGNING & MÅLING – fortsat 

Forpligtelse 

 

Finansiel: Passivet 

behandles på 

samme måde, som 

hvis leasingtager 

havde købt aktivet. 

Operationel: 

indregnes ikke. En 

indregnet 

forpligtelse skal 

inkludere en 

eventuel restværdi. 

Der tages ikke høje 

for betingede 

leasingydelser. 

Laveste værdi af 

dagsværdi eller 

nutidsværdien af 

de forventede 

leasingydelser.  

Passivet indregnes inklusiv 

alle forpligtelser.  

Nutidsværdien af de 

forventede leasingydelser 

tilbagediskonteret med den 

interne renterente. 

 

  

Minimumsleasing-

ydelse  

Indgår  Indgår    

Diskonterings-

faktor 

 

 

 

Leasingkontraktens 

interne rente, hvis 

denne kendes, eller 

leasingtagers 

alternative 

lånerente. 

Leasingkontraktens interne 

rente, hvis denne kendes, 

eller leasingtagers 

alternative lånerente. 
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Bilag 5 – fortsat: 

ELEMENT IAS 17 DISKUSIONSOPLÆG REVIDEREDE 

FORSLAG 

FRA 

IASB/FASB 

SÆRLIGE  

BEKYMRINGER 

EFTERFØLGENDE MÅLING 

Aktiv  Kostprismodellen, 

dvs. aktivet skal, 

hvis der ikke er 

overvejende 

sandsynlighed for 

at ejendomsretten 

overdrages til 

leasingtager, 

afskrives over 

leasingperioden 

eller brugstiden, 

hvis denne er 

kortere. Alternativt 

afskrives aktivet i 

henhold til den 

normale 

afskrivnings-

praksis.  

Kostprismodellen, dvs. aktivet 

skal afskrives over 

leasingperioden eller 

brugstiden, hvis denne er 

kortere.  

  

Forpligtelse, 

herunder 

revurdering af 

diskonteringsfakt

oren  

Amortiseret 

kostpris.  

 

Revurdering er 

ikke relevant. 

Amortiseret kostpris. Der skal 

foretages revurdering af 

diskonteringsfaktoren. 
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Bilag 5 – fortsat: 

ELEMENT IAS 17 DISKUSIONSOPLÆG REVIDEREDE 

FORSLAG 

FRA 

IASB/FASB 

SÆRLIGE  

BEKYMRINGER 

LEASING MED OPTIONER 

Indregning, 

herunder 

revurdering af 

leasingperioden 

Indgår, hvis 

forlængelse er 

overvejende 

sandsynlig.  

 

Som 

udgangspunkt 

er det således 

kun den 

periode, som 

leasingtager 

som minimum 

har forpligtet 

sig til, der skal 

indregnes.  

 

Revurdering af 

leasingperiode 

er ikke 

relevant.  

Indregning sker på baggrund 

af den mest sandsynlige 

leasingperiode. Perioden skal 

revurderes på hver 

balancedag.  

Indregning af 

optioner skal ske, 

såfremt der er et 

væsentlig 

økonomisk 

incitament til at 

udnytte optionen. 

Der er praktiske 

udfordringer med at 

estimere 

leasingperioden, når 

en leasingtager har 

mere end én 

forlængelsesoption.  

Købsoption, 

herunder udnyttelse 

og revurdering heraf  

Indgår, hvis 

udnyttelse af 

købsoptionen 

vurderes som 

overvejende 

sandsynlig.  

Revurdering er 

ikke relevant.  

Købsoption indgår alene, hvis 

det er sandsynligt at optionen 

udnyttes.  

Der skal ske revurdering på 

hver balancedag.  

Jf. ovenfor. 

 

 

Revurdering, 

herunder effekten  

Ikke relevant. Justering sker på forpligtelsen 

og med tilsvarende justering 

på aktivet.  
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Bilag 5 – fortsat: 

ELEMENT IAS 17 DISKUSIONSOPLÆG REVIDEREDE 

FORSLAG 

FRA 

IASB/FASB 

SÆRLIGE 

BEKYMRINGER

BETINGEDE LEASINGYDELSER & GARANTI PÅ RESTVÆRDI 

Indregning af 

betingede 

leasingydelser 

 

 

 

 

 

 

Indgår ikke. 

Omkostnings-

føres når 

leasingtager 

forpligtes til at 

betale ydelsen. 

 

 

 

 

Indregnes som forpligtelsen til 

at betale leasingydelser på 

grundlag af et vejet 

gennemsnit af mulige udfald. 

 

Betingede 

leasingydelser skal 

kun indregnes, 

såfremt de reelt er 

udtryk for 

minimums- 

leasingydelser 

(reelt en fast 

ydelse). 

Det er i praksis meget 

vanskeligt, at estimere 

en sandsynligheds-

vægtet værdi af 

leasingydelser. Der 

tales om, at der kun 

skal ske indregning, 

såfremt målingen af 

de betingede ydelser 

kan måles pålideligt. 

Måling af betingede 

leasingydelser, 

herunder 

revurdering 

Ikke relevant.  

 

Sandsynlighedsvægtet værdi. 

 

Der skal ske revurdering på 

hver balancedag. 

Jf. ovenfor. 

 

 

 

 

Revurdering af 

betingede 

leasingydelser, 

herunder effekten  

Ikke relevant.  Justering sker på forpligtelsen 

og med tilsvarende justering 

på aktivet.  

  

Garanti på restværdi  

 

 

Indgår i 

forpligtelsen til 

at betale 

leasing-

ydelserne. 

Indgår efter samme regler som 

betingede leasingydelser. 

Som betingede 

leasingydelser 

(minimumsleasing-

ydelser). 
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Bilag 5 – fortsat: 

ELEMENT IAS 17 DISKUSIONSOPLÆG REVIDEREDE 

FORSLAG 

FRA 

IASB/FASB 

SÆRLIGE 

BEKYMRINGER

PRÆSENTATION 

Aktivet  

 

 

 

 

 

 

 

Præsenteres 

sammen med 

lignende 

aktiver i 

balancen. 

 

 

Vises sammen med de øvrige 

ejede anlægsaktiver af samme 

art.  

 

NYT jf. ED: 

Præsenteres som aktiver af 

samme art, men dog separeret 

fra de ejede aktiver. 

  

Passivet  

 

 

 

 

Præsenteres 

sammen med 

de øvrige 

finansielle 

forpligtelser. 

Vises sammen med øvrige 

finansielle forpligtelser.  

 

NYT jf ED: 

Vises særskilt under 

finansielle forpligtelser. 

  

Resultatopgørelsen  

 

 

Værdi-

forringelse = 

afskrivning, 

rente = 

finansiel 

omkostning. 

 

 

Værdiforringelse = 

afskrivning, rente = finansiel 

omkostning.  

 

NYT jf. ED:  

Præsentationen skal ske 

adskilt fra andre finansielle 

omkostninger og 

afskrivninger. 

  

Kilde: Egen tilvirkning. 

 

Bemærk kolonnen ”diskussionsoplæg” omfatter en opsummering af såvel det udsendte diskussionsoplæg (DP) som 

det udsendte høringsudkast (ED). IASB og FASB’s reviderede beslutninger, foretaget efter udsendelsen af de to 

oprindelige oplæg, fremgår af separat kolonne.   
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Bilag 6: Beskrivelse af nøgletallene: soliditets-, likviditets- og afkastgrad 

Soliditetsgrad:  

Soliditetsgraden beskriver i procent hvor meget egenkapitalen udgør af en virksomheds samlede balance. 

Soliditetsgraden beregnes således: 

  

Jo mere virksomheden har belånt sine aktiver, desto lavere er soliditetsgraden.  Långiver kræver i nogle tilfælde en 

vis soliditetsgrad opretholdt, hvis en virksomhed skal opfylde bestemmelserne i en given låneaftale. Konsekvensen 

af et fald i soliditetsgraden kan være opsigelse af eksisterende lån, dårligere lånebetingelser i form af f.eks. en højere 

rente og eventuelt krav om sikkerhedsstillelse for kreditarrangementet.    

En høj soliditetsgrad betyder derimod - alt andet lige - at selskabet har en god økonomisk styrke til at imødegå tab.  

Likviditetsgrad: 

Likviditetsgraden udtrykker virksomhedens evne til at opfylde sine kortsigtede økonomiske forpligtelser: 

 

Kortfristede gældsforpligtelser forfalder til betaling indenfor det kommende år og en virksomhed skal derfor være i 

stand til at betale disse gældsforpligtelser når forpligtelserne forfalder til betaling.  

En lav likviditetsgrad kan indikere, at en virksomhed ikke er i stand til at betale de kortfristede gældsforpligtelser, 

og en virksomhed med en lav likviditetsgrad kan derfor have svært ved at overleve på kort sigt.  

Afkastgrad:  

Afkastningsgraden er et nøgletal for udviklingen i en virksomhed, og det viser hvor meget virksomheden opnår i 

forrentning af den samlede investerede kapital: 

 

Den kapital, der er investeret i virksomhedens aktiver, kunne i stedet være anbragt anderledes, f.eks. i værdipapirer, 

hvorfra virksomheden vil få et markedsafkast i form af rente og udbytte.  

Afkastningsgraden skal derfor sammenlignes med markedsrenten dog med tillæg af et risikotillæg, som afspejler 

investeringsrisikoen. At investere penge i driften af en virksomhed er behæftet med en større risiko end ved passiv 

kapitalanbringelse i f.eks. obligationer.   

Som udgangspunkt bør afkastningsgraden derfor overstige markedsrenten med et risikotillæg, hvis størrelse vil 

afhænge af den konkrete virksomhed og den branche, som den er en del af. 

Likviditetsgrad = (Omsætningsaktiver x 100) / kortfristede forpligtigelser 

Afkastningsgrad = (resultat af primær drift x 100) / gennemsnitlige aktiver 

Soliditetsgrad = (Egenkapital x 100) / Aktiver 
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Bilag 7: Uddrag af operationelle leasingforpligtelser i A.P. Moller - Maersk Group’ regnskab for 
2010 

 

 

Kilde: Egen tilvirkning med udgangspunkt i virksomhedens årsrapport. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Oplysninger om operationelle leasingforpligtigelser jf. note 26 i regnskabet:

Beløb er angivet i DKK mio. kr. 

Container 
aktivitet

Olie & gas 
aktiviteter 

Terminal 
aktiviteter

Tankskibe 
og andre 
shipping-

aktiviteter
Detail 

aktiviteter Øvrige Total Total i % 

Forfald inden for 1 år 9.081 848 1.818 2.517 249 155 14.668 15%
Forfalder indenfor 1-5 år 20.889 2.440 6.671 6.579 605 528 37.712 39%
Forfalder efter 5 år 7.861 794 30.556 5.540 292 21 45.064 46%
Totale operationelle leasingaktiviteter 37.831 4.082 39.045 14.636 1.146 704 97.444 100%

Nutidsværdien (6,6 % diskonteringsfaktor) 31.048 3.361 21.483 11.111 917 595 68.515

Kilde: Årsrapport for A.P. Moller - Maersk Group, side 112.

Egen beregning af fordelingen mellem kort og langfristet forpligtigelser (nutidsværdi)*:

Kortfristet forpligtigelse 4.674 506 3.234 1.673 138 90 10.313 15%
Langfristet forpligtigelse 26.374 2.855 18.249 9.438 779 505 58.202 85%
Total forpligtigelse - nutidsværdi 31.048 3.361 21.483 11.111 917 595 68.515 100%

*Beregningen tager udgangspunkt i at der ved fordelingen af kortfristet og langfristet gæld benyttes en uændret fordelingsprocent.
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Bilag 8: Komprimeret balance for A.P. Moller - Maersk Group for 2010, herunder illustration af 

indregningen af virksomhedens operationelle leasing 

 

Kilde: Egen tilvirkning med udgangspunkt i virksomhedens årsrapport. 

  

Komprimeret balance for A.P. Moller - Maersk Group pr. 31. december 2010 

Beløb er angivet i DKK mio. kr. 
Regnskab 

2010 
Effekt af 

indregning 
Korrigeret 
regnskab 

AKTIVER:

Immaterielle anlægsaktiver 14.629 14.629
Materielle anlægsaktiver 243.666 68.515 312.181

Finansielle anlægsaktiver 31.295 31.295
Øvrige langfristede aktiver 5.134 5.134
TOTALE LANGFRISTEDE AKTIVER 294.724 68.515 363.239

Kortfristede aktiver 79.999 79.999
TOTALE KORTFRISTEDE AKTIVER 79.999 0 79.999

AKTIVER I ALT 374.723 68.515 443.238

PASSIVER:

EGENKAPITAL 192.962 192.962

Langfristede forpligtigelser 113.012 58.202 171.214
Kortfristede forpligtigelser 68.749 10.313 79.062
TOTALE FORPLIGTIGELSER 181.761 68.515 250.276

PASSIVER I ALT 374.723 68.515 443.238

Stigning i balanceesum 18%

Kilde: Årsrapport for A.P. Moller - Maersk Group, side 62 + 63.
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Bilag 9: Beregning af nøgletal for A.P. Moller - Maersk Group  

 

 

 

Kilde: Egen tilvirkning.  

 

  

Øvrige regnskabstal til brug for beregning af nøgletal:

Beløb er angivet i DKK mio. kr. 
Regnskab 

2010 
Korrigeret 
regnskab 

Resultat af primær drift for 2010 56.649 56.649

Ultimo aktiver for 2009 345.199 345.199
Gennemsnitlige aktiver for 2010 359.961 394.219

Beregning af nøgletal:
Regnskab 

2010 
Korrigeret 
regnskab 

Ændring i 
%-point Ændring i % 

Soliditetsgrad 51,49% 43,53% -6,96% -13,52%
Likviditetsgrad 116,36% 101,18% -15,18% -13,04%
Afkastningsgrad 15,74% 14,37% -2,37% -15,04%
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Bilag 10: Uddrag af operationelle leasingforpligtelser i Carlsberg Group’ regnskab for 2010 

 

 

 

Kilde: Egen tilvirkning med udgangspunkt i virksomhedens årsrapport. 

 

  

Oplysninger om operationelle leasingforpligtigelser jf. note 39 i regnskabet:

Beløb er angivet i DKK mio. kr. 

Grunde og 
bygninger

Tekniske 
anlæg og 
maskiner

Andre anlæg, 
driftsmateriel 
og inventar Total Total i % 

Forfald inden for 1 år 156 35 354 545 28%
Forfalder indenfor 1-5 år 338 86 666 1.090 55%
Forfalder efter 5 år 232 6 91 329 17%
Totale operationelle leasingaktiviteter 726 127 1.111 1.964 100%

Det fremgår af noten at den oplyste værdi er den "fremtidige værdi". På baggrund heraf vurderes det, at de oplyste forpligtigelser 
er at betragte som nutidsværdien af forpligtigelserne. 

Kilde: Årsrapport for Carlsberg Group, side 114.
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Bilag 11: Komprimeret balance for Carlsberg Group for 2010, herunder illustration af 

indregningen af virksomhedens operationelle leasing 

 

 

Kilde: Egen tilvirkning med udgangspunkt i virksomhedens årsrapport. 

 

  

Komprimeret balance for Carlsberg Group pr. 31. december 2010 

Beløb er angivet i DKK mio. kr. 
Regnskab 

2010 
Effekt af 

indregning 
Korrigeret 
regnskab 

AKTIVER:

Immaterielle anlægsaktiver 87.813 87.813
Materielle anlægsaktiver 32.420 1.964 34.384
Øvrige langfristede aktiver 8.057 8.057
TOTALE LANGFRISTEDE AKTIVER 128.290 1.964 130.254

Kortfristede aktiver 15.942 15.942
TOTALE KORTFRISTEDE AKTIVER 15.942 0 15.942

AKTIVER I ALT 144.232 1.964 146.196

PASSIVER:

EGENKAPITAL 69.629 69.629

Langfristede forpligtigelser 47.378 1.419 48.797
Kortfristede forpligtigelser 27.225 545 27.770
TOTALE FORPLIGTIGELSER 74.603 1.964 76.567

PASSIVER I ALT 144.232 1.964 146.196

Stigning i balanceesum 1%

Kilde: Årsrapport for Carlsberg Group, side 56+57.
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Bilag 12: Beregning af nøgletal for Carlsberg Group  

 

 

 

 

Kilde: Egen tilvirkning. 

  

Øvrige regnskabstal til brug for beregning af nøgletal:

Beløb er angivet i DKK mio. kr. 
Regnskab 

2010 
Korrigeret 
regnskab 

Resultat af primær drift for 2010 10.249 10.249

Ultimo aktiver for 2009 134.515 134.515
Gennemsnitlige aktiver for 2010 139.374 140.356

Beregning af nøgletal:
Regnskab 

2010 
Korrigeret 
regnskab 

Ændring i %-
point Ændring i % 

Soliditetsgrad 48,28% 46,63% -0,65% -1,34%
Likviditetsgrad 58,56% 57,41% -2,15% -3,67%
Afkastningsgrad 7,35% 7,30% -0,05% -0,70%
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Bilag 13: Spørgsmål stillet til regnskabsbrugerne i høringsudkastet, Leases ED/2010/9 

Spørgsmål 1: “Right of use”- model (leasingtager) 

A) Er du enig i den nye model for indregning, hvor en leasingtager skal anerkende brugsretten til et aktiv og et 

ansvar for at betale den tilknyttede leasingforpligtelser? Hvorfor eller hvorfor ikke? Hvis ikke, hvilken 

alternative model vil du foreslå og hvorfor? 

 

Spørgsmål 2: “Right of use”- model (leasinggiver) 

Vurderet uvæsentlig (vedrører leasinggiver) 

Spørgsmål 3: Kortsigtede leasingaftaler   

Er du enig i betragtningen om, at leasingtager kan undlade, at indregnes leasingaftaler, som inklusiv 

forlængelsesoptioner har en løbetid på maksimalt 12 måneder? Hvorfor eller hvorfor ikke? Hvis ikke, hvilken 

alternative model vil du foreslå og hvorfor? 

Spørgsmål 4: Begrebsrammen, definition af hvad der betragtes som leasing  

A) Er du enig i definitionen en leasing? Hvorfor eller hvorfor ikke? Hvis ikke, hvilken alternativ definition vil 

du foreslå og hvorfor? 

B) Er du enig i forslaget om, at leasingkontrakter, der reelt er salg af et underliggende aktiv, herunder 

kontrakter med en købsoption (efter at købsoptionen er udnyttet) ikke skal indgå i definitionen af leasing? 

Hvorfor eller hvorfor ikke? Hvis ikke, hvilke alternative kriterier vil du foreslå og hvorfor? 

C) Tror du at vejledningen at adskille leasing- og servicekontrakter fra hinanden, er tilstrækkelig? Hvorfor 

eller hvorfor ikke? Hvis ikke, hvilken yderligere vejledning tror du er nødvendig og hvorfor? 

Spørgsmål 5: Anvendelsesområde 

Er du enig med det foreslåedes anvendelsesområde for den foreslåede IFRS (leasing er ikke leasing af immaterielle 

aktiver, leasingkontrakter vedrørende efterforskning eller anvendelse af mineraler, olie, naturgas og lignende ikke-

regenererende ressourcer eller leasing af biologiske aktiver)? Hvorfor eller hvorfor ikke? Hvis ikke, hvilke 

alternative muligheder vil du foreslå og hvorfor?  

Spørgsmål 6: Kontrakter, der indeholder både leasing- og servicekomponenter 

Er du enig i, at serviceelementer i en leasingkontrakt skal adskilles fra selve leasingkontrakten? Hvorfor eller 

hvorfor ikke? Hvis ikke, hvordan vil du foreslå behandlingen heraf og hvorfor? 

 

Spørgsmål 7: Købsoptioner  

Er du enig i betragtningen om, at en leasingtager alene skal indregnes, hvis det er sandsynligt at optionen udnyttes? 

Hvorfor eller hvorfor ikke? Hvilke ikke, hvad vil du foreslås som alternativ og hvorfor? 
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Spørgsmål 8: Leasingperioden  

Er du enig i, at leasingperioden skal vurderes ud fra den mest sandsynlige leasingperiode, idet der tages hensyn til 

mulighederne for at opsige eller forlænge? Hvorfor eller hvorfor ikke? Hvis ikke, hvordan foreslår du så 

leasingtager skal vurdere leasingperioden og hvorfor? 

Spørgsmål 9: Leasingydelser 

Er du enig i, at betingede leasingydelser og restværdigarantier skal indregnes i den samlede leasingydelse i forhold 

til en sandsynligheds vægtet værdi? Hvorfor eller hvorfor ikke? Hvis ikke, hvilket alternativ vil du foreslå og 

hvorfor?  

Er du enig i, at ydelserne kun skal indregnes, hvis de kan indregnes pålideligt? Hvorfor eller hvorfor ikke? 

Spørgsmål 10: Revurdering 

Er du enig i, at leasingtager skal foretage en revurdering leasingperioden, udnyttelsen af optioner og 

restværdigarantier, når der er   omstændigheder, som indikerer at der er en væsentlig ændring til de tidligere 

vurderinger? Hvorfor eller hvorfor ikke? Hvis ikke, hvad ville andet grundlag du foreslå for revurdering og hvorfor? 

Spørgsmål 11: Sale and lease back  

Vurderet uvæsentlig (jf. afgrænsning) 

Spørgsmål 12: Præsentation  

A) Er du enig i, at forpligtelsen til at betale leasingydelser skal vises separat under forpligtelserne under 

passiverne? Er du enig i, at brugsretten til aktivet skal vi nærliggende, med adskilt fra ejede aktiver? 

Hvorfor eller hvorfor ikke? Synes du i stedet, at disse oplysninger skal være noteoplyste? 

B-D) Ikke relevant (vedrører leasinggiver)  

Spørgsmål 13: Resultatopgørelse 

Synes du at leasingomkostningerne skal vises separat i leasingtagers regnskab? Hvorfor eller hvorfor ikke? Eller 

skal oplysningerne gives i en note? 

Spørgsmål 14: Pengestrømsopgørelse  

Vurderet uvæsentlig (jf. afgrænsning) 

Spørgsmål 15: Noter  

Er du enig i, at leasingtager skal afgive yderligere noteoplysninger, herunder f.eks. identificere og forklare de 

indregnede finansielle leasingkontrakter og hvordan de sandsynlighedsvægtede værdier kan have påvirkning på 

indregningen af kontrakterne? Hvorfor eller hvorfor ikke? Hvis ikke, hvilke alternativer foreslår du?  
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Spørgsmål 16: Overgangsbestemmelserne  

Vurderet uvæsentlig (jf. afgrænsning) 

Spørgsmål 17: Cost benefit 

Er du enig med IASB/FASB, at fordelene ved den foreslåede standard vil opveje omkostningerne? Hvorfor eller 

hvorfor ikke?  

Spørgsmål 18: Øvrige  

Har du andre bemærkninger? 
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Bilag 14: Spørgeskema, respondent 1 

 

SPØRGESKEMA VEDRØRENDE FORSLAG TIL NY REGNSSKABSSTANDARD INDENFOR LEASING

Spørgeskemaets formål:

Faktuelle oplysninger:

Navn: Allan Kragh Thaysen

Firma: Gjensidige Forsikring

Dato: 16‐aug‐11

Hvilken stilling har du (sæt kun kryds i en af mulighederne)? 

Ja

Rådgiver 

Analytiker

Økonomichef/Økonomidirektør X

Anden stilling:

Ja Nej 

Ønskes anonymitet?  x

(Må dit navn gengives  i  den officielle version af dette spørgeskema, dvs. den version der benyttes som bilag til  afhandlingen?)

Dette spørgeskemaer udarbejdet som led i udarbejdelsen af kandidatafhandling på cand.merc.aud‐studiet på Copenhagen Business School. 

Kandidatafhandlingenvedrører den regnskabsmæssige behandling af leasing med særlig fokus på den foreslåede nye IFRS‐ leasingstandard. 

Det centrale i den nye IFRS‐standard er overordnet set følgende: 

‐Ophævelse af sondringen mellem finansiel og operationel leasing, hvilket betyder at leasingtager ikke længere kan udeholde operationel 
leasing af balancen.  De nye regler vil særligt påvirke virksomheder med væsentlige operationelle kontrakter.

‐ Leasingforpligtigelsen baseres på de forventede betalinger. Dvs. ledelsen skal foretage en skønsmæssig vurdering af leasingforpligtigelsen. 
Vurderingen skal indeholde et skøn over alle forventede forpligtigelser, herunder betingede leasingydelser , restværdigarantier og forventede 
betalinger for brud på kontrakten .

‐ Leasingperioden skal opgøres som den længst mulige løbetid, der med overvejende sandsynlighed vil forløbe. Ved ledelsens vurdering af 
leasingperioden skal der tages høje for alle optioner, herunder mulighed for førtidsindfrielse, mulighed for forlængelse eller muligheden for at 
købe aktivet. 

Formålet med spørgeskemaet:

Spørgeskemaet skal bruges i forbindelse med afhandlingens analytiske del. Formålet med analysen er  at undersøge, om den nye standard 
forventes at give et mere retvisende billede af virksomhedens finansielle stilling, herunder om den nye standard løser den kritik, som den 
nuværende leasingstandard er blevet udsat for.  Analysen vil endvidere søge at belyse, om den nye standard vil skabe nye problemstillinger for 
virksomhederne, herunder bl.a. om ændringen i virksomhedens finansielle nøgletal kan få betydning for indgåede låneaftaler. 

Vejledning til udfyldelse af spørgeskemaet: 

Spørgeskemaet består af 16 hovedspørgsmål. Nogle af spørgsmålene har nogle underspørgsmål.

Spørgsmålene i spørgeskemaet er systematiseret således: 

Faktuelle spørgsmål:  Personlige oplysninger om dig.

Kognitive oplysninger: Erfaringsrelaterede spørgsmål.

Holdningsmæssige spørgsmål om detaljer i den nye leasingstandard: Spørgsmål vedrørende væsentlige diskuterede områder i den nye 
standard. Her vil hvert spørgsmål være indledt med en kort beskrivelse af, hvordan elementet i spørgsmålet behandles før og efter 
implementeringen af den nye leasingstandard.

Generelle holdningsmæssige spørgsmål: Spørgsmål vedrørende din overordnede vurdering af effekten af den nye standard.

Øvrige kommentarer:Muligheden for at afgive øvrige kommentarer.

Spørgeskemaet bedes returneret efter besvarelse.
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Kognitive oplysninger (spørgsmål vedrørende viden og erfaring):

Spørgsmål 1 ‐ korrektion af operationelle leasingforpligtelser
Hvis du skal foretage en vurdering af en virksomheds regnskab, herunder vurdering af virksomhedens  Ja Ja Nej 

nøgletal, foretager du så en korrektion af virksomhedens operationelle leasingaftaler?  Altid Ofte Aldrig 

( dvs. indregner du de operationelle leasingkontrakter i virksomhedens balance) X  

Spørgsmål 2 ‐ betingelser i låneaftaler/kreditværdighed

Spørgsmål A) 

Har du kendskab til virksomheder, hvis låneaftaler/ eller kreditværdighed  er betinget af  Ja Nej 

størrelsen af nogle bestemte nøgletalskrav? X

Spørgsmål B) 

Hvis ja, hvilke nøgletal er der tale om? 

Ja

Soliditetsgraden  x

Likviditetsgraden x

Afkastningsgraden  x

Dækningsgraden

Egenkapitalens forrentning 

Andre nøgletal? 

Holdningsmæssige spørgsmål vedrørende detaljer i den nye leasingstandard:

Spørgsmål 3 ‐ Brugsretmodel

Spørgsmål A)  Enig  Delvis Ikke 

Er du enig i, at en virksomheds regnskab bliver mere retvisende, når alle deres leasingkontrakter  enig enig 

indregnes i virksomhedens balance?  X

Spørgsmål B) 

Hvis ikke eller delvis enig, hvorfor?  For de fleste virksomheder vil dette ikke umiddelbart være væsentligt. En

oplysningsforpligtelse burde være tilstrækkeligt. Eventuelle supplerende behov afdækkes allerede i dag

hvor væsentligt/relevant.

Spørgsmål 4 ‐ Korte/Lange leasingaftaler

Spørgsmål A) 

Enig  Delvis  Ikke 

Er du enig i betragtningen om, at leasingtager kan undlade, at indregne leasingaftaler, som inklusiv  enig  enig 

 forlængelsesoptioner har en løbetid på maksimalt 12 måneder? X

Spørgsmål B) 

Hvis ikke eller delvis enig, hvorfor? 

Nuværende standard:  Der skal ske en klassificering af operationel og finansiel leasing. Operationelle leasingaktiver indregnes ikke i balancen. 
Finansielle leasingaktiver indregnes.

Ny standard:  Alle leasingaktiver, hvortil man har en brugsret, skal indregnes som et aktiv og den tilhørende forpligtigelse indregnes som et 
passiv.  Sondringen mellem operationel og finansiel leasing afskaffes dermed. 

Nuværende standard:  Der  skelnes ikke mellem korte og lange aftaler. 

Ny standard:  Det kan undlades, at indregne leasingaftaler, som inklusiv forlængelsesoptioner har en løbetid på maksimalt 12 måneder.
Årsagen hertil, at det forventes, at der er store administrative byrder  ved at medtage korte leasingaftaler i balancen. 
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Spørgsmål 5 ‐ Leasingkontrakter kontra servicekontrakter

Det vurderes, at der er store udfordringer med at adskille eventuelle serviceelementer fra en given leasingkontrakt.

Spørgsmål A) 

Mener du, at et regnskab er mere retvisende, når et indregnet leasingaktiv ikke indeholder indregning af  Ja Nej 

eventuelle tilknyttede serviceelementer?  x

Spørgsmål B)  Enig  Delvis  Ikke 

Er du enig i betragtningen om, at der er store arbejdsmæssige udfordringer knyttet til at adskille  enig  enig 

service ‐ og leasingkontrakter fra hinanden?  x

Spørgsmål C)  Ja Ved  Nej 

Hvis enig/delvis enig, tror du at udfordringerne opvejes af fordelene ved ikke at foretage indregning af  ikke

serviceelementer?  x

Spørgsmål 6 ‐ værdien af et leasingaktiv

Spørgsmål A) 

Er du enig i betragtningen om, at leasingaktivet skal indregnes ud fra den leasingperiode, som  Enig  Delvis  Ikke 

leasingtager vurderer mest sandsynlig ( altså sandsynligheden af om leasingtager vil forlænge, forkorte   enig  enig 

eller købe aktivet)?  x

Spørgsmål B) 

Hvis ikke eller delvis enig, hvorfor? 

Nuværende standard:  Servicekontrakter er ikke en leasingkontrakt. Eventuelle  serviceelementer i en leasing kontrakt skal adskilles fra selve 
leasingkontrakten. Serviceelementer skal ikke indregnes i balancen, de skal omkostningsføres.

Ny standard:  Samme model foreslås.

Nuværende standard:   
Et indregnet finansielt aktiv skal indeholde de sandsynlige udnyttede optioner.

Ny standard: 
Værdien af et aktiv er inkl. alle optioner. Optioner kan være mulighed for forlængelse, mulighed for førtidig indfrielse eller mulighed for at 
købe aktivet.  Værdien sker på baggrund af den periode, som leasingtager vurderer mest sandsynlig.
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Spørgsmål 7 ‐ værdien af en leasingforpligtelse

Spørgsmål A)  Ja Ved  Nej 

Synes du, at beregningen af den ovenfor beregnede leasingydelse virker mere pålidelig, når den  ikke

beregnes ud fra en sandsynlighedsvægtet værdi? x

Spørgsmål B)  Ja Ved  Nej 

Hvis ja, tror du fordelene ved at foretage beregningen af en sandsynlighedsvægtet værdi overstiger  ikke

omkostningerne, der er forbundet med de underliggende arbejdsprocesser?  x

Spørgsmål C)  Ja Ved  Nej 

Synes du, at værdien ud fra en sandsynlighedsvægtet værdi kun skal fastsættes på denne måde, såfremt  ikke

den kan opgøres pålideligt?  x

Nuværende standard:   
En indregnet forpligtelse skal inkludere en eventuel restværdi. Der tages ikke høje for betingede leasingydelser. 

Ny standard: 
Værdienaf leasingforpligtigelsen indregnes inkl. alle forpligtelser. Forpligtelser  kan være betingede leasingydelser eller garanti på restværdi.  
Værdien beregnes ud fra en sandsynligheds‐vægtet værdi af de totale mulige udfald.

Definitioner:
Betingede leasingydelserer leasingydelser, der kan variere som følge af ændringer i forhold, der opstår efter indgåelsen af kontrakten (f.eks. 
ændringer i rente, indeks, brugen af aktivet , præsentation f.eks. i form af omsætningsniveau).

Garanti på restværdier hvis leasingtager kompenserer leasinggiver, hvis værdien af det leasede aktiv ved udløbet af leasingperioden, er under 
en aftalt restværdi. 

Eksempel på beregning af den sandsynlighedsvægtede værdi:
Det kan i praksis være meget vanskeligt at estimere en sandsynlighedsvægtet værdi af leasingydelser.

En detailbutik betaler ofte en fast leje med tillæg af en variabel omsætningsbestemt leje. 

Ved beregning af den sandsynlighedsvægtede værdi  skal butikken estimere deres forventninger til omsætningen i hele leasingperioden og på 
baggrund heraf beregne en forventet husleje pr. forventet omsætningsniveau. Herefter skal butikken vurdere sandsynligheden for realismen i 
hvert estimat, hvorefter den totale leje for leasingperioden kan opgøres som summen af alle de beregnede lejeværdier ud fra en 
sandsynlighedsvægtet værdi. 

Med tal kan eksemplet illustreres således:
En leasingtager indgår en 5 årlig lejekontrakt af en detailbutik. Lejemålet kan ikke opsiges af leasingtager og kontrakten indeholder ingen 
bestemmelser om mulighed for forlængelse. Udover den årlige faste leasingydelse på 250 t.kr. skal leasingtager betale 5 % i 
omsætningsbestemt tillægsleje:

Beløb er angivet i kr. 
Alternativ 1 Alternativ 2 Alternativ 3 Alternativ 4 Alternativ 5 Total 

Omsætning, budgetteret 1-5 år 5.000.000 5.250.000 5.617.500 5.898.375 6.134.310
Sandsynlighed for at budget overholdes 20% 15% 25% 10% 30% 100%

Totale faste leasingydelser 1-5 år 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000
Omsætningsbaseret ydelse 5% 250.000 262.500 280.875 294.919 306.716
Total leasingydelse inkl. betinget ydelse 500.000 512.500 530.875 544.919 556.716

Den sandsynlighedsvægtede værdi af forpligtigelsen (der ses bort fra diskonteringsfaktoren):

Sandsynlighedsvægtet værdi* 100.000 76.875 132.719 54.492 167.015 531.100

*(500.000 x 20 %) + (512.500 x 15 %) + (530.875 x 25 %) + (544.919 x 10 %) + (556.716 x 30 %) = 531.100
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Spørgsmål 8 ‐ revurdering af leasingperiode

Spørgsmål A)  Enig  Delvis  Ikke 

Er du enig i, at værdien af et leasingaktiv er mest retvisende, hvis ledelsen foretager denne  enig  enig 

revurdering på hver balancedag?  x

Spørgsmål B) 

Hvis ikke eller delvis enig, hvorfor? 

Spørgsmål 9 ‐ revurdering af leasingydelsen

Spørgsmål A)  Enig  Delvis  Ikke 

Er du enig i, at værdien af en leasingforpligtelse er mest retvisende, hvis ledelsen foretager denne  enig  enig 

revurdering på hver balancedag?  x

Spørgsmål B) 

Hvis ikke eller delvis enig, hvorfor? 

Spørgsmål 10 ‐ præsentation af leasingaktivet i årsrapporten

Enig  Delvis  Ikke 

Spørgsmål A)  enig  enig 

Er du enig i, at brugsretten til aktivet skal vises separat i balancen (adskilt fra ejede aktiver)? x

Spørgsmål B) 

Hvis ikke eller delvis enig, hvorfor? 

Spørgsmål C)  Ja Nej

Hvis ikke enig, synes du så at oplysningen skal vises i en note? 

Spørgsmål 11 ‐ præsentation af leasingforpligtelsen i årsrapporten

Enig  Delvis  Ikke 

Spørgsmål A)  enig  enig 

Er du enig i, at forpligtelsen skal vises separat i balancen under finansielle forpligtelser?  x

Nuværende standard:  Der foretages ikke revurdering af leasingperioder.

Ny standard:  Værdien af et aktiv baseres på ledelsens samlede vurdering af hvilken leasingperiode, som ledelsen har vurderet mest 
sandsynlig. (jf. spørgsmål 6). Der kan opstå forhold, som gør, at ledelsen vil ændre sit syn på, om en given leasingkontrakt skal opsiges før tid 
eller forlænges.  For at værdien af aktivet kan måles pålideligt, skal leasingperioden derfor revurderes på hver balancedag. 

Nuværende standard:  Der foretages ikke revurdering af leasingydelsen.

Ny standard:  Værdien af en forpligtigelse baseres på ledelsens samlede vurdering af en række skøn vedrørende leasingydelsen (jf. spørgsmål 
7).  Der kan opstå forhold, som gør at ledelsen vil ændre sit syn på de forudsætninger, der er brugt til at beregne den mest sandsynlige 
leasingydelse.  For at værdien af forpligtigelsen kan måles pålideligt, skal de forudsætninger, der ligger til grund for leasingydelsen, derfor 
revurderes på hver balancedag. 

Nuværende standard:  Præsenteres med lignende aktiver i balancen.

Ny standard:  Præsenteres separat fra øvrige ejede aktiver i balancen.

Nuværende standard:  Præsenteres sammen med de øvrige finansielle forpligtigelser i balancen.

Ny standard:  Præsenteres særskilt i balancen under finansielle forpligtigelser. 
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Spørgsmål B) 

Hvis ikke eller delvis enig, hvorfor? 

Spørgsmål C)  Ja Nej

Hvis ikke enig, synes du så at oplysningen skal vises i en note? 

Spørgsmål 12 ‐ præsentation af resultatopgørelse

Ja Ved  Nej 

Spørgsmål A)  ikke

Synes du at leasingomkostningerne skal vises separat i leasingtagers regnskab? x

Spørgsmål B)  Ja Nej

Hvis nej, synes du oplysningen skal vises i en note? 

Spørgsmål 13 ‐ noter

Spørgsmål A) 

Synes du regnskabet bliver mere retvisende, hvis leasingtager i noterne skal give yderligere oplysninger  Ja Ved  Nej 

om de forudsætninger og kontraktmæssige bestemmelser, der er lagt til grund ved vurderingen af  ikke

leasingperioden og leasingydelsen?  x

Anfør eventuelle kommentarer:

Generelle holdningsmæssige spørgsmål:

Spørgsmål 14 ‐ Løsning af kritik af den nuværende regnskabsstandard
Den nuværende regnskabsstandard om leasing (IAS 17) har været genstand for en del kritik. Tror du, at de nedenfor nævnte 

kritikpunkter vil løses, hvis den foreslåede leasingstandard vedtages?

Ja Ja Nej 

delvis

A) Reguleringselementet  x

(det er vurderingen, at mange  korrigerer et regnskab, når de  ska l  vurdere  et regnskab el ler foretage  sammenl igning mel lem flere  virksomheder/brancher)

Ja Ja Nej 

delvis

B) Sammenlignelighedselementet  x

(Den nuværende  klass i ficering af operationel ‐ og finans iel  leas ing er udfordrende. Klass i fikationen er i  høj grad baseret på  en række  skøn. Klass i fi kationen af 

 leas ingafta lerne  kan derfor resultere  i , at ensartede  transaktioner regnskabsmæss igt behandles  forskel l i gt, hvi lket mindsker sammenl ignel igheden)

Ja Ja Nej 

delvis

C) Struktureringselementet  x

(Forskel len i  regnskabsmæssig behandl ing gør det endvidere  mul igt, at s trukturere  en transaktion med henbl ik på  at opnå  en bestemt leas ingklass i fi kation. 

Operationel  leas ing påvi rker i kke  balancen, hvi lket finans iel  l eas ing gør). 

Spørgsmål 15 ‐ effekt på eksisterende låneaftaler/kreditværdighed
Ved indregning af operationelle leasingaftaler i en virksomheds regnskab, så vil balancen "pustes" op og nøgletallene vil ændres. 

F.eks. vil både soliditetsgrad, likviditetsgrad og afkastgrad falde.  

Spørgsmål A)  Ja Ved  Nej 

Tror du, at indvirkningen på nøgletallene, kan få konsekvens på virksomheders eksisterende  ikke

låneaftaler/kreditværdighed?  x

Nuværende standard:  Afskrivning og rente præsenteres som en finansiel omkostning.

Ny standard:  :  Afskrivning og rente præsenteres særskilt under finansielle omkostninger.
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Spørgsmål B) 

Hvis ja, uddyb hvilken konsekvens du tror det  får? 

Spørgsmål C) 

Hvis nej, hvorfor tror du ikke det får en konsekvens?  For kreditgiver vil disse oplysninger allerede være "indregnet" i forhold til nøgletalskrav 

i relation til eksisterende engagement. Hvis ikke handler dette mere om kreditgiver end

pågældende virksomhed….(!)

Spørgsmål 16 ‐ nye udfordringer
Hvis den nye standard implementeres, så løber virksomhederne ind i nogle udfordringer. Af udfordringer kan f.eks. nævnes:

‐ Alle eksisterende operationelle leasingkontrakter skal værdiansættes og sammenligningstal i regnskabet skal tilpasses

‐ For virksomheder med omfattende leasingaftaler kræves specifikke forretningsgange og særlige registrerings‐ og  systemtilpasninger

Ja Ved  Nej 

Spørgsmål A)  ikke

Tror du, at udfordringerne er større end fordelene ved at implementere den nye standard?  x

Uddyb gerne dit svar: Hvor relevant og væsentligt vil (bør) regnskabsbruger allerede efterspørge den fornødne

supplerende information ‐ for langt de fleste vil dette være øget administrativ byrde, som

jeg tror de færreste vil forstå meningen med. For at kunne forstå indregnede værdier og

forpligtelser jf.ny standard, vil det alligevel kræve at kreditgiver skal forstå (og acceptere)

anvendte parametre (stærkt begrænset værdi i et helhedsperspektiv)

Øvrige kommentarer:

Har du øvrige kommentarer bedes de anført nedenfor:
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SPØRGESKEMA VEDRØRENDE FORSLAG TIL NY REGNSSKABSSTANDARD INDENFOR LEASING

Spørgeskemaets formål:

Faktuelle oplysninger:

Navn: Michael Friis Jørgesen

Firma: Alm Brand Markets

Dato: 24‐08‐2011

Hvilken stilling har du (sæt kun kryds i en af mulighederne)? 

Ja

Rådgiver 

Analytiker x

Økonomichef/Økonomidirektør

Anden stilling:

Ja Nej 

Ønskes anonymitet?  x

(Må dit navn gengives  i  den officielle version af dette spørgeskema, dvs. den version der benyttes som bilag til  afhandlingen?)

Dette spørgeskemaer udarbejdet som led i udarbejdelsen af kandidatafhandling på cand.merc.aud‐studiet på Copenhagen Business School. 

Kandidatafhandlingenvedrører den regnskabsmæssige behandling af leasing med særlig fokus på den foreslåede nye IFRS‐ leasingstandard. 

Det centrale i den nye IFRS‐standard er overordnet set følgende: 

‐Ophævelse af sondringen mellem finansiel og operationel leasing, hvilket betyder at leasingtager ikke længere kan udeholde operationel 
leasing af balancen.  De nye regler vil særligt påvirke virksomheder med væsentlige operationelle kontrakter.

‐ Leasingforpligtigelsen baseres på de forventede betalinger. Dvs. ledelsen skal foretage en skønsmæssig vurdering af leasingforpligtigelsen. 
Vurderingen skal indeholde et skøn over alle forventede forpligtigelser, herunder betingede leasingydelser , restværdigarantier og forventede 
betalinger for brud på kontrakten .

‐ Leasingperioden skal opgøres som den længst mulige løbetid, der med overvejende sandsynlighed vil forløbe. Ved ledelsens vurdering af 
leasingperioden skal der tages høje for alle optioner, herunder mulighed for førtidsindfrielse, mulighed for forlængelse eller muligheden for at 
købe aktivet. 

Formålet med spørgeskemaet:

Spørgeskemaet skal bruges i forbindelse med afhandlingens analytiske del. Formålet med analysen er  at undersøge, om den nye standard 
forventes at give et mere retvisende billede af virksomhedens finansielle stilling, herunder om den nye standard løser den kritik, som den 
nuværende leasingstandard er blevet udsat for.  Analysen vil endvidere søge at belyse, om den nye standard vil skabe nye problemstillinger for 
virksomhederne, herunder bl.a. om ændringen i virksomhedens finansielle nøgletal kan få betydning for indgåede låneaftaler. 

Vejledning til udfyldelse af spørgeskemaet: 

Spørgeskemaet består af 16 hovedspørgsmål. Nogle af spørgsmålene har nogle underspørgsmål.

Spørgsmålene i spørgeskemaet er systematiseret således: 

Faktuelle spørgsmål:  Personlige oplysninger om dig.

Kognitive oplysninger: Erfaringsrelaterede spørgsmål.

Holdningsmæssige spørgsmål om detaljer i den nye leasingstandard: Spørgsmål vedrørende væsentlige diskuterede områder i den nye 
standard. Her vil hvert spørgsmål være indledt med en kort beskrivelse af, hvordan elementet i spørgsmålet behandles før og efter 
implementeringen af den nye leasingstandard.

Generelle holdningsmæssige spørgsmål: Spørgsmål vedrørende din overordnede vurdering af effekten af den nye standard.

Øvrige kommentarer:Muligheden for at afgive øvrige kommentarer.

Spørgeskemaet bedes returneret efter besvarelse.
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Kognitive oplysninger (spørgsmål vedrørende viden og erfaring):

Spørgsmål 1 ‐ korrektion af operationelle leasingforpligtelser
Hvis du skal foretage en vurdering af en virksomheds regnskab, herunder vurdering af virksomhedens  Ja Ja Nej 

nøgletal, foretager du så en korrektion af virksomhedens operationelle leasingaftaler?  Altid Ofte Aldrig 

( dvs. indregner du de operationelle leasingkontrakter i virksomhedens balance) x

Spørgsmål 2 ‐ betingelser i låneaftaler/kreditværdighed

Spørgsmål A) 

Har du kendskab til virksomheder, hvis låneaftaler/ eller kreditværdighed  er betinget af  Ja Nej 

størrelsen af nogle bestemte nøgletalskrav? x

Spørgsmål B) 

Hvis ja, hvilke nøgletal er der tale om? 

Ja

Soliditetsgraden  x

Likviditetsgraden x

Afkastningsgraden 

Dækningsgraden

Egenkapitalens forrentning 

Andre nøgletal? 

Holdningsmæssige spørgsmål vedrørende detaljer i den nye leasingstandard:

Spørgsmål 3 ‐ Brugsretmodel

Spørgsmål A)  Enig  Delvis Ikke 

Er du enig i, at en virksomheds regnskab bliver mere retvisende, når alle deres leasingkontrakter  enig enig 

indregnes i virksomhedens balance?  x

Spørgsmål B) 

Hvis ikke eller delvis enig, hvorfor? 

Spørgsmål 4 ‐ Korte/Lange leasingaftaler

Spørgsmål A) 

Enig  Delvis  Ikke 

Er du enig i betragtningen om, at leasingtager kan undlade, at indregne leasingaftaler, som inklusiv  enig  enig 

 forlængelsesoptioner har en løbetid på maksimalt 12 måneder? x

Spørgsmål B) 

Hvis ikke eller delvis enig, hvorfor?  Undladelse giver mulighed for at virksomheden kan strukture deres 

leasingaftaler 

Nuværende standard:  Der skal ske en klassificering af operationel og finansiel leasing. Operationelle leasingaktiver indregnes ikke i balancen. 
Finansielle leasingaktiver indregnes.

Ny standard:  Alle leasingaktiver, hvortil man har en brugsret, skal indregnes som et aktiv og den tilhørende forpligtigelse indregnes som et 
passiv.  Sondringen mellem operationel og finansiel leasing afskaffes dermed. 

Nuværende standard:  Der  skelnes ikke mellem korte og lange aftaler. 

Ny standard:  Det kan undlades, at indregne leasingaftaler, som inklusiv forlængelsesoptioner har en løbetid på maksimalt 12 måneder.
Årsagen hertil, at det forventes, at der er store administrative byrder  ved at medtage korte leasingaftaler i balancen. 
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Spørgsmål 5 ‐ Leasingkontrakter kontra servicekontrakter

Det vurderes, at der er store udfordringer med at adskille eventuelle serviceelementer fra en given leasingkontrakt.

Spørgsmål A) 

Mener du, at et regnskab er mere retvisende, når et indregnet leasingaktiv ikke indeholder indregning af  Ja Nej 

eventuelle tilknyttede serviceelementer?  x

Spørgsmål B)  Enig  Delvis  Ikke 

Er du enig i betragtningen om, at der er store arbejdsmæssige udfordringer knyttet til at adskille  enig  enig 

service ‐ og leasingkontrakter fra hinanden?  x

Spørgsmål C)  Ja Ved  Nej 

Hvis enig/delvis enig, tror du at udfordringerne opvejes af fordelene ved ikke at foretage indregning af  ikke

serviceelementer?  X

Spørgsmål 6 ‐ værdien af et leasingaktiv

Spørgsmål A) 

Er du enig i betragtningen om, at leasingaktivet skal indregnes ud fra den leasingperiode, som  Enig  Delvis  Ikke 

leasingtager vurderer mest sandsynlig ( altså sandsynligheden af om leasingtager vil forlænge, forkorte   enig  enig 

eller købe aktivet)?  x

Spørgsmål B) 

Hvis ikke eller delvis enig, hvorfor? 

Nuværende standard:  Servicekontrakter er ikke en leasingkontrakt. Eventuelle  serviceelementer i en leasing kontrakt skal adskilles fra selve 
leasingkontrakten. Serviceelementer skal ikke indregnes i balancen, de skal omkostningsføres.

Ny standard:  Samme model foreslås.

Nuværende standard:   
Et indregnet finansielt aktiv skal indeholde de sandsynlige udnyttede optioner.

Ny standard: 
Værdien af et aktiv er inkl. alle optioner. Optioner kan være mulighed for forlængelse, mulighed for førtidig indfrielse eller mulighed for at 
købe aktivet.  Værdien sker på baggrund af den periode, som leasingtager vurderer mest sandsynlig.
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Spørgsmål 7 ‐ værdien af en leasingforpligtelse

Spørgsmål A)  Ja Ved  Nej 

Synes du, at beregningen af den ovenfor beregnede leasingydelse virker mere pålidelig, når den  ikke

beregnes ud fra en sandsynlighedsvægtet værdi? x

Spørgsmål B)  Ja Ved  Nej 

Hvis ja, tror du fordelene ved at foretage beregningen af en sandsynlighedsvægtet værdi overstiger  ikke

omkostningerne, der er forbundet med de underliggende arbejdsprocesser?  x

Spørgsmål C)  Ja Ved  Nej 

Synes du, at værdien ud fra en sandsynlighedsvægtet værdi kun skal fastsættes på denne måde, såfremt  ikke

den kan opgøres pålideligt?  x

Nuværende standard:   
En indregnet forpligtelse skal inkludere en eventuel restværdi. Der tages ikke høje for betingede leasingydelser. 

Ny standard: 
Værdienaf leasingforpligtigelsen indregnes inkl. alle forpligtelser. Forpligtelser  kan være betingede leasingydelser eller garanti på restværdi.  
Værdien beregnes ud fra en sandsynligheds‐vægtet værdi af de totale mulige udfald.

Definitioner:
Betingede leasingydelserer leasingydelser, der kan variere som følge af ændringer i forhold, der opstår efter indgåelsen af kontrakten (f.eks. 
ændringer i rente, indeks, brugen af aktivet , præsentation f.eks. i form af omsætningsniveau).

Garanti på restværdier hvis leasingtager kompenserer leasinggiver, hvis værdien af det leasede aktiv ved udløbet af leasingperioden, er under 
en aftalt restværdi. 

Eksempel på beregning af den sandsynlighedsvægtede værdi:
Det kan i praksis være meget vanskeligt at estimere en sandsynlighedsvægtet værdi af leasingydelser.

En detailbutik betaler ofte en fast leje med tillæg af en variabel omsætningsbestemt leje. 

Ved beregning af den sandsynlighedsvægtede værdi  skal butikken estimere deres forventninger til omsætningen i hele leasingperioden og på 
baggrund heraf beregne en forventet husleje pr. forventet omsætningsniveau. Herefter skal butikken vurdere sandsynligheden for realismen i 
hvert estimat, hvorefter den totale leje for leasingperioden kan opgøres som summen af alle de beregnede lejeværdier ud fra en 
sandsynlighedsvægtet værdi. 

Med tal kan eksemplet illustreres således:
En leasingtager indgår en 5 årlig lejekontrakt af en detailbutik. Lejemålet kan ikke opsiges af leasingtager og kontrakten indeholder ingen 
bestemmelser om mulighed for forlængelse. Udover den årlige faste leasingydelse på 250 t.kr. skal leasingtager betale 5 % i 
omsætningsbestemt tillægsleje:

Beløb er angivet i kr. 
Alternativ 1 Alternativ 2 Alternativ 3 Alternativ 4 Alternativ 5 Total 

Omsætning, budgetteret 1-5 år 5.000.000 5.250.000 5.617.500 5.898.375 6.134.310
Sandsynlighed for at budget overholdes 20% 15% 25% 10% 30% 100%

Totale faste leasingydelser 1-5 år 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000
Omsætningsbaseret ydelse 5% 250.000 262.500 280.875 294.919 306.716
Total leasingydelse inkl. betinget ydelse 500.000 512.500 530.875 544.919 556.716

Den sandsynlighedsvægtede værdi af forpligtigelsen (der ses bort fra diskonteringsfaktoren):

Sandsynlighedsvægtet værdi* 100.000 76.875 132.719 54.492 167.015 531.100

*(500.000 x 20 %) + (512.500 x 15 %) + (530.875 x 25 %) + (544.919 x 10 %) + (556.716 x 30 %) = 531.100
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Spørgsmål 8 ‐ revurdering af leasingperiode

Spørgsmål A)  Enig  Delvis  Ikke 

Er du enig i, at værdien af et leasingaktiv er mest retvisende, hvis ledelsen foretager denne  enig  enig 

revurdering på hver balancedag?  x

Spørgsmål B) 

Hvis ikke eller delvis enig, hvorfor?  Giver for meget støj 

Spørgsmål 9 ‐ revurdering af leasingydelsen

Spørgsmål A)  Enig  Delvis  Ikke 

Er du enig i, at værdien af en leasingforpligtelse er mest retvisende, hvis ledelsen foretager denne  enig  enig 

revurdering på hver balancedag?  x

Spørgsmål B) 

Hvis ikke eller delvis enig, hvorfor?  Giver for meget støj 

Spørgsmål 10 ‐ præsentation af leasingaktivet i årsrapporten

Enig  Delvis  Ikke 

Spørgsmål A)  enig  enig 

Er du enig i, at brugsretten til aktivet skal vises separat i balancen (adskilt fra ejede aktiver)? X

Spørgsmål B) 

Hvis ikke eller delvis enig, hvorfor? 

Spørgsmål C)  Ja Nej

Hvis ikke enig, synes du så at oplysningen skal vises i en note? 

Spørgsmål 11 ‐ præsentation af leasingforpligtelsen i årsrapporten

Enig  Delvis  Ikke 

Spørgsmål A)  enig  enig 

Er du enig i, at forpligtelsen skal vises separat i balancen under finansielle forpligtelser?  X

Nuværende standard:  Der foretages ikke revurdering af leasingperioder.

Ny standard:  Værdien af et aktiv baseres på ledelsens samlede vurdering af hvilken leasingperiode, som ledelsen har vurderet mest 
sandsynlig. (jf. spørgsmål 6). Der kan opstå forhold, som gør, at ledelsen vil ændre sit syn på, om en given leasingkontrakt skal opsiges før tid 
eller forlænges.  For at værdien af aktivet kan måles pålideligt, skal leasingperioden derfor revurderes på hver balancedag. 

Nuværende standard:  Der foretages ikke revurdering af leasingydelsen.

Ny standard:  Værdien af en forpligtigelse baseres på ledelsens samlede vurdering af en række skøn vedrørende leasingydelsen (jf. spørgsmål 
7).  Der kan opstå forhold, som gør at ledelsen vil ændre sit syn på de forudsætninger, der er brugt til at beregne den mest sandsynlige 
leasingydelse.  For at værdien af forpligtigelsen kan måles pålideligt, skal de forudsætninger, der ligger til grund for leasingydelsen, derfor 
revurderes på hver balancedag. 

Nuværende standard:  Præsenteres med lignende aktiver i balancen.

Ny standard:  Præsenteres separat fra øvrige ejede aktiver i balancen.

Nuværende standard:  Præsenteres sammen med de øvrige finansielle forpligtigelser i balancen.

Ny standard:  Præsenteres særskilt i balancen under finansielle forpligtigelser. 
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Spørgsmål B) 

Hvis ikke eller delvis enig, hvorfor? 

Spørgsmål C)  Ja Nej

Hvis ikke enig, synes du så at oplysningen skal vises i en note? 

Spørgsmål 12 ‐ præsentation af resultatopgørelse

Ja Ved  Nej 

Spørgsmål A)  ikke

Synes du at leasingomkostningerne skal vises separat i leasingtagers regnskab? X

Spørgsmål B)  Ja Nej

Hvis nej, synes du oplysningen skal vises i en note? 

Spørgsmål 13 ‐ noter

Spørgsmål A) 

Synes du regnskabet bliver mere retvisende, hvis leasingtager i noterne skal give yderligere oplysninger  Ja Ved  Nej 

om de forudsætninger og kontraktmæssige bestemmelser, der er lagt til grund ved vurderingen af  ikke

leasingperioden og leasingydelsen?  X

Anfør eventuelle kommentarer: Kun i tilfælde med meget store leasing forpligtigelser 

Generelle holdningsmæssige spørgsmål:

Spørgsmål 14 ‐ Løsning af kritik af den nuværende regnskabsstandard
Den nuværende regnskabsstandard om leasing (IAS 17) har været genstand for en del kritik. Tror du, at de nedenfor nævnte 

kritikpunkter vil løses, hvis den foreslåede leasingstandard vedtages?

Ja Ja Nej 

delvis

A) Reguleringselementet  X

(det er vurderingen, at mange  korrigerer et regnskab, når de  ska l  vurdere  et regnskab el ler foretage  sammenl igning mel lem flere  virksomheder/brancher)

Ja Ja Nej 

delvis

B) Sammenlignelighedselementet  X

(Den nuværende  klass i ficering af operationel ‐ og finans iel  leas ing er udfordrende. Klass i fikationen er i  høj grad baseret på  en række  skøn. Klass i fi kationen af 

 leas ingafta lerne  kan derfor resultere  i , at ensartede  transaktioner regnskabsmæss igt behandles  forskel l i gt, hvi lket mindsker sammenl ignel igheden)

Ja Ja Nej 

delvis

C) Struktureringselementet  X

(Forskel len i  regnskabsmæssig behandl ing gør det endvidere  mul igt, at s trukturere  en transaktion med henbl ik på  at opnå  en bestemt leas ingklass i fi kation. 

Operationel  leas ing påvi rker i kke  balancen, hvi lket finans iel  l eas ing gør). 

Spørgsmål 15 ‐ effekt på eksisterende låneaftaler/kreditværdighed
Ved indregning af operationelle leasingaftaler i en virksomheds regnskab, så vil balancen "pustes" op og nøgletallene vil ændres. 

F.eks. vil både soliditetsgrad, likviditetsgrad og afkastgrad falde.  

Spørgsmål A)  Ja Ved  Nej 

Tror du, at indvirkningen på nøgletallene, kan få konsekvens på virksomheders eksisterende  ikke

låneaftaler/kreditværdighed?  X

Nuværende standard:  Afskrivning og rente præsenteres som en finansiel omkostning.

Ny standard:  :  Afskrivning og rente præsenteres særskilt under finansielle omkostninger.
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Spørgsmål B)  Men kun for meget små virksomheder (banker der får nyt syn på risikone i virksomheden)

Hvis ja, uddyb hvilken konsekvens du tror det  får? 

Spørgsmål C) 

Hvis nej, hvorfor tror du ikke det får en konsekvens? 

Spørgsmål 16 ‐ nye udfordringer
Hvis den nye standard implementeres, så løber virksomhederne ind i nogle udfordringer. Af udfordringer kan f.eks. nævnes:

‐ Alle eksisterende operationelle leasingkontrakter skal værdiansættes og sammenligningstal i regnskabet skal tilpasses

‐ For virksomheder med omfattende leasingaftaler kræves specifikke forretningsgange og særlige registrerings‐ og  systemtilpasninger

Ja Ved  Nej 

Spørgsmål A)  ikke

Tror du, at udfordringerne er større end fordelene ved at implementere den nye standard?  X

Uddyb gerne dit svar:

Øvrige kommentarer:

Har du øvrige kommentarer bedes de anført nedenfor:

Jeg vurderer ikke, at jeg har nogen selskaber der rammes hårdt af dette. Men der er sikkert nogle øvrige børsnoterede virksomheder som 
vil være hårdt ramt af det. 
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SPØRGESKEMA VEDRØRENDE FORSLAG TIL NY REGNSSKABSSTANDARD INDENFOR LEASING

Spørgeskemaets formål:

Faktuelle oplysninger:

Navn: Anonymitet ønskes jf. nedenfor 

Firma: Ernst & Young

Dato: 16/8 2011

Hvilken stilling har du (sæt kun kryds i en af mulighederne)? 

Ja

Rådgiver  X

Analytiker

Økonomichef/Økonomidirektør

Anden stilling:

Ja Nej 

Ønskes anonymitet?  X

(Må dit navn gengives  i  den officielle version af dette spørgeskema, dvs. den version der benyttes som bilag til  afhandlingen?)

Dette spørgeskemaer udarbejdet som led i udarbejdelsen af kandidatafhandling på cand.merc.aud‐studiet på Copenhagen Business School. 

Kandidatafhandlingenvedrører den regnskabsmæssige behandling af leasing med særlig fokus på den foreslåede nye IFRS‐ leasingstandard. 

Det centrale i den nye IFRS‐standard er overordnet set følgende: 

‐Ophævelse af sondringen mellem finansiel og operationel leasing, hvilket betyder at leasingtager ikke længere kan udeholde operationel 
leasing af balancen.  De nye regler vil særligt påvirke virksomheder med væsentlige operationelle kontrakter.

‐ Leasingforpligtigelsen baseres på de forventede betalinger. Dvs. ledelsen skal foretage en skønsmæssig vurdering af leasingforpligtigelsen. 
Vurderingen skal indeholde et skøn over alle forventede forpligtigelser, herunder betingede leasingydelser , restværdigarantier og forventede 
betalinger for brud på kontrakten .

‐ Leasingperioden skal opgøres som den længst mulige løbetid, der med overvejende sandsynlighed vil forløbe. Ved ledelsens vurdering af 
leasingperioden skal der tages høje for alle optioner, herunder mulighed for førtidsindfrielse, mulighed for forlængelse eller muligheden for at 
købe aktivet. 

Formålet med spørgeskemaet:

Spørgeskemaet skal bruges i forbindelse med afhandlingens analytiske del. Formålet med analysen er  at undersøge, om den nye standard 
forventes at give et mere retvisende billede af virksomhedens finansielle stilling, herunder om den nye standard løser den kritik, som den 
nuværende leasingstandard er blevet udsat for.  Analysen vil endvidere søge at belyse, om den nye standard vil skabe nye problemstillinger for 
virksomhederne, herunder bl.a. om ændringen i virksomhedens finansielle nøgletal kan få betydning for indgåede låneaftaler. 

Vejledning til udfyldelse af spørgeskemaet: 

Spørgeskemaet består af 16 hovedspørgsmål. Nogle af spørgsmålene har nogle underspørgsmål.

Spørgsmålene i spørgeskemaet er systematiseret således: 

Faktuelle spørgsmål:  Personlige oplysninger om dig.

Kognitive oplysninger: Erfaringsrelaterede spørgsmål.

Holdningsmæssige spørgsmål om detaljer i den nye leasingstandard: Spørgsmål vedrørende væsentlige diskuterede områder i den nye 
standard. Her vil hvert spørgsmål være indledt med en kort beskrivelse af, hvordan elementet i spørgsmålet behandles før og efter 
implementeringen af den nye leasingstandard.

Generelle holdningsmæssige spørgsmål: Spørgsmål vedrørende din overordnede vurdering af effekten af den nye standard.

Øvrige kommentarer:Muligheden for at afgive øvrige kommentarer.

Spørgeskemaet bedes returneret efter besvarelse.
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Kognitive oplysninger (spørgsmål vedrørende viden og erfaring):

Spørgsmål 1 ‐ korrektion af operationelle leasingforpligtelser
Hvis du skal foretage en vurdering af en virksomheds regnskab, herunder vurdering af virksomhedens  Ja Ja Nej 

nøgletal, foretager du så en korrektion af virksomhedens operationelle leasingaftaler?  Altid Ofte Aldrig 

( dvs. indregner du de operationelle leasingkontrakter i virksomhedens balance) X  

Spørgsmål 2 ‐ betingelser i låneaftaler/kreditværdighed

Spørgsmål A) 

Har du kendskab til virksomheder, hvis låneaftaler/ eller kreditværdighed  er betinget af  Ja Nej 

størrelsen af nogle bestemte nøgletalskrav? X

Spørgsmål B) 

Hvis ja, hvilke nøgletal er der tale om? 

Ja

Soliditetsgraden  X

Likviditetsgraden

Afkastningsgraden 

Dækningsgraden

Egenkapitalens forrentning  X

Andre nøgletal?  EBITDA‐relaterede nøgletal

Holdningsmæssige spørgsmål vedrørende detaljer i den nye leasingstandard:

Spørgsmål 3 ‐ Brugsretmodel

Spørgsmål A)  Enig  Delvis Ikke 

Er du enig i, at en virksomheds regnskab bliver mere retvisende, når alle deres leasingkontrakter  enig enig 

indregnes i virksomhedens balance?  X

Spørgsmål B) 

Hvis ikke eller delvis enig, hvorfor?  Leasingforpligtelser kan være væsentlige ved vurdering af finansiel position

Spørgsmål 4 ‐ Korte/Lange leasingaftaler

Spørgsmål A) 

Enig  Delvis  Ikke 

Er du enig i betragtningen om, at leasingtager kan undlade, at indregne leasingaftaler, som inklusiv  enig  enig 

 forlængelsesoptioner har en løbetid på maksimalt 12 måneder? X

Spørgsmål B) 

Hvis ikke eller delvis enig, hvorfor?  Væsentlighedsregler bør ikke indarbejdes i enkeltstandarder ‐

indregning eller ej bør i stedet afgøres af generelt væsentlighedskriterie (framework)

Nuværende standard:  Der skal ske en klassificering af operationel og finansiel leasing. Operationelle leasingaktiver indregnes ikke i balancen. 
Finansielle leasingaktiver indregnes.

Ny standard:  Alle leasingaktiver, hvortil man har en brugsret, skal indregnes som et aktiv og den tilhørende forpligtigelse indregnes som et 
passiv.  Sondringen mellem operationel og finansiel leasing afskaffes dermed. 

Nuværende standard:  Der  skelnes ikke mellem korte og lange aftaler. 

Ny standard:  Det kan undlades, at indregne leasingaftaler, som inklusiv forlængelsesoptioner har en løbetid på maksimalt 12 måneder.
Årsagen hertil, at det forventes, at der er store administrative byrder  ved at medtage korte leasingaftaler i balancen. 
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Spørgsmål 5 ‐ Leasingkontrakter kontra servicekontrakter

Det vurderes, at der er store udfordringer med at adskille eventuelle serviceelementer fra en given leasingkontrakt.

Spørgsmål A) 

Mener du, at et regnskab er mere retvisende, når et indregnet leasingaktiv ikke indeholder indregning af  Ja Nej 

eventuelle tilknyttede serviceelementer?  X

Spørgsmål B)  Enig  Delvis  Ikke 

Er du enig i betragtningen om, at der er store arbejdsmæssige udfordringer knyttet til at adskille  enig  enig 

service ‐ og leasingkontrakter fra hinanden?  X

Spørgsmål C)  Ja Ved  Nej 

Hvis enig/delvis enig, tror du at udfordringerne opvejes af fordelene ved ikke at foretage indregning af  ikke

serviceelementer? 

Spørgsmål 6 ‐ værdien af et leasingaktiv

Spørgsmål A) 

Er du enig i betragtningen om, at leasingaktivet skal indregnes ud fra den leasingperiode, som  Enig  Delvis  Ikke 

leasingtager vurderer mest sandsynlig ( altså sandsynligheden af om leasingtager vil forlænge, forkorte   enig  enig 

eller købe aktivet)?  X

Spørgsmål B) 

Hvis ikke eller delvis enig, hvorfor?  Leasinggælden opfylder ikke definitionen på en forpligtelse

Nuværende standard:  Servicekontrakter er ikke en leasingkontrakt. Eventuelle  serviceelementer i en leasing kontrakt skal adskilles fra selve 
leasingkontrakten. Serviceelementer skal ikke indregnes i balancen, de skal omkostningsføres.

Ny standard:  Samme model foreslås.

Nuværende standard:   
Et indregnet finansielt aktiv skal indeholde de sandsynlige udnyttede optioner.

Ny standard: 
Værdien af et aktiv er inkl. alle optioner. Optioner kan være mulighed for forlængelse, mulighed for førtidig indfrielse eller mulighed for at 
købe aktivet.  Værdien sker på baggrund af den periode, som leasingtager vurderer mest sandsynlig.
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Spørgsmål 7 ‐ værdien af en leasingforpligtelse

Spørgsmål A)  Ja Ved  Nej 

Synes du, at beregningen af den ovenfor beregnede leasingydelse virker mere pålidelig, når den  ikke

beregnes ud fra en sandsynlighedsvægtet værdi? X

Spørgsmål B)  Ja Ved  Nej 

Hvis ja, tror du fordelene ved at foretage beregningen af en sandsynlighedsvægtet værdi overstiger  ikke

omkostningerne, der er forbundet med de underliggende arbejdsprocesser?  X

Spørgsmål C)  Ja Ved  Nej 

Synes du, at værdien ud fra en sandsynlighedsvægtet værdi kun skal fastsættes på denne måde, såfremt  ikke

den kan opgøres pålideligt?  X

men vil meget ofte anses for pålidelig

Nuværende standard:   
En indregnet forpligtelse skal inkludere en eventuel restværdi. Der tages ikke høje for betingede leasingydelser. 

Ny standard: 
Værdienaf leasingforpligtigelsen indregnes inkl. alle forpligtelser. Forpligtelser  kan være betingede leasingydelser eller garanti på restværdi.  
Værdien beregnes ud fra en sandsynligheds‐vægtet værdi af de totale mulige udfald.

Definitioner:
Betingede leasingydelserer leasingydelser, der kan variere som følge af ændringer i forhold, der opstår efter indgåelsen af kontrakten (f.eks. 
ændringer i rente, indeks, brugen af aktivet , præsentation f.eks. i form af omsætningsniveau).

Garanti på restværdier hvis leasingtager kompenserer leasinggiver, hvis værdien af det leasede aktiv ved udløbet af leasingperioden, er under 
en aftalt restværdi. 

Eksempel på beregning af den sandsynlighedsvægtede værdi:
Det kan i praksis være meget vanskeligt at estimere en sandsynlighedsvægtet værdi af leasingydelser.

En detailbutik betaler ofte en fast leje med tillæg af en variabel omsætningsbestemt leje. 

Ved beregning af den sandsynlighedsvægtede værdi  skal butikken estimere deres forventninger til omsætningen i hele leasingperioden og på 
baggrund heraf beregne en forventet husleje pr. forventet omsætningsniveau. Herefter skal butikken vurdere sandsynligheden for realismen i 
hvert estimat, hvorefter den totale leje for leasingperioden kan opgøres som summen af alle de beregnede lejeværdier ud fra en 
sandsynlighedsvægtet værdi. 

Med tal kan eksemplet illustreres således:
En leasingtager indgår en 5 årlig lejekontrakt af en detailbutik. Lejemålet kan ikke opsiges af leasingtager og kontrakten indeholder ingen 
bestemmelser om mulighed for forlængelse. Udover den årlige faste leasingydelse på 250 t.kr. skal leasingtager betale 5 % i 
omsætningsbestemt tillægsleje:

Beløb er angivet i kr. 
Alternativ 1 Alternativ 2 Alternativ 3 Alternativ 4 Alternativ 5 Total 

Omsætning, budgetteret 1-5 år 5.000.000 5.250.000 5.617.500 5.898.375 6.134.310
Sandsynlighed for at budget overholdes 20% 15% 25% 10% 30% 100%

Totale faste leasingydelser 1-5 år 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000
Omsætningsbaseret ydelse 5% 250.000 262.500 280.875 294.919 306.716
Total leasingydelse inkl. betinget ydelse 500.000 512.500 530.875 544.919 556.716

Den sandsynlighedsvægtede værdi af forpligtigelsen (der ses bort fra diskonteringsfaktoren):

Sandsynlighedsvægtet værdi* 100.000 76.875 132.719 54.492 167.015 531.100

*(500.000 x 20 %) + (512.500 x 15 %) + (530.875 x 25 %) + (544.919 x 10 %) + (556.716 x 30 %) = 531.100
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Spørgsmål 8 ‐ revurdering af leasingperiode

Spørgsmål A)  Enig  Delvis  Ikke 

Er du enig i, at værdien af et leasingaktiv er mest retvisende, hvis ledelsen foretager denne  enig  enig 

revurdering på hver balancedag?  X

Spørgsmål B) 

Hvis ikke eller delvis enig, hvorfor?  Kun for den periode som ikke kan opsiges, kan der være tale om en forpligtelse

Spørgsmål 9 ‐ revurdering af leasingydelsen

Spørgsmål A)  Enig  Delvis  Ikke 

Er du enig i, at værdien af en leasingforpligtelse er mest retvisende, hvis ledelsen foretager denne  enig  enig 

revurdering på hver balancedag?  X

Spørgsmål B) 

Hvis ikke eller delvis enig, hvorfor? 

Spørgsmål 10 ‐ præsentation af leasingaktivet i årsrapporten

Enig  Delvis  Ikke 

Spørgsmål A)  enig  enig 

Er du enig i, at brugsretten til aktivet skal vises separat i balancen (adskilt fra ejede aktiver)? X

Spørgsmål B) 

Hvis ikke eller delvis enig, hvorfor?  Ikke relevant med separat præsentation i ret mange tilfælde ‐ kunne oplyses i note

Spørgsmål C)  Ja Nej

Hvis ikke enig, synes du så at oplysningen skal vises i en note?  X

Spørgsmål 11 ‐ præsentation af leasingforpligtelsen i årsrapporten

Enig  Delvis  Ikke 

Spørgsmål A)  enig  enig 

Er du enig i, at forpligtelsen skal vises separat i balancen under finansielle forpligtelser?  X

Nuværende standard:  Der foretages ikke revurdering af leasingperioder.

Ny standard:  Værdien af et aktiv baseres på ledelsens samlede vurdering af hvilken leasingperiode, som ledelsen har vurderet mest 
sandsynlig. (jf. spørgsmål 6). Der kan opstå forhold, som gør, at ledelsen vil ændre sit syn på, om en given leasingkontrakt skal opsiges før tid 
eller forlænges.  For at værdien af aktivet kan måles pålideligt, skal leasingperioden derfor revurderes på hver balancedag. 

Nuværende standard:  Der foretages ikke revurdering af leasingydelsen.

Ny standard:  Værdien af en forpligtigelse baseres på ledelsens samlede vurdering af en række skøn vedrørende leasingydelsen (jf. spørgsmål 
7).  Der kan opstå forhold, som gør at ledelsen vil ændre sit syn på de forudsætninger, der er brugt til at beregne den mest sandsynlige 
leasingydelse.  For at værdien af forpligtigelsen kan måles pålideligt, skal de forudsætninger, der ligger til grund for leasingydelsen, derfor 
revurderes på hver balancedag. 

Nuværende standard:  Præsenteres med lignende aktiver i balancen.

Ny standard:  Præsenteres separat fra øvrige ejede aktiver i balancen.

Nuværende standard:  Præsenteres sammen med de øvrige finansielle forpligtigelser i balancen.

Ny standard:  Præsenteres særskilt i balancen under finansielle forpligtigelser. 
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Spørgsmål B) 

Hvis ikke eller delvis enig, hvorfor?  Ikke relevant med separat præsentation i ret mange tilfælde ‐ kunne oplyses i note

Spørgsmål C)  Ja Nej

Hvis ikke enig, synes du så at oplysningen skal vises i en note?  X

Spørgsmål 12 ‐ præsentation af resultatopgørelse

Ja Ved  Nej 

Spørgsmål A)  ikke

Synes du at leasingomkostningerne skal vises separat i leasingtagers regnskab? X

ikke i res opg

Spørgsmål B)  Ja Nej

Hvis nej, synes du oplysningen skal vises i en note?  X

Spørgsmål 13 ‐ noter

Spørgsmål A) 

Synes du regnskabet bliver mere retvisende, hvis leasingtager i noterne skal give yderligere oplysninger  Ja Ved  Nej 

om de forudsætninger og kontraktmæssige bestemmelser, der er lagt til grund ved vurderingen af  ikke

leasingperioden og leasingydelsen?  X

Anfør eventuelle kommentarer: Kun ved meget væsentlige leasingkontrakter

Generelle holdningsmæssige spørgsmål:

Spørgsmål 14 ‐ Løsning af kritik af den nuværende regnskabsstandard
Den nuværende regnskabsstandard om leasing (IAS 17) har været genstand for en del kritik. Tror du, at de nedenfor nævnte 

kritikpunkter vil løses, hvis den foreslåede leasingstandard vedtages?

Ja Ja Nej 

delvis

A) Reguleringselementet  X

(det er vurderingen, at mange  korrigerer et regnskab, når de  ska l  vurdere  et regnskab el ler foretage  sammenl igning mel lem flere  virksomheder/brancher)

Ja Ja Nej 

delvis

B) Sammenlignelighedselementet  X

(Den nuværende  klass i ficering af operationel ‐ og finans iel  leas ing er udfordrende. Klass i fikationen er i  høj grad baseret på  en række  skøn. Klass i fi kationen af 

 leas ingafta lerne  kan derfor resultere  i , at ensartede  transaktioner regnskabsmæss igt behandles  forskel l i gt, hvi lket mindsker sammenl ignel igheden)

Ja Ja Nej 

delvis

C) Struktureringselementet  X

(Forskel len i  regnskabsmæssig behandl ing gør det endvidere  mul igt, at s trukturere  en transaktion med henbl ik på  at opnå  en bestemt leas ingklass i fi kation. 

Operationel  leas ing påvi rker i kke  balancen, hvi lket finans iel  l eas ing gør).  Kun delvist fordi reglerne om forlængelse

ikke helt løser sammenlignelighedsproblemet

Spørgsmål 15 ‐ effekt på eksisterende låneaftaler/kreditværdighed
Ved indregning af operationelle leasingaftaler i en virksomheds regnskab, så vil balancen "pustes" op og nøgletallene vil ændres. 

F.eks. vil både soliditetsgrad, likviditetsgrad og afkastgrad falde.  

Spørgsmål A)  Ja Ved  Nej 

Tror du, at indvirkningen på nøgletallene, kan få konsekvens på virksomheders eksisterende  ikke

låneaftaler/kreditværdighed?  X

Nuværende standard:  Afskrivning og rente præsenteres som en finansiel omkostning.

Ny standard:  :  Afskrivning og rente præsenteres særskilt under finansielle omkostninger.
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Spørgsmål B)  Begrænset antal hvor der vil være væsentlige konsekvenser ‐ hvor oplysninger er

Hvis ja, uddyb hvilken konsekvens du tror det  får?  mangelfulde eller hvor långiver ikke er opmærksom på leasing i dag

Spørgsmål C) 

Hvis nej, hvorfor tror du ikke det får en konsekvens? 

Spørgsmål 16 ‐ nye udfordringer
Hvis den nye standard implementeres, så løber virksomhederne ind i nogle udfordringer. Af udfordringer kan f.eks. nævnes:

‐ Alle eksisterende operationelle leasingkontrakter skal værdiansættes og sammenligningstal i regnskabet skal tilpasses

‐ For virksomheder med omfattende leasingaftaler kræves specifikke forretningsgange og særlige registrerings‐ og  systemtilpasninger

Ja Ved  Nej 

Spørgsmål A)  ikke

Tror du, at udfordringerne er større end fordelene ved at implementere den nye standard?  X

såfremt udkastet justeres

Uddyb gerne dit svar: Kun omkostninger i en overgangsperiode

Øvrige kommentarer:

Har du øvrige kommentarer bedes de anført nedenfor:

Udkastet bør ændres med en række af de punkter hvor der har været udtrykt kritik i høringsfasen, særligt forlængelsesoptioner.


