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EXECUTIVE SUMMARY

The accounting treatment of leasing under IAS 17 has been criticized for not providing the users of financial

statements with a faithful representation of lease transactions. The main criticism concerns the possibility

of structuring lease contracts into operating leases that are not recognized on the balance sheet. Already in

1996, a project was initiated by international standard-setter to improve the accounting treatment of

leasing. This led to the IASB and FASB publishing an Exposure Draft in September 2010 where the concept

of operating and finance leases from IAS 17 was replaced with a model in which leases are accounted for

according to a right-of-use model. The Exposure Draft received heavy criticism through comment letters,

because many respondents questioned whether it would give users a more faithful representation and

because many respondents argued that the cost would far outweigh the benefits. In the past two years, the

IASB and FASB have published a number of tentative decisions to respond to these concerns. The purpose

of this thesis is to analyze the benefits for users and costs for manufacturers. In regards to simple leases,

the right–of-use model provides users with a more faithful representation than under IAS 17, because the

accounting for rights and obligations in leases is more consistent with the Conceptual Framework when it

comes to recognizing assets and liabilities on the balance sheet.

However, for more complex lease transactions the conclusion is less clear. It is problematic that the new

standard will lead to the reorganization of service elements in lease contracts on the balance sheet,

because of the definition of a lease and the strict requirements on how to separate service components

from lease components. This however, in our opinion, is better than the alternative that would lead to

structuring and off balance sheet lease assets and liabilities. In the new standard, payments in options to

extend a lease shall be recognized on the balance sheet if the lessee has a significant economic incentive to

exercise the option. In some situations, this will lead to assets and liabilities on the balance sheet that do

not meet the requirements in the Conceptual Framework. Regarding contingent lease payments, these are

only recognized on the balance sheet when they depend on an index or a rate. In some situations, this will

mean that significant assets and liabilities will not be recognized on the balance sheet. In our opinion, the

IASB and FASB have not performed adequate research into the needs of users regarding their options to

extend or terminate a lease and contingent lease payments. It is therefore not possible to conclude

whether the new standard provides users with better information regarding options and contingent leases.

What is certain; is that preparers will be required to use a significant amount of extra resources to comply

with the new standard in comparison to the requirements under IAS 17. The IASB and FASB should

therefore consider the benefits and costs carefully before issuing the new standard.
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KAPITEL 1

1.1 INDLEDNING

Leasing er blevet et udbredt fænomen. Der blev alene i 2011 indgået leasingkontrakter for 224 milliarder

Euro i Europa1. Men leasing er ikke bare stort, det er også meget komplekst. Der bliver i dag indgået alt fra

store komplekse leasingaftaler med optioner og betingede ydelser til mere enkle aftaler for leasing af

computere og kopimaskiner.

I takt med denne udvikling har der været stor debat omkring, hvorvidt den nuværende regnskabsmæssige

regulering under IFRS er tilstrækkelig. Den primære kritik går på, at virksomheder, ved dagens IAS 17, kan

bruge leasing som finansieringsform og på den måde foretage såkaldt Window Dressing2. Dette betyder, at

virksomheder bruger operationel leasing til at finansiere kapitalapparatet for at få virksomheden til at se

mere rentabel og mindre gældstung ud, da operationel leasing ikke skal indregnes på balancen. Analytikere

skal derfor estimere de tilhørende aktiver og forpligtelser, som virksomheden har på operationelle

kontrakter i forbindelse med analyse og værdiansættelse, ved at foretage kapitalisering af noten for

operationel leasing. Det fremgår af årsrapporten for SAS for 2011, at de leaser cirka halvdelen af deres fly

på operationelle leasingkontrakter3. For at kunne sammenligne return on assets for SAS med et flyselskab

som ejer alle sine fly, vil det være nødvendigt at foretage en kapitalisering af disse operationelle kontrakter.

Såfremt denne kapitalisering ikke foretages, vil den finansielle rapportering være mindre sammenlignelig,

og prognoseværdien vil dermed være forringet.

En arbejdsgruppe udarbejdede allerede i 1996 et discussion paper med forslag om en ny metode til

indregning og måling af leasing4. I 2006 indgik IASB og FASB5 et Memorandum of Understanding6 om, at

leasing skulle blive en del af konvergensprojektet mellem IFRS og US GAAP7. Dette udmøntede sig i, at IASB

og FASB i 2009 udgav et discussion paper som grundlag for en ny standard. Efter at have lyttet til responsen

på discussion paper udgav IASB og FASB deres forslag til ny standard for behandling af leasing i efteråret

20108. Forslaget lagde op til en radikal ændring af behandling af leasing i forhold til IAS 17. Standarden

1
Leaseurope, Open Letter to IASB on the Accounting of Leases, October 2012

2
Se bilag 1 for ordliste

3
SAS Group, årsrapport 2011

4
Arbejdsgruppen bestod af standardsættere fra Australien, Canada, New Zealand, Storbritannien, USA samt

forgængeren for IASB.
5

Se bilag 1 for ordliste
6

A Roadmap for Convergence between IFRSs and US GAAP – 2006-2008, Memorandum of Understanding between the
FASB and the IASB, 27 February 2006
7

Leases, Preliminary Views, DP/2009/1. Se desuden bilag 1 for ordliste
8

Exposure Draft, ED/2010/9 (herefter ED 2010)
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lagde op til, at leasingtager indregner nutidsværdien af de forventede fremtidige leasingydelser, ud fra

ledelsens bedste skøn, på balancen. Dette medførte en massiv kritik, blandt andet gennem 786

offentliggjorte høringssvar9. Meget af denne kritik omhandler de store omkostninger, der måtte forventes

at ramme regnskabsproducenter for at efterleve Exposure Draft. IASB og FASB har taget meget af denne

kritik til sig, og har i den efterfølgende periode offentliggjort en række tentative afgørelser, som har

medført en standard, der i højere grad ligner dagens IAS 17. IASB har givet udtryk for, at de nu er klar til at

offentliggøre et nyt Exposure Draft i første kvartal af 201310.

Selvom det er 16 år siden, at det første discussion paper blev offentliggjort, er der mange, som mener, at vi

ikke er kommet nærmere en standard, hvor brugernes behov og producenternes omkostninger er i rimelig

balance. Dette er senest kommet til udtryk i åbne breve fra Leaseurope11 og Equipment Leasing and

Finance Association12 til henholdsvis IASB og FASB, hvor de anbefaler at den nye standard helt droppes, og

der i stedet arbejdes på at forbedre notekravene under IAS 17.

1.2 PROBLEMFORMULERING

Som følge af omfanget af leasing er det vigtigt, at regnskabsreglerne for leasing giver regnskabsbrugerne et

fuldstændigt og forståeligt billede af en virksomheds aktiviteter i gennem den finansielle rapportering13.

IASB og FASB har kritiseret den nuværende model for”[…] failing to meet the needs of users of financial

statements because they do not provide a faithful representation of leasing transactions.”14 Dette vedrører

særligt operationel leasing, idet der ved indgåelse af en sådan kontrakt opnås rettigheder og forpligtelser,

som ikke indregnes på balancen.

Et andet kritikpunkt fra IASB og FASB er, at sondringen mellem operationel og finansiel leasing betyder, at

årsrapporterne er mindre sammenlignelige15. Dette skyldes, at udformningen af kontrakten kan medføre,

at kontrakter med tilnærmelsesvis de samme transaktioner vil blive klassificeret forskelligt. Netop dette

betyder også, at muligheden for spekulation i udformning af kontrakter bliver større og mere relevant for

den enkelte virksomhed. Det er herved muligt at opnå off-balance sheet finansiering16, såfremt kontrakten

udformes korrekt.

9
http://www.fasb.org/jsp/FASB/CommentLetter_C/CommentLetterPage&cid=1218220137090&project_id=1850-100

10
http://www.ifrs.org/Current-Projects/IASB-Projects/Leases/Pages/Leases.aspx

11
Leaseurope, Open Letter to IASB on the Accounting of Leases, October 2012

12
ELFA, Final Tentative Decisions in the Lease Project, August 2012

13
Leases, Preliminary Views, DP/2009/1, p. 12

14
ED 2010, p. 5

15
Leases, Preliminary Views, DP/2009/1, p. 14

16
Se bilag 1 for ordliste
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IASB og FASB’s mål med den foreslåede standard er derfor at øge værdien af den finansielle rapportering

gennem et mere retvisende billede, samt opnå en større sammenlignelighed mellem virksomheder, der

anvender forskellige finansieringsformer. Samtidig vil denne kapitalisering af leasingydelser på balancen

dog medføre store omkostninger for regnskabsproducenten. Et af de store spørgsmål ved den foreslåede

standard er derfor, hvorvidt merværdien for regnskabsbrugeren opvejer udfordringerne og

meromkostningerne ved implementering og anvendelse af standarden. Afhandlingen vil derfor have

følgende hovedspørgsmål;

For at kunne besvare det overordnede spørgsmål vil det være relevant at se på de materielle regler for

indregning og måling af leasing i forhold til det ændrede forslag, i form af en teoretisk gennemgang af den

nuværende IAS 17 i forhold til den foreslåede standard. Afhandlingens første delspørgsmål vil derfor være;

1) Hvorledes indregnes leasingkontrakter under den nuværende IAS 17 i forhold til den foreslåede

standard?

For at kunne afgøre, hvorvidt den foreslåede standard er værdiskabende, vil det være essentielt at

analysere, hvilke fordele den foreslåede standard har for regnskabsbrugers anvendelse af finansiel

rapportering, og i hvilket omfang ændringen opfylder de ønskede mål hermed samt kort overveje de

alternative løsninger til udformning. Afhandlingens andet delspørgsmål vil derfor være;

2) I hvilket omfang vil den foreslåede standard øge årsrapportens værdi for regnskabsbrugeren

gennem et mere retvisende billede samt øget sammenlignelighed?

Eftersom den foreslåede standard vil få store konsekvenser for regnskabsproducenten, vil det være vitalt at

analysere, hvilke udfordringer og meromkostninger som vil blive pålagt regnskabsproducenten ved

implementering af de nye regler. Afhandlingens tredje delspørgsmål vil derfor være;

3) Hvilke udfordringer og meromkostninger, vil den foreslåede standard om behandling af leasing

medføre ved virksomheders finansielle rapportering?

I hvilken grad vil den foreslåede standard for indregning af leasingkontrakter under IFRS medføre en

øget værdi for brugerne af finansiel rapportering i forhold til meromkostninger for

regnskabsproducenten?
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Før det kan vurderes, hvorvidt fordelene opvejer ulemperne eller omvendt, skal det undersøges, hvorvidt

den foreslåede standard får påvirkning på leasingtagers beslutningsproces ved indgåelse af nye kontrakter,

herunder hvorvidt den foreslåede standard åbner op for spekulation. Afhandlingens fjerde delspørgsmål vil

derfor være;

4) Hvorledes vil den foreslåede standard påvirke leasingtagers beslutningsproces, og hvilke

konsekvenser vil det få for regnskabsproducenters indgåelse af leasingkontrakter?

1.3 TEORI OG METODE

Metodeafsnittet indeholder indledningsvist en gennemgang af de overordnede metodiske tilgange i

afhandlingen. Afhandlingen vil være en problemidentificerende undersøgelse17, som har til formål at

analysere nytteværdien ved den foreslåede standard for indregning og måling af leasing.

Afhandlingen vil tage sit udspring i den gældende standard om indregning og måling, IAS 17 – Leasing18. De

internationale regnskabsstandarder under IFRS er implementeret ved EU ved Kommissionens Forordning

(EF) nr. 1753/2003 af 29. september 2003 og senere ændret ved Kommissionens Forordning (EF) nr.

1126/2008 af 3. november 2008. I henhold til Traktaten om Den Europæiske Unions Funktionsmådes19

artikel 288 er forordninger bindende sekundærregulering i alles dens enkeltheder og gælder umiddelbart i

hver stat. Offentliggørelsen er en betingelse for en forordnings bindende virkning20.

IASB og FASB udgav den 15. december 2010 et forslag til en ny standard for indregning og måling af leasing

under IFRS, som en del af konvergensprojektet mellem IASB og FASB21. FASB har udgivet en anden version

af standarden under US GAAP, hvor der kun er få forskelle. Afhandlingen vil tage udgangspunkt i versionen

under IFRS.

Efter udgivelse af ED 2010 har FASB og IASB offentliggjort en række tentative afgørelser til ændringer i

forhold til det oprindelige udkast. Der er her tale om tentative afgørelser, som ikke er udtryk for en

endelige standard. Det fremgår af IASB’s hjemmeside, at IASB er klar til at udgive et nyt exposure draft, og

kun afventer de sidste detaljer fra FASB. Det nye exposure draft forventes offentliggjort i første kvartal af

17
Ib Andersen, Den skinbarlige virkelighed, 2. udgave, 2. oplag 2003, s. 23

18
Det forventes, at læseren har kendskab til IAS 17, hvorfor bestemmelserne kun vil blive berørt, hvor det findes

relevant i forhold til afhandlingens problemstilling
19

EUT C 115 af 9.8.2008, (TEUF)
20

Ruth Nielsen og Christina D. Tvarnø: ”Retskilder og Retsteorier”, 2. reviderede udgave, s. 130
21

ED 2010
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201322. Det er derfor vores vurdering, at disse tentative afgørelser ligger fast, således det giver mening at

anse disse afgørelser som et udtryk for, hvordan standarden vil se ud, hvis den skulle implementeres i dag.

Ændringerne er baseret på høringssvar samt IASB/FASB Staff Papers. Staff Papers er offentliggjorte

redegørelser for tilbagemeldingerne på den forslåede standard. Disse redegørelser indeholder ligeledes

alternative metoder samt en anbefaling til bestyrelserne om, hvilke ændringer og tilføjelser som bør

foretages. Disse redegørelser er at betragte som en pendant til forarbejder i dansk lovgivning, og vil derfor

udelukkende i afhandlingen blive anvendt som et fortolkningsbidrag, idet der ikke er hjemmel heri. IASB og

FASB giver klart udtryk for, at disse Staff Papers ikke skal anvendes som fortolkningsbidrag, når den

endelige standard implementeres, da de vil blive indarbejdet i den endelige lovtekst.

Målgruppen for afhandlingen er primært standardsættere og sekundært regnskabsproducenter

analytikere, revisorer, og andre med særlig interesse i regnskabsregulering under IFRS. Det vil derfor

forventes, at læseren har et grundlæggende kendskab til nuværende regnskabsregulering og leasing.

1.3.1 EMPIRI

Vores undersøgelsesdesign tager udgangspunkt i sekundærdata i form af høringssvar. I forbindelse med

diskussion af den foreslåede standard er der udvalgt syv høringssvar23, nemlig fra European Financial

Reporting Advisory Group (EFRAG), Nordea Finance, AP Møller-Mærsk, British Airways, Standard & Poor’s,

Deloitte samt Deutsche Bank. Der er ved udvælgelse af høringssvar taget udgangspunkt i en totalliste over

alle indkomne høringssvar24, hvorefter der er brugt klyngeudvælgelse25 til valg af stikprøver. Denne metode

er fundet mest retvisende, da vi ønsker at repræsentere forskellige interessenters synsvinkel.

Ved valg af denne udvælgelsesmetode er repræsentativitet ikke vægtet højt, da der er tale om en kvalitativ

udvælgelse inden for de forskellige klynger. De enkelte høringssvar er udvalgt inden for de definerede

22
http://www.ifrs.org/Current-Projects/IASB-Projects/Leases/Pages/Leases.aspx

23
Se bilag 1 for ordliste

24
http://www.fasb.org/jsp/FASB/CommentLetter_C/CommentLetterPage&cid=1218220137090&project_id=1850-

100&page_number=8
25

Ib Andersen, Den skinbarlige virkelighed, 2. udgave, 2. oplag 2003, s. 145

Klyngegrupper
1. Regnskabsproducenter (leasingtagere) 3. Rådgivere
2. Regnskabsbrugere 4. Leasinggivere

2a. Kreditgivere
2b. Analytikere
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klynger ud fra en kvalitativ metode, hvor flere høringssvar er gennemlæst og de mest anvendelige og

relevante derefter er udvalgt. De udvalgte høringssvar er dog endeligt sammenholdt med IASB/FASB’s

mødereferat fra januar 201126, hvor der er givet en kort opsummering af de indkomne svar.

De udvalgte høringssvar repræsenterer således regnskabsproducenter i form af AP Møller-Mærsk og British

Airways, som begge er repræsentanter for anlægstunge industrier med mange leasingkontrakter.

Regnskabsbrugere er repræsenteret i form af Deutsche Bank som kreditgiver samt Standard & Poor’s som

analytiker. Deutsche Bank er også selv en leasingtager, som er underlagt strenge krav til nøgletal i form af

krav til soliditetsgrader for banker. De vil derfor have en dobbeltrolle i deres høringssvar. Som uafhængige

rådgivere er udvalgt høringssvar fra Deloitte og EFRAG. Endeligt er der udvalgt en leasinggiver i form af

Nordea Finance.

Der er altså tale om induktive slutninger, da der tages udgangspunkt i enkelte observationer til at slutte

noget generelt. Da høringssvarene er udvalgt som en kvalitativ klyngeudvælgelse, og der dermed ikke er

tale om en repræsentativ stikprøve, vil det ikke være muligt at udtale sig om, hvad høringssvarene generelt

giver udtryk for. Høringssvarene vil derfor anvendes som fortolkningsbidrag til diskussionerne og

konklusionerne. Vi er samtidig opmærksomme på induktionsproblemet27, og har dermed forsøgt at

indarbejde principper fra falsifikationismen, hvor vi vil forsøge at indarbejde muligheder for at falsificere

vores påstande, og dermed bedre sikre os bevis for de endelige konklusioner og påstande28.

Der vil i afhandlingen blive anvendt enkelte andre høringssvar, hvor dette findes relevant for specifikke

problemstillinger.

Afhandlingen vil altså udelukkende behandle sekundærdata, da høringssvarene er gennemarbejdet, seriøse

og repræsentative for den enkelte virksomheds holdning, hvilket vi har vurderet ikke i samme omfang

kunne opnås ved indsamling af primærdata.

Årsrapporten for SAS 2011 vil blive anvendt som praktisk eksempel på en virksomhed, der anvender leasing

i større omfang. Der er udvalgt et nordeuropæisk selskab i en branche, som er kendt for stor anvendelse og

afhængighed af leasing af fly. Desuden er der tale om en branche, hvor den foreslåede standard vil få stor

betydning for nøgletal.

26
IASB/FASB Meeting January 2011, ref. 5A

27
Christian Knudsen, Økonomisk metodologi – Om videnskabsidealer, forklaringstyper og forskningstraditioner, 1.

udgave, 1. oplag 1991, s. 40
28

Christian Knudsen, Økonomisk metodologi – Om videnskabsidealer, forklaringstyper og forskningstraditioner, 1.
udgave, 1. oplag 1991, s. 96
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Dataindsamlingen er afsluttet medio oktober 2012, hvorfor begivenheder efter denne dato ikke vil være

behandlet i afhandlingen.

1.3.2 MERVÆRDI AF FINANSIEL INFORMATION FOR REGNSKABSBRUGERNE

1.3.2.1 BEGREBSRAMMEN OG GRUNDLÆGGENDE KRAV TIL ÅRSRAPPORTEN

IASB udgav i 1989 et Framework som grundlag for IFRS-reguleringen. Efterfølgende har IASB haft et projekt

om opdatering af denne begrebsramme, blandt andet som følge af konvergensprojektet med FASB, som

startede i 200229. IASB offentliggjorde i september 2010 Conceptual Framework30. Dette indeholder en

opdatering af kapitel 1-3 af Framework fra 1989, mens de resterende dele endnu er uændret. Når projektet

er færdigt, vil hele Framework fra 1989 være opdateret under Conceptual Framework for Financial

Reporting. Projektet er i øjeblikket sat på pause31, og afhandlingen vil derfor tage udgangspunkt i udkastet

fra september 2010. Projektet er udelukkende sat på pause af administrative årsager, hvorfor det vurderes

mest retvisende at tage udgangspunkt i denne udgave frem for Framework fra 1989.

Formålet med Conceptual Framework er at assistere IASB ved udarbejdelse af nye IFRS standarder, ved

revision af de nuværende standarder samt at harmonisere standarderne32. Derudover har IASB oplistet en

række øvrige formål for Conceptual Framework, herunder at assistere interessenter, producenter og

revisorer ved behandling og brug af IFRS-standarder. Begrebsrammen er ikke nogen egentlig IFRS-standard,

men er udarbejdet i tilknytning til de internationale standarder. Conceptual Framework er således, i

modsætning til Årsregnskabslovens begrebsramme, ikke en del af regnskabsreguleringen under IFRS. Det

betyder, hvis Conceptual Framework afviger fra en IFRS-standard, har standarden forrang i forhold til

begrebsrammen33.

Under Årsregnskabsloven er kravet om et retvisende billede indarbejdet som en generalklausul i § 11. Dette

er i den internationale regnskabsregulering fastsat i IAS 1 ved fair presentation, som dog automatisk opnås

ved overholdelse af IFRS34. Begrebsindholdet af retvisende billede er blevet defineret som begrebsrammens

to øverste niveauer. Begrebsrammen er bygget op af fem niveauer, hvoraf niveau 1 udgøres af brugernes

informationsbehov35, og niveau 2 udgøres af de kvalitative egenskaber i årsrapporter.

29
Memorandum of Understanding, “The Norwalk Agreement”, IASB og FASB, 18. september 2002

30
Conceptual Framework, IASB, September 2010

31
http://www.ifrs.org/Current-Projects/IASB-Projects/Conceptual-Framework/Pages/Conceptual-Framework.aspx

32
Conceptual Framework, IASB, September 2010, p. A25

33
Conceptual Framework, IASB, September 2010, p. A25

34
Jens O. Elling, Finansiel rapportering – teori og regulering, 1. udgave, 2.oplag 2009, s. 194

35
Se afsnit 1.3.2.2
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Ifølge Conceptual Framework er formålet med finansiel rapportering, at dette skal give finansiel

information om den rapporterende virksomhed, som er brugbar for nuværende og potentielle investorer,

långivere og andre kreditorer i deres beslutningsproces36. For at bibringe dette er der i begrebsrammens

niveau 2 fastsat to fundamentale, kvalitative karakteristika, som finansiel information bør efterleve for at

være brugbar, nemlig relevans og troværdig repræsentation37. Relevans betyder, at informationen kan gøre

en forskel i regnskabsbrugerens beslutningsproces. Kravet om det troværdig repræsentation medfører, at

den finansielle information ikke kun skal være relevant for brugeren, men også skal give et troværdigt

billede af det pågældende fænomen, hvilket betyder, at informationen skal være fuldstændig, neutral og

fejlfri38. Begge fundamentale krav skal altså altid være opfyldt.

Figur 1

Kilde: Jens O. Elling: Finansiel rapportering – teori og regulering, 1. udgave, 2.oplag 2009, s. 187

Der er tilknyttet fire andre karakteristika til kravene om relevans og troværdig repræsentation, som er

sekundære karakteristika. Disse karakteristika skal være med til at styrke de fundamentale krav, men kan

ikke stå alene, hvis de fundamentale krav ikke er opfyldt. Det drejer sig om sammenlignelighed,

verificerbarhed, rettighed og forståelighed39. For afhandlingens formål vil det primært være

sammenlignelighed, som er en relevant sekundær karakteristik. Der er ingen rangorden imellem de

36
Conceptual Framework, IASB, September 2010, p. A25 (Original tekst: Relevance and Faithful Representation)

37
Conceptual Framework, IASB, September 2010, p. A33

38
Conceptual Framework, IASB, September 2010, p. A34

39
Conceptual Framework, IASB, September 2010, p. A36
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sekundære, men verificerbarhed, rettidighed og forståelighed vurderes ikke at være problematisk i forhold

til den foreslåede standard om indregning og måling af leasing.

Sammenlignelighed er den faktor, som får brugerne til at identificere og forstå forskelle og ligheder mellem

forskellige regnskaber40. Noget sammenlignelighed opstår allerede i form af opfyldelse af de fundamentale

krav, men er altså ikke et krav, som nødvendigvis er opfyldt, fordi den finansielle information er relevant og

giver en troværdig repræsentation, ligesom det heller ikke nødvendigvis omvendt er opfyldt. Det er altså

vigtigt at bemærke, at sammenlignelighed ikke er synonymt med ensretning, og sammenlignelighed først er

opnået, når informationerne sætter regnskabsbrugeren i stand til at træffe bedre beslutninger41.

I afhandlingen vil der konkluderes på merværdien for brugeren som følge af den forslåede standard. Disse

konklusioner vil tage udgangspunkt i begrebsrammens definitioner og krav, samt kravet om det retvisende

billede i IAS 1. Det forudsættes derfor, at begrebet retvisende billede dækker over de to øverste niveauer i

begrebsrammen, og kravene om relevans og troværdig repræsentation samt brugernes informationsbehov

dermed er inkluderet. Der vil i afhandlingen være særligt fokus på sammenlignelighed udover det

retvisende billede, idet IASB og FASB selv har lagt vægt på disse parametre som formålene med den

foreslåede standard42.

Det essentielle ved niveau 2 i begrebsrammen er de to tærskelværdier for væsentlighed og nytteværdi i

forhold til omkostninger. Disse to tærskelværdier skal være opfyldt, førend information overhovedet kan

komme i betragtning til den finansielle rapportering43. Såfremt informationerne ikke er væsentlige, risikeres

information overload, og brugerne vil miste overblikket og træffe dårligere beslutninger. Nytten skal være

større end omkostninger, hvilket ikke vil give anledning til problemer under frie markedsforhold. Når

reguleringen derimod er op til standardsætterne, skal der sikres, at der ikke sker standards overload, hvor

regnskabsproducenterne bliver påført for store omkostninger i forhold til brugernes nytteværdi.

1.3.2.2 FINANSIEL RAPPORTERING OG REGNSKABSBRUGERE

Begrebsrammens niveau 1 dækker regnskabsbrugerne og deres informationsbehov. IASB har tidligere

anlagt et shareholder perspektiv på definitionen af regnskabsbrugere, da deres informationsbehov er så

omfattende, at det ligeledes vil dække øvrige interessenters behov for finansiel information44. Dette

synspunkt er ligeledes viderebragt i konvergensprojektet og det omtalte Conceptual Framework.

40
Conceptual Framework, IASB, September 2010, p. A36

41
Jens O. Elling, Finansiel rapportering – teori og regulering, 1. udgave, 2.oplag 2009, s. 190

42
ED 2010, p. 5

43
Jens O. Elling, Finansiel rapportering – teori og regulering, 1. udgave, 2.oplag 2009, s. 193

44
Jens O. Elling, Finansiel rapportering – teori og regulering, 1. udgave, 2.oplag 2009, s. 182
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Regnskabsbrugerne omtales her som”[…] existing and potential investors, lenders and other creditors in

making decisions about providing resources to the entity.”45

Da IASB og FASB anlægger denne definition af regnskabsbrugere, vil afhandlingens definition af

regnskabsbrugere ligeledes være den samme. Årsregnskabsloven definerer regnskabsbrugere ud fra et

stakeholder perspektiv i henhold til § 12, stk. 2. Da den foreslåede standard indtil videre kun får effekt for

virksomheder, som rapporterer under IFRS og US GAAP, vil det i første omgang ikke være relevant at

analysere den foreslåede standard ud fra et stakeholder perspektiv.

De primære regnskabsbrugere træffer beslutning om ressourceallokering primært vedrørende investering

og kreditgivning. Disse beslutninger baseres på forventning til fremtidige pengestrømme i forhold til både

beløbsstørrelse, tidsmæssig fordeling samt usikkerhed, hvorfor den finansielle information bør afspejle

disse behov. Prognoseopgaven er derfor den primære under konvergensprojektet, og er en fremadrettet

opgave.

1.3.3 OMKOSTNINGER VED UDARBEJDELSE AF FINANSIEL RAPPORTERING

Opgørelse af regnskabsproducentens omkostninger i forbindelse med implementering af den forslåede

standard vil ikke være en kvantitativ opgørelse, men derimod en kvalitativ afvejning af de forskellige

konsekvenser for regnskabsproducenten. Der vil, med andre ord, i hovedtræk foretages en analyse af

standarden med henblik på at identificere, hvilke yderligere omkostninger regnskabsproducenten vil blive

pålagt i form af øget tidsforbrug i forbindelse med udarbejdelsen af den finansielle rapportering herunder

uddannelse af medarbejdere og lignende. Derudover vil det analyseres, om virksomheder vil blive negativt

påvirket som følge af regnskabsbrugeres fortolkning af den finansielle rapportering, herunder investorer og

långivere.

Hvorvidt den foreslåede standard får betydning for leasingtagers beslutningsproces og indgåelse af

leasingkontrakter, vil søges afdækket af konkrete eksempler på kontrakter. Analysen vil tage udgangspunkt

i huslejekontrakter samt leasing af fly. Huslejekontrakter er meget udbredt og bliver generelt ikke vurderet

at indgås af finansieringshensyn. Alligevel giver den foreslåede standard en række udfordringer for

virksomheder med huslejekontrakter. Kontrakterne er ofte af en betydelig størrelse for virksomheden, og

det vil derfor være interessant at analysere huslejekontrakter generelt for eventuelle

struktureringsmuligheder. Leasing af fly har traditionelt været en klassisk type leasingkontrakt, som er

blevet kritiseret for at være off-balance sheet finansiering. Det vil derfor foretages en analyse af, hvorvidt

45
Conceptual Framework, IASB, September 2010, p. A27
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det under den nye standard stadig vil være muligt at strukturere kontrakterne, således at disse ikke skal

indregnes på balancen med udgangspunkt i en specifik kontrakttype. Kontrakterne er endvidere udvalgt,

idet de typisk indeholder flere former for optioner, betingede ydelser samt service, som netop er de former

for leasingkontrakter, som afhandlingen vil afgrænse sig til at behandle46.

1.3.4 COST/BENEFIT ANALYSE

De to væsentligste efficienskriterier er Pareto-kriteriet og Kaldor-Hicks-kriteriet47. I den retsøkonomiske

teori antages det, at der sker en omfordeling af ressourcerne som følge af en ændring i retstilstanden48.

Denne omfordeling kan maksimere den økonomiske samfundsmæssige velfærd, hvis ressourcerne placeres

der, hvor de tillægges størst værdi49. Ønsket er altså at finde den mest efficiente omfordeling, så nytten for

samfundet bliver størst mulig. Når man ikke kan stille én bedre, uden at andre derved stilles værre, anses

retstilstanden for at være optimal efter Pareto-kriteriet. Skal retstilstanden være optimal efter Kaldor-

Hicks-kriteriet, kræves en situation, hvor vinderne ikke kan vinde mere, end taberne taber, altså hvor den

samlede nytte er størst. Dermed må en Kaldor-Hicks-efficiens altid være Pareto-efficient.

Kaldor-Hicks-kriteriet bruges ofte i forbindelse med retspolitisk arbejde, hvor man sammenligner to

situationer - med og uden en bestemt retsregel. Da vi netop ønsker et økonomisk argument for, om den

foreslåede standard er samfundsmæssig optimal, må Kaldor-Hicks-kriteriet betragtes som det mest

relevante kriterium50. Derudover vil en Kaldor-Hicks-efficiens netop altid være pareto-efficient, hvorfor der

benyttes Kaldor-Hicks frem for Pareto.

Analysen vil basere sig på antagelsen af, at investorerne vil kunne opnå en større værdi af den finansielle

rapportering, hvis denne er mere relevant og giver et mere retvisende billede, samt en øget

sammenlignelighed, og derigennem kunne tage bedre beslutninger om anbringelse af kapital (benefit).

Denne øgede værdi vil, på den anden side, give øgede omkostninger for regnskabsproducenten, som

derefter vil medføre et forringet afkast for investorerne (cost). Det vil ikke være muligt at drage nogle

endelige konklusioner på baggrund af den foretagne analyse, da det i afhandlingen ikke vil være muligt at

foretage konkrete beregninger på hverken costs eller benefits. Der vil dog gennem analysen, ved hjælp af

kvalitative data samt konkrete eksempler, forsøges at komme med velovervejede argumenter, der vil være

46
Se afgrænsninger, afsnit 1.4

47
Thomas Riis, Retsøkonomi, s. 1155-1156.

48
Thomas Riis, Retsøkonomi, s. 1155, l. 26-28.

49
Thomas Riis, Retsøkonomi, s. 1155, l. 14-15.

50
Erling Eide og Endre Stavang, Rettsøkonomi – analyse for privatrett og miljørett; 1. udgave 2001, 2. oplag 2003, s.

23, l. 7-14
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nyttige i diskussionen af, om den nye standard medfører en Kaldor-Hicks-forbedring i forhold til den

nuværende regulering.

1.4 AFGRÆNSNINGER

Afhandlingen vil udelukkende afgrænse sig til at berøre indregning og måling af leasingkontrakter efter den

foreslåede brugsretsmodel samt tre specifikke forhold i kontrakter, nemlig optioner på opsigelse og

forlængelse, betingede ydelser samt serviceelementer. Disse elementer er udvalgt på baggrund af, at de

har mødt meget kritik i høringssvarene, idet de vil give anledning til størst ændring og dermed de største

konsekvenser for regnskabsbrugere og regnskabsproducenter.

Afhandlingen vil afgrænse sig til at undersøge effekten af den foreslåede standard indenfor rammerne af

IFRS. Der vil således ikke blive taget stilling til, hvorledes standarden vil påvirke finansiel rapportering

indenfor eksempelvis US GAAP eller Årsregnskabsloven. Der vil dog i afhandlingens perspektivering, ses på,

hvorvidt det kan forventes, at lignende regelændringer vil ses i Årsregnskabsloven.

Afhandlingen afgrænser sig til udelukkende at behandle indregning for leasingtagere, da omfanget ellers

ikke vil kunne rummes i denne opgave. Derudover vurderes det, at reguleringen for leasingtager vil have

effekt for langt flere brugere og producenter.

Afhandlingen vil kun fokusere på balanceeffekten ved indregning og måling af leasingkontrakter, og vil

således ikke afdække eksempelvis sale and lease back-transaktioner, sub-leases, oplysningskrav,

præsentation i resultatopgørelse, balance og pengestrømsopgørelse samt overgangsregler. Disse

afgrænsninger er foretaget for at kunne gå i dybden med de identificerede kontrakttyper.

Afhandlingen vil udelukkende behandle indregning og måling af leasingkontrakter første gang, og vil derfor

ikke berøre behandling af leasingkontrakter efter første indregning. Emnet er dog yderst relevant under

afhandlingens problemfelt, da det i høj grad er et spørgsmål om, hvorvidt der skal tages hensyn til

regnskabsbrugeren, og således have større krav til revurdering, eller om det med hensyn til arbejdsbyrden

til regnskabsproducenten skal være en mere lempelig regulering. Da vi alligevel har valgt at afgrænse os fra

behandlingen heraf, skyldes det, at vi mener, at det i første omgang er vigtig, at reguleringen for første

indregning er velovervejet, og at konsekvenserne heraf er gennemtænkt.
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1.5 KILDEKRITIK

Der er i afhandlingen anvendt høringssvar fra forskellige interessenter og aktører. Disse høringssvar vil

være præget af den enkelte interessents subjektive holdning ud fra egen sammensætning af finansiering og

leasingkontrakter samt konsekvenserne ved den foreslåede standard. Dette skal holdes for øje ved

anvendelse af disse som fortolkningsbidrag, således konklusionerne ikke bliver farvet af interessenternes

egen nytte på bekostning af den samfundsmæssige nytteværdi. De udvalgte høringssvar fra Deloitte og

EFRAG anser vi som mere uafhængige og mindre farvede i deres holdninger, da disse ikke i samme omfang

har en interessekonflikt, som har indflydelse på deres holdning. Det forventes, at høringssvarene er et

udtryk for interessentens faktiske holdninger, da det formodes at være gennemarbejdede svar, som

ledelsen støtter op om.

Der er anvendt IASB/FASB Staff Papers som bidrag til fortolkning af den foreslåede standard. Disse er som

udgangspunkt objektive, men tager holdning til problemstillingen, hvorfor deres analyse kan være påvirket

heraf. Endvidere arbejder de i IASB og FASB’s interesse, hvilket endvidere skal holdes for øje.

Som sekundære kilder er anvendt øvrig litteratur i form af artikler, bøger med videre. Denne litteratur

anses for subjektiv, idet denne er udtryk for enkelte personers og interessegruppers syn på de behandlede

problemstillinger. Disse må dog alligevel betragtes som indeholdende en vis form for objektivitet, idet

kilderne er beskrivelser af, eller vejledninger til, den aktuelle regnskabsregulering.
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1.6 STRUKTUR

1.6.1 STRUKTURFIGUR

Figur 2

Kilde: Egen tilvirkning
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1.6.2 STRUKTURBESKRIVELSE

1.6.2.1 FORMÅL MED LEASING OG ÆNDRING AF STANDARDEN

Kapitel 2 vil beskrive, hvilke forskellige formål indgåelse af leasingkontrakter kan have, herunder både

driftsøkonomiske, finansielle samt regnskabsmæssige formål. Kapitlet vil blive anvendt til at give læseren

en generel forståelse for leasing som operationelt virkemiddel i en virksomhed.

1.6.2.2 BESKRIVELSE AF NUVÆRENDE REGULERING I FORHOLD TIL DET FORSLÅEDE, OG SENERE

ÆNDREDE, FORSLAG TIL FREMTIDIG REGULERING

Kapitel 3 indeholder afhandlingens deskriptive afsnit og afdækker problemformuleringens delspørgsmål 1 i

forhold til, hvorledes leasingkontrakter indregnes under den nuværende IAS 17 og det forslåede Exposure

Draft med de efterfølgende tentative afgørelser fra IASB og FASB. Vi vil her sammenligne definition af

leasingkontrakter, scope, indregning og måling af simple kontrakter, fastlæggelse af leasingkontraktens

længde, leasingkontrakter med optioner og betingede ydelser samt leasingkontrakter med

serviceelementer.

1.6.2.3 MERVÆRDI FOR REGNSKABSBRUGERNE

Kapitel 4 vil indeholde en diskussion af brugsretsmodellen generelt samt de tre typer af kontrakter, som

opgaven er afgrænset til at omfatte, nemlig leasingkontrakter med optioner, betingede ydelser samt

serviceelementer. Dette kapitel vil afdække problemformuleringens delspørgsmål 2, nemlig i hvilket

omfang den foreslåede standard vil øge årsrapportens værdi for brugeren. Diskussionen vil primært tage

udgangspunkt i de udvalgte høringssvar samt IASB/FASB Staff Papers. Diskussionen vil tage udgangspunkt i

kritikpunkterne til det forslåede Exposure Draft sammenholdt med de tentative ændringer, som

bestyrelserne efterfølgende har foretaget. Kritikpunkterne og ændringerne vil blive sammenholdt med

begrebsrammens definitioner samt formålet med ændringen af standarden. Vi vil slutteligt konkludere på,

hvorvidt den foreslåede standard øger værdien for regnskabsbrugeren.

1.6.2.4 OMKOSTNINGER FOR REGNSKABSPRODUCENTEN

Kapitel 5 indeholder en diskussion af meromkostninger for regnskabsproducenterne ved implementering af

den forslåede standard, og vil besvare afhandlingens delspørgsmål 3. Der vil her fokuseres på interne og

eksterne omkostninger, hvor de interne omkostninger defineres som de meromkostninger og byrder, som

bliver pålagt producenten gennem øgede krav til uddannelse af medarbejdere, ERP-systemer med videre.

De eksterne omkostninger er i form af negative konsekvenser som følge af påvirkning på
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performancemåling, som vil blive eksemplificeret med konsekvensberegninger for SAS. Herefter vil

meromkostninger og byrder blive diskuteret i forhold til de tre typer af kontrakter, som afhandlingen

afgrænser sig til at omhandle.

1.6.2.5 ANALYSE AF FREMTIDIGE KONTRAKTER

Kapitel 6 vil svare på afhandlingens delspørgsmål 4 og indeholde en diskussion af, hvorvidt den foreslåede

standard vil påvirke udformningen af fremtidige leasingkontrakter samt valg af finansieringsform. Analysen

vil blive foretaget med udgangspunkt i eksempeldiskussioner af huslejekontrakter samt leasing af fly.

1.6.2.6 COST/BENEFIT ANALYSE

Afhandlingens kapitel 7 er en sammenholdelse af de forskellige diskussioner i de foregående kapitler, som

skal holde de forskellige fordele og omkostninger op mod hinanden for at kunne konkludere endeligt på

afhandlingens hovedspørgsmål.
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KAPITEL 2 – FORMÅLET MED LEASING

2.1 LIKVIDITET OG FINANSIERINGSMULIGHEDER

Når en virksomhed har behov for et aktiv, står den overfor mindst to alternative anskaffelsesmuligheder.

Virksomheden kan vælge at købe aktivet, hvilket medfører et træk på likviditeten her og nu på hele

anskaffelsessummen, eller virksomheden kan vælge at lease aktivet, hvilket medfører, at der sædvanligvis

betales en fast leje i hele lejeperioden. Der vil i denne situation, rent likviditetsmæssigt, være en fordel for

virksomheden at leje. Leasing kan derfor for mange virksomheder være likviditetsmæssigt begrundet.

En virksomhed vil kunne opnå det samme cash flow ved køb som ved leje, hvis virksomheden samtidig

optager et lån, som afdrages med samme profil, som betalingerne i leasingkontrakten, under antagelse af,

at lånet forrentes med samme rente som den interne rente i leasingkontrakten. Den likviditetsmæssige

forskel vil, i denne situation, potentielt først opstå ved leasingkontraktens udløb, hvor virksomheden ved

køb af aktivet har risikoen for aktivets residualværdi. Ved leje af aktivet bærer udlejer denne risiko51. En

risiko, som naturligt nok vil være afspejlet i prisen.

Figur 3

Kilde: Egen tilvirkning

51
Se i øvrigt afsnit 2.1.2. Kontrakten kan også indeholde en residualværdi-garanti fra udlejer til lejer, hvilket betyder,

at lejer har overtaget denne risiko.



Leasing på balancen – Analyse af nytteværdi ved den foreslåede IFRS

Side 23 af 132

Figur 4

Kilde: Egen tilvirkning

Efter ovenstående teoretiske eksempel, skulle likviditet ikke være et væsentligt argument for leasing.

Problemet er dog, at virksomheder, i mange tilfælde, ikke vil være i stand til at optage et lån tilsvarende det

implicitte lån i en leasingaftale. Dette skyldes blandt andet, at en udlejer i mange tilfælde bedre kan sikre

sig mod tab, end en långiver kan. Eksempelvis kan det være lettere for en udlejer at annullere en

lejekontrakt, og kræve aktivet tilbage ved manglende betaling, end det er for en långiver at foretage udlæg

i det samme aktiv på baggrund af en pantsætning, eller som simpel kreditor. Hvorledes disse forhold spiller

ind, er afhængig af national lovgivning vedrørende sikringsakter, udlægsforretning, konkursret og lignende.

I ovenstående eksempel er der taget udgangspunkt i en lejeaftale, som løber over hele aktivets økonomiske

levetid. Ved leje af et aktiv, hvor lejeaftalen løber over en forholdsvis kort del af aktivets økonomiske

levetid, vil det alternative kreditkøb i flere tilfælde ikke være muligt.

Likviditet er, med andre ord, en af årsagerne til, at virksomheder leaser deres aktiver. En given virksomhed

har ikke altid mulighed for at opnå et tilsvarende cash flow gennem et lånefinansieret køb, hvorfor leasing

altså øger virksomhedernes mulighed for at opnå finansiering. Leasing står blandt andet for 20 pct. af

finansieringen i materielle anlægsaktiver til SME-virksomheder i Europa52. Nordea Finance argumenterer

for, at for mange af disse virksomheder er leasing den eneste mulighed for at finansiere denne type

investeringer. Der kan argumenteres for, at virksomheder underlagt IFRS er store virksomheder, hvor

muligheden for alternativ finansiering er større end for de nævnte SME-virksomheder.

52
Nordea Finance, Comment letter No. 559, p. 1
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2.2 FLEKSIBILITET OG RISIKOMINIMERING

Leasing giver mulighed for at opnå brugsretten til et aktiv over en periode, der er kortere end aktivets

økonomiske levetid. Det medfører, som beskrevet ovenover, at en lejeaftale giver den fordel, at lejetager

ikke har risikoen for residualværdien ved aktivet, med mindre kontrakten indeholder en residualværdi-

garanti. Dette medfører, at en virksomhed kan bruge leasingkontrakter i stedet for at købe aktiver som en

måde at minimere sin risiko på. En anden fordel er, at sådanne lejekontrakter øger fleksibiliteten for

virksomheder, der har brug for at kunne omstille sig hurtig. Den øgede fleksibilitet kan både være via en

øget mulighed for hurtigt at udskifte aktiver, samt tilpasse kapitalapparatet til markedsudviklingen.

Ejendomme er et typisk aktiv, som lejes for at opnå fordele ved en kortere lejeperiode, end aktivets levetid,

for at risikominimere og være fleksibel. Nogle brancher er kendetegnet ved, at der er hyppige

udskiftninger, hvilket medfører, at der er en uforholdsmæssig høj risiko ved at købe en ejendom.

Derudover har de anvendte aktiver (ejendomme) almindeligvis en økonomisk levetid, der strækker sig

betydelig længere, end virksomhedernes businessplan, hvilket ligeledes medfører en fordel ved at leje.

I mange leasingkontrakter er der også indarbejdet, at leasinggiver bibeholder en række risici i lejeperioden.

Dette er typisk tilfældet ved leasing af biler og andre non-core assets, hvor leasinggiver påtager sig hele

driftsrisikoen. Dette medfører, at virksomheden minimerer sin risiko tilknyttet aktivet. Sådanne aftaler,

hvor en ekstern part påtager sig driftsrisikoen ved et aktiv, er i praksis sjældne for købte aktiver. Leasing er

ofte en praktisk løsning for virksomheder, der vil sikre sig, at disse non-core assets altid er operationelle,

men samtidig ikke ønsker den økonomiske risiko ved nedbrud, og ej heller har den nødvendige kundskab til

reparation og vedligehold.

2.3 FOKUS PÅ KERNEFORRETNING

For en virksomhed er det ofte en større administrativ byrde at eje aktiver i forhold til at leje. Det skyldes, at

der kræves en væsentlig større administration for drift og vedligeholdelse. Derudover er der større

muligheder for at overlade drift og vedligehold af aktiver til udlejer, hvilket giver virksomheden mulighed

for at fokusere egne ressourcer på kerneforretningen. Dette gælder især non-core aktiver eksempelvis it-

udstyr, biler og kopimaskiner.

2.4 WINDOW DRESSING

Ud over de driftsmæssige og operationelle formål med indgåelse af leasingkontrakter er et formål også at

opnå bestemte præsentationsmæssige fordele. Den præsentationsmæssige forskel mellem en operationel
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leasingkontrakt, en finansiel leasingkontrakt, eller køb af aktivet, kan have betydning for måling af

performance. Virksomhederne ønsker almindeligvis at fremstå så rentable og solvente som muligt, men

nøgletal kan også være et krav hos eksempelvis långivere. Såfremt en virksomhed ikke lever op til aftalte

debt covenants53, kan låneforholdet eksempelvis blive opsagt eller renteniveauet blive ændret. I

lavkonjunktur og på pressede markeder vil ledelsen ligeledes have et incitament til at slanke balancen for

alt andet lige at fremstå mere rentabel og solid.

Såfremt disse incitamenter gør sig gældende for en ledelse, kan det formodes, at driftsmæssige og

operationelle formål overskygges af præsentationsmæssige formål. Det vil nemlig være muligt at

strukturere nogle leasingkontrakter således, at de ikke skal indregnes på balancen under de nuværende

regler, og virksomheden vil således opnå off-balance sheet financing.

Figur 5

Kilde: Notat om værdiansættelse af finansielt leasede aktiver i leasingtagers regnskab efter IAS 17, KPMG 12.

december 2008

Det antages i eksemplet, at en virksomhed har indgået en leasingkontrakt på leje af et aktiv over en periode

på syv år, med en årlig leasingydelse på 4.000 kr. Virksomheden afskriver lineært over fem år ifølge anvendt

regnskabspraksis. Det antages endvidere, at leasingtager ikke kender aftalens interne rente, hvorfor

virksomheden alternativ lånerente på 9 pct. anvendes. Kolonnen med forskel i omkostninger viser

forskellen mellem operationel leasing og finansiel leasing i resultatopgørelsen. Forskellen udligner sig over

kontraktens løbetid, men finansiel leasing vil belaste resultatopgørelsen mere end operationel leasing i de

første år af kontraktens løbetid.

53
Se bilag 1 for ordliste

År Leasingydelse Afskrivning Rente
Omkostninger i

alt
Forskel i

omkostninger Aktiv
Leasing

forpligtelse

1 4.000 4.000 1.839 5.839 (1.839) 16.000 17.839

2 4.000 4.000 1.641 5.641 (1.641) 12.000 15.480

3 4.000 4.000 1.424 5.424 (1.424) 8.000 12.903

4 4.000 4.000 1.187 5.187 (1.187) 4.000 10.090

5 4.000 4.000 928 4.928 (928) - 7.018

6 4.000 - 645 645 3.355 - 3.663

7 4.000 - 337 337 3.663 - -

I alt 28.000 20.000 8.000 28.000 0
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Endvidere ses det af eksemplet, at der ved finansiel leasing skal indregnes et aktiv og en forpligtelse, som

henholdsvis afskrives og amortiseres over kontraktens løbetid. Dette medfører, at balancesummen ved

finansiel leasing alt andet lige vil være større, og det medfører lavere afkastgrad på både aktiver og

egenkapital samt lavere soliditetsgrad. Altså vil virksomheden umiddelbart vise lavere performance ved at

klassificere en leasingkontrakt som finansiel frem for operationel.

Argumenterne for anvendelse af leasing er altså både af driftsmæssig, operationel og i nogle tilfælde af

præsentationsmæssig karakter. Hovedargumentet for indgåelse af leasingkontrakter bør tilstræbes kun at

være af driftsmæssige og operationelle formål, da spekulation i kontrakter medfører mindre

gennemskuelighed for regnskabsbrugeren og dermed forringer anvendeligheden af den finansielle

rapportering.
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KAPITEL 3 – IAS 17 I FORHOLD TIL DEN FORESLÅEDE STANDARD

Formålet med kapitlet er at redegøre for indholdet i IAS 17, Exposure Draft samt de efterfølgende tentative

afgørelser samt foretage en sammenligning for at identificere forskelle og ligheder. Herunder vil det

undersøges, om standarden indebærer tendenser til at gå i en bestemt retning.

3.1 DEFINITION

I dette afsnit vil den regnskabsmæssige definition af leasing gennemgås, herunder de underliggende

elementer i definitionen, og definition af et aktiv i en leasingkontrakt.

3.1.1 IAS 17

IFRIC 4 giver uddybende vejledning til at afgøre, hvorvidt en kontrakt er eller indeholder leasing. En

kontrakt indeholder ikke leasing, hvis udlejer kan vælge at udskifte aktivet. Et aktiv skal i henhold til IFRIC

4’s § 6 og § 7 fortolkes som et specifikt aktiv. Selv om aktivet i kontrakten ikke er eksplicit specificeret, kan

kontrakten alligevel blive betragtet som leasing, hvis aktivet er implicit specificeret. Dette kan eksempelvis

være tilfældet, hvis det ikke er økonomisk hensigtsmæssigt eller praktisk muligt at udskifte aktivet.

IFRIC 4’s § 9 definerer brugsretten, altså kontrol over aktivet, som (a) lejer har ret til at bruge aktivet samt,

at han modtager mere end en uvæsentlig del af udbyttet eller andre goder fra aktivet, eller (b) lejer har ret

til at kontrollere den fysiske adgang til aktivet, og modtager mere end en uvæsentlig del af udbyttet eller

andre goder fra aktivet.

3.1.2 EXPOSURE DRAFT

En virksomhed skal på tidspunktet for indgåelse af en kontrakt afgøre, om den er, eller indeholder, en

leasingkontrakt54.

En leasingkontrakt er overordnet defineret som en kontrakt, der mod vederlag, giver ret til at bruge et aktiv

for en given periode55.

Ved vurdering af om kontrakten indeholder et leasingelement, skal det fastlægges, hvorvidt opfyldelsen af

kontrakten afhænger af, at der (a) leveres et eller flere specifikke aktiver samt (b) at ejer overdrager retten

til at bruge aktivet for en given periode til lejer.

54
ED 2010, Appendix B, paragraph B1

55
ED 2010, Appendix A
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Vedrørende (a) specificerer ED yderligere, at et aktiv både kan være implicit og eksplicit specificeret56. Et

aktiv kan være implicit specificeret, selv om der i kontakten blot fremgår, at lejer skal stille en type aktiv til

rådighed. Det kan være tilfældet, hvis det er umuligt eller upraktisk for udlejer at bytte aktivet, eller at

dette sker meget sjældent i praksis. Derudover kan en høj grad af individualisering medføre, at aktivet er

implicit specificeret, fordi det vil påføre udlejer store omkostninger at udskifte aktivet. Et eksempel herpå

er ved leje af fly. Hvis det står udlejer frit at skifte det pågældende fly ud, er det, som udgangspunkt, ikke en

leasingkontrakt under ED. Men hvis flyet er blevet individualiseret for at tilpasse lejers specifikke behov,

image og brand, vil kontrakten kunne vurderes at indeholde et implicit specifikt aktiv, da det vil være meget

dyrt for udlejer at skifte flyet ud med et andet. En kontrakt, der indeholder et krav om, at udlejer skal

udskifte aktivet med et andet, hvis det oprindelige går ud af drift, kan stadig være en leasingkontrakt57.

Vedrørende (b) er beskrivelsen af, hvorledes brugsretten eller kontrollen over aktivet, som beskrevet i

Appendix B, afsnit B4 til ED identisk med IFRIC 4’s § 958.

3.1.3 TENTATIVE AFGØRELSER

IASB og FASB’s bestyrelser har efterfølgende bekræftet, at de vil beholde definitionen af leasingkontrakter

fra det oprindelige udkast. Som følge af den modtagne feedback, har det været drøftet, hvordan et specifikt

aktiv skal forstås. Som det fremgår af memoet udarbejdet af IASB/FASB Staff fra april 201159, blev det

drøftet, hvorvidt begrebet skulle udvides til at betyde en specifik type aktiv. Dette blev begrundet med, at

der i princippet ikke er nogen forskel på, hvorvidt en virksomhed indgår en lejekontrakt på eksempelvis en

specifik bil, eller om de indgår en kontrakt om at leje en specifik type bil60. Bestyrelsen valgte dog ikke at

udvide indholdet af et specifikt aktiv61.

Vedrørende (b), lejers brugsret over aktivet, besluttede bestyrelserne at udvide betingelserne således, at

det også indgår, at lejer har ret til både at bestemme brugen af aktivet, samt at have ret til udbytte heraf.

Tilføjelsen skyldes primært et ønske om at opnå overensstemmelse med definition af kontrol som i

Revenue from contracts with costumers ED62.

56
ED 2010, Appendix B, paragraph B2

57
ED 2010, Appendix B, paragraph B3. Leasing af fly vil i øvrigt blive omhandlet i afsnit 6.2

58
Der henvises til afsnit 3.1.1 for beskrivelse af IRFIC 4 under IAS 17

59
IASB/FASB Staff Paper, ref. 1d

60
IASB/FASB Staff Paper, ref. 1d, paragraph 41

61
IASB/FASB, Board Meeting, April 2011

62
Revenue from Contracts with Customers, Exposure Draft ED/2010/6
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Det blev i øvrigt besluttet, at definitionen af leasing skulle tilrettes i forhold til de efterfølgende tentative

beslutninger, der blev vedtaget i marts 2011 vedrørende separation mellem leasing- og

servicekomponenter63.

I den samme tentative afgørelse blev det yderligere specificeret, at en bestemt fysisk del af et større aktiv,

hvor lejer har en eksklusiv ret til brugen, er et specifikt aktiv. Derimod vil en del af et større aktiv, som ikke

er fysisk bestemt, ikke være et specifikt aktiv, eksempelvis en portion af kapaciteten i et gasrør. Med andre

ord, hvis en virksomhed leaser 50 pct. af kapaciteten af et gasrør i en given periode, medfører dette, at

virksomheden ikke skal indregne et aktiv på balancen, hvorimod hvis virksomheden lejer hele gasrøret, skal

dette aktiveres i sin helhed.

3.1.4 SAMMENLIGNING MELLEM IAS 17, ED OG TENTATIVE AFGØRELSER

Nedenstående tabel viser de primære forskelle mellem IAS 17, Exposure Draft og de efterfølgende

tentative afgørelser med hensyn til definition af leasing.

IAS 17 Exposure Draft Tentative afgørelser

Definition af en

leasingkontrakt

For en given periode at

overdrage brugsretten af

et aktiv for en given

betaling.

Samme som under IAS 17,

dog er ”betaling” ændret

til ”vederlag”.

Uændret i forhold til ED.

Definition af et aktiv i en

leasingkontrakt

Et specifikt aktiv som

enten er eksplicit eller

implicit specificeret.

Udlejers mulighed til

vilkårligt at udskifte aktivet

medfører, at der ikke er

tale om en leasingkontrakt.

Samme som under IAS 17.
Dog er der yderligere

specificeret, hvis udlejer

meget sjældent udnytter

muligheden til at udskiftet

aktivet, medfører dette, at

kontrakten er en

leasingkontrakt.

Uændret i forhold til ED.

Definition af kontrol

begrebet

Retten til at bruge eller

kontrollere adgangen til et

aktiv, samt modtage mere

end en uvæsentlig del af

udbytte eller andre goder

fra aktivet.

Retten til at bruge eller

kontrollere adgangen til et

aktiv.

Retten til at bruge eller

kontrollere adgangen til et

aktiv samt have ret til

udbytte heraf.

63
Der henvises til afsnit 3.5 vedrørende leasingkontrakter med serviceelementer
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Som det fremgår af ovenstående tabel, er der blot foretaget mindre ændringer i definitionen af leasing. Det

vurderes dog, at den foreslåede standard vil medføre en lille udvidelse af kontrakter, som falder under

definitionen, eftersom det i den foreslåede standard fremgår, at en kontrakt, hvor udlejer har retten til at

udskifte aktivet, men sjældent gør det i praksis, også skal behandles som en leasingkontrakt. Derudover vil

den foreslåede standard muligvis medføre, at kontrakter, som tidligere blev struktureret således, at der

ikke forekom en pengebetaling, men en anden form for vederlag, nu også bliver omfattet af leasing. Denne

effekt vurderes dog umiddelbart at være meget begrænset, og skal formentlig mere ses som en præcisering

af den sproglige udformning.

3.2 SCOPE

Som beskrevet i afgrænsningen i afsnit 1.4 vil opgaven ikke dybdegående analysere, hvorvidt scopet i den

nye standard er passende. Der vil dog i dette afsnit kort gives et overblik over scopet samt en

sammenligning med IAS 17.

3.2.1 IAS 17

Det er primært aktiver, som falder under definitionen af materielle anlægsaktiver, der er omfattet af

reglerne. Der er eksplicit præciseret i standarden, at den ikke vedrører aftaler omhandlende udvinding af

olie, naturgas og lignende ikke-gendannelige forekomster. IAS 17 omhandler ej heller immaterielle

anlægsaktiver som licensaftaler vedrørende film, patenter og copyright-rettigheder, men leje af software er

dog omfattet.

3.2.2 EXPOSURE DRAFT

Som udgangspunkt er alle leasingkontrakter omfattet af ED, herunder også leasingkontrakter i en sublease.

Dog er der imidlertid i EDs §§ 5-9 oplistet en række kontrakttyper, som falder udenfor. Dette gælder for

leasing af immaterielle aktiver (omfattet af IAS 38), aftaler vedrørende leding efter samt udvinding af olie,

gas og lignende ikke-regenererende ressourcer (omfattet af IFRS 6) samt biologiske aktiver (omfattet af IAS

41).

Indeholder en kontrakt et serviceelement, er dette heller ikke omfattet af ED64.

Standarden skal ikke anvendes for kontrakter, der kan sidestilles med et køb eller salg af det underliggende

aktiv. Der anses for at være foretaget et køb eller salg af et aktiv, når en enhed overgiver kontrollen af det

64
Se mere herom i afsnit 3.1.6 vedrørende afgrænsning mellem leje og service.
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underliggende aktiv, samt alle tilknyttede, ud over trivielle, fordele og risici. Derudover vurderes

udnyttelsen af en købsoption at være et køb, hvorefter kontrakten ej længere vil falde ind under ED65.

Efterfølgende er det tentativt blevet bekræftet, at scopet fra ED i hovedtræk bibeholdes66.

3.3 INDREGNING OG MÅLING AF SIMPLE LEASINGKONTRAKTER

Kapitlet vil omhandle, hvorledes simple leasingkontrakter skal indregnes, altså kontrakter uden optioner

eller betingede ydelser. Der vil i kapitlet ses bort fra eventuelle serviceelementer.

3.3.1.1 IAS17

Det vil her blive gennemgået, hvorledes leasingydelser skal måles, hvis kontrakten klassificeres som

finansiel leasing under IAS 1767.

På tidspunktet for overdragelse af et leaset aktiv, hvor leasingkontrakten er blevet klassificeret som

finansiel leasing, skal leasingtager indregne et aktiv og et passiv svarende til det laveste af aktivets

dagsværdi eller nutidsværdien af minimumsleasingydelserne. Dette opgøres ved indgåelse af kontrakten68.

Ved beregning af nutidsværdien af minimumsleasingydelserne, skal der anvendes den interne rentefod i

leasingkontrakten, hvor nutidsværdien af minimumsleasingydelserne er lig med aktivets dagsværdi plus

nutidsværdien af en eventuelt forventet restværdi. Kan den interne rentefod ikke opgøres pålideligt, skal

leasingtager anvende sin alternative lånerente69.

3.3.1.2 EXPOSURE DRAFT

Ved udgivelse af ED blev der indført et nyt kriterium for indregning. I stedet for at sondre mellem finansiel

og operationel leasing, indføres konceptet om indregning af leasingaktiver efter brugsretsmodellen. Det

betyder, at der skal indregnes et aktiv på balancen, som præsenterer retten til at bruge aktivet, som

virksomheden har opnået via kontrakten. Det betyder, at en lejer skal indregne nutidsværdien af de

fremtidige leasingydelser som et aktiv og passiv ved indregning af en lejekontrakt. Til fastlæggelse af

nutidsværdien skal lejer anvende renten, som udlejer opkræver hos lejer. Hvis denne ikke kan opgøres

pålideligt, skal lejer anvende sin alternative lånerente70.

65
ED 2010, paragraph 8

66
IASB/FASB, Board Meeting, 2 March 2011

67
Afhandlingen vil ikke omfatte kriterier for klassifikation mellem operationel og finansiel leasing.

68
IAS 17, §20

69
IAS 17, §20

70
ED 2010, paragraph 12(a)
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3.3.1.3 TENTATIVE AFGØRELSER

Vedrørende diskonteringsrenten har IASB og FASB efterfølgende bekræftet metoden fra ED. De er dog

kommet med nogle tentative afgørelser for at klarlægge enkelte forhold. Det specificeres, at renten, som

udlejer opkræver fra lejer, skal anvendes, hvis den er tilgængelig. Yderligere klargør bestyrelserne i en

tentativ afgørelse, at renten som udlejer kræver fra lejer, kan fastlægges som71;

 Lejerens alternative lånerente,

 Den interne rente i lejeaftalen eller

 For ejendomme, ejendommens afkastkrav

Det blev endvidere klargjort, at hvis flere indikatorer er tilgængelige, skal kontraktens interne rente

anvendes som diskonteringsfaktor72.

3.3.1.4 SAMMENLIGNING MELLEM IAS 17, ED OG EFTERFØLGENDE TENTATIVE AFGØRELSER

Som det ses af nedenstående tabel, har der for indregning af simple leasingkontrakter ikke været den store

ændring i forhold til IAS 17 for finansielle leasingkontrakter.

IAS 17 Exposure Draft Tentative afgørelser

Måling af kontraktens

tilhørende aktiv og

passiv

Laveste af dagsværdi

eller nutidsværdi af

minimum leasingydelser.

Nutidsværdien af de

forventede fremtidige

leasing ydelser*.

Nutidsværdien af de

fremtidige

minimumsleasingydelser*.

Fastlæggelse af

diskonteringsrente

Leasingkontraktens

interne rente, hvis denne

ikke kan opgøres

pålideligt, anvendes

lejers alternative

lånerente.

Renten som udlejer

opkræver af lejer. Hvis

denne ikke kan opgøres

pålideligt, anvendes

lejers alternative

lånerente.

Samme som ED, dog er

det tilføjet, at for

ejendomme kan

ejendommens afkastkrav

anvendes, hvis udlejers

rente ikke er tilgængelig.

Kilde: Egen tilvirkning. *Se afsnit 3.4 for beskrivelse af metode for opgørelse.

Der vurderes umiddelbart ikke at være nogen praktisk forskel på metoden for måling i IAS 17 og efter de

tentative afgørelser. Det begrundes med, at hvis nutidsværdien af minimumsleasingydelserne er højere end

71
IASB/FASB, Board Meeting, 21 March 2011

72
IASB/FASB, Board Meeting, 21 March 2011
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dagsværdien, indikerer dette, at der enten er anvendt en diskonteringsfaktor, der er højere end udlejers

rente, eller at lejer betaler overpris for at leje aktivet.

Vedrørende fastlæggelse af diskonteringsrenten er ordlyden ændret fra IAS 17 til ED. I IAS 17 tales der om

den interne rente, mens der i ED tales om den rente, som udlejer opkræver af lejer. Der er dog efter vores

vurdering ingen substantiel forskel. Der har, som følge af de tentative afgørelser, ikke været foretaget

nogen ændringer i forhold til ED, men blot blevet tilføjet forhold vedrørende mulig opgørelse af

diskonteringsfaktor for ejendomme.

3.4 INDREGNING OG MÅLING AF KONTRAKTER MED OPTIONER OG BETINGEDE YDELSER

I dette kapitel vil der ses nærmere på, hvorledes mere komplicerede kontrakter skal indregnes og måles.

Herunder vil fokus være på behandling af optioner på forlængelse og opsigelse samt kontrakter med

betingede ydelser.

3.4.1 FASTLÆGGELSE AF LEASINGKONTRAKTENS LÆNGDE

For at fastlægge indregningen af kontrakter med optioner, vil der først ses nærmere på, hvorledes

kontrakternes regnskabsmæssige længde skal fastlægges.

3.4.1.1 IAS 17

IAS 17 definerer leasingkontraktens længde som den non-cancellable periode, hvor lejer har forpligtet sig til

at leje aktivet, samt en eventuel yderligere option på at forlænge kontrakten, når det på tidspunktet for

indgåelse af kontrakten, er rimelig sikkert, at optionen vil udnyttes. Standarden lister fire typer optioner på

opsigelse af kontrakter, hvilket vurderes at være indenfor den regnskabsmæssige definition af den non-

cancellable periode i henhold til IAS 17’s § 4:

a) Ved indtrædelse af en remote contingency

b) Ved godkendelse fra udlejer

c) Hvis lejer indtræder i en ny leasingaftale med et tilsvarende aktive hos samme lejer; eller

d) Ved betaling af et så stort opsigelsesgebyr, at det vurderes ved indgåelse af kontrakten, at det er

rimelig sikkert, at optionen ikke vil blive benyttet.

Dette medfører eksempelvis, at hvis en lejer har en option på opsigelse, men denne kun kan udnyttes, hvis

udlejer godkender opsigelsen, skal kontraktens periode fastlægges uden hensyn til optionen.
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For kontrakter med en option på opsigelse, skal optionsperioden medtages ved fastlæggelse af kontraktens

længde, hvis det vurderes rimelig sikkert, at optionen ikke vil blive udnyttet. Det betyder, at hvis man har

en kontrakt på fem år med option på opsigelse efter tre år, skal kontrakten som udgangspunktet anses som

en kontrakt med tre års varighed. Hvis det på tidspunkt for indgåelse af kontrakten er rimelig sikkert, at

optionen ikke vil blive udnyttet, skal kontrakten i stedet indregnes som en 5-årig kontrakt. Dette gør sig

ligeledes gældende, såfremt et af de fire ovenstående forhold er indeholdt i kontrakten (a-d).

Figur 6

Kilde: Egen tilvirkning

3.4.1.2 EXPOSURE DRAFT

Ved fastlæggelse af den regnskabsmæssige længde af en leasingkontrakt skal sandsynligheden vurderes for

hver mulig periode, hvor alle optioner til at udvide eller opsige kontrakten medtages73. Kontraktens længde

vil herefter blive defineret som ”the longest possible term that is more likely than not to occur”74.

Standarden eksemplificerer fortolkningen af ovenstående med en kontrakt, som er uopsigelig i 10 år med

option på forlængelse til 15 eller 20 år. Der antages at være følgende sandsynligheder for kontraktens

længde;

Figur 7

Kontraktens længde 10 år 15 år 20 år

Sandsynlighed 40% 30% 30%

Kilde: ED 2010, Appendix B, paragraph B17

Dette medfører, at der er 100 pct. chance for, at lejemålet beholdes i 10 år, 60 pct. for at det beholdes i 15

år, og 30 pct. for at det beholdes i 20 år. Kontrakten skal således indregnes som en kontrakt med 15 års

længde.

73
ED 2010, Appendix B, paragraph B16

74
ED 2010, Appendix B, paragraph B16
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ED angiver endvidere en lang række konkrete forhold, som skal medtages i vurderingen af sandsynligheden

for de enkelte perioder. Disse indeholder både kontraktspecifikke forhold, eksterne forhold,

forretningsmæssige forhold samt øvrige forhold, så som tidligere praksis og ledelsens intentioner75. Med

andre ord er det altså både objektive og subjektive faktorer, der skal medtages ved fastlæggelsen af

kontraktens regnskabsmæssige længde.

3.4.1.3 TENTATIVE AFGØRELSER

Efter megen kritik af det oprindelige forslag i ED har IASB og FASB tentativt besluttet at ændre metoden for

fastlæggelse af kontraktens længde. Det blev således i februar 2011 besluttet, at leasingkontrakters længde

skulle fastlægges, som den non-cancellable periode, hvor lejer er forpligtet til at leje aktivet plus optioner til

at forlænge eller opsige aftalen, når der foreligger significant economic incentive for en lejer til at udnytte

en option på forlængelse, eller ikke at udnytte en option på opsigelse76.

Ved indførelse af begrebet significant economic incentive er mængden af faktorer, der skal overvejes ved

fastlæggelse af den relevante kontrakts længde, nedbragt i forhold til ED. Der skal således nu kun tages

stilling til faktorer, der giver et økonomisk incitament til udnyttelse. Hermed er faktorer som ledelsens

intentioner og tidligere praksis udelukket77. Dette medfører altså, at det primært er objektive kriterier, som

skal overvejes ved fastlæggelse af kontraktens længde. Derudover er der ej heller krav om, at der foretages

en beregning af sandsynligheder.

For kontrakter med en option på at opsige kontrakten på et givent tidspunkt mod et strafgebyr, eller en

option på forlængelse af låneaftalen, vil der således ved kontraktens indgåelse, skulle afgøres, om der

foreligger et significant economic incentive til at udnytte optionen på forlængelse eller ikke at udnytte

muligheden for opsigelse.

Det er uklart, hvorledes standarden skal anvendes i praksis for kontrakter med løbende optioner,

eksempelvis en huslejekontrakt med lang løbetid, men med en løbende option på opsigelse. Ved indgåelse

af en sådan kontrakt, vil der almindeligvis være et significant economic incentive til ikke at udnytte

optionen på at opsige kontrakten inden for en kort tidsramme som følge af omkostninger til indretning og

flytning. Det vil formentlig betyde, at optionen ikke skal medtages ved fastlæggelse af kontraktens

regnskabsmæssige længde ved første mulighed for at udnytte optionen. Herefter skal det løbende

vurderes, hvorvidt lejer stadig har et significant economic incentive til ikke at udnytte optionen.

75
ED 2010, Appendix B, paragraph B18

76
IASB/FASB, Board Meeting, 16 February 2011

77
IASB/FASB Staff Paper, ref. 5b, paragraph 35c
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IASB og FASB har efter udgivelsen af ED også arbejdet med, hvorledes kontrakter skal behandles, når der

indgår en option om forlængelse, som skal accepteres af både lejetager og lejegiver, inden den træder i

kraft. Her blev det besluttet, at kun optioner, hvor lejer har enforceable rights and obligations kan

indregnes 78. Det betyder, at hvis en lejekontrakt løber over ét år, men med mulighed for at forlænge med

ét år, hvis begge parter er enige herom, vil en sådan kontrakts længde blive anset som en kontrakt med ét

års længde. Optionen skal altså ikke medtages i fastlæggelse af kontraktens længde, selvom lejer har et

significant economic incentive til at forlænge, eftersom lejer ikke har en enforceable right til at udnytte

optionen.

Kontrakter, hvor både udlejer og lejer har ret til at opsige kontrakten mod en minimal betaling, har

ligeledes været et tema for IASB og FASB. På samme måde som for optioner på forlængelse, hvor begge

parter skal acceptere forlængelsen, skal ej heller kontrakter, hvor begge parter har ret til at opsige

kontrakten, indregnes længere end den uopsigelige periode.

78
IASB/FASB, Board Meeting, 13 December 2011
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3.4.1.4 SAMMENLIGNING MELLEM IAS 17, ED OG EFTERFØLGENDE TENTATIVE AFGØRELSER

Som det kan ses af nedenstående, er IASB og FASB gået tilbage til en model, der ligner IAS 17 i højere grad, i

forhold til modellen som i første omgang blev præsenteret ved ED.

IAS 17 Exposure Draft Tentative afgørelser

Metode til fastlæggelse af

regnskabsmæssig længde

af leasingkontrakter

Den ”non-cancellable”

periode plus optioner, der

rimelig sikkert vil blive

udnyttet.

Den længst mulige periode,

der er ”mere sandsynlig

end ikke”, inklusiv en

vurdering af alle optioner

på forlængelse eller

opsigelse af kontrakten.

Den ”non-cancellable”

periode plus optioner, hvor

der er et ”significant

economic incentive” til at

udnytte.

Behandling af optioner på

forlængelse

Medtages hvis det er

rimelig sikkert, at den vil

blive udnyttet.

Medtages hvis det er

”mere sandsynlig end ikke”,

at den bliver udnyttet.

Medtages hvis lejer har et

”significant economic

incentive” til at udnytte.

Behandling af optioner på

opsigelse

Medtages med mindre det

er rimelig sikkert, at den

ikke bliver udnyttet.

Medtages hvis det er

”mere sandsynlig end ikke”

at den bliver udnyttet.

Medtages med mindre

lejer har et ”significant

economic incentive” til ikke

at udnytte.

Behandling af optioner,

hvor både lejer og udlejer

skal godkende før

ikrafttrædelse

Ingen indregning af

optioner på opsigelse,

formentlig heller ikke for

kontrakter om forlængelse.

Ikke omhandlet. Ingen indregning.

Faktorer der medtages i

vurderingen af mulige

udfald

Ej angivet i standarden,

formentlig alle faktorer,

der påvirker lejers

beslutningsproces,

formentlig også tidligere

praksis og ledelsens

intentioner.

Kontraktspecifikke,

eksterne og

forretningsmæssige

forhold samt tidligere

praksis og ledelsens

intentioner.

Kontraktspecifikke,

eksterne og

forretningsmæssige

forhold.

Som der ses af ovenstående tabel, er standarden drastisk ændret fra IAS 17 til ED, hvorefter den, som følge

af kritikken i høringssvarene79, er ændret tilbage gennem de efterfølgende tentative afgørelser. Det er dog

uklart, hvorledes det nye udtryk significant economic incentive skal fortolkes i forhold til gældende ret

79
IASB/FASB Staff Paper, ref. 5b, paragraph 16
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under IAS 17, som er benævnt rimelig sikker eller reasonably certain. I Staff Paper 5B fra 14. februar, hvor

IASB og FASB Staff præsenterer ændringsforslagene overfor bestyrelserne, anvendes skiftevis reasonably

certain og significant economic incentive. Det vurderes derfor, at det ikke er intentionen ved den tentative

afgørelse at ændre indholdet i forhold til IAS 17, men skal blot ses som en sproglig forbedring. Modsat kan

der argumenteres for, at udtrykkene i sig selv har et ganske forskelligt indhold. Rimelig sikkert, har fokus på

sandsynlighed, mens significant economic incentive bygger på en konkret beregning af fordele i forhold til

et opstillet signifikansniveau80.

3.4.2 MÅLING AF KONTRAKTER MED OPTIONER OG BETINGEDE YDELSER

3.4.2.1 IAS 17

Det vil her blive gennemgået, hvorledes optioner og betingede leasingydelser skal måles, hvis kontrakten

klassificeres som finansiel leasing under IAS 17.

Da det kun er minimumsleasingydelser, som skal indregnes, skal der ved betingede leasingkontrakter, kun

indregnes en ydelse, såfremt der i kontrakten er angivet et minimumsbeløb. Alle øvrige betingede ydelser

skal ikke indregnes.

For optioner skal leasingydelserne i optionsperioden medtages i det omfang, optionen medtages ved

fastlæggelse af kontraktens længde.

3.4.2.2 EXPOSURE DRAFT

Ved opgørelse af leasingydelserne skal leasingkontraktens længde først fastlægges81. Derefter skal

leasingydelserne i denne periode fastlægges og nutidsværdien heraf indregnes. Ved fastlæggelse af de

forventede leasingydelser skal al relevant information anvendes, hvilket defineres som; ”the expected

outcome is the present value of the probability-weighted average of the cash flows for a reasonable number

of outcomes”82.

Ved betingede leasingydelser, der er afhængige af et indeks eller lignende, skal lejer fastlægge de

fremtidige leasingydelser ved at anvende tilgængelige forward rates. Hvis sådanne forward rates ikke er

tilgængelige, skal lejer anvende en konstant værdi, eksempelvis indeksets værdi på tidspunktet for

indregning. For betingede kontrakter, som ikke er baseret på et indeks eller lignende, skal der identificeres

80
Der foretages en nærmere diskussion heraf i afsnit 4.2.2

81
Der henvises til afsnit 3.4.1 vedrørende fastlæggelse af kontrakters længde

82
ED 2010, paragraph 14
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”each reasonably possible outcome”83, hvorefter leasingydelsernes størrelse, og betalingstidspunkt for

hvert muligt udfald skal fastlægges. Til sidst beregnes nutidsværdien af de enkelte mulige udfald, som

efterfølgende multipliceres med en skønnet sandsynlighed for de respektive udfald. Den forventede

betaling i form af opsigelsesgebyr skal ligeledes indregnes som leasingydelse.

Figur 8

Kilde: Egen tilvirkning

3.4.2.3 TENTATIVE AFGØRELSER

Der er efterfølgende kommet en række tentative afgørelser, der påvirker måling af leasingydelser.

Indregningen af optioner er særligt påvirket af ændringen til metode for fastlæggelse af kontraktens

længde.

Som beskrevet i afsnit 3.4.1 er den afgørende faktor, for fastlæggelse af kontraktens længde, tentativt

ændret til, at alle optioner på forlængelse skal medtages, samt optioner på opsigelse skal udelades fra

vurdering af kontraktens længde, hvis lejer har et significant economic incentive til at udnytte optionen på

forlængelse, eller undlade at udnytte optionen på opsigelse. Indregning af optioner skal følge den samme

vurdering som ved fastlæggelse af kontraktens længde84. Det betyder, at hvis det vurderes, at en

virksomhed har et significant economic incentive til at udnytte en option på forlængelse af en lejeaftale,

skal leasingydelserne indregnes, som om optionen bliver udnyttet.

83
ED 2010, Appendix B, paragraph B21

84
IASB/FASB, Board Meeting, 14 March 2011

Eksempel på indregning af betinget kontrakt med opsigelsesgebyr

Det antages, at en virksomhed har en lejekontrakt med følgende kontraktdetaljer:

 Ydelse: 100 t.kr pr år

 Periode: 2 år med option på opsigelse efter 1 år.

 Opsigelsesgebyr: Ved opsigelse efter 1 år skal der betales 20 t.kr i opsigelsesgebyr

I forbindelse med den regnskabsmæssige behandling af kontrakten fastslår ledelsen, at der er 60 pct.

chance for at kontrakten forlænges. Det medfører, at der skal indregnes følgende:

 År 1= 100 t.kr

 År 2= 100 t.kr x 0,6 + 20 t.kr x 0,4 = 68 t.kr.
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I forbindelse med kontrakter, der indeholder en variabel leasingydelse, som følger et indeks eller lignende,

blev det tentativt besluttet, at på tidspunkt for overdragelse af aktivet og indregning af kontrakten, skal

værdien af indekset på dette tidspunkt anvendes 85. Der skal således ikke tages højde for tilgængelige

forward rates eller lignende, som der var lagt op til i ED.

For variable ydelser som ikke er afhængige af et indeks eller lignende, blev det besluttet at ændre

standarden således, at variable ydelser ikke skal kapitaliseres. For at undgå omgåelse blev det i første

omgang besluttet at indføre to bestemmelser, hvor variable leasingydelser alligevel skal medtages, hvis

”the variability lacks commercial substance”, samt hvis ”lease payments meet a high recognition threshold

(such as reasonably certain)”86. Reglerne blev foreslået for at forhindre, at tilslørede

minimumsleasingydelser ikke bliver indregnet på balancen. IASB/FASB Staff har i deres forslag lagt op til, at

tilslørede minimumsleasingydelser skal falde ind under leasingydelser, som er reasonably certain, og skal

således indregnes på balancen. Som eksempel på en ydelse, som er betinget, men opfylder kravet om

reasonably certain, er ydelser som afhænger af opnåelsen af et meget lavt benchmark87. Eksempelvis ved

en kontrakt på leje af en maskine, hvor lejen er betinget af, at den er i stand til at producere en mængde,

der er langt under det forventede.

Efterfølgende foretog IASB/FASB Staff feltundersøgelser for at få feedback på, hvorvidt denne tilgang vil

være hensigtsmæssig. Konklusionen på disse undersøgelser blev, at bestyrelserne valgte at gå bort fra

beslutningen om at indregne ydelser, som opfylder ”a high recognition threshold (such as reasonably

certain)”88. Derudover blev ordlyden fra den første afgørelse ændret fra “the variability lacks commercial

substance”89 til “in-substance fixed leased payments but are structured as variable lease payments in

form”90.

85
IASB/FASB, Board Meeting, 20 July 2011

86
IASB/FASB, Board Meeting, 16 February 2011

87
IASB/FASB Staff Paper, ref. 1a, Paragraph 15

88
IASB/FASB, Board Meeting, 4 April 2011

89
IASB/FASB, Board Meeting, 16 February 2011

90
IASB/FASB, Board Meeting, 4 April 2011
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3.4.2.4 SAMMENLIGNING MELLEM IAS 17, EXPOSURE DRAFT OG EFTERFØLGENDE TENTATIVE

AFGØRELSER

Der har også for indregning og måling af leasingkontrakter, herunder optioner og betingede ydelser, blevet

foretaget væsentlige ændringer både fra IAS 17 til ED samt som følge af de efterfølgende tentative

afgørelser. Generelt er der også her en lignende tendens til, at mange af ændringerne i forhold til ED er

gået i retning af reglerne i IAS 17 for behandling af finansielle leasingkontrakter.

IAS 17 Exposure Draft Tentative afgørelser

Måling af kontraktens

tilhørende aktiv og

passiv

Laveste af dagsværdi eller

nutidsværdi af minimum

leasingydelser.

Nutidsværdien af et

vægtet gennemsnit af

de forventede

fremtidige

leasingydelser.

Nutidsværdien af de

fremtidige

minimumsleasingydelser-

Indregning af variable

ydelser baseret på

indeks eller lignende

Ingen indregning ud over

en eventuel

minimumsydelse.

Indregnes på baggrund

af forward rates, hvis

tilgængelige og

pålidelige, ellers

anvendes en konstant

værdi fastlagt på

tidspunkt for

kontraktens indregning.

Indregnes med en

konstant værdi fastlagt på

tidspunkt for kontraktens

indregning.

Indregning af variable

ydelser ej baseret på

indeks eller lignende

Ingen indregning ud over

en eventuel

minimumsydelse.

Indregning af et vægtet

gennemsnit af et

”reasonable number” af

mulige udfald.

Indregnes hvis

variabiliteten er in-

substance fixed men

struktureret som variabel i

form. Ellers indregnes kun

en eventuel

minimumsleasingydelse.

Kilde: Egen tilvirkning

Det ses altså, at for måling af kontrakternes aktiver og passiver har de tentative afgørelser medført en

væsentlig forenkling af indregningsmetoden fra ED til de tentative afgørelser. Der skal således ikke længere

stilles alternative udfald op, og beregnes et vægtet gennemsnit. Der vil for hver kontrakt kun opstilles et

cash flow, som skal tilbagediskonteres.
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For indregning af variable ydelser baseret på indeks eller lignende har IASB og FASB også tilgodeset behovet

for at forenkle standarden for regnskabsproducenten, ved at fjerne kravet om anvendelse af forward rates

eller lignende ved beregning af de fremtidige leasingydelser. For variable ydelser som ikke er baseret på

indeks eller lignende, er der ligeledes foretaget forenklinger ved, at kun minimumsleasingydelser skal

indregnes, hvilket er på linje med IAS 17.

3.5 LEASINGKONTRAKTER MED SERVICEELEMENTER

En leasingkontrakt er defineret i både IAS 17, ED og ved de efterfølgende tentative afgørelser, som

beskrevet i afsnit 3.1. Såfremt et element i kontrakten ikke falder under definitionen af leasing, vil der være

tale om et serviceelement. Begrebet service må dermed fortolkes som et opsamlingsbegreb. Såkaldte

serviceaftaler kan altså indeholde leje af et aktiv, men i sådanne aftaler vil dette ofte ikke være det

bærende element. Dette afsnit vil redegøre for behandling af kontrakter, som både indeholder service- og

leasingkomponenter.

3.5.1 IAS 17

Det fremgår af IAS 17, at standarden er gældende for leasingkontrakter ”even though substantial services

by the lessor may be called for in connection with the operation or maintenance of such assets.”91 IFRIC 4

som indeholder yderligere vejledning om afgørelse af, hvornår en kontrakt er omfattet af IAS 17,

indeholder et afsnit om, hvorledes leasingydelserne skal separeres fra andre ydelser i kontrakten.

Som det fremgår af IFRIC 4’s § 12, skal andre elementer af aftalen, som ikke falder under scopet for IAS 17,

behandles i overensstemmelse med de øvrige standarder, og altså ikke i henhold til IAS 17.

Minimumsleasingydelsen som defineret i IAS 17’s § 4, skal kun inkludere betaling for leasingdelen af

kontrakten, og altså ekskludere øvrige aftalte ydelser.

Såfremt denne opdeling af ydelserne giver anledning til vanskeligheder, fastsætter IFRIC 4’s § 14, at

leasingtager skal benytte sig af en estimeringsteknik. Bestemmelsen angiver eksempler på en sådan

estimeringsteknik. Dette kan være ved at henvise til sammenlignelige kontrakter, som ikke indeholder et

serviceelement, eller kontrakter, som kun indeholder serviceelementet. Såfremt det må konkluderes, at det

er umuligt at adskille de forskellige typer af ydelser, fastlægger IFRIC 4’s § 15, at der skal sondres mellem

finansiel og operationel leasing. Hvis kontrakten er operationel, skal ydelsen vises separat i noten, og der

skal fremgå, at den indeholder service. Hvis hele kontrakten kategoriseres som finansiel, skal hele

kontrakten behandles som leasing.

91
IAS 17, § 3
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3.5.2 EXPOSURE DRAFT

Som hovedregel skal leasingtager indregne leasingkontrakter med et serviceelement i henhold til ED’s § 6.

Der er dog i samme bestemmelse nævnt en række undtagelser, hvor denne hovedregel ikke gør sig

gældende. For leasingtager gælder det nemlig i henhold til ED’s § 6a, at leasingtager skal anvende standard

for Revenue from Contracts with Customers ED på servicekomponenten, hvis denne er distinct og

leasingtager er i stand til dette.

ED, Appendix B § 7, definerer hvorledes begrebet distinct skal forstås. Dette skal forstås som enten a) hvis

en enhed sælger en lignende ydelse separat eller b) hvis enheden kunne sælge ydelsen separat, fordi den

har en adskilt funktion enten alene eller sammen med en anden ikke-leasing vare eller ydelse, eller har en

adskilt profitmargin, hvor ressourcer og indtjening kan henføres direkte til denne komponent. Det ses her,

at informationerne er begrænset tilgængelige for leasingtager, hvorfor denne definition besværliggøres, og

leasingtager vil derfor være afhængig af, at oplysninger er tilgængelige fra leasinggiver.

Adskillelsen mellem leasing- og servicekomponenterne skal ske efter bestemmelserne i Revenue from

Contracts with Customers ED’s §§ 50-52. Her er det angivet, at transaktionsprisen skal opgøres efter ”the

stand-alone selling price of the good or service”92. Dette defineres endvidere i standardens § 51 som den

separate pris, enheden kan sælge varen eller tjenesteydelsen til. Hvis en kontrakt indeholder flere

elementer og stand-alone selling price er højere en den samlede pris på kontrakten, skal rabatten fordeles

forholdsmæssigt.

Figur 9

Kilde: Egen tilvirkning

92
Revenue from Contracts with Customers, Exposure Draft ED/2010/6, § 50

Eksempel med tydelig adskillelse og observerbare priser

Kontrakt på leje af bil inklusiv service til samlet pris: 30.000 kr. pr. år

Individuelle kontraktpriser (tilgængelige på markedet)

Leje af bil: 26.000 kr. pr. år

Service: 10.000 kr. pr. år

Prisfastsættelsen sker efter en forholdsmæssig fordeling af stand-alone price på service- og

leasingkomponent:

Leasingkomponent: 26.000/(10.000+26.000) x 30.000 = 21.667 kr.

Servicekomponent: 10.000/(10.000+26.000) x 30.000 = 8.333 kr.

I alt = 30.000 kr.
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Hvis prisen ikke er direkte observerbar, må den estimeres efter nærmere fastsatte regler i Revenue from

Contracts with Customers ED § 52. Her angives det, at leasingtager skal anvende en velegnet

estimeringsmetode, hvor bestemmelsen nævner to eksempler, nemlig a) forventede omkostninger plus en

margin eller b) justeret markedsvurdering. Den justerede markedsvurdering foretages ved at estimere,

hvad kunderne vil betale for varen eller tjenesteydelsen på det givne marked ud fra konkurrenters priser

samt egne marginalomkostninger. Det kan diskuteres, hvorvidt disse estimeringsmetoder er særligt

anvendelige for leasingtager, da leasingtager næppe hverken kender margins eller omkostninger for

leasinggiver. Metoden vil derfor umiddelbart kun være anvendelig for leasingtager, såfremt priserne er

direkte observerbare på markedet.

Hvis ikke de forskellige komponenter er distinct, angiver ED to forskellige metoder afhængigt af

leasinggivers valg. Såfremt leasinggiver vælger at anvende performance approach i henhold til ED, Appendix

B § 5b, da skal både leasingtager og leasinggiver anvende ED vedrørende leasing på hele kontrakten.

Vælger leasinggiver derimod at anvende derecognition approach i henhold til ED, Appendix B § 5c, og

dermed regnskabsmæssigt adskiller komponenterne, uanset om servicekomponenten ikke er klart adskilt i

kontrakten, da er leasingtager forpligtet til at adskille komponenterne regnskabsmæssigt. Allokeringen skal

ske efter en rimelig vurdering.

Valget mellem de to forskellige metoder og vurderingen af, om komponenterne er adskilt, skal ske ved

indgåelse af kontrakten i henhold til ED, Appendix B § 6. Det ses altså af ED, at en leasingkontrakt

indeholdende et serviceelement i nogle tilfælde ikke skal opdeles i forskellige komponenter og behandles

efter forskellige regelsæt, og i andre tilfælde skal den. Under de nuværende regler for operationel leasing

er dette kun et præsentationsmæssigt spørgsmål, og ikke et indregningsspørgsmål. Men med ED, hvor de

fleste leasingkontrakter skal kapitaliseres, vil en separation af komponenterne være mere betydelig og

dermed få større betydning for leasingtagers regnskab i forhold til de nuværende regler under IAS 17.

3.5.3 TENTATIVE AFGØRELSER

Som følge af de modtagne høringssvar på ED opsummerede bestyrelserne i IASB og FASB, at mange af

svarene gav udtryk for, at der ikke burde være en sondring mellem, hvorvidt servicedelen er distinct eller ej,

og alle kontrakter med serviceelementer burde behandles som separate komponenter93. Dette bundede

særligt i en bekymring vedrørende leje af fast ejendom, hvor kontrakten indeholder mange forskellige

komponenter, såsom vedligeholdelse, forsikring, skatter og lignende, og at disse omkostninger ikke ville

blive vurderet som værende væsentligt adskilt fra leasingdelen og derfor skulle kapitaliseres.

93
IASB/FASB Staff Paper, ref. 11l, paragraph 17
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Bestyrelserne i IASB og FASB besluttede derfor tentativt på et møde den 21. marts 2011 at ændre forslaget

til, at alle kontrakter altid skal opdeles baseret på tre sondringer for leasingtager, nemlig om købspriserne

for de enkelte komponenter er:

a) observerbare,

b) delvist observerbare eller

c) ej observerbare

Såfremt købspriserne er observerbare, skal ydelserne allokeres til de enkelte komponenter og behandles

som fastsat i ED, hvor der opdeles mellem leasing- og servicekomponenter. Hvis købspriserne kun er delvist

observerbare, skal ydelserne allokeres efter en residualmetode, og behandles derefter som ved a). Ved

residualmetoden anvendes de observerbare priser for komponenter, og resten af kontraktværdien fordeles

på de komponenter, hvor der ikke er observerbare priser. Hvis købspriserne derimod ikke er observerbare,

skal leasingtager behandle hele kontrakten som en leasingkontrakt efter bestemmelserne i ED. Endeligt

blev det besluttet, at der skulle udarbejdes en nærmere beskrivelse af, hvad der skal forstås med en

observerbar købspris.
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Figur 10

Kilde: Egen tilvirkning, residualmetoden vil blive yderligere analyseret i afsnit 4.4

Den tentative ændring af forslaget medfører umiddelbart, at leasingtager vil skulle anvende

regnskabsregler for leasing for færre samlede kontrakter, end under det forslået ED, og dermed vil skulle

kapitalisere færre ydelser. Det ses dog også, at en eventuel rabat i leasingaftalen vil blive lagt på ydelser,

hvor priserne ikke er direkte observerbare. Endvidere afhænger indregningen hos leasingtager nu ikke af

leasinggivers valg af indregningsmetode.

Eksempel med vanskeligt observerbare priser

Kontrakt på leje af kontorlokaler inkl. vagtordning, rengøring samt fuldbemandet reception

Samlet kontraktpris: 500.000 kr.

Individuelle kontraktpriser (tilgængelige på markedet)

Leje af kontorlokaler: 250.000 kr. pr. år

Kontrakt på vagtordning: 100.000 kr. pr. år

Kontrakt på rengøring: 60.000 pr. år

I alt 410.000 kr. pr. år

Der er ingen observerbar pris for den fuldt bemandede reception, hvorfor residualmetoden finder

anvendelse.

Leasingkomponent: 250.000 kr. pr. år

Servicekomponent:

Vagtordning 100.000 kr. pr. år

Rengøring 60.000 kr. pr. år

Reception* 90.000 kr. pr. år

I alt 250.000 kr. pr. år

*Beregnet residual
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3.5.4 SAMMENLIGNING MELLEM IAS 17, EXPOSURE DRAFT OG EFTERFØLGENDE TENTATIVE

AFGØRELSER

Der har for indregning og måling af leasingkontrakter indeholdende serviceelementer været en væsentlig

ændring fra det oprindelige ED via tentative afgørelser. Dog adskiller det sig stadig fra den oprindelige IAS

17.

IAS 17 Exposure Draft Tentative afgørelser

Definition af

serviceelement

Alt hvad der ikke falder

under definitionen af en

leasingkontakt.

Det samme som IAS 17. Det samme som IAS 17.

Krav til kontrakten

for, at opdeling kan

foretages

Ingen krav. Komponenterne skal være

distinct.

Ingen krav.

Fastlæggelse af

komponentprisen

Baseres på markedspriser. ”the stand-alone selling

price of the good or service”

Det samme som i ED.

Måling af

komponenter i

kontrakter med klar

prisfastsættelse

Fastlægges ved

estimeringsteknik

eksempelvis

sammenlignelige

kontrakter.

Anvende velegnet

estimeringsteknik

eksempelvis forventede

omkostninger plus en

margin eller justerede

markedsforventninger.

Anvende observerbare

købspriser, hvor rabatter

fordeles forholdsmæssigt.

Estimeringsteknikker fra ED

kan ikke anvendes.

Måling af

komponenter i

kontrakter med

vanskelig adskillelse

Baseres på markedspriser

eventuelt fastlægges ved

estimeringsteknik.

Anvende velegnet

estimeringsteknik

eksempelvis forventede

omkostninger plus en

margin eller justerede

markedsforventninger.

Anvende delvist

observerbare købspriser,

hvor restydelsen allokeres

efter en residualmetode.

Måling af kontrakter

med umulig

prisfordeling mellem

komponenterne i

kontrakten

Hele kontrakten

behandles som

leasingkontrakt. Hvis

kontrakten er operationel,

skal ydelsen vises separat i

noten, og det skal fremgå,

at den indeholder service.

Hele kontrakten

behandles som leasing ved

finansiel leasing.

Hele kontrakten behandles

som leasing med mindre

leasinggiver

regnskabsmæssigt allokerer

mellem de forskellige

komponenter. I dette

tilfældet skal leasingtager

ligeledes gøre dette på et

rimeligt grundlag.

Hele kontrakten behandles

som en leasingkontrakt.
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Det ses i de tilfælde, hvor en kontrakt ikke let lader sig opdele i et leasingelement og et serviceelement, at

bestemmelserne i ED og dermed i Revenue from Contracts with Customers ED er mere præcis i forhold til

estimeringsmetoder til opgørelse af leasingydelse i IAS 17 og IFRAC 4. IFRAC 4 indeholder mere verbale

eksempler, hvorimod ED angiver enkelte mere standardiserede metoder. Dog er eksemplerne i IFRAC 4

mere tilgængelige for leasingtager, end eksemplerne i ED, hvor leasingtager vil være afhængig af følsomme

oplysninger fra leasinggiver.

Det ses, at reguleringen for adskillelse mellem leasing og service er blevet væsentlig ændret både fra IAS 17

til ED samt fra ED til de tentative afgørelser. Der er således også indført nye koncepter som stand alone

prices og observerbare priser, som kræver yderligere konsekvensudredning samt fortolkningsbidrag.

3.6 BEGREBSRAMMEN

I dette kapitel vil det blive drøftet, hvorvidt den foreslåede standard for indregning og måling af leasing er i

overensstemmelse med Conceptual Framework, og øvrige standarder under IFRS.

3.6.1 DEFINITION AF ET AKTIV

Et aktiv bliver i Conceptual Framework § 4.4 defineret som:

“An asset is a resource controlled by the entity as a result of past events and from which

future economic benefits are expected to flow to the entity.”

Det præciseres i § 4.5, at definitionen repræsenterer de essentielle egenskaber for et aktiv, men består ikke

af nødvendige krav, der skal være opfyldt, før indregning kan ske. Der præciseres dog i § 4.7, at

definitionerne i § 4.4 skal være det grundlæggende element ved udarbejdelse af IFRS-standarder i

fremtiden.

Der er tre elementer i definitionen af et aktiv, der er interessante i forhold til indregning af

leasingkontrakter. For det første er der kontrolelementet. Begrebsrammen beskriver videre i § 4.12, at

kontrol som regel betyder ejerskab af et aktiv, men at der også kan være tale om et aktiv i en lejekontrakt,

hvis lejer kontrollerer retten til at modtage eller kontrollere nytten, som der forventes fra aktivet.

Derudover skal kontrollen over et aktiv være resultat af tidligere begivenheder, som angivet i § 4.13. Med

andre ord kan transaktioner, som forventes at ske i fremtiden, ikke i sig selv medføre indregning af et aktiv.
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Som det tredje skal der være tale om forventelige fremtidige økonomiske fordele, som skal tilfalde

enheden. § 4.8 beskriver yderligere, at begrebet skal forstås bredt, således at der både kan være direkte og

indirekte pengestrømme til virksomheden eller noget ækvivalent hertil.

Som nævnt tidligere er et af problemerne med dagens IAS 17, at mange aktiver, som lejes, opfylder

definitionen på et aktiv i Conceptual Framework, men alligevel ikke bliver indregnet på balancen. I stedet

bliver de behandlet som operationel leasing. En af de primære udfordringer med den nye standard er, at

denne skal være i overensstemmelse med begrebsrammen, hvad angår indregning af aktiver i

leasingkontrakter.

Hvad angår kontrolelementet i den nye standard, er dette behandlet i Appendix B til ED i §§ B2 – B3. Der

vurderes ikke at være nogen konflikt mellem begrebsrammen og ED eller de tentative afgørelser, hvad

angår kontrolbegrebet. Forståelsen af kontrolbegrebet er dog mere specificeret i den foreslåede standard i

forhold til begrebsrammen94.

3.6.2 DEFINITION AF ET PASSIV

Et passiv bliver i Conceptual Framework § 4.4 defineret som:

”A liability is a present obligation of the entity arising from past events, the settlement of

which is expected to result in an outflow from the entity of resources embodying economic

benefits.”

I forhold til leasingkontrakter er det særlig interessant at se på definitionen af en present obligation. I §

4.15 definerer begrebsrammen en forpligtelse som; “legally enforceable as a consequence of a binding

contract or statutory requirement”. Derudover sondrer begrebsrammen mellem present obligations og

future commitments. En beslutning om at købe et aktiv i fremtiden medfører i sig selv ikke en present

obligation. En present obligation opstår normalt først ved levering.

I lighed med problemerne under IAS 17 i forhold til begrebsrammens definition af aktiver, gør det samme

problem sig gældende vedrørende begrebsrammens definition af et passiv. Forpligtelser der opfylder

definitionen i begrebsrammen, bliver ikke indregnet på balancen, men behandlet som operationel leasing

efter IAS 17. Dette er, som nævnt tidligere, et af hovedkritikpunkterne ved den nuværende regulering

under IAS 17.

94
Se afsnit 3.1.1 for gennemgang af kontrolbegrebet
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Da forpligtelsen skal være legally enforceable as a consequence of a binding contract ifølge

begrebsrammen, vil leasingydelserne i en option på forlængelse som udgangspunkt ikke opfylde dette

kriterium. Der vil således, ud fra begrebsrammen, på samme måde som for aktiver, ikke være belæg for at

indregne leasingydelserne i en option på forlængelse af en leasingkontrakt som en forpligtelse. Samme

konklusion gør sig gældende for optionsperioden for en kontrakt med option på opsigelse95.

3.7 INDREGNING AF EVENTUALAKTIVER EFTER IAS 37

IAS 37 behandler indregning, måling og oplysningskrav vedrørende eventualaktiver og

eventualforpligtelser. I ED’s § IN22 fremgår det, at et tidligere eventualaktiv skal indregnes som et aktiv i

balancen, når the realisation of income is virtually certain. Denne metode til indregning står delvis i kontrast

til dagens regulering under IAS 17. Det skyldes, at ved vurdering af om optioner skal medtages ved

fastlæggelse af en kontrakts længde, er det afgørende, hvorvidt en option på forlængelse er reasonably

certain i henhold til § 4. Hvis det vurderes, at denne betingelse er opfyldt, og dette medfører, at kontrakten

skal behandles som finansiel leasing, er konsekvensen, at der stilles højere krav til indregning af et

eventualaktiv i forhold til indregning af et aktiv i en leasingkontrakt.

Der kan diskuteres, hvorvidt aktivernes natur gør, at det er rimeligt, at der stilles større krav til indregning

af et eventualaktiv i forhold til et leasingaktiv. Det skyldes, at et eventualaktiv ofte vil være et aktiv, hvor

modposten vil være en indtægt, eksempelvis en forventelig erstatning fra en retssag. Modsat vil indregning

af et leasingaktiv medføre indregning af et tilsvarende passiv, hvorfor effekten på regnskabet vil være

mindre. Derudover er det lavere krav for leasingaktiver med til at modvirke structuring. Konceptuelt vil der

stadig kunne argumenteres for, at der bør være ens kriterier for indregning for at opnå ensartet indregning

af alle typer af aktiver.

95
Der henvises til eksempel i afsnit 3.4.1.1 vedrørende fastlæggelse af kontraktens længde under IAS 17.
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3.8 KONKLUSION

Den foreslåede standard vil medføre en markant ændring af den regnskabsmæssige behandling af leasing i

forhold til den nuværende regulering under IAS 17. Ændringen skyldes indførelse af brugsretsmodellen,

hvorefter leasingtager skal indregne retten til at bruge et aktiv, samt forpligtelsen til at foretage

leasingbetalinger på balancen.

Overgangen til brugsretsmodellen har medført, at problemstillingerne, som var til stede under IAS 17,

vedrørende sondring mellem leasing og service samt indregning af optioner er blevet mere betydningsfuld,

da der ikke længere sondres mellem operationel og finansiel leasing.

Det oprindelige ED var præget af en ambitiøs tilgang, hvor målet var, at leasingkontrakter skulle indregnes

på balancen ud fra et estimat af alle forventede fremtidige cash flows. Forslaget fik generelt meget kritik,

og i de efterfølgende tentative afgørelser er der en klar tendens til, at IASB og FASB har lyttet til, at

udkastet var for komplekst, samt for meget skøn var involveret i metoden for indregning og måling af

leasingkontrakter. De efterfølgende tentative afgørelser bærer derfor præg af at dreje standarden i en

retning af mere objektive kriterier for indregning, samt at kompleksiteten er reduceret. Det betyder, at den

foreslåede standard som følge af de tentative afgørelser er ændret til at være mere i lighed med IAS 17, og

meget af kompleksiteten i ED er fjernet.
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KAPITEL 4 – ANALYSE AF BENEFITS FOR REGNSKABSBRUGER

I dette kapitel vil de tre elementer i standarden, som opgaven er afgrænset til samt en generel vurdering af

brugsretsmodellen, blive drøftet. Først vil indregning af leasingkontrakter med optioner gennemgås,

hvorefter der ses på leasingkontrakter med betingede ydelser, mens der til sidst foretages en analyse af

reguleringen for indregning af leasing contra service. Formålet med dette kapitel er at afdække, hvorvidt

regnskabsbrugeren vil opnå en bedre information fra den finansielle rapportering med baggrund i den

foreslåede standard. Primært fokus vil være at sammenligne den nuværende IAS 17 med den foreslåede

standard, det vil sige ED eller den seneste tentative afgørelse, hvor dette er relevant, samt vurdere

alternative løsningsmodeller.

4.1 BRUGSRETSMODELLEN

Det fundamentale element i den foreslåede standard er overgangen fra at sondre mellem operationel og

finansiel leasing til at indregne efter brugsretsmodellen. I IAS 17 var hovedformålet, at købslignende

leasingkontrakter skulle indregnes på balancen. Det vil sige, at kontrakter, hvor leasing blev anvendt som

en finansieringsform, skulle indregnes på balancen på samme måde som ved et kreditkøb. Denne metode

er fundamentalt ændret ved den foreslåede standard. Her er det bærende element, om en virksomhed har

opnået retten til at bruge et aktiv gennem en leasingkontrakt.

De primære argumenter for overgangen til brugsretsmodellen er, at både aktiver og passiver i en simpel

leasingkontrakt opfylder betingelserne for indregning på balancen96. Derudover har levering af et aktiv

fundet sted, hvorfor indregning af forpligtelser i en leasingkontrakt skal indregnes i forhold til en

serviceaftale, hvor der sker løbende levering af en ydelse97.

Blandt de udvalgte høringssvar er der generelt enighed om at overgå til brugsretsmodellen. Selv om de alle

har indvendinger til specifikke aspekter af standarden, er EFRAG, Deloitte, Deutsche Bank, AP Møller-

Mærsk og Standard & Poor’s enige i den grundlæggende model for indregning af brugsretsaktiver98. Nordea

Finance er uenige i den foreslåede standard, da de mener, at den ikke anerkender ”the nature of the

leasing”99. De argumenterer for, at leasingkontrakter i Europa primært vedrører small ticket leasing100 og

96
Se i øvrigt afsnit 3.6 vedrørende definition af aktiver og passiver i begrebsrammen

97
Se mere herom i afsnit 4.4 vedrørende service og leasing.

98
EFRAG, Comment Letter No. 727, paragraph 19; Deloitte, Comment Letter No. 364, p. 4; Deutsche Bank, Comment

Letter No. 439, p. 3; AP Møller-Mærsk, Comment Letter No. 340, Q. 1; Standard & Poor’s, Comment Letter No. 748, p.
6.
99

Nordea Finance, Comment Letter No. 559, p. 2
100

Se bilag 1 for ordliste
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ikke sofistikerede, store og strukturerede leasingkontrakter, som er fokus hos IASB. De mener, at den

enkleste måde til at opnå målene for IASB er at forbedre notekravene under IAS 17. British Airways mener,

at der kun skal indregnes brugsretsaktiver, når formålet med at indgå kontrakten er at finansiere aktivet101.

Ud fra et brugersynspunkt er det vores vurdering, at brugsretsmodellen overordnet set giver brugeren et

mere retvisende billede af virksomhedens aktiver og passiver i forhold til den nuværende regulering under

IAS 17 med hensyn til simple leasingkontrakter, altså en kontrakt på at lease et bestemt aktiv i en fastlagt

periode til en bestemt pris. Endvidere øger modellen sammenligneligheden mellem virksomheder, der

anvender forskellige finansieringsformer. Dog er leasingkontrakter ofte ikke af den simple type. I resten af

kapitlet vil det derfor analyseres, hvilken effekt den foreslåede standard har på mere komplicerede typer af

kontrakter, som indeholder optioner, betingede ydelser samt serviceelementer.

4.1.2 CORE OG NON-CORE AKTIVER

Det blev allerede diskuteret i det indledende arbejdspapir i IASB 102, hvorvidt en ny standards scope skulle

ekskludere non-core assets. Årsagen hertil er, at non-core delen af en virksomhed umiddelbart er af mindre

interesse for regnskabsbrugerne. Denne opdeling har ej heller tidligere været en del af den

regnskabsmæssige regulering af leasing under IAS 17. I diskussionspapiret gives et eksempel med leasing af

et fly, hvor dette vil være relevant for regnskabsbruger for et flyselskab, men ikke i eksempelvis et

produktionsselskab103. Diskussionspapiret nævner herefter en række eksempler på, hvorfor dette vil være

en vanskelig betragtning, blandt andet åbner en sådan betragtning op for definitionsmæssige udfordringer,

samt at non-core assets udgør en begrænset del af virksomheders totale aktivmasse. Der kan også

argumenteres for, at en sådan sondring ikke ville give mening i en række erhverv, særligt de liberale

erhverv, hvor core business er viden og ikke fysiske aktiver. Derimod ville andre industrier have mange

aktiver som en del af deres core business, og der vil her opstå usikkerhed omkring den præcise afgrænsning

af core og non-core. Det vil umiddelbart formodes, at virksomheder i så fald ville afgrænse deres core

business meget snævert for at undgå indregning på balancen.

Det ses af bilag 2, som er noten for leasingforpligtelser i årsrapport for SAS, at den primære del af de

operationelle forpligtelser vedrører fly og fast ejendom. Disse to typer af aktiver må argumenteres for at

vedrøre core business, hvorfor de ville skulle indregnes. Den sidste type forpligtelse er på andre

driftsmidler. Det ses, at denne udgør en ringe værdi af den samlede forpligtelse. Det kan derfor diskuteres,

hvorvidt en sondring mellem core og non-core business overhovedet har en reel betydning, da indregning af

101
British Airways, Comment Letter No. 350, Q. 1

102
Leases - Preliminary Views, DP/2009/1

103
Leases - Preliminary Views, DP/2009/1, paragraph 2.16
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disse kontrakter ikke i SAS’ tilfælde vil betyde den store forskel, idet leasing af andre driftsmidler udgør en

uvæsentlig del.

EFRAG argumenterer for, at hovedpointen i leasingdefinitionen må være, hvorvidt et aktiv er nemt

udskifteligt med andre former af lignende ydelser104. Her gives et eksempel på bil til en virksomheds

direktør, hvor man enten kan lease en bil, hyre en chauffør eller købe transportservice. I alle tre muligheder

kan direktøren komme rundt, men målet kan opnås gennem flere typer aftaler. Da mulighederne er flere,

vil en sådan kontrakt ifølge EFRAG ikke skulle medføre indregning af et specifikt aktiv på balancen. Dette

ville derimod være tilfældet, såfremt leasingkontrakten vedrører et fly, da dette aktiv ikke lige så let kunne

udskiftes med en anden service. Dette eksempel hænger endvidere sammen med EFRAG’s pointe om, at

IAS 17 primært har væsentlige mangler i forhold til kontrakter, som involverer core operating assets105.

Der sondres ikke i mellem core og non-core på andre typer af aktiver, hvorfor det umiddelbart vil virke

kontraintuitivt at foretage denne sondring på leasingaktiver. Denne sondring bliver dog foretaget for så vidt

angår indregning af omsætning, hvor der kun indregnes indtægter fra hovedaktiviteten. Her defineres en

regnskabspost altså ud fra en core business betragtning. Dog vil andre indtægter indregnes under anden

syntaks, eksempelvis andre driftsindtægter, hvorfor undladelse af indregning af non-core anlægsaktiver ej

heller ville være intuitiv som følge heraf, og derfor hverken vil øge det retvisende billede eller øge

sammenligneligheden af forskellige regnskaber.

4.2 LEASINGKONTRAKTER MED OPTIONER

Som beskrevet i afsnit 3.4.1.3, skal den regnskabsmæssige længde af en leasingkontrakt, som følge af de

tentative afgørelser, fastlægges som den non-cancellable periode plus optioner, hvor lejer har et significant

economic incentive. Der vil i dette kapitel drøftes, hvorvidt denne metode er med til at give

regnskabsbrugerne en merværdi af den finansielle rapportering, primært ved at vurdere, hvorvidt det

medfører bedre sammenlignelighed og et mere retvisende billede.

Fastlæggelse af leasingkontrakters længde er primært et problem, når disse indeholder enten en option på

forlængelse eller option på opsigelse.

104
EFRAG, Comment Letter No. 727, p. 11

105
EFRAG, Comment Letter No. 727, p. 10
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4.2.1 RESPONS PÅ EXPOSURE DRAFT

Blandt de udvalgte høringssvar er der en næsten unison kritik af den foreslåede metode for fastlæggelse af

kontraktens længde106. Både EFRAG, Deutsche Bank, Deloitte og AP Møller-Mærsk er negative overfor

metoden107. Et af de primære argumenter mod metoden er, at den vil medføre indregning af aktiver og

passiver, som ikke opfylder betingelserne for indregning af aktiver og passiver baseret på Conceptual

Framework108. Derudover bliver modellen kritiseret for at være for meget baseret på subjektive kriterier,

hvilket vil medføre, at informationen vil blive mindre pålidelig og sammenlignelig109. Det eneste af de

udvalgte høringssvar, der er enige i metoden, er Standard & Poor’s110. De erkender samtidig, at der kan

forekomme en vis inkonsistens ved fastlæggelse af optionernes sandsynlighed. Deres løsning på problemet

er, at der indføres større krav til kvalitative oplysninger i standarden om, hvilke beløb som relateres til

optioner, som er indregnet og som ikke er indregnet. IASB/FASB Staff indrømmer også i deres evaluering, at

forslaget generelt har fået minimalt med støtte, hvor dog enkelte revisorer og standardsætter har støttet

forslaget111.

Vi er enige i beslutningen taget af IASB og FASB om at ændre metoden for fastlæggelse af kontrakters

længde fra det oprindelige ED for at opnå en større overensstemmelse med begrebsrammen samt

begrænse det skønsmæssige element i fastlæggelsen. Det vurderes også, at der er relativt stor enighed

herom blandt de modtagne høringssvar. Der vil derfor ikke blive foretaget yderligere analyse af ED’s forslag

i afhandlingen. Fokus vil i stedet være på den efterfølgende tentative afgørelse, som blev taget i februar

2011112.

4.2.2 EVALUERING AF DEN EFTERFØLGENDE TENTATIVE AFGØRELSE

I debatten om, hvorledes leasingkontraktens længde skal fastlægges, er et af de primære emner, hvornår

en option skal medtages. Der har været tre forskellige modeller, som er blevet foreslået. Den første, fra ED,

hvor en periode skal indregnes efter princippet om mere sandsynlig end ikke, det vil sige, hvis der er over

50 pct. sandsynlighed. Derefter er der modellen fra IAS 17, samt den tentative afgørelse, som bruger

henholdsvis udtrykket reasonably certain og significant economic incentive. Der er hverken i IAS 17, eller i

106
Se afsnit 3.4.1.2 for beskrivelse af, hvorledes kontrakters længde fastlægges under ED.

107
EFRAG, Comment letter No 727, Q. 8; Deutsche Bank, Comment letter No. 439, p. 8; Deloitte, Comment Letter No.

364, p. 11; AP Møller-Mærsk, Comment letter No. 340, Q. 8
108

Se mere om standardens forhold til Conceptual Framework i afsnit 3.6
109

Deutsche Bank, Comment Letter No 439, p. 1
110

Standard & Poor’s, Comment Letter No 748, p. 11
111

IASB/FASB Staff Paper, ref. 5b, paragraph 13, 14 og 17
112

IASB/FASB, Board Meeting, 16 February 2011
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de tentative afgørelser givet yderligere forklaring til, hvorledes begreberne skal fortolkes ud fra en

sandsynlighedsvurdering. Vi vurderer dog, at det ligger indenfor intervallet 80 - 100 pct. ud fra en

undersøgelse af revisorers opfattelse af udtrykket113. Som det fremgår af IASB/FASB Staff Paper114 , har

mange revisorer og producenter foreslået en metode, hvor optioner kun indregnes, hvis det er virtually

certain, at optionen udnyttes. Dette vil formentlig betyde, at kun optioner med en sandsynlighed for

udnyttelse på mellem 95 - 100 pct. skulle indregnes115.

Figur 11

Kilde: Egen tilvirkning

For at vurdere, hvilken metode, som er bedst egnet til at opfylde målet om et mere retvisende billede af

virksomhedens aktiver og passiver, er det afgørende at overveje regnskabsbrugerens behov for

kapitalisering af cash flows på balancen. IASB/FASB Staff erkender også, at flere høringssvar har efterspurgt

en analyse af, hvorvidt definitionen skal fokusere på116:

a) Contractual future lease cash flows

b) Estimating all future lease cash flows

c) In-substance contractual future lease cash flows

EFRAG har i sit høringssvar kritiseret IASB og FASB for ikke at have foretaget en tilstrækkelig analyse af

brugernes behov117 inden offentliggørelsen af ED. EFRAG erkender, at mange brugere i dag anvender

oplysningerne i noterne for minimumsleasingydelser for at kapitalisere de tilhørende aktiver og passiver118.

113
The Interpretation of Verbal Probability Expressions Used in the IAS/IFRS: Some Portuguese Evidence, Teixeira and

Silva, Polytechnical Studies Review, 2009 Vol VII, p. 66.
114

IASB/FASB Staff Paper, ref. 5B, paragraph 29
115

The Interpretation of Verbal Probability Expressions Used in the IAS/IFRS: Some Portuguese Evidence, Teixeira and
Silva, Polytechnical Studies Review, 2009 Vol VII, p. 66.
116

IASB/FASB Staff Paper, ref. 5B, paragraph 22
117

EFRAG, Comment letter No. 727, p. 2 and 18
118

EFRAG, Comment letter No. 727, p. 18

Modeller for medtagelse af optioner ved fastlæggelse af leasingkontrakters regnskabsmæssige længde ud fra

sandsynlighedsbetragtning:

- Mere sandsynlig end ikke (50 – 100 %)

-Significant economic incentive og reasonably certain (80 – 100 %)

- Virtually certain (95 – 100 %)
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Dette kunne, ifølge EFRAG, betyde, at brugeren er interesseret i det forventede udgående cash flow fra

leasingkontrakterne. Vi er enige med EFRAG i, at manglende viden om brugerens reelle behov, gør det

svært at vurdere, hvilken metode, som er bedst egnet til fastlæggelse af kontrakternes længde. Selvom

brugernes behov ifølge begrebsrammen er afgrænset til forventninger til fremtidige pengestrømme i

forhold til både beløbsstørrelse, tidsmæssig fordeling samt usikkerhed, kan den bedste metode ikke

udledes herfra. Den metode, som vælges, bør understøtte prognoseopgaven i videst omfang.

Hvis brugerens reelle behov er, at kapitaliseringen skal vise et estimat af alle fremtidige cash flows fra

leasingkontrakter, kan der argumenteres for, at ED’s forslag om indregning af optioner efter mere

sandsynlig end ikke skulle anvendes. Ved at gå over til significant economic incentive har IASB og FASB

bevæget sig mere i retning af In-substance contractual future lease cash flows. Det er dog uklart, om

bestyrelserne har foreslået ændringen primært for at lette byrden for producenten (cost), eller fordi denne

formulering vil give brugeren en bedre nytteværdi (benefit).

Udtrykket significant economic incentive er i ovenstående antaget at være en sproglig ændring af udtrykket

anvendt i IAS 17, nemlig reasonably certain. Men som beskrevet i afsnit 3.3.1.4, kan der argumenteres for,

at indholdet er af en lidt anden betydning, som måske vil føre til forskellige konklusioner. Det nye udtryk

åbner op for et nyt skøn af, hvornår et incitament er signifikant. Det bliver relevant at opstille nogle

parametre, som kan afgøre, hvad incitamentet skal være signifikant i forhold til. Det vil, efter vores

vurdering, være relevant at se på det økonomiske incitament i forhold til kontrakten som helhed. Her kan

der eksempelvis argumenteres for, at et incitament er signifikant, hvis det udgør over 20 pct. af værdien af

kontrakten som helhed119. Ud fra en ordlydsfortolkning af de to begreber kan der i visse tilfælde være

forskel på, hvilke kontrakter der indregnes.

Figur 12

Kilde: Egen tilvirkning

119
Der henvises til afsnit 4.2.2 vedrørende sandsynlighedsvurdering.
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Som det fremgår af figuren, vil de to begreber have en fællesmængde i de tilfælde, hvor udnyttelsen af

option både er reasonably certain og der samtidig er et significant economic incentive til at gøre det. Udfald

i komplementærmængderne opstår, idet reasonably certain både kan vurderes ud fra interne og eksterne

faktorer, og dermed er en subjektiv vurdering, hvorimod significant economic incentive kun baseres på

eksterne faktorer, og dermed er objektiv. Eksempelvis er det reasonably certain, at en option udnyttes, hvis

ledelsen har besluttet dette, uanset størrelsen af det økonomiske incitament, og der behøver dermed ikke

nødvendigvis at være et significant economic incentive. Ud fra en sandsynlighedsvurdering vurderes de to

begreber at være sammenfaldende, hvorimod ordlydsfortolkning medfører, at significant economic

incentive er en ren objektiv vurdering.

4.2.2.1 INDREGNING AF AKTIVER I OPTIONER PÅ FORLÆNGELSE

Som beskrevet i afsnit 3.6.1, er det særlig interessant i forhold til fastlæggelse af leasingkontrakters længde

at se på begrebsrammens krav om, at indregning af et aktiv skal være som resultat af tidligere

begivenheder. Vedrørende optioner på forlængelse af en leasingkontrakt, kan det diskuteres, hvorvidt

kravet først er opfyldt ved udnyttelse af optionen, eller om denne også kan være opfyldt ved indgåelse af

den oprindelige leasingkontrakt. Optionen i sig selv opfylder åbenbart definitionen, da optionen er et

resultat af indgåelse af den oprindelige leasingkontrakt, mens det right of use asset, der vil opstå som følge

af udnyttelse af optionen, som udgangspunkt ikke opfylder betingelsen. Med hensyn til de to forslag om at

indregne optioner efter princippet om enten significant economic incentive eller virtually certain,

argumenterer Deloitte i sit høringssvar for en model, hvor optioner på forlængelse kun medtages, hvis det

er virtually certain, at optionen udnyttes120. Modsat foreslår Deutsche Bank121, at den nuværende

bestemmelse i IAS 17, hvor optioner indregnes, hvis det er reasonably certain, at optionen udnyttes, skal

videreføres. Som beskrevet i afsnit 3.4 vurderes reasonably certain og significant economic incentive at

betyde det samme ud fra en sandsynlighedsvurdering.

Det er, efter vores vurdering, mere i overensstemmelse med begrebsrammen vedrørende indregning af

aktiver som resultat af tidligere begivenheder, at optioner på forlængelse kun medtages, hvis det er

virtually certain, at optionen vil blive forlænget. Det må nemlig vurderes, at jo større sandsynligheden er for

udnyttelse af optionen, des mere er leasingydelserne i optionen et resultat af tidligere begivenheder.

En option på forlængelse af en leasingkontrakt kan også ses som et eventualaktiv, da der er en usikkerhed

om, hvorvidt brugsretsaktivet vil blive aktualiseret. Som beskrevet i afsnit 3.7 indregnes eventualaktiver i

120
Deloitte, Comment Letter No. 364, p. 11

121
Deutsche Bank, Comment Letter No. 439, p. 7
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balancen efter IAS 37, hvis det er virtually certain, at økonomiske fordele vil tilflyde virksomheden. Det ville

medføre en større ensartethed i reguleringen også at anvende dette kriterium for indregning af

brugsretsaktivet i en leasingoption, hvilket vil øge sammenligneligheden. Deloitte argumenterer blandt

andet herfor i sit høringssvar122. Som også drøftet i afsnit 3.7 kan der argumenteres for, at aktivernes

forskellighed medfører, at forskellige kriterier for indregning dog godt kan forsvares.

Det mest intuitive vil være at indregne en option på forlængelse af en leasingkontrakt, på samme måde,

som en finansiel option indregnes til dagsværdi. Dette er en anden måde, hvorpå indregning af optioner

kunne være i overensstemmelse med begrebsrammen i højere grad. IASB og FASB erkendte også denne

mulighed i deres Preliminary View fra 2009123, men argumenterede for, at en separat indregning af

optioner blandt andet ville være for svært i praksis, værdiansættelsen ville være vanskelig, da der sjældent

findes et aktivt marked, komponenterne i en leasingkontrakt er ofte afhængige af hinanden, samt at hvis

ikke alle elementer i en leasingkontrakt måles til dagsværdi, vil det være muligt at strukturere kontrakterne

for at opnå en bestemt indregning. Både Deloitte og EFRAG argumenter for, at IASB og FASB bør

genoverveje denne beslutning. Deloitte argumenterer for, at en del af bekymringerne omkring indregning

af optioner til markedsværdi, kan løses ved, at optionerne i stedet skal indregnes til indre værdi124. EFRAG

argumenterer for, at der skal anvendes en lignende tilgang som i Revenue from Contracts with Costumers

ED125. I Revenue from Contracts with Costumers ED skal en virksomhed, der sælger en vare samtidig med, at

køber gives en fordelagtig option, som kunden ikke ville have fået, hvis han ikke havde købt varen, reducere

sin omsætning på baggrund af optionens værdi126. Eksempelvis hvis en virksomhed sælger en vare for 100

kr., men samtidig giver kunden rabat ved næste køb på 30 pct. for et køb på op til 100 kr. Uden købet af

den første vare, ville kunden ikke opnå rabat. I dette tilfælde skal sælger opgøre, hvor stor sandsynlighed,

der er for, at optionen bliver udnyttet, og hvilket beløb det vurderes sandsynligt, at den bliver udnyttet

med. Hvis det vurderes, at det er 80 pct. sandsynligt, at den udnyttes til at købe for gennemsnitlig 50 kr., vil

rabatoptionen have en værdi på 12 kr. (30 % x 80 % x 50 kr.) Resultatet vil være indregning af en

omsætning på 88 kr. Denne tilgang kan tænkes at videreføres på optioner om forlængelse af en lejeaftale.

Det vil medføre, at lejer skal sammenligne lejen i optionsperioden i forhold til, hvad han ellers ville skulle

betale for at leje et lignende aktiv i optionsperioden. Den eventuelle besparelse, det beregnes, at lejer får

ved udnyttelse af optionen, multipliceres med lejers sandsynlighed for at ville udnytte optionen. Forslaget

122
Deloitte, Comment Letter No. 364, p. 11

123
Leases, Preliminary Views, DP/2009/1, p. 30

124
Deloitte, Comment Letter No. 364, p. 11

125
EFRAG, Comment Letter No. 727, paragraph 83

126
Revenue from Contracts with Customers, Exposure Draft 2010/6, § 50, §§ B24-26, §§ B86-87
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fra EFRAG ligner, med andre ord, forslaget fra Deloitte, hvor der i begge tilfælde, skal estimeres en værdi af

optionen, som skal indregnes ud fra en betragtning om indre værdi.

Figur 13

Kilde: Egen tilvirkning, se bilag 3 for beregning

Der ses af eksemplet, at en behandling af fordelagtige optioner, som et selvstændigt element, vil medføre

en væsentlig lavere værdi, som indregnes i balancen. Der kan argumenteres for, at denne lavere værdi er et

passende udtryk for den øgede fleksibilitet, som optionen repræsenterer. AP Møller-Mærsk er også enige i,

at optionerne skal behandles separat i forhold til den forpligtende del af kontrakten efter en forenklet

indregningsmodel, men giver ikke yderligere eksempler på, hvorledes en sådan forenklet model skal se

ud127. British Airways mener, at optionerne ikke skal indregnes i balancen, men at brugernes

informationsbehov bedre vil dækkes ved indførelse af oplysningskrav om væsentlige optioner på

forlængelse af leasingkontrakter128. Standard & Poor’s er enige i metoden fra ED om indregning efter more

likely than not modellen, og støtter således, at optionerne ikke skal ses som et separat aktiv129.

127
AP Møller-Mærsk, Comment Letter No.340, Q. 8

128
British Airways, Comment Letter No. 350, Q. 8

129
Standard & Poor’s, Comment Letter No. 748, p. 11

Eksempel på indregning af option separat efter indre værdi:

Der antages en lejekontrakt på en bil i tre år med option på forlængelse i yderligere to år. Kontraktens pris i

optionsperioden er på 80 t.kr i de tre første år, og 60 t.kr pr år i optionsperioden. En tilsvarende tre år

gammel bil kan i dag lejes for 70 t.kr pr år. Kontrakten giver således lejer en besparelse på 10 t.kr i år fire og

fem. Der antages en diskonteringsrente på 5 %.

Eksempel på indregning af option som del af leasingkontrakten:

For samme kontrakt som i ovenstående eksempel vil optionsperioden skulle indregnes med den

tilbagediskonterede værdi af leasingydelserne i år 4 og 5 (antages at virksomheden har et significant

economic incentive til udnyttelse på baggrund af rabatten).

Indregning år 1-3 Indregning år 4-5 Totalt

Option efter indre værdi 218 16 234

Option som del af kontrakten 218 96 314
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4.2.2.2 INDREGNING AF PASSIVER I OPTIONER PÅ FORLÆNGELSE

I afsnit 3.6 er det analyseret, hvorledes en forpligtelse i en leasingkontrakt opfylder begrebsrammen for

indregning af et passiv. I forhold til leasingkontrakter er det særligt interessant, at en forpligtelse skal være

”legally enforceable as a consequence of a binding contract”130 for at skulle betegnes som et passiv. Med

baggrund i denne definition er det klart, at indregning af optioner på forlængelse af leasingperioden efter

princippet om virtually certain er i bedre overensstemmelse med begrebsrammen, end indregning efter

significant economic incentive-princippet. Begge principper falder dog udenfor definitionen af, at

kontrakten skal være bindende. Alle de udvalgte høringssvar, ud over Standard & Poor’s (som er

tilhængere af more likely than not131) og Nordea Finance (som ikke udtaler sig om spørgsmålet) er enige

om, at more likely than not ikke opfylder kriteriet for indregning af en forpligtelse i begrebsrammen, og

derfor ikke bør anvendes som metode for fastlæggelse af kontrakternes længde.

4.2.2.3 OPTIONER PÅ OPSIGELSE

Forholdene vedrørende indregning af optioner på opsigelse er i hovedtræk ens med de forhold, som er

drøftet ovenover i forbindelse med optioner på forlængelse. Der vil derfor i dette afsnit, fokuseres på de

forhold, der i væsentlighed er anderledes for optioner på opsigelse i forhold til forlængelse.

Som for optioner på forlængelse af leasingperioden, er det for optioner på opsigelse før tid en

problemstilling, at leasingydelserne i optionsperioden ikke opfylder kriteriet for indregning af et passiv i

begrebsrammen. Det betyder, at for en simpel opsigelsesoption, hvor kontrakten er på eksempelvis fem år,

med ret til at opsige efter tre år, vil det være de samme forhold, som diskuteret i afsnit 3.1.2.1, der gør sig

gældende, som ved en kontrakt på tre år med option på forlængelse med to år. Det betyder, at også her vil

metoden virtually certain bedre leve op til begrebsrammen end significant economic incentive.

Særligt for opsigelsesoptioner er, at der ofte indgår en løbende opsigelsesklausul, hvor eksempelvis

kontrakten løber i 10 år med seks måneders opsigelse. Ved anvendelse af metoderne significant economic

incentive og virtually certain skal det afgøres for hver måned i den 10-årige periode, hvorvidt kriteriet er

opfyldt. For mange virksomheder, der eksempelvis lejer deres kontorlokaler, vil betydelige investeringer i

indretning af lokaler være foretaget. Det vil formentlig medføre, at både significant economic incentive og

virtually certain er opfyldt på den korte bane (2-3 år). Significant economic incentive er formentlig også

opfyldt på den mellemlange bane (3-5 år), hvor det er mere usikkert, hvorvidt virtually certain er opfyldt.

Den lange bane ud over fem år, vil i mange tilfælde være en tidshorisont, der går længere end

130
Conceptual Framework, IASB, September 2010, paragraph 4.15

131
Standard & Poor’s, Comment letter No. 748, p. 11
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virksomhedens budgethorisont. Hverken ED eller de tentative afgørelser giver nogen vejledning til,

hvorledes standarden skal fortolkes i disse situationer. Forholdet har ikke været væsentligt under IAS 17, da

huslejekontrakter næsten udelukkende er blevet klassificeret som operationelle aftaler. Der er derfor, efter

vores mening, behov for yderligere vejledning i forbindelse med fortolkning af begrebet, som vil blive

anvendt i den endelige standard. Det kan videre diskuteres, hvilket af de to begreber, som vil medføre en

mest ensartet fortolkning, og således medføre størst sammenlignelighed. Det vil efter vores vurdering give

en mest ensartet fortolkning, hvis udtrykket virtually certain bliver anvendt i forhold til significant economic

incentive, idet significant economic incentive er åbent for en bredere fortolkning, hvilket også støttes op af

en statistisk undersøgelse, hvor udtrykket virtually certain har en lavere standardafvigelse end reasonably

certain132.

Som omtalt i afsnit 3.1.2.1 foreslår Deloitte og EFRAG en metode, hvor optioner indregnes separat til indre

værdi, med mindre det er virtually certain eller reasonably certain, at den ikke udnyttes. Vi vurderer, at en

opsigelsesoption i alt overvejende grad vil blive indregnet til en værdi på nul. Det skyldes, at det vurderes,

at der kun sjældent indgås en kontrakt, hvor lejer skal betale en pris, der ligger over markedsprisen i

opsigelsesperioden133.

For optioner på opsigelse og forlængelse af leasingkontrakter kan det konkluderes, at det nuværende

forslag fra IASB og FASB, om indregning af leasingydelser i optionsperioder efter metoden significant

economic incentive, ikke i alle tilfælde er i overensstemmelse med begrebsrammens definition af aktiver og

passiver. Implementering af denne metode i den nye standard for leasing vil således føre til, at

leasingaktiver og -forpligtelser er konceptuelt anderledes end virksomhedens øvrige aktiver og passiver.

Dette vil efter vores vurdering forringe det retvisende billede samt forringe sammenligneligheden. Der vil

således skulle indregnes aktiver og forpligtelser i optioner, som ikke er i overensstemmelse med

begrebsrammen. Dette var ikke problematisk på samme måde under IAS 17, da aktiver og forpligtelser i

operationelle kontrakter ikke blev indregnet på balancen. En mere restriktiv metode for indregning af

leasingydelser i optionsperioden kan modsætningsvist medføre øgede muligheder for at strukturere

kontrakter134.

132
The Interpretation of Verbal Probability Expressions Used in the IAS/IFRS: Some Portuguese Evidence, Teixeira and

Silva, Polytechnical Studies Review, 2009 Vol. VII, p. 66.
133

Det kan dog tænkes, at der indgås en kontrakt med lave betalinger i starten på leasingperioden, men med høje
betalinger senere i perioden (optionsperioden). En sådan kontrakt vil skulle indeholde et væsentligt opsigelsesgebyr
for at kompensere for den lavere leje i starten. Situationen vurderes dog at være sjældent forekommende, hvorfor
den ikke vil blive behandlet yderligere i afhandlingen.
134

Strukturering vil blive analyseret yderligere i kapitel 6
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En indregningsmetode, hvor optioner indregnes separat til indre værdi, som beskrevet i Deloittes og

EFRAG’s høringssvar, vil, efter vores vurdering, være mere i overensstemmelse med, hvorledes optioner

bliver behandlet i øvrige standarder, samt opfylde begrebsrammens definition af et aktiv. En sådan metode

bør derfor undersøges yderligere, inden en endelig standard udarbejdes, da den muligvis vil give et mere

retvisende billede af rettighederne og forpligtelserne indeholdt i en option.

4.2.2.4 HVILKE FAKTORER SKAL MEDTAGES VED FASTLÆGGELSE AF KONTRAKTENS LÆNGDE

IASB og FASB havde som beskrevet i afsnit 3.4.1.2 oprindeligt lagt op til, at der skulle anvendes både

objektive og subjektive faktorer ved fastlæggelse af kontraktens længde efter mere sandsynlig end ikke.

Ved beslutning om at gå ind for significant economic incentive blev det derimod besluttet, at der kun skulle

anvendes objektive faktorer.

Fordelen ved at medtage både subjektive og objektive kriterier er, at indregningen bedre opfylder behovet

for at estimere alle fremtidige cash flows fra leasingkontrakter. Ulempen er, at indregningen vil være mere

baseret på skøn. Derudover vil sammenligneligheden kunne blive dårligere, eftersom to virksomheder med

ens økonomiske forhold kan have forskellig indregning på baggrund af ledelsernes fremtidige planer. Blandt

andet argumenterer EFRAG for, at anvendelsen af metoden fra ED vil medføre en høj grad af subjektivitet,

som herefter vil forringe sammenligneligheden, da to virksomheder med ens lejekontrakter kan ende op

med at indregne forskelligt135.

En ulempe ved, at der kun skal tages højde for objektive kriterier er, at selv om en virksomhed ikke har

planer om at udnytte en option på forlængelse, eksempelvis grundet rekonstruktion eller lignende, stadig

skal medtage optionen ved fastlæggelse af kontraktens længde, da virksomhedens beslutninger ikke skal

indgå i fastlæggelse af kontraktens længde. Denne ulempe vurderes dog at være marginal i forhold til de

øvrige fordele ved kun at medtage objektive kriterier.

Det er efter vores vurdering en forbedring af standarden, at kun de objektive faktorer skal medtages i

fastlæggelse af en leasingkontrakts regnskabsmæssige længde.

4.3 LEASINGKONTRAKTER MED BETINGEDE YDELSER

Leasingkontrakter indeholdende betingede ydelser kan i hovedtræk deles op i to typer. For det første er der

ydelser, som er afhængige af ydre faktorer, som virksomheden ikke har indflydelse på. Der vil primært være

tale om ydelser afhængige af et indeks eller lignende. Eksempelvis kan der være tale om en

135
EFRAG, Comment letter No. 727, paragraph 86



Leasing på balancen – Analyse af nytteværdi ved den foreslåede IFRS

Side 64 af 132

inflationsreguleret husleje. For det andet kan der være tale om ydelser, som er betinget af faktorer, som

lejer har indflydelse over. Disse kan deles op i to primære typer, nemlig ydelser afhængige af brugen af

aktivet, eksempelvis antal kilometer som en leasingbil køres, eller ydelser afhængige af performance fra det

leasede aktiv, eksempelvis ved en huslejekontrakt, hvor lejen er afhængig af lejers omsætning.

Figur 14

Kilde: Egen tilvirkning

Variable ydelser har fået stor opmærksomhed i de udvalgte høringssvar. Der er generelt to forhold, som

bliver kritiseret i ED; beregningsmetoden (vægtet gennemsnit af mulige udfald) samt medtagelse af

betingede ydelser ud over ydelser, som er afhængige af et indeks eller lignende.

4.3.1 BEREGNINGSMETODE

Både Deloitte, EFRAG, British Airways og AP Møller-Mærsk er uenige i, at betingede leasingydelser skal

indregnes ud fra et vægtet gennemsnit136. Deutsche Bank og Nordea Finance udtaler sig ikke direkte om

spørgsmålet, mens Standard & Poor’s er positive overfor metoden. Deloitte, EFRAG og AP Møller-Mærsk

støtter i stedet for en metode, hvor indregning sker efter most likely outcome. Argumenterne mod den

vægtede gennemsnitsmetode er primært, at den vil medføre en høj grad af subjektivitet i beregning af de

mulige udfald. Derudover vil det være svært at opgøre troværdige sandsynligheder for de respektive

udfald. Det vil dermed kunne medføre en dårligere sammenlignelighed, og stor usikkerhed omkring de

indregnede aktiver og passiver. Standard & Poor’s støtter op omkring den vægtede gennemsnitsmetode,

men erkender dog, at metoden kan føre til inkonsistent fortolkning. De mener, at dette kan løses ved at

136
Deloitte, Comment Letter No. 364, p. 12; EFRAG, Comment Letter No. 727, p. 19; British Airways, Comment Letter

No. 350, Q. 8, AP Møller-Mærsk, Comment Letter No. 340, Q. 8
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indføre yderligere oplysningskrav om, hvilke vurderinger ledelsen har lagt til grund ved fastlæggelse af de

mulige udfald137.

Blandt andet som følge af kritikken i høringssvarene, gik IASB og FASB væk fra den vægtede gennemsnits

metode til kun at indregne minimumsleasingydelser. Det er vores vurdering, at denne ændring vil medføre

et bedre retvisende billede, da de skønsmæssige elementer er blevet nedtonet. Ændringen medfører dog,

at det retvisende billede er tilbage til status quo, da samme betingelser gør sig gældende under IAS 17.

4.3.2 TYPER AF BETINGEDE YDELSER

På samme måde som for beregningsmodellen, er Deloitte, EFRAG, British Airways og AP Møller-Mærsk138

enige i, at betingede ydelser, som ikke er afhængige af et indeks eller lignende, ikke bør indregnes på

balancen. Dette begrundes blandt andet ud fra de samme argumenter, som bruges mod den vægtede

gennemsnitsmetode, nemlig at det vil medføre en stor grad af subjektivitet. Deloitte argumenterer for, at

en kontrakt, som er betinget ud fra brug, basalt set er en option på fornyelse af leasingkontrakten ud over

den oprindelige aftale. Deloitte mener derfor, at sådanne betingede ydelser kun skal indregnes, hvis det er

virtually certain, at muligheden vil blive brugt, hvilket er konsistent med deres holdning til indregning af

leasingydelser i en optionsperiode139. Dette vurderes ligeledes at være mere konsistent med, at en

leasingkontrakt, hvor ydelsen udelukkende afhænger af brugen, ikke anses som en leasingkontakt efter den

foreslåede standard140. Yderligere vurderes indregning af en forpligtelse for et fremtidig overforbrug af et

aktiv ikke at harmonisere med begrebsrammens definition af et passiv, da lejer selv kan kontrollere brugen,

og således undgå forpligtelsen141. Det er derfor vores vurdering, at den tentative afgørelse, om ikke at

indregne betingede ydelser, er en forbedring, hvad angår ydelser, som er betinget ud fra brugen af aktivet.

Vedrørende kontrakter, hvor ydelsen er afhængig af aktivets performance, mener Deloitte, at indregning af

sådanne ydelser ikke er konsistent med behandlingen af variable ydelser i en række andre standarder,

herunder den foreslåede standard for indregning af Revenue from contracts with costumers ED. Deloitte

mener yderligere, at bestyrelserne bør igangsætte et bredere projekt, der skal behandle variable ydelser på

tværs af standarder. Standard & Poor’s argumenterer for, at det er vigtigt, at de betingede ydelser også

indregnes i balancen, da en udelukkelse kan medføre ”significant understatement of the economic assets

137
Standard & Poor’s, Comment Letter No. 748, p. 12

138
Se henvisninger i fodnote 136

139
Der henvises til afsnit 4.2

140
Se mere herom i kapitel 3.1 vedrørende definition af leasing

141
Se afsnit 3.6.2 for gennemgang af begrebsrammens definition af et passiv
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and liabilities under leases”142. Mange virksomheder, især i detailbranchen, har huslejekontrakter, hvor

huslejen er afhængig af lejerens omsætning. For sådanne kontrakter vil problematikken blive særlig aktuel.

Forholdet belyses af nedenstående eksempel:

Figur 15

Kilde: Egen tilvirkning. Se bilag 7 for beregning.

Det ses af ovenstående eksempel, at de to virksomheder vil indregne kontrakterne ens under IAS 17, da der

her ikke er krav om kapitalisering under antagelse af, at kontrakerne vil blive klassificeret som operationel

leasing. Ved anvendelse af metoden fra ED vil forskellen på indregning af de to kontrakter være et udtryk

for den forventede stigning/fald i omsætning, hvor en forventning på 5 pct. i stigning i omsætning medfører

indregning af et aktiv, som er 10 pct. større143 end ved uændret omsætning. Størst forskel vil der dog være

ved indregning efter de tentative afgørelser, hvor kontrakten med faste ydelser vil indregnes med 433 t.kr i

balancen, mens den anden kontrakt med omsætningsafhængig ydelse vil indregnes med 0 kr. i balancen.

Der kan således argumenteres for, at den tentative afgørelse både vil medføre, at signifikante beløb ikke

142
Standard & Poor’s, Comment Letter No. 748, p. 11

143
(476-433)/433= 10%

Indregning af huslejekontrakter; fast leje i forhold til omsætningsbaseret leje.

Der antages en lejekontrakt for leje af lokaler på fem år. Den kan enten lejes på en omsætningsbaseret leje,

eller ved fast leje. Det antages, at der forventes at betale 100 t.kr om året i leje (I virkeligheden vil udlejer

normalt kræve en højere forventet leje for at påtage sig risikoen, men der ses bort herfra i eksemplet).

Derudover medtages et eksempel, hvor der forventes en 5 % stigning i omsætning per år.

Aktiv /Passiv

indregnet under

IAS 17

Aktiv /Passiv

indregnet under ED

Aktiv/Passiv

indregnet jf.

tentative afgørelser

Fast ydelse 0 kr. 433 t.kr 433 t.kr

Variabel ydelse,
konstant omsætning

0 kr. 433 t.kr 0 kr.

Variabel ydelse,

5 % stigning i
omsætning

0 kr. 476 t.kr 0 kr.
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indregnes i balancen, som Standard & Poor’s advarer imod, samt at denne metode vil medføre en forringet

sammenlignelighed. EFRAG argumenterer for, at en omsætningsbaseret lejekontrakt ”[…] provide the lessee

with additional flexibility and reflecting them in the measure of the lessee’s liability does not provide

relevant information about the underlying economics of the agreement”144. EFRAG mener altså, at en

omsætningsbaseret lejekontrakt medfører øget fleksibilitet i ydelsen, hvorfor den ikke bør præsenteres på

balancen, som et passiv på linje med andre faste forpligtelser. British Airways argumenterer for, at

betingede leasingydelser er af samme karakter som eventualforpligtelser, som ikke indregnes på balancen,

men derimod noteoplyses. De mener, at en lignende behandling vil være mere passende for betingede

ydelser145.

Som det kan ses, medfører de forskellige typer af betingede ydelser, forskellige overvejelser i forhold til

indregning af leasingkontrakter. Betingede ydelser ud fra brug bør, efter vores vurdering, ikke indregnes på

balancen, mens det er mere uklart, hvorvidt ydelser som er betinget af performance, bør indregnes på

balancen. Dette kan tale for, at der bør være en yderligere opdeling af den regnskabsmæssige behandling

af betingede ydelser afhængig af, om de er betinget af brug eller performance. Modsat vil en øget

regulering medføre øget kompleksitet, hvilket fører til, at regnskabsbrugeren vil have større udfordringer

med at forstå reguleringen, som ligger til grund for den finansielle rapportering. Der kan derfor, efter vores

vurdering, ikke umiddelbart konkluderes, hvorvidt den foreslåede metode for indregning af betingede

ydelser vil medføre merværdi for brugeren i forhold til det oprindelige ED. På den ene side vil den

foreslåede standard medføre, at der ikke skal foretages et skønsmæssigt estimat af fremtidige betingede

ydelser som under ED, hvor i mod der kan argumenteres for, at væsentlige aktiver og passiver ikke vil

medtages på balancen som følge af de tentative afgørelser.

4.4 LEASINGKONTRAKTER MED SERVICEELEMENTER

De udvalgte høringssvar adresserer udfordringer vedrørende leasingkontrakter med serviceelementer.

Særligt angår kritikken, hvorvidt den forslåede standard vil øge sammenligneligheden mellem forskellige

regnskaber, eller om regelsættet åbner op for flere fortolkningsmuligheder, og derfor ikke skaber den

ønskede ensretning. Flere af høringssvarene bemærker endvidere, at definitionen i IAS 17 og IFRIC 4 i

forvejen er utilstrækkelig, og at definitionen i en ny standard skal være væsentlig forbedret for at

imødekomme de nuværende udfordringer med definitionen af leasing.

4.4.1. BRUGSRETMODELLEN KONTRA ANDRE MODELLER

144
EFRAG, Comment Letter No. 727, paragraph 92

145
British Airways, Comment Letter No. 350, Q. 9
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Flere af de udvalgte høringssvar støtter op om anvendelsen af brugsretsmodellen. Der er dog samtidig flere

tilbagemeldinger på, at udgangspunktet med brugsretsmodellen skal modificeres i en række tilfælde.

Denne diskussion har to aspekter, nemlig hvorvidt definitionen bør tage højde for indholdet og formålet af

kontrakten og om definitionen bør indeholde en undtagelse, når servicedelen udgør langt størstedelen af

kontrakten.

Som det fremgår af kapitel 3.1, er det et krav, at der er tale om et specifikt aktiv, og at kontrollen overføres

til leasingtager. Denne definition afviger ikke væsentligt fra den nuværende definition under IAS 17.

Grunden til den massive feedback må derfor formodes at være som følge af, at den nye leasingstandard har

større økonomiske og regnskabsmæssige konsekvenser for den enkelte leasingtager. EFRAG nævner i deres

høringssvar146, at dette krav lægger urimelig vægt på den fysiske levering eller adgang til aktivet, i stedet for

at lægge vægt på det egentlige formål med kontrakten, altså om hovedformålet er at finansiere et aktiv

eller modtage en service. EFRAG mener altså, at den foreslåede definition ikke tager højde for formålet

med kontrakten, men derimod kun det faktum, at der leveres et aktiv. Et lignende argument er anført i AP

Møller-Mærsks høringssvar ”The Boards should consider if the aim of the lease standard is to recognise a

right-of-use asset of customers demanding a service, if there is no real or practical alternative for that entity

to establish the capacity on his own.” 147 . Hermed må AP Møller-Mærsk mene, at det ikke nødvendigvis er

det specifikke aktiv, som burde være det bærende element, men derimod mere være fokus på indholdet af

kontrakten. Såfremt virksomheden ikke kan, eller vil, anskaffe aktivet selv, da servicedelen er det

væsentligste element i kontrakten, vil det ikke, ifølge AP Møller-Mærsk, give mening at anvende

brugsretsmodellen.

Brugsretsmodellen, som definition af leasing, tager netop ikke højde for kontraktens økonomiske substans,

som flere af høringssvarene efterlyser. Flere af høringssvarene gør klart, at mange leasingkontrakter ikke

indgås for aktivets skyld, men udelukkende for den service, som er forbundet hermed. British Airways giver

et eksempel herpå ved transport af cargo i en lufthavn148.

146
EFRAG, Comment Letter No. 727, p. 11

147
AP Møller-Mærsk, Comment Letter No. 340, Q. 4(a), paragraph 3

148
British Airways, Comment Letter No. 350, Q. 4c
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Figur 16

Kilde: Egen tilvirkning

Formålet med kontrakten er altså ikke at finansiere bilerne i lufthavnen og er, efter British Airways mening,

ikke en del af den overordnede forretning for et flyselskab. Det kan netop i denne situation diskuteres,

hvorvidt det ville være muligt at drive et flyselskab uden denne form for service, og hvorvidt der er reelle

alternativer til transportformen i lufthavnene. Såfremt det ikke vurderes at være tilfældet, vil man kunne

argumentere for, at bilerne er en del af et flyselskabs kapitalapparat, og derfor bør præsenteres på

balancen i forhold til imødekommelse af regnskabsbrugernes behov. Samtidig kan det anføres, at

flyselskabet tilkøber sig en service, hvor leverandøren blot vælger at benytte sig af bilerne, og at dette ikke

har noget at gøre med driften af et flyselskab. I det sidste tilfælde vil det umiddelbart ikke give

regnskabsbrugeren merværdi at have bilernes værdi præsenteret på balancen. Forpligtelsen vil i sådan en

aftale ej heller være i overensstemmelse med definitionen af en forpligtelse i begrebsrammen, da en

present obligation først opstår ved levering149. Da der ikke er et aktiv forbundet med kontrakten, sker

levering løbende over kontraktperioden, og opfylder dermed ikke kravene til en regnskabsmæssig

forpligtelse.

Som beskrevet i afsnit 3.5.3., er kravet for adskillelse mellem de forskellige komponenter, at købspriserne

er observerbare, hvilket blev ændret ved de efterfølgende tentative afgørelser. Denne løsning er ikke fuldt

ud i overensstemmelse med de løsningsforslag, som generelt går igennem høringssvarene, som i al

væsentlighed er af samme karakter, hvor kriteriet om distinct bliver kritiseret. Et forslag uddybes i EFRAG’s

høringssvar, og der henvises også hertil i høringssvar fra AP Møller-Mærsk150. EFRAG skriver, at leasingtager

bør identificere transaktionens økonomiske substans. ”To do so the lessee should asses what the

predominant component is, then treat the whole contract accordingly.”151 Et lignende argument fremføres

også i Deloittes høringssvar; ”However, we do not believe that an arrangement in which the service

149
Se afsnit 3.6.2

150
AP Møller-Mærsk Comment Letter No. 340, Q 6

151
EFRAG, Comment Letter No. 727, p. 15

Transport af cargo i en lufthavn

 Kontrakten indgås med et handlingfirma

 Formålet er udelukkende at få bragt bagagen fra A til B

 Formålet er altså ikke at opnå adgang til bilerne, som kan gøre dette

 Det er ligegyldigt, hvorledes cargo transporteres rundt i lufthavnen

 Det skal ske på de i kontrakten aftalte betingelser
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component is not distinct but represents a significant portion of the value of the contract should not

necessarily be accounted for as a lease.”152.

British Airways fremfører et lignende argument om, at den regnskabsmæssige behandling skal afhænge af

“the principal business purpose of a contract”153. Dette forslag blev dog også vendt i IASB/FASB Staff’s

vurdering af spørgsmålet, men blev vurderet til at forringe regnskabernes retvisende billede154. Det blev

anerkendt, at denne tilgang ville simplificere den regnskabsmæssige behandling, men ville åbne op for

muligheder for omgåelse, og manglende sammenhæng mellem behandling af forskellige kontrakter.

IASB/FASB Staff anbefalede derfor i stedet, at man altid adskilte leasingdelen fra andre dele af en

kontrakt155. Dette anbefaledes for at sikre en behørig regnskabsmæssig behandling af leasingdelen.

Bestyrelserne valgte i deres tentative afgørelse156 at følge anbefalingerne fra IASB/FASB Staff.

Der kan altså umiddelbart udledes tre typer af tilgange til definition af leasing, enten ved

brugsretsmodellen, formålsbetragtning af kontrakten eller hovedvægtsbetragtning.

Figur 17

Fordele Ulemper

Brugsret  Ensrettet behandling af forskellige
kontrakter og aktiver

 Større sammenlignelighed
 Forpligtelser og cash flow mere retvisende

 Indregning af kontrakter med serviceformål
 Vanskelig opdeling mellem komponenter i

kontrakten

Formål  Simplificere den regnskabsmæssige
behandling

 Undgår indregning af aktivet som blot er
afledt af servicen

 Undgår indregning af aktiver, som ikke er
relevant for forretningsgrundlaget

 Åbne op for muligheder for strukturering
 Manglende sammenhæng mellem behandling af

forskellige kontrakter
 Udfordring ved definition af formål på

kontraktniveau

Hovedvægt
 Simplificere den regnskabsmæssige

behandling
 Åbne op for muligheder for strukturering
 Manglende sammenhæng mellem behandling af

forskellige kontrakter
 Væsentlige aktiver indregnes ikke på balancen

Kilde: Egen tilvirkning

Da ønsket med ændring af standarden er et brugerhensyn om et bedre retvisende billede samt øget

sammenlignelighed, skal de forskellige tilgange ses i lyset heraf. Vi mener umiddelbart, ud fra et

152
Deloitte, Comment Letter No. 364, p. 9

153
British Airways, Comment Letter No. 350, Question 4c

154
IASB/FASB mødereferat, 11l, March 2011, paragraph 53-54

155
IASB/FASB mødereferat, 11l, March 2011, paragraph 61

156
Se afsnit 3.5
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brugerhensyn, at brugsretsmodellen er den løsning, som giver mest værdi for brugeren. Denne behandler

leasingkontrakters aktiver og forpligtelser i henhold til begrebsrammens definition heraf. Såfremt en af de

andre tilgange valgtes, hvor enten formålet eller den primære del af kontrakten afgjorde klassifikationen,

ville man få aktiver og forpligtelser i henhold til begrebsrammen, som ikke ville blive indregnet på balancen.

Dette er kontraintuitivt i forhold til andre typer af aktiver og forpligtelser, hvor der ikke foretages en

lignende sondring. Der er heller ikke andre steder i regnskabsreguleringen, hvor tilsvarende skillelinjer

opstilles for indregning vedrørende hovedvægt eller kontraktens primære formål.

Brugsretsmodellen vil altså overordnet set forbedre det retvisende billede, da alle aktiver og forpligtelser i

henhold til begrebsrammen indregnes. Dette vil ligeledes øge sammenligneligheden. Der er på den måde

tale om en forbedring i forhold til IAS 17.

4.4.2 SPECIFIKT AKTIV KONTRA SPECIFIK TYPE AKTIV

Høringssvarene giver udtryk for, at det giver anledning til udfordringer, at den foreslåede standard

definerer leasing ved, at der skal være tale om et specifikt aktiv. Et specifikt aktiv som altså ifølge

kontrakten ikke kan udskiftes løbende, og hvis det kan, skal det i praksis udnyttes sjældent. I Deloittes

høringssvar157 angives nogle forslag til, hvorledes definitionen af leasing kunne styrkes, og dermed være

mere behjælpelig i forhold til at differentiere mellem service- og leasingkomponenter. Deloitte mener, at

en definition af leasing bør lægge vægt på konceptet om den eksklusive ret til aktivet, fremhæve at leasing

generelt forhindrer en ubegrænset substitution af aktivet, samt være mere udtømmende omkring, hvad

der skal forstås ved et specifikt aktiv. Det kan umiddelbart diskuteres, hvorvidt de to første forslag afviger

fra den nuværende definition under den foreslåede standard, idet kontrolelementet og restriktion mod

udskiftning allerede er en del af definitionen. Der ses altså ikke umiddelbart den store forskel i forhold til

den nuværende definition af leasing, og alt andet lige ikke en betydningsmæssig forskel, ud over ønsket om

en bedre definition af specifikt aktiv.

British Airways giver et eksempel på problematikken vedrørende kravet om, at det skal være et specifikt

aktiv, og ikke en specifik type aktiv158. Eksemplet angår, at British Airways lejer et antal check-in skranker i

lufthavne. Alt efter, hvordan kontrakten formuleres, og dennes nærmere indhold, kan den blive defineret

som en leasingkontrakt, såfremt det angives specifikt, hvilke skranker der er tale om. Derimod vil

kontrakten ikke leve op til definitionen af en leasingkontrakt, såfremt kontrakten eksempelvis lyder på fire

vilkårlige skranker i lufthavnen. Det kan ikke umiddelbart vurderes at have en væsentlig betydning for

157
Deloitte, Comment Letter No. 364, p. 6

158
British Airways, Comment Letter No. 350, Q. 4c
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British Airways, at skrankerne er de samme i hele kontraktperioden. Samtidig vil det dog have stor

betydning for den regnskabsmæssige behandling af aftalen, hvorvidt skrankerne defineres specifikt i

kontrakten eller ej. Med andre ord vil en præcis udformning af kontrakten kunne være afgørende for, om

der indregnes et aktiv eller ej. Dette er efter vores vurdering en ulempe ved den nuværende formulering af

standarden. Man vil dog modsætningsvist i de fleste tilfælde kunne formode, at det vil have stor værdi for

en virksomhed at have specificeret et bestemt aktiv, da der er behov for større individualisering for at

optimere driften, eksempelvis ved en specialiseret maskine til brug for en bestemt produktion. Der kan

altså umiddelbart konkluderes, at behovet for specifikation af aktivet i kontrakten er drevet af, at aktivet er

essentielt og at aktivet er det primære formål med aftalen.

Det må umiddelbart vurderes, at en udvidelse af definitionen til at omfatte en specifik type aktiv, ville

medføre, at mange flere kontrakter vil skulle behandles som leasing, samt at kontrakter med udskiftelige

aktiver, primært bærer præg af service og ikke levering af et aktiv. Kritikken i høringssvarene vedrører

denne sondring, og hænger sammen med ønsket om en mere formålsbaseret vurdering af

leasingkontrakter. Netop dette ønske må vurderes delvis at imødegås ved, at kun leasingkontrakter med et

specifikt aktiv falder under definitionen, idet kontrakter med specifikke typer af aktiver har mere en

karakter af at være service.

Det kan diskuteres, hvorvidt kravet om et specifikt aktiv opfylder begrebsrammen. Ønsket med ændringen

er at øge regnskabernes retvisende billede. Da begrebsrammen er fundamentet for et regnskab, må

definitionerne som hovedregel være i overensstemmelse hermed for at øge det retvisende billede. Såfremt

definitionen af en leasingkontrakt blev udvidet til at omfatte en specifik type aktiv, ville leasinggiver have

løbende mulighed for at udskifte aktivet. Netop dette ville formentligt være på kanten af begrebsrammens

definition af et aktiv, hvor netop kontrolelementet er en del af definitionen. Det kan dog diskuteres,

hvorvidt der er tale om kontrol, selvom aktivet bliver udskiftet, idet der jo hele tiden er et aktiv at

kontrollere. Det kan altså konkluderes, at et specifikt aktiv formentlig bedre ligger inden for

begrebsrammens definition af et aktiv end en specifik type aktiv.

4.4.3 SERVICEELEMENT

Såfremt en kontrakt opfylder definitionen af leasing, er det endnu ikke udelukket, at en kontrakt ikke også

kan indeholde andre elementer, som medfører at kontrakten skal opdeles. Reglerne for opdeling mellem

leasing- og servicekomponenter er ikke væsentligt ændret i forhold til den nuværende IAS 17, hvor også de

forskellige komponenter skulle behandles efter hvert sit regelsæt. Under IAS 17 er opdelingen med hensyn

til operationel leasing ikke på samme måde problematisk, idet operationel leasing ikke skal indregnes på
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balancen, hvorfor opdelingen af disse kontrakter udelukkende er et præsentationsspørgsmål i noten, og

ikke et spørgsmål om indregning på balancen. Opdelingen mellem leasing- og servicekomponenter har

derimod givet anledning til heftig debat i blandt andet de udvalgte høringssvar, eftersom opdelingen nu vil

få konsekvenser for balancesummen.

4.4.3.1 OPDELING MELLEM LEASING- OG SERVICEELEMENT

EFRAG, AP Møller-Mærsk, British Airways og Standard & Poor’s 159 efterspørger en nærmere definition af

begrebet service, og hvorledes dette skal forstås i forhold til leasing. EFRAG skriver i deres høringssvar, at

grænsen mellem leasing og service vil være svær at trække, og at de ikke er overbevist om, at de

nuværende retningslinjer i IFRAC 4 er tilstrækkelige160. Ligeledes anbefaler AP Møller-Mærsk, at

bestyrelserne forbedrer og tydeliggør kriterierne for sondringen mellem leasing- og serviceelementer161.

Næsten alle høringssvarene giver eksempler på kontrakter med serviceelementer, hvor sondringen mellem

de forskellige komponenter er problematisk, fordi servicedelen ikke er distinct. British Airways giver blandt

andet et eksempel vedrørende deres såkaldte wet leases162. Flyselskabet leaser på kortsigtede kontrakter

fly med tilhørende crew. British Airways argumenterer for, at flyet umiddelbart er en leasingkontrakt,

hvorimod crew er en servicekontrakt, men at disse to komponenter ikke har værdi hver for sig, idet flyet

ikke kan flyves uden sit crew, men at det samtidig ej heller vil være retvisende at anvende de

regnskabsmæssige regler for leasing på hele kontrakten. Det kan diskuteres, hvorvidt dette eksempel er sat

lidt på spidsen for at tydeliggøre en pointe. British Airways mener altså, at det ikke umiddelbart giver logisk

mening for dem at skelne mellem leje af flyet og leje af det tilhørende crew, da de hænger sammen. Det

må dog umiddelbart vurderes, at et fly godt kan have værdi for et flyselskab uden det i kontrakten tildelte

crew, da det må formodes at andre crews kan operere flyet163.

Bestyrelserne har taget dele af kritikken i høringssvarene til sig, i forbindelse med den tentative ændring,

hvor kravet om, at ydelserne skulle være distinct, er blevet ændret til, at ydelserne altid skal opdeles,

medmindre der ikke er observerbare priser for de enkelte ydelser. Denne undtagelse er begrundet i

IASB/FASB Staff Paper ved, at der ofte er tale om totalløsninger, altså hvor leasinggiver både leverer og

driver aktivet164, hvorfor der ikke er observerbare priser for de enkelte ydelser. Når der ikke er

159
EFRAG, Comment Letter No. 727, p. 7; AP Møller-Mærsk, Comment Letter No. 340, p. 1; British Airways, Comment

Letter No. 350, Q. 1; Standard & Poor’s, Comment Letter No. 748, p. 8
160
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observerbare priser, vil en skønsmæssig opdeling ikke medføre pålidelig indregning. Eksempelvis ved

volatile priser vil det være vanskeligt at fordele prissvingninger på henholdsvis service- og

leasingkomponenter. EFRAG har endvidere en pointe i deres høringssvar, nemlig at leasinggiver vil være i

stand til at prissætte alle komponenter i de enkelte kontrakter, samt håndtere store mængder af kontrakter

samtidig165. Denne information vil ikke i samme grad være tilgængelig for leasingtager. Der kan

argumenteres for, at leasinggiver vil være tilbageholden med at give disse informationer, da dette kan

medføre en konkurrencemæssig ulempe. Modsat vil en større efterspørgsel efter information om priserne

under den foreslåede standard, formentlig være med til at påvirke markedet, således at disse informationer

bliver tilgængelige, både i de enkelte kontrakter og på markedet generelt. Dette vil, efter vores vurdering,

marginalisere mængden af kontrakter, hvor opdeling er umulig for leasingtager.

Standard & Poor’s er overordnet enige i definitionen af leasing, og sondringen mellem leasing- og

servicekomponenter i ED. De understreger dog, at der stadig er behov for oplysninger for

servicekontrakter, som der i dag er for operationelle leasingkontrakter. ”These disclosures will outline

information on the types of contracts that may or may not contain a lease and the nature and amounts of

the related off-balance sheet commitment.”166 Dette ønskes, trods der ikke er krav herom under den

nuværende IAS 17, hvorefter en servicekontrakt opfylder hverken betingelserne for en forpligtelse, en

hensat forpligtelse eller en eventualforpligtelse. AP Møller-Mærsk giver et eksempel fra deres egen,

nuværende rapportering i deres høringssvar167, hvor de oplyser om de operationelle omkostninger

forbundet med en leasingkontrakt, altså selve servicedelen. Dette er dog ikke et regnskabsmæssigt krav,

men er ekstraoplysninger, som AP Møller-Mærsk har vurderet at give merværdi for regnskabslæseren.

Dette er yderligere en indikation på, at der er et behov for denne information hos regnskabsbrugeren.

Behovet må da holdes op imod væsentlighed og nytteværdi i henhold til begrebsrammens niveau 2, hvor

disse faktorer er afgørende for, hvad der skal indgå i den finansielle rapportering.

Bestyrelserne har delvist imødekommet kritikken i høringssvarene ved tentativt at beslutte, at standarden

skal ændres til, hvorvidt der er observerbare købspriser eller ej, og dermed som hovedregel altid adskille

leasing- og servicekomponenter. Kravet om de observerbare priser er alt andet lige mindre komplekst, end

at sondre mellem om ydelsen er distinct eller ej. Mindre kompleksitet må medføre en mere ensrettet

anvendelse som følge af, at standarden bliver nemmere at fortolke, og dermed forøge det retvisende

billede. Den mest markante ændring i forhold til IAS 17 er de tilfælde, hvor der ikke er observerbare priser.

Både under IAS 17 og under den foreslåede standard skal hele kontrakten behandles som leasing, men,

165
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under den foreslåede standard, er operationel leasing fjernet som alternativ. Med denne ændring risikerer

man altså at få indregnet væsentlige serviceelementer på balancen. Modsætningsvist åbner IAS 17 op for

struktureringsmuligheder, hvor væsentlige leasingkomponenter udelades af balancen. Det må umiddelbart

vurderes, at det er mere hensigtsmæssigt, at leasingtager skal bestræbe sig på at udelade serviceelementer

fra balancen, end at åbne op for struktureringsmuligheder.

4.4.3.2 PRISFASTSÆTTELSE AF KOMPONENTER I EN LEASINGKONTRAKT

IASB/FASB Staff diskuterer i deres memo, hvorvidt fordelingen skal baseres på stand-alone price eller efter

fair value i tilfælde med observerbare priser168. IASB/FASB Staff anbefalede stand-alone price, og dette blev

også løsningen i bestyrelsernes efterfølgende tentative afgørelse. Såfremt dette ses ud fra en

regnskabsbrugers synspunkt, må det vurderes, hvilken en af løsningerne, som giver det mest retvisende

billede for den enkelte regnskabslæser. Regnskabslæseren må som udgangspunkt ønske at få oplyst den

værdi, som kontrakten har for virksomheden. Denne værdi må skulle repræsentere både fordele og

ulemper ved den præcise kontrakt i forhold til, at den finansielle information skal opfylde

prognoseopgaven. Såfremt leasingtager skulle indregne med fair value, ville det betyde, at eksempelvis en

kontrakt på leasing af en bil og vedligeholdelse af bilen, skal værdiansættes til den pris, som det var muligt

at indhente separat på markedet. Såfremt leasinggiver yder en form for rabat ved at leje bil samt

vedligeholdelse i samme kontrakt, vil dette ikke blive afspejlet i den regnskabsmæssige behandling.

Derimod vil anvendelse af stand-alone price tage højde for eventuelle rabatter, som vil blive relativt fordelt.

Denne fordeling af stand-alone priserne vil vise et mere retvisende billede af de enkelte komponenters

faktiske værdi. Dette gør sig ligeledes gældende i forhold til IAS 17’s prisfastsættelsesmetode efter en

estimeringsteknik. Selvom standarden giver eksempler, hvorledes dette kan gøres, vil prisfastsættelsen

bære præg af skøn, hvor anvendelse af stand-alone priser vil give et mere retvisende billede af aktivernes

faktiske værdi, og dermed øger sammenligneligheden.

IASB/FASB Staff valgte endvidere at anbefale residualmetoden for kontrakter, hvor kun nogle af priserne er

observerbare. De forskellige komponenter prisfastsættes ud fra deres stand-alone price, hvor priserne er

observerbare, og det resterende kontraktbeløb fordeles på de komponenter, hvor priserne ikke er

observerbare. Det fremgår af deres memo, at denne mulighed tidligere er fjernet fra US GAAP169, fordi den

ikke tager højde for en relativ fordeling af en eventuel rabat. Dette forringer det retvisende billede, idet der

ikke vil være overensstemmelse mellem behandling af forskellige kontrakter alt efter, hvilken information,

som er til stede på markedet. Dog argumenterer IASB/FASB Staff med, at udeladelse af residualmetoden vil

168
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være kontraintuitiv for kontrakter, hvor ikke alle priser er observerbare, idet der ikke vil ske opdeling

mellem de forskellige komponenter, og hele kontrakten vil skulle behandles som leasing170. Dette vil nemlig

forringe sammenligneligheden samt forringe det retvisende billede. Man valgte derfor residualmetoden

som den metode, der giver det mest retvisende billede i de tilfælde, hvor kun nogle af priserne er

observerbare. Vi er umiddelbart enige i, at dette er den metode, som giver det mest retvisende billede for

regnskabsbrugeren, da en opdeling mellem leasing og service er mere ønskeligt, end at behandle hele

kontrakten som leasing, også selvom enkelte af priserne er residualer, og dermed indeholder et element af

usikkerhed i forhold til en eventuel rabat.

Der har ikke været kritik af metoden til prisfastsættelse i de udvalgte høringssvar. Dette må formentligt

kunne fortolkes som enighed i den valgte metode, hvilket efter vores mening også er en passende metode.

4.5 KONKLUSION

Grundlæggende giver brugsretsmodellen et mere retvisende billede af indregning af aktiver og forpligtelser

forbundet med leasingkontrakter, i forhold til den nuværende regulering under IAS 17. Denne konklusion er

dog mindre entydig for mere komplekse kontrakter, som indeholder optioner, betingede ydelser samt

serviceelementer.

Det blev allerede indledningsvist diskuteret, hvorvidt non-core assets skulle udelades af scopet for den

foreslåede standard, idet brugeren umiddelbart er mest interesseret i aktiver, som vedrører

kerneforretningen. Dette ville dog give definitionsmæssige udfordringer, og dermed give problemer i

henhold til det retvisende billede samt sammenlignelighed, eftersom der vanskeligt kan laves en brugbar

definition, der vil være anvendelig på tværs af brancher og virksomhedstyper.

For så vidt angår optioner, blev optioner ændret fra more likely than not til significant economic incentive,

som i al væsentlighed er samme kriterium som under IAS 17. Denne ændring er i bedre overensstemmelse

med begrebsrammen samt ved begrænsning af det skønsmæssige element i forhold til ED.

Det kan konkluderes, at selvom significant economic incentive er mere retvisende end ED, ville det forbedre

det retvisende billede og være mere i overensstemmelse med begrebsrammens definitioner af aktiver og

passiver, såfremt de indregnes efter princippet om virtually certain. Dette skyldes, at der er mere

overensstemmelse med definitionen af aktiver og passiver, samt at dette mere er i overensstemmelse med

IAS 37 om indregning af eventualaktiver. Alternativt kunne optionen, som ikke indregnes som en del af

kontraktens længde, indregnes ligesom en finansiel kontrakt efter indre værdi for bedre at afspejle den

170
IASB/FASB Staff Paper, ref. 11j, paragraph 38
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øgede fleksibilitet. Der er altså ikke væsentligt mere værdi for regnskabsbrugeren ved den foreslåede

standard i forhold til IAS 17, idet begrebet significant economic incentive ikke er bedre i overensstemmelse

med begrebsrammen end reasonably certain, og derfor ikke forøger det retvisende billede, for så vidt angår

optioner.

Med hensyn til betingede ydelser, er den foreslåede standard ændret tilbage til at ligne formuleringen i IAS

17. Det er en forbedring i forhold til ED, hvor der skulle anvendes et vægtet gennemsnit, der indeholder en

række subjektive vurderinger. Indregningen af betingede ydelser er ændret tilbage, hvilket medfører, at

mange kontrakter stadig ikke vil blive indregnet. Grundet kompleksiteten i opgørelsen af kontraktens værdi

for betingede ydelser, står det uklart, hvorvidt en indregning heraf ville give et mere retvisende billede.

Det kan konkluderes, at brugsretsmodellen giver mest værdi for brugeren i forhold til kontrakter med både

service- og leasingkomponenter i forhold til de andre foreslåede metoder. Modifikationer af denne model i

forhold til formålet med kontrakten eller det primære komponent vil forringe sammenligneligheden og det

retvisende billede, samt åbne op for structuring.

Ændringen af standarden til, at der altid skal foretages opdeling mellem service og leasing, forbedrer det

retvisende billede, særligt fra ED’s krav om at ydelserne skulle være distinct. Det er blevet mindre

komplekst, og en mere objektiv vurdering. Endvidere vil anvendelse af stand–alone prices give et mere

retvisende billede af den faktiske værdi, end estimeringsteknikken under IAS 17.
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KAPITEL 5 – ANALYSE AF COSTS FOR REGNSKABSPRODUCENTEN

Ændringen af de regnskabsmæssige regler for indregning og måling af leasing medfører øgede

transaktionsomkostninger i forhold til indgåelse og administration af leasingkontrakter. Formålet med

kapitlet er at identificere omkostninger i forbindelse med den regnskabsmæssige behandling og

administration af leasingkontrakter. Disse er indledningsvist identificeret til at være af intern og ekstern

karakter, hvor den interne effekt vedrører den øgede administrative byrde for producenten i forbindelse

med indgåelse og regnskabsmæssig behandling af kontrakter. De eventuelle eksterne omkostninger

vedrører øgede finansieringsomkostninger med videre som følge af en negativ effekt, som den foreslåede

standard vil have på virksomhedernes nøgletal og lignende.

5.1 INTERNE OMKOSTNINGER

”Based on the outreach that we have performed, the cost to implement and maintain this proposed lease

guidance will be very significant to lessees and lessors with significant lease transactions.”171 Som det her

fremgår af Deloittes høringssvar, er der skepsis i forhold til reglernes kompleksitet og de dertilhørende

transaktionsomkostninger. Det samme gør sig gældende i høringssvar fra Nordea, hvor det fremgår, at

kompleksiteten af ED vil øge administrationsomkostninger, også selvom der er tale om simple

leasingkontrakter som eksempelvis kopimaskiner, computere og biler172. Nordea udtrykker her en generel

bekymring for, at administrationsomkostninger vil blive en væsentlig del af de samlede

leasingomkostninger og dermed øge kapitalomkostninger. En del af reguleringen, som den var foreslået i

ED er efterfølgende ændret. Disse ændringer er næsten udelukkende gået i retning af en mindre byrdefuld

regulering for regnskabsproducenten. Dette må ses i lyset af den massive kritik, som ED fik, især med

hensyn til producenterne. Men selv med de tentative afgørelser, der har lettet byrden for producenterne,

vil den nye standard få store konsekvenser for behandling af leasingkontrakter. Der vil i de næste afsnit

blive foretaget en kvalitativ gennemgang af disse konsekvenser.

British Airways afslutter deres høringssvar med at fastslå, at ”The huge cost of implementing and managing

the proposal for prepares of financial statements far outweigh the benefits for users.”173Den generelle

skepsis i høringssvarene, især fra regnskabsproducenterne, skal ses i lyset af de finansielle konsekvenser,

som dette har for dem primært i forhold til performancemålingen.

171
Deloitte, Comment Letter No. 364, p. 21

172
Nordea Finance, Comment Letter No. 559, p. 3

173
British Airways, Comment Letter No. 350, Q. 18
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5.1.1 IDENTIFIKATION AF LEASING

Det fremgår af Deloittes høringssvar, at ”[…] we have significant concerns regarding the guidance in the ED

for identifying whether an arrangement contains a lease […].”174 Som det fremgår af høringssvaret, vil det

foreslåede ED medføre, at virksomheder skal til at identificere leasingelementet i en kontrakt, før den

regnskabsmæssigt kan behandles. Det vedrører særligt identifikationen af de forskellige elementer i en

kontrakt og sondringen mellem service og leasing175. Det samme fremgår af EFRAGs svar, hvor det ligeledes

anbefales, at der udarbejdes supplerende kriterier for en mere sikker sondring mellem leasing- og

serviceelementer176. På tidspunktet for høringssvarene var betingelsen om, at servicekomponenten skulle

være distinct stadig gældende. Dette krav fik identifikationen af leasing og adskillelsen fra andre

komponenter til at afvige væsentligt fra den nuværende model under IAS 17 og IFRIC 4.

Ændringen af metode til adskillelse mellem service og leasing efter de tentative afgørelser vil, alt andet lige,

reducere antallet af servicekomponenter, hvor de regnskabsmæssige regler for leasing skal anvendes, da

kravene for at opdele mellem service og leasing er blevet mindre restriktiv, end under de foreslåede regler i

ED, hvor servicedelen skulle være distinct. Dette medfører, at flere kontrakter skal opdeles.

I praksis er der få rene leasingkontrakter. De fleste indeholder flere elementer herunder service og

vedligehold, løbende skatter og afgifter samt forsikring. Der er også et krav om, at denne opdeling

foretages under dagens IAS 17, men her er kravene til opdeling mindre detaljerede, og konsekvensen er

mindre ved at konkludere at opdeling er umulig (ved operationel leasing), da ydelserne kun skal

noteoplyses. Opdelingen vil derfor betyde væsentlig mere arbejde end under dagens IAS 17, både fordi den

foreslåede standard har større krav til, at komponenterne opdeles ud fra observerbare priser, samt at

producentens incitament til at foretage en grundigere opdeling er større, eftersom leasing skal

kapitaliseres177.

5.1.2 EKSISTERENDE KONTRAKTER OG INDGÅELSE AF NYE KONTRAKTER

”Historically service contracts have not been structured in order to comply with these reporting

requirements and it will therefore be difficult for prepares of financial statements to apply the rules in

174
Deloitte, Comment Letter No. 364, p. 4

175
Se afsnit 3.5

176
EFRAG, Comment Letter No. 727, p. 2

177
Der er indarbejdet overgangsbestemmelser i den foreslåede standard, som dog ikke umiddelbart letter arbejdet for

leasingtager. Overgangsbestemmelser vil ikke blive berørt yderligere i afhandlingen, da dette ikke er omfattet af
problemfeltet.
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practice.”178 Høringssvaret adresserer et problem i forhold til allerede indgåede kontrakter, som ikke er

designet til at imødekomme disse regelændringer. Længerevarende kontrakter, som stadig vil være

løbende, når reglerne implementeres, risikerer ikke at indeholde de nødvendige specifikationer, hvilket kan

få betydning for den regnskabsmæssige behandling.

Indgåelse af nye kontrakter vil i større grad kunne udformes således, at de er tilpasset de ændrede

regnskabsregler. Det er især vigtigt, at fremtidige kontrakter er udformet således, at leasing- og

servicekomponenter let adskilles, og at priserne på komponenterne kan identificeres. Såfremt der indgås

større leasingkontrakter, vil det være essentielt, at der ikke indregnes servicedele af kontrakten på

balancen, altså med andre ord, at disse komponenter kan adskilles.

Netop disse krav til fremtidige leasingkontrakter betyder, at nuværende kontrakter kan være problematiske

og medføre, at hele kontrakter vil blive behandlet som leasing, selvom den indeholder servicedele, idet de

ikke kan adskilles og prisidentificeres hver for sig.

Problemstillingen giver anledning til bekymring om, at leasing forrykker sig til at være mere en

regnskabsmæssig beslutning i stedet for at være en driftsøkonomisk beslutning. Såfremt det bliver mere

afgørende, hvorledes en potentiel kontrakt vil påvirke indregningen i regnskabet, og hvilke oplysninger som

er tilgængelige på markeder, vil formålet med leasing blive udvandet, hvor det driftsøkonomiske argument

om drifts- og kapacitetsoptimering burde være det altafgørende argument179.

5.1.3 SKAT

Den nuværende regulering vedrørende indregning af leasingkontrakter i resultatopgørelsen, medfører i al

væsentlighed, at de regnskabsmæssige regler er lig med de skattemæssige regler180. Den foreslåede

standard vil medføre betydelige behov for at foretage reguleringer af det finansielle regnskab under IFRS til

et skatteregnskab. Denne problemstilling er også i dag gældende vedrørende finansiel leasing. Efter de

skattemæssige regler er der i hovedtræk skattemæssigt fradrag for de faktiske leasingydelser.

Konsekvensen bliver, at ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst skal laves en tilbageførsel af de

regnskabsmæssigt udgiftsførte renter og afdrag vedrørende leasing, mens de faktiske leasingomkostninger

skal udgiftsføres. Det vil, ud over at medføre en regulering til skatteopgørelsen, medføre yderligere

178
British Airways, Comment Letter No. 350, Q 6

179
Denne eventuelle forrykning i grundlag for argumentation vil blive yderligere diskuteret i kapitel 6

180
Der tages udgangspunkt i de danske skatteregler, og der er ikke foretaget en nærmere gennemgang af skatteregler

i øvrige lande.
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kompleksitet ved opgørelse af udskudt skat. For virksomheder med en stor portefølje af leasingkontrakter

vil det medføre en kompleks opgørelse.

Figur 16

År 1 2 3 4 5

Leasing ydelse (1) 100 100 100 100 100

Nutidsværdi af ydelsen 95 91 86 82 78

Leasinggæld primo 433 355 272 186 95

Renter (2) 22 18 14 9 5

Afdrag 78 82 86 91 95

Leasinggæld ultimo 355 272 186 95 0

Afskrivninger (3) 87 87 87 87 87

Regnskabsmæssige omkostninger (2) + (3) 108 104 100 96 91

Skattemæssige omkostninger (1) 100 100 100 100 100

Difference 8 4 0 -4 -9

Akkumuleret difference 8 13 13 9 0

Udskudt skat (skattesats 25 %) 2 3 3 2 0

Kilde: Egen tilvirkning, rentesats 5 %.

Som det kan ses af ovenstående eksempel, medfører den foreslåede standard et behov for løbende at

opgøre de faktiske leasingydelser, samt de omkostningsførte renter og afdrag per leasingkontrakt, for at få

en korrekt beregning af udskudt skat. Dette vil medføre betydelige krav til den løbende overvågning af

leasingkontrakterne.

5.1.4 KONSOLIDERING OG KONCERNRAPPORTERING

Den ændrede standard påvirker koncerners konsolideringsproces samt koncernrapportering. For så vidt

angår koncernrapporteringen, skal samme regnskabspraksis anvendes i alle enhederne i koncernen, hvorfor

også mindre datterselskaber skal foretage indregning og måling efter samme principper som

modervirksomheden. I mange tilfælde vil mindre datterselskaber ikke have en tilstrækkelig professionel

ledelse til at håndtere de nye krav, hvorfor der på højere niveau skal bruges flere ressourcer på instrukser

samt controlling.
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Endvidere vil der ved koncerninterne leasingaftaler skulle foretages flere elimineringer i forbindelse med

udarbejdelse af koncernregnskab. Hvor det tidligere for operationel leasing udelukkende var leasingydelser,

som skulle elimineres, vil der både skulle foretages elimineringer på balancen og i resultatopgørelsen.

5.1.5 KRAV TIL ERP-SYSTEM

De forslåede regler sætter et øget krav til virksomhedernes ERP-systemer. Der har under de nuværende

regler ikke været et behov for særskilte moduler, som kan håndtere en virksomheds portefølje af

leasingkontrakter, ud over den begrænsede mængde kontrakter som i dag klassificeres som finansiel

leasing. Såfremt en virksomhed har mange leasingkontrakter, vil det kræve en opgradering af de

nuværende systemer, således det kan håndtere kapitalisering af fremtidige leasingydelser, og den løbende

bogføring af afskrivninger, renteomkostninger og afdrag. ”New systems or upgrades will have to be

developed and implemented to ensure the correct, sufficient data is recorded for the purpose of reporting

under the proposal.”181 Det samme argument gør AP Møller-Mærsk gældende, når de anbefaler

bestyrelserne at gøre reglerne mindre komplekse182.

ERP-systemet skal endvidere tilpasses den enkelte virksomhed, hvorfor et standardmodul næppe vil være

tilstrækkeligt, såfremt en virksomhed har en stor portefølje af komplicerede leasingkontrakter. Et system vil

skulle håndtere forskellige diskonteringsrenter for de forskellige kontrakter, forskellige priser for de enkelte

elementer i en kontrakt samt betingede ydelser. I den nedenstående oversigt findes en opgørelse af de

primære input og output, som ERP-systemet skal kunne håndtere for at administrere leasingkontrakter på

balancen.

181
British Airways, Comment Letter No. 350, Q. 17

182
AP Møller-Mærsk, Comment Letter No. 340, General Conclusions
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Figur 18

Kilde: Egen tilvirkning

Som der ses af ovenstående oversigt, er der en række faktorer, som systemet skal kunne tage højde for.

Blot anskaffelsen af et system til håndering heraf vil være en betydelig omkostning. Derudover skal

systemet kunne integreres med de øvrige moduler af ERP-systemet.

5.1.6 MEDARBEJDERKOMPETENCER

De øgede krav til den regnskabsmæssige behandling af leasingkontrakter medfører ligeledes øgede krav til

medarbejderkompetencer. EFRAG nævner blandt andet øget uddannelse for regnskabsproducenter som en

ekstra omkostning i forbindelse med implementeringen af de nye regler183. Omkostningerne vedrører både

øgede krav til medarbejdernes faglige niveau, da alle kontrakter nu skal kapitaliseres, og da de forskellige

183
EFRAG, Comment Letter No. 727, p. 27

Krav til ERP-system som følge af den foreslåede standard

Håndtering af Input:

Forskellige typer ydelser, herunder faste ydelser, indeks regulerede samt variable ydelsesstrukturer.

Forskellige ydelsesfrekvenser, herunder månedlige, kvartalsvise og årlige.

Håndtering af faktiske ydelser, for ydelser som ikke er faste, vil der være en forskel mellem den forventede

ydelse og den faktiske ydelse.

Diskonteringsrente: Den relevante diskonteringsrente for hver enkelt kontrakt separat.

Regulering efter første indregning: Ændring af ovenstående parametre i løbet af kontraktens løbetid, samt

nedskrivning af aktiver*.

Håndtering af Output:

Balancen: Input skal omregnes til en nutidsværdi, som indregnes som aktiv og passiv

Resultatopgørelse: De løbende ydelser skal medføre en rente og afdrag eller en omkostning**. Derudover skal

aktivet afskrives på samme måde som virksomhedens ejede aktiver af samme type.

Efterfølgende måling: Korrekt håndtering af ændringer i balance og/eller resultatopgørelse*.

* Efterfølgende måling behandles ikke som en del af afhandlingens problemfelt.

** For kontrakter hvor lejer forbruger en ubetydelig del af det underliggende aktiv. Forholdet er udenfor

afhandlingens problemfelt.
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elementer i kontrakten skal adskilles og prisfastsættes. Samtidig medfører det, at kravene til controlling og

forretningsgange øges. Det fremgår af British Airways’ høringssvar, at de ændrede regnskabsregler vil

kræve ny dokumentation af forretningsgange og interne kontroller184. Det må umiddelbart vurderes, at den

foreslåede standard medfører øgede kompetencekrav i regnskabsafdelingen som helhed, idet både den

daglige behandling, controlling heraf samt udarbejdelse af et effektivt kontrolmiljø vil blive påvirket. En

væsentlig del af disse omkostninger vil være at uddanne personalet i anvendelse af et nyt modul i ERP-

systemet.

Såfremt en virksomhed ikke har medarbejdere, som kan håndtere ændringerne, vil det kræve øgede

omkostninger til konsulenter og revisorer.

5.1.7 REVISION

Indførelse af den nye standard vil medføre en række revisionsmæssige udfordringer. Hvor det tidligere

primært var en udfordring vedrørende leasingkontrakter som lå på grænsen mellem operationel og

finansiel leasing, vil den nye standard medføre, at der for væsentligt flere kontrakter skal foretages

skønsmæssige overvejelser. En særlig udfordring vil være i forhold til, om alle kontrakter med

leasingelement er identificeret. Mange typiske serviceaftaler, vil indeholde en form for aktiver, som skal

aktiveres, selv om det i virksomhedens øjne ikke er tale om deres aktiver. Disse yderligere udfordringer vil

formentlig medføre, at revisorer skal udføre mere arbejde og dermed vil opkræve et højere

revisionshonorar.

5.1.8 LEASING- OG SERVICEKONTRAKTER

For så vidt angår problematikken vedrørende kontrakter med både service- og leasingkomponenter leder

dette til flere problemstillinger for regnskabsproducenten. Det drejer sig både om fortolkningen af

kontrakterne og om selve prisfastsættelsen af kontrakterne.

5.1.8.1 FORTOLKNING AF KONTRAKTER

For at afgøre, hvorvidt der indledningsvist overhovedet er tale om en kontrakt der indeholder leasing, skal

hver enkelt kontrakt underlægges en individuel vurdering. Denne fortolkning skal i første omgang vurdere,

hvorvidt kontrakten indeholder et specifikt aktiv. Aktivet kan, som nævnt tidligere, både være implicit og

eksplicit defineret. Det er op til en konkret vurdering for hver enkelt kontrakt, hvorvidt dette er tilfældet.

Der er naturligvis tale om en mere kompleks vurdering, såfremt aktivet ikke er eksplicit defineret i

184
British Airways, Comment Letter No. 350, Q. 17
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kontrakten. Det er en svær afvejning for ledelsen, såfremt et aktiv er implicit defineret og det skal vurderes,

hvorvidt aktivet er individualiseret i tilstrækkeligt omfang til at være et specifikt aktiv, og ikke en specifik

type aktiv. Ligeledes er det en kompliceret afvejning ved kravet om, at aktivet ubetinget kan udskiftes, men

dog kan medføre et specifikt aktiv, såfremt leasinggiver ikke har sædvane for at udskifte. Her vil

regnskabsproducenten være nødsaget til at indhente information om leasinggivers praksis for udskiftning

samt branchekutymer. Disse vurderinger og undersøgelser kan være yderligere kompliceret af, at

informationerne kun vanskeligt er til stede på markedet, og denne vurdering kan være ganske omfangsrig,

såfremt kontrakterne er inden for en gråzone. Særligt vil dette være tilfældet ved nuværende kontrakter

som nævnt ovenfor, hvor problemstillingen ikke var aktuel på tidspunktet for indgåelse.

En anden side af definitionen og identifikationen af et leasingelement i en kontrakt er kontrolelementet.

Såfremt kontrakten giver ret til at kontrollere en del af et aktiv, skal det vurderes, hvorvidt der er tale om

en specifik del af aktivet for, at kontrolelementet kan være opfyldt.

Denne problemstilling fremgår ligeledes af høringssvar fra Deutsche Bank, hvor ”[…] the cost of preparing

all the additional disclosures, in particular the reconciliation of the right of use asset and liability, are

substantial and question whether the benefits outweigh the costs to preparers.”185

5.1.8.2 PRISFASTSÆTTELSE OG ADSKILLELSE AF ELEMENTER

Kravet for at opdele en kontrakt mellem leasing- og servicekomponenter er, at der er observerbare priser

for de forskellige elementer. Selve denne adskillelse kræver altså umiddelbart, at der findes aktive

markeder for komponenterne. Dette kan alt efter betingelserne i kontrakten være en omfattende opgave.

Netop dette påpeger EFRAG også i deres høringssvar, da de argumenterer for, at regnskabsproducenten vil

blive påført omkostninger i form af ”The cost of gathering and compiling lease information that might be

distributed all over the world and associated with leases that have different contract terms.”186Alt efter

hvilke informationer der er tilgængelige, kan det være et stort arbejde for en virksomhed at indhente

informationer om de enkelte kontrakter.

Denne bekymring kommer ligeledes til udtryk i høringssvar fra Standard & Poor’s, som dog går på

betingelsen i ED om, at elementerne skulle være distinct. De udtrykker bekymring for, at adskillelsen

mellem service og leasing kan være vanskelig i nogle industrispecifikke kontrakter, hvor der ikke findes

aktive markeder for de enkelte dele187. Det kan dog umiddelbart tænkes, at disse informationer over tid

185
Deutsche Bank, Comment Letter No. 439, p. 12

186
EFRAG, Comment Letter No. 727, p. 27

187
Standard & Poor’s, Comment Letter No. 748, p. 10
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bliver mere tilgængelige, da der opstår en efterspørgsel efter sådanne informationer. Der er under de

nuværende regler ikke i samme grad behov for sådanne informationer, men alle leasingtagere vil have

behov for informationerne, hvorfor det må formodes, at de vil blive mere tilgængelige. På den anden side

skal der være tale om aktive markeder for de enkelte dele for, at der umiddelbart kan tales om

observerbare priser.

Adskillelse af de forskellige elementer i en kontrakt kræver altså, at regnskabsproducenten er i stand til at

finde observerbare priser på de fleste elementer i en kontrakt. Ud over at skulle identificere markeder og

priser for de forskellige elementer, så skal disse også evalueres i forhold til, hvor retvisende de er i forhold

til den konkrete kontrakt.

5.1.9 LEASINGKONTRAKTER MED OPTIONER PÅ OPSIGELSE ELLER FORLÆNGELSE

Ved fastlæggelse af kontrakters længde, er det afgørende for indregning, hvorvidt virksomheden har et

significant economic incentive til at udnytte eventuelle optioner. For at foretage denne vurdering, skal

virksomheden først definere, hvilke alternativer der findes i optionsperioden. For option på forlængelse af

leje af en maskine, skal virksomheden eksempelvis ud og finde alternative maskiner, som kan lejes med

tilsvarende alder og egenskaber. Dette vil være en krævende proces, da det ofte vil være svært at finde

priser på brugte aktiver. Dette var en af grundene til, at IASB og FASB valgte at gå ind for en model, hvor

optioner ikke skulle indregnes særskilt, da optionerne ville være svære at værdiansætte188. Dette problem

er nu kommet tilbage i standarden ved, at det skal afgøres, hvorvidt der er signifikante økonomiske fordele

ved at udnytte optionerne. Det vil formentlig kun være muligt at finde sådanne alternative priser på

standardaktiver, hvorimod aktiver, hvor virksomheden har fået lavet ekstra tilpasninger, sjældent vil være

muligt. Kun i få tilfælde vil der være direkte observerbare priser på brugte aktiver. Virksomheden kan

alternativt undersøge med en mægler eller lignende for at få indikationer på alternative priser. En

yderligere udfordring vil være for aktiver, hvor den teknologiske udvikling medfører, at aktivet på

tidspunktet for udnyttelse af optionen, måske er udgået på dato, og derfor ikke har samme værdi som et

aktiv med tilsvarende alder i dag. Denne proces med at undersøge alternative priser, vil i de fleste tilfælde

ikke være noget som virksomheden vil bruge til andre driftsmæssige formål, og vil således være en

omkostning uden øvrig nytte for virksomheden.

I forbindelse med huslejekontrakter med en option på opsigelse før tid, skal der i overvejelserne om,

hvorvidt der er et significant economic incentive, ud over den alternative leje, medtages tab af indretning af

lejede lokaler, flytteomkostninger samt eventuelt omkostninger til indretning af nye lokaler. Det kan dog

188
Leases, Preliminary Views, DP/2009/1, paragraph 3.32. Se mere om separat indregning af optioner i afsnit 4.2
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diskuteres, hvad der skal opstilles som alternativ til at flytte inden optionsperioden. Her kan det overvejes,

om der skal ses på omkostningerne ved at flytte, i forhold til ikke at flytte overhovedet, eller at se på

omkostningerne ved at flytte inden optionsperioden, i forhold til at flytte efter optionsperioden, altså ved

kontraktens udløb. Det vil, efter vores vurdering, være mest korrekt at se flytningen ved optionsperiodens

start i forhold til flytning ved optionsperiodens udløb, idet lejer ikke selv enerådigt kan beslutte, hvorvidt

virksomheden vil fortsætte at leje efter udgangen af lejekontrakten. Denne fortolkning betyder, at hvad

angår flytteomkostninger skal ikke hele omkostningen medtages, men blot den ekstra omkostning, time

value of money, ved at flytte inden optionsperioden i forhold til efter. Hvad angår indretning af lejede

lokaler, vil det være den afskrivning, som ellers ville være foretaget i optionsperioden, som skal medregnes.

Dette er eksemplificeret i nedenstående figur.
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Figur 19

Kilde: Egen tilvirkning, for beregning se bilag 4

Det ses, at virksomheden skal foretage en række beregninger for at kunne konkludere, hvorvidt en option

indebærer et signifikant incitament. Det kan laves nogle mindre detaljerede beregninger, hvis konklusion

klart falder i den ene eller anden retning. Modsat vil vurderingerne bygge på en række beregninger og

skønsmæssige overvejelser vedrørende opgørelse af flytteomkostninger, forventede investeringer i

indretning frem til optionsperioden, afskrivningsperiode, fastsættelse af diskonteringsrente med videre.

Vurdering af economic incentive ved udnyttelse af option på forlængelse af en huslejekontrakt

Der antages en huslejekontrakt på 5 år med en option på at forlænge til 10 år. Kontrakten er indgået på

markedsvilkår til 300 t.kr om året. Der er brugt 250 t.kr. på indretning af lokalerne, med en lineær

afskrivningsperiode på 10 år. Det vil koste virksomheden ca. 300 t.kr at flytte i dag. Der forventes ikke yderligere

investeringer i indretning i de efterfølgende fem år.

Kontraktoplysninger:

 Længde: 5 år

 Option på forlængelse: fra 5 år til 10 år

 Husleje: 300 t.kr årlig

 Investering i indretning af lejede lokaler med 10 års afskrivningsperiode: 250 t.kr

Alternativ leje – Det vurderes ikke at være noget economic incentive, da kontrakten er indgået på markedsvilkår

og bliver inflationsreguleret.

Flytteomkostninger – Virksomheden kunne alternativt have forrentet de 300 t.kr. i 5 år med 5 pct., hvilket giver

en nutidsværdi på 56 t.kr.

Indretning af lejede lokaler - Ved flytning efter 5 år taber virksomheden nutidsværdien af den resterende værdi

på 125 t.kr. (73 t.kr) på indretningen af lejede lokaler.

Economic incentive til at udnytte optionen på forlængelse NPV

Alternativ leje 0 kr.

Forrentning af flytteomkostninger 56 t.kr.

Tab af indretning af lejede lokaler 73 t.kr.

Totalt 129 t.kr

Konklusion: Virksomheden har et economic incentive på 129 t.kr til at udnytte optionen. Ses dette i forhold til

nutidsværdien af de samlede leasingydelser for den femårige periode på 1.299 t.kr. udgør incitamentet 10 pct.

heraf. Såfremt den procentvise sandsynlighed på mellem 80-100 pct. videreføres, vil dette incitament ikke

vurderes at være signifikant, før det overstiger 20 pct.
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Et særligt problem vil være ved kontrakter med en løbende option på opsigelse. Her skal der, for hver

periode overvejes, hvorvidt lejer har et significant economic incentive til ikke at opsige kontrakten. Også for

kontrakter, hvor optionen ligger langt ude i fremtiden, vil det i praksis blive svært at finde sammenlignelige

priser i optionsperioden. For en huslejekontrakt på 50 år, med seks måneders opsigelse, hvor der er

betydelige investeringer i indretning, vil der skulle foretages en række antagelser omkring fremtidige

investeringer i indretning samt flytteomkostninger for at fastlægge kontraktens regnskabsmæssige længde.

Det ses, at en lejekontrakt med optioner kan medføre betydelige krav til dataindsamling, skønsmæssige

vurderinger samt beregninger for at fastlægge den regnskabsmæssige længde. Dette vil umiddelbart være

en stor omkostning for regnskabsproducenten. Modsat kan der argumenteres for, at der vil opstå en

generel efterspørgsel efter informationer vedrørende markedspriser, samt at virksomhederne selv og

konsulentfirmaer vil udvikle værktøjer og regnemodeller, der vil simplificere processen. Der kan derfor

argumenteres for, at omkostningerne for producenten vil være store i forbindelse med omlægning til den

nye standard, men efterfølgende, når processen er sat i system, vil blive betragtelig mindre.

Huslejekontrakter er sædvanligvis længerevarende kontrakter, hvorfor hyppigheden af nye og ændrede

kontrakter generelt vil være relativ lav189. Ovenstående problemstillinger er eksemplificeret ud fra

huslejekontrakter, men overvejelserne vurderes også at være relevante for lejekontrakter generelt, især for

større aktiver, hvor udskiftningsomkostningerne er betydelige.

Efter de tentative afgørelser er det kun de objektive kriterier, der skal lægges til grund for vurderingen af,

om der foreligger et significant economic incentive for udnyttelse af optioner. Som udgangspunkt vil det

medføre mindre arbejde for producenten i forhold til, hvis der skulle overvejes både objektive og subjektive

kriterier, som var oplægget i det oprindelige ED. Men det kan også tænkes, at der i en række situationer,

hvor de subjektive kriterier tydeligt vil medføre en bestemt indregning, vil kræve et større arbejde som

følge af, at kun objektive kriterier skal overvejes. Det kan være, hvis et bestemt lejemål er af stor strategisk

betydning for virksomheden, hvorfor de er næsten sikre på at ville udnytte en option til forlængelse. Dette

er dog et subjektivt kriterium, og kan ikke medtages i vurderingen. Modsat, hvis en virksomhed allerede har

besluttet ikke at udnytte en option på forlængelse, skal der stadig foretages en vurdering ud fra objektive

kriterier.

Som beskrevet i afsnit 4.2.2, har blandt andet Deloitte foreslået en model, hvor optioner kun medtages ved

fastlæggelse af kontraktens længde ud fra virtually certain-kriteriet. Dette vil formentlig medføre en

189
Der skal dog for alle kontrakter laves en ny vurdering, hvis der har været væsentlige ændringer i faktorer, der

påvirker den regnskabsmæssige behandling af kontrakten. Efterfølgende måling er dog ikke en del af afhandlingens
problemfelt, hvorfor det ikke vil blive behandlet yderligere.
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væsentlig lettere fastlæggelse af leasingkontrakters længde i forhold til det nuværende forslag om

significant economic incentive. Der vil formentlig være færre optioner i gråzonen, og der skal ikke foretages

en beregning for at fastlægge den regnskabsmæssige længde af kontrakten. Men forslaget om virtually

certain indeholder også, at optioner som ikke falder ind under begrebet virtually certain, skal indregnes

efter en indre værdis metode. Det er derfor usikkert, hvorvidt dette alternativ vil være mindre byrdefyldt

end det foreslåede.

5.1.10 BETINGEDE LEASINGYDELSER

Som følge af de seneste tentative afgørelser er arbejdsbyrden for regnskabsproducent, i forbindelse med

betingede ydelser, blevet betydelig reduceret.

For variable ydelser baseret på indeks eller lignende, vil første indregning ikke give de store praktiske

udfordringer. Her skal blot anvendes den værdi, som eksempelvis indekset har på tidspunkt for indregning

af kontrakten i hele kontrakts perioden. Dette vil typisk være tale om en inflationsrate eller et

forbrugerprisindeks.

For variable ydelser, som ikke er baseret på et indeks eller lignende, skal det vurderes, hvorvidt hele eller

dele af ydelsen falder ind under the in-substance fixed but structured as variable. Bestemmelsen er ment

som en værnsregel mod strukturering af kontrakter. I forhold til ED og den første tentative afgørelse190,

giver denne metode langt færre praktiske udfordringer for regnskabsproducenten. Det formodes kun at

være en meget begrænset andel af leasingkontrakter, der i praksis vil give udfordringer i forhold til korrekt

behandling af de betingede ydelser.

5.2 EKSTERNE OMKOSTNINGER

Flere af høringssvarene slår ned på, at den foreslåede standard får betydelige konsekvenser for de eksterne

regnskaber, idet reglerne påvirker essentielle nøgletal. ”The proposed accounting standards will have a

major impact on the lessors and lessees that could decrease the supply of finance and increase the cost of

lending and the cost of using leasing.”191 Nordeas bekymring vedrører altså, om reglernes kompleksitet og

betydning for leasingtagers regnskab vil betyde en indirekte forøgelse af kapitalomkostninger. Den samme

bekymring udtrykkes også i EFRAGs høringssvar192, som også mener, at reglerne muligvis kan medføre en

stigning i kapitalomkostninger for nogle virksomheder.

190
Se afsnit 3.3.2.3 for beskrivelse heraf.

191
Nordea, Comment Letter No. 559, p. 3

192
EFRAG, Comment Letter No. 727, p. 27
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British Airways nævner endvidere i deres høringssvar, at regnskabsbrugere har gennemarbejdet modeller

for justering af regnskaber til brug for deres analyser. Implementeringen af ED vil stadig betyde, at

regnskabsbrugerne skal justere årsrapporterne, og derved bliver pålagt en omkostning ved at skulle udvikle

nye modeller herfor193.

5.2.1 BETYDNING FOR MÅLING AF PERFORMANCE

Den altovervejende årsag til, at regnskabsbrugere i dag korrigerer årsrapporter for off-balance sheet

finansiering er ønsket om en mere retvisende opgørelse af de finansielle nøgletal. Denne påvirkning vil

naturligvis også ske, når al leasing skal indregnes på balancen, og muligheden for behandling som

operationel leasing ikke længere er tilgængelig. ”The proposal will also effect the performance of an entity

[…]. It may have a significant impact on financial ratios.”194 Ændringen i reglerne vil betyde, at væsentlige

nøgletal som likviditetsgrad, soliditetsgrad, egenkapitalens forrentning og aktivernes forrentning vil blive

forringet alt efter, hvor stort omfanget af leasingaftaler er.

5.2.1.1 DEBT COVENANTS

Påvirkningen af de finansielle nøgletal får endvidere betydning for virksomheder der har indgået debt

covenants195. ”[…], asset ratios could be thrown out of whack, potentially sending debt covenants – if not

adjusted – into default”196. Sådanne debt covenants påkræves ofte i banken som krav for kreditgivningen.

Såfremt de ikke overholdes, vil låneaftalen ofte umiddelbart ophæves og eventuelt genforhandles. Dette

kan få stor betydning for mange virksomheder, og der påhviler umiddelbart bankerne en forventning om at

revidere disse krav, således de afspejler ny regnskabslovgivning. Det må dog umiddelbart vurderes, at

bankerne ikke generelt vil have en retlig forpligtelse hertil.

Det kan dog samtidig diskuteres, hvorvidt påvirkningen på debt covenants og den efterfølgende risiko for

opsigelse af lån er et udtryk for regnskabsbrugerens manglende regnskabskyndighed. Alt andet lige er der

ikke nogen ændringer i virksomhedernes finansielle stilling, hvorfor det er meget firkantet, såfremt det

skulle medføre opsigelse. Det må derfor forventes, at bankerne vil justere deres krav til debt covenants, når

de ændrede regler implementeres, således at dette ikke umiddelbart vil være en potentiel omkostning for

regnskabsproducenterne.

193
British Airways, Comment Letter No. 350, Q. 17

194
British Airways, Comment Letter No. 350, Q. 17

195
Se bilag 1 for ordliste

196
Taking the ”Ease” out of “Lease”, CFO Magazine, December 1 2010
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Under den nuværende markedssituation med finanskrise, hvor den finansielle sektor generelt er

tilbageholden med risikofyldte lån, ville det dog være tænkeligt, at banker ville bruge lejligheden til at

gennemtvinge andre forhold i lånekontrakterne eller opsige aftalen, når pressede virksomheder skal

genforhandle deres kontrakter som følge af, at de overskrider debt covenants efter indførelse af den nye

standard for indregning af leasing på balancen. Dette vil være en ekstra byrde for virksomheder, der

allerede er presset, og har problemer med at opnå tilstrækkelig finansiering.

5.2.1.2 BASEL III

I den finansielle sektor er virksomhederne underlagt lovkrav om opfyldelse af nøgletal, herunder særligt et

solvenskrav. Det fremgår af Nordeas høringssvar, at ”lessees like banks, may be required to hold additional

capital despite their risk profile remaining the same.”197 Dette skyldes, at de ændrede regler for indregning

og måling af leasing får konsekvenser for banker som leasingtager i forhold til Basel III198. Banker lejer typisk

fast ejendom til kontorer og filialer. Såfremt dette skal indregnes på balancen, som foreslået under den nye

standard, vil dette medføre, at bankerne skal binde mere kapital som følge af kravene i Basel III. Dette vil

være en yderligere byrde, selvom den egentlige risikoprofil forbliver den samme. Som modargument til

Nordea kan det nævnes, at der vil være tilstrækkelig tid fra en endelig standard bliver offentliggjort, og

frem til implementering, således at de specifikke krav i Basel III kan tilpasses den nye regnskabsstandard.

Dette vil også efter vores vurdering være den mest naturlige løsning, hvorfor Basel III-argumentet mod

indførelse af den nye standard, efter vores vurdering, er svagt.

5.2.1.3 ØVRIGE FORHOLD

Den nuværende kapitalisering af operationel leasing er betinget af den enkelte regnskabsbrugers egne

forudsætninger, da oplysningskravene under IAS 17 ikke er tilstrækkelige til at kunne kapitalisere uden at

lave forudsætninger for flere af parametrene, herunder leasingkontrakternes længde og den relevante

diskonteringsrente. Da regnskabsbrugere anvender forskellige forudsætninger, vil den finansielle

performancevurdering, og den efterfølgende værdiansættelse, også være forskellig. De ændrede

regnskabsregler vil medføre, at kapitaliseringen nu vil blive foretaget af regnskabsproducenten, og dette

kan lede til forskellige konklusioner om performance, og dermed til forskellige konklusioner om de

ændrede tal. Virksomhederne vil, som sagt, altså være nødsaget til at oplyse om forudsætninger og

ændringens værdimæssige betydning for at give regnskabsbrugeren en forståelse for standardens

påvirkning på performance målingerne.

197
Nordea, Comment Letter No. 559, p. 3

198
Se bilag 1 for ordliste
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Det kan dog diskuteres, hvorvidt et eventuelt fald i aktiekurser som følge af indførsel af den nye standard,

er et udtryk for, at aktierne har haft en kunstig høj kurs som følge af, at markedet ikke har haft tilstrækkelig

information omkring virksomhedernes leasede aktiver. Såfremt virksomhederne oplever et fald i

aktiekursen, må dette umiddelbart skyldes, at informationerne under IAS 17 ikke har været tilstrækkelige,

og at investorernes vurdering af virksomhedernes off-balance sheet finansiering og faktiske risikoprofil ikke

har været korrekt.

5.2.2 KAPITALISERING AF LEASINGYDELSER FOR SAS

Der er for SAS foretaget kapitalisering af de operationelle leasingydelser for 2011 ud fra de angivne

noteoplysninger. SAS har en flåde på 215 fly ifølge deres årsrapport for 2011199, hvoraf de 108 er leaset. Ud

af disse 108 er kun 13 leaset ved finansielle leasingkontrakter. Det er ikke muligt at følge den foreslåede

standard nøjagtigt, da disse informationer endnu ikke er tilgængelige via de offentliggjorte årsrapporter. En

nøjagtig kapitalisering ville kræve et nærmere kendskab til de enkelte kontraktdetaljer. Der er derfor

foretaget konvertering efter den metode, som også anvendes i dag af eksterne analytikere. Denne metode

er dog i altovervejende grad i lighed med den foreslåede standard i forhold til, at aktiverne indregnes på

balancen med en diskonteringsfaktor og kontraktperiode.

Figur 20

Kilde: Egen tilvirkning og SAS Group Annual Report 2011200

199
SAS Group, årsrapport 2011, s. 82

200
Se bilag 6 for beregninger samt forudsætninger

mio. SEK IAS 17 Foreslået standard Ændring i pct.

Intangible assets 1.693 1.693 0%

Tangible fixed assets 14.144 26.223 85%

Financial fixed assets 14.046 14.046 0%

Total fixed assets 29.883 41.962 40%

Current assets 705 705 0%

Current receivables 8.597 8.597 0%

Total assets 39.185 51.264 31%

Total shareholders equity 12.433 12.373 0%

Long term liabilities 13.889 23.947 72%

Current liabilities 12.863 14.944 16%

Total shareholder's equity and liabilities 39.185 51.264 31%
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Kapitalisering af leasingydelserne er udført ud fra noteoplysninger i årsrapporten. I disse fremgår en

forpligtelse på 14.223 mio. SEK. Der er beregnet en gennemsnitlig kontraktperiode på syv år og der er

forudsat en diskonteringsrente på 5 pct. Beregningen viser en markant udvidelse af den samlede

balancesum på 31 pct., som viser sig som en stigning i de materielle anlægsaktiver, som følge af betingelsen

om right of use asset, samt stigning i forpligtelser, som følge af indregning af den tilhørende leasingydelse.

Figur 21

Kilde: Egen tilvirkning og SAS Group Annual Report 2011

Der er beregnet enkelte nøgletal ud fra årsrapporten før og efter kapitalisering af operationel leasing. SAS

har i 2011 realiseret et negativt resultat, hvorfor afkast af både aktiver og egenkapital er negative. Det ses,

at current ratio falder, som følge af, at kortfristede forpligtelser stiger ved indregning af den kortsigtede

leasingforpligtelse. Det samme gør sig gældende for debt-to-equity, som også påvirkes af indregning af

både den kortsigtede og langsigtede leasingforpligtelse. Det ses, at solvency ratio, return on assets og

return on equity alle falder som følge af indførelse af den ændrede standard. Det fremgår altså, at alle

nøgletallene forringes for SAS ved kapitalisering af de operationelle leasingydelser, på nær return on assets.

Der ses umiddelbart en forbedring her, som dog udelukkende skyldes, at SAS har realiseret et underskud,

som efter kapitaliseringen bliver procentuelt mindre end ændringen i aktivmassen. Såfremt der var

realiseret et overskud, ville ændringen i nøgletallet have fulgt samme tendens som de øvrige.

SAS præsenterer også beregnede nøgletal samt justerede nøgletal, hvor der er foretaget justering af

nøgletal som følge af operationel leasing. SAS arbejder med en korrektion på syv gange den årlige

leasingbetaling, som et estimat for den operationelle leasings værdi, såfremt den havde været indregnet på

balancen. Der oplyses altså allerede på nuværende tidspunkt nøgletal, som tager højde for udfordringen

ved operationel leasing for regnskabsbruger. Beregningen er dog ikke umiddelbart helt gennemskuelig,

men giver regnskabsbrugeren et indtryk af, hvorledes nøgletallene bliver påvirket af virksomhedens off-

balance sheet finansiering.

Nøgletal Før Efter %-afvigelse

Current Ratio 0,72 0,62 14%

Total Debt to equity 2,15 3,14 -46%

Long term debt to equity 1,12 1,94 -73%

Times interest earned -0,63 -0,75 -19%

Solvency ratio 0,32 0,24 24%

Return on assets -4,95% -3,85% 22%

Return on equity -12,12% -12,58% -4%
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Det kan derfor diskuteres, hvorvidt de ønskede oplysninger allerede i et vist omfang er tilgængelige på

markedet, og at det derfor ikke er at betragte som noget negativt for virksomheden, at den finansielle

performancemåling bliver forringet med de ændrede regler. Regnskabsbrugeren må forventes at have

kendskab til de forringede nøgletal, og vil derfor ikke være påvirket af at blive præsenteret for ændrede

nøgletal.

På den anden side er denne information uklar for regnskabsbrugeren, da den ikke giver det fulde

retvisende billede af leasingkontrakterne som følge af forskellige antagelser samt udifferentieret

behandling af alle kontrakter. Der fastsættes en rente, som er gældende for alle kontrakter, og som

fastsættes på forskellige måder, eksempelvis som den interne rente for den finansielle leasing eller som en

alternativ lånerente. Det er ikke nødvendigvis korrekt, at den samme rente gør sig gældende for alle

operationelle leasingkontrakter som følge af tidsmæssig forskydning, forskellige kontraktparter, risiko ved

aktiverne med videre. Det må derfor umiddelbart vurderes, at noteoplysningerne efter IAS 17 ikke giver

brugeren tilstrækkelig information til at kunne foretage en retvisende kapitalisering.

Figur 22

Kilde: Egen tilvirkning og SAS Group Annual Report 2011
201

Ovenstående figur viser ændring i diskonteringsrenten i forhold til ændring i balancesum, hvor balancesum

med diskonteringsrente på 1 pct. er vist som indeks 1000. Det ses, at en ændring i diskonteringsrenten på

15 pct. får den samlede balancesum til at falde fra indeks 1000 til indeks 882. Ændringen i balancesummen

får altså betydning for beregning af nøgletal samt værdiansættelse af virksomheden. Investor skal altså

under IAS 17 antage rentestørrelse og restløbetid, forskellige antagelser om disse to parametre vil medføre,

at investorer kommer frem til forskellige konklusioner.
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Se bilag 6 for beregninger
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5.3 KONKLUSION

Den foreslåede standard er på mange punkter blevet betydelig ændret fra det oprindelige ED i form af de

tentative afgørelser. Disse afgørelser har blandt andet været drevet af at opnå en regulering, som vil være

mindre byrdefuld for regnskabsproducenten. På trods af disse ændringer vil den foreslåede standard stadig

medføre betydelige meromkostninger for producenterne.

For så vidt angår de interne omkostninger, skal regnskabsproducenterne gennemgå alle kontrakter for at

identificere, hvorvidt disse indeholder leasing. Derefter vil der være en særlig udfordring for alle

eksisterende kontrakter, at disse kontrakter ikke er gearet til den regnskabsmæssige opdeling mellem

service- og leasingelementer, herunder fortolke om der er tale om specifikke aktiver. For nye kontrakter må

det forventes, at virksomheder i større grad vil bestræbe sig på, at kontrakerne allerede indeholder disse

specifikationer, både for at forenkle den regnskabsmæssige behandling, samt at undgå indregning af

serviceelementer på balancen. Der vil dog stadig skulle foretages en informationsindsamling for at

dokumentere, om der er tale om observerbare priser. For kontrakter med optioner på forlængelse eller

opsigelse, vil der være omkostninger forbundet med at afgøre, hvorvidt optionen indeholder et economic

incentive, samt hvorvidt dette er significant. Denne bedømmelse kan kræve en kompliceret

beregningsmodel.

Yderligere vil der være øgede udfordringer i forbindelse med opgørelse af skattepligtig indkomst samt

opgørelse af udskudt skat. Ved koncerninterne leasingaftaler vil koncernkonsolideringen give yderligere

elimineringer i både balance og resultatopgørelse.

For at virksomheder skal kunne overholde den foreslåede standard, vil der blive behov for en betydelig

investering i ERP-systemet, samt uddannelse af virksomhedens medarbejder både i forhold til den nye del

af ERP-systemet samt i forhold til regnskabsmæssig behandling af leasingkontrakter.

For så vidt angår eksterne omkostninger vil den foreslåede standard medføre, at virksomheder vil få

sværere ved at leve op til debt covenance-aftaler som følge af indregning af operationel leasing på

balancen. Dette kan give problemer, især for pressede virksomheder, hvor långivere vil være tilbageholdne

med at genforhandle aftalen. Finansielle virksomheder underlagt BASEL III vil ligeledes kunne få en

meromkostning, fordi de bliver tvunget til at binde yderligere kapital.

Med andre ord vil den foreslåede standard påføre virksomheden betydelige meromkostninger i forbindelse

med overholdelse af standarden. Flere virksomheder vil muligvis også opleve ekstra udfordringer i

forbindelse med opfyldelse af solvenskrav samt øgede omkostninger ved finansiering.
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KAPITEL 6 – ANALYSE AF KONTRAKTER

Kapitlets formål er at analysere, hvorledes leasingtageres beslutningsproces bliver påvirket af den

foreslåede standard. Dette vil gøres ved at se på, hvilke konsekvenser udformning af kontrakter vil have på

indregningen, samt hvorvidt den åbner op for struktureringsmuligheder. Denne analyse er afgrænset til at

omhandle huslejekontrakter, hvor der vil ses på nogle generelle aspekter samt leasing af fly, hvor fokus er

på kontrakter, som ligger i gråzonen mellem service og leasing, såkaldte wet leases. Kapitlet vil have fokus

på spekulation og forsøg på omgåelse af reglerne samt de incitamenter og muligheder, som den foreslåede

standard indeholder.

6.1 HUSLEJEKONTRAKTER

Et af de aktiver, som rigtig mange virksomheder leaser, er fast ejendom. I høringssvaret fra Nordea Finance

fremgår det, at omkring 10 pct. af nye leasingkontrakter i Europa i 2009 vedrørte leasing af fast ejendom202.

Den foreslåede standard for indregning af leasingkontrakter, som kan betegnes som en one size fit all-

standard, har særligt fået kritik for dens konsekvenser for huslejekontrakter. Der bliver blandt andet

argumenteret for, at standarden antager, at leasing er en alternativ finansieringsmetode, og dermed ikke er

i overensstemmelse med virkeligheden203. For mange ejendomme er leje den eneste mulighed for at få

adgang til aktivet, og især detailbranchen har været særdeles kritiske imod den nye standard, idet branchen

i høj grad er præget af, at fast ejendom bliver lejet. Endvidere er huslejekontrakter ofte komplekse med

blandt andet optioner på opsigelse eller forlængelse samt betingede ydelser.

6.1.1 SPECIFIKT AKTIV I HUSLEJEKONTRAKT

I de fleste tilfælde vil der for huslejekontrakter ikke være tvivl om, at der er tale om et specifikt aktiv. En del

virksomheder lejer kontor på såkaldte office hotels, hvor lejer typisk modtager en pakkeløsning, inklusiv

receptionist, kantine, adgang til mødelokaler samt et antal arbejdsstationer, kvadratmeter eller lokaler. For

sådanne kontrakter kan der være tvivl om, hvorvidt der er tale om et specifikt aktiv. Lejeren vil typisk få

tildelt nogle specifikke lokaler, uden at dette nødvendigvis vil være angivet i kontrakten. Det vil formentlig

betyde, at udlejer har ret til at ændre, hvilke arbejdsstationer eller lokaler lejer får stillet til rådighed. Den

nye standard fastslår som nævnt, at der er tale om leasing, selvom udlejer har en substitutionsret, hvis det

er umuligt eller upraktisk, eller at retten meget sjældent udnyttes i praksis. Der kan i denne situation være

en structuring mulighed ved, at lejers arbejdsstationer eller lokaler ikke bliver specifikt nævnt i kontrakten

202
Nordea Finance, Comment Letter No. 559, p. 1

203
British Retail Consortium, Comment Letter No. 404, p. 2
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for at undgå, at kontrakten bliver omfattet af leasing. Der er for denne situation ikke tvivl om, at lejer

modtager retten til at bruge et aktiv, selvom udlejer har en substitutionsret, på lige linje med en kontrakt,

hvor lokalerne er specificeret. Det kan dog diskuteres, hvor reel structuring muligheden er, da både lejer og

udlejer formentlig vil have en interesse i, at substitutionsretten ikke anvendes grundet omkostninger og

besværligheder ved at flytte. Det vil derfor antages, at sådanne kontrakter i mange tilfælde vil blive anset

som leasing efter betingelsen om, at substitutionsretten sjældent udnyttes i praksis. Udtrykket er dog åbent

for fortolkning, og der bør derfor, efter vores vurdering, gives uddybende fortolkningsbidrag for, hvornår

der er tale om sjældent204.

6.1.2 KONTRAKTERS LÆNGDE

Ved indførelse af brugsretsmodellen vil lejekontrakters længde få stor betydning for indregning af aktiver

og passiver i den finansielle rapportering for virksomheder, hvor husleje er en betydelig omkostning.

Grundet effekten af indregnede aktiver og passiver på balancen, vil det give virksomhederne et incitament

til at udforme deres kontrakter så korte som muligt, samt undgå optioner, hvor lejer har et significant

economic incentive til at udnytte disse.

Nedenstående graf viser, hvordan kontraktens længde påvirker balancen. Grafen viser, hvor mange års

husleje, der skal indregnes på balancen i forhold til kontraktens længde.

Figur 23

Kilde: Egen tilvirkning, se beregning i bilag 5

204
Der henvises i øvrigt til afsnit 6.2, hvor IASB/FASB Staff’s oplæg til fortolkning diskuteres. Herunder også en

detaljeret diskussion af modifikation af specifikt aktiv.
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Som det ses af grafen, skal der indregnes husleje på balancen, der tilnærmelsesvis svarer til kontraktens

længde. Der vil dermed kunne opnås en betydelig slankning af balancen for en virksomhed, der går fra

eksempelvis at have 20-årige aftaler til at indgå 10-årige aftaler.

De fleste større virksomheder har et relativt stabilt behov for leje af lokaler, eksempelvis hovedkvarterer.

Det betyder, at det cash flow, som man forpligtes til at betale for den fremtidige husleje, er forholdsvis

stabil. Set fra en driftsøkonomisk synsvinkel, er forpligtelsen på betaling af husleje uafhængig af, hvorvidt

den juridiske lejekontrakt er på 2 eller 10 år. Der kan derfor argumenteres for, at den store forskel i effekt

på balancen, som de to kontrakter vil have, ikke giver et sammenligneligt billede af de faktiske forpligtelser.

Realiteten kan blive, at regnskabsbrugeren undervurderer de reelle forpligtelser for en virksomhed,

eftersom kun de juridiske forpligtelser kapitaliseres.

For en virksomhed, der gerne vil kombinere sikkerheden ved en lang lejeaftale med den lavest mulige

lejeforpligtelse indregnet på balancen, vil det være oplagt at indgå aftaler med optioner på forlængelse

eller opsigelse, som ikke medfører indregning på balancen i optionsperioden. Sådanne optioner vil medføre

en højere pris, eftersom udlejer påføres en større usikkerhed ved hans fremtidige lejeindtægter. Denne

merpris vil dog formentlig være med til at modvirke structuring, men vil næppe kunne forhindre det.

Begrebet significant economic incentive er nyt i regnskabsmæssig sammenhæng, og det er derfor stadig

uklart, hvorledes dette skal fortolkes i praksis. Virksomheders strategiske planlægning vil ofte primært være

på op til fem år, mens huslejekontrakter ofte strækker sig over en betydelig længere periode.

Især vil det kunne forventes, at virksomheder, som er meget afhængige af specifikke nøgletal, såsom

debt/equity-ratio, vil begynde at overveje deres lejekontrakter ud fra et regnskabsmæssigt synspunkt.

Dette vil formentlig medføre en langt mere kompleks beslutningsproces ved indgåelse af lejekontrakter.

Som beskrevet i kapitel 2 bør der udelukkende være driftsmæssige argumenter for indgåelse af kontrakter.

Hvor det før primært var et spørgsmål om at overveje de juridiske og økonomiske forhold i lejeaftaler, vil

det nu også blive vigtigt at overveje de regnskabsmæssige konsekvenser.

En af årsagerne til, at virksomheder ønsker at indgå lange lejekontrakter, er at sikre sig, at investeringer i

indretning af lejede lokaler vil have en tilstrækkelig lang økonomisk levetid. Derudover giver det lejer en

sikkerhed for, hvad de fremtidige forpligtelser bliver, og således formindsker risikoen for de fremtidige,

forventelige cash flows. Indførelse af standarden kan således medføre ekstra omkostninger for

virksomheder, da strategiske og økonomiske fordele ved en lang kontrakt eventuelt må vige for de

regnskabsmæssige fordele ved en kort kontrakt. Dette argument fremføres blandt andet af The Real Estate
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Roundtable205 i deres høringssvar; ”As such, the new accounting standard could drive bad business decisions

regarding renewal options, lease term and other aspects of the leasing decision”206. Derudover fremfører

The Real Estate Roundtable, at standarden kan få en negativ effekt på ejendomsmarkedet, da investorer

generelt er interesseret i at foretage investeringer med lavest mulig risiko i forhold til forventet afkast. Ved

indgåelse af kortere lejekontrakter stiger, alt andet lige, risikoen for investor.207

6.1.3 HUSLEJEKONTRAKTER MED BETINGEDE YDELSER

Huslejekontrakter med ydelser, som er afhængige af resultater, er problematiske under den nye standard. I

forbindelse med vedtagelse af den tentative afgørelse om at nedjustere omfanget af indregning af

betingede ydelser, var en af IASB og FASB store bekymringer, at der kunne åbnes op for structuring

muligheder. Altså kontrakter, hvor der reelt er tale om en fast ydelse, men som er konstrueret til at være

betinget.

Den nye standard kan føre til, at virksomheder vælger, at deres kontrakter i højere grad bliver betingede

for at undgå indregning af ydelserne på balancen. Det er dog usikkert, hvor reel denne mulighed for

structuring er, da udlejer vil påtage sig en større risiko, hvis kontrakten går over til at blive mere betinget.

Den forventede leje vil derfor alt andet lige være højere. Det er således usikkert, hvorvidt de

regnskabsmæssige argumenter for at indgå kontrakter med betingede ydelser vejer mere, end de

driftsmæssige argumenter for faste ydelser.

6.2 LEASING AF FLY

Leasing af fly er en meget anvendt finansieringskilde for luftfartsselskaber, og samtidig får de ændrede

regler store konsekvenser for branchen. Flybranchen er karakteriseret ved meget lav indtjeningsgrad og

stor konkurrence, og kapitalisering af selskabernes operationelle leasingkontrakter vil, som i eksemplet

med SAS208, få negativ effekt på nøgletal. Ledelsen vil derfor have incitamenter til at strukturere

leasingkontrakter således, at den finansielle rapportering fremstår bedre.

Som det er nævnt i afsnit 4.3.3.1, indgås der typisk såkaldte wet leases i flybranchen. Disse står i

modsætning til dry leases, hvor der lejes et fly og intet andet. Dry leases arrangementer strækker sig som

regel over mere end to år. Der er for denne type kontrakt ikke tvivl om, at der er tale om en

leasingkontrakt, da der er tale om et specificeret aktiv, som der opnås kontrol over. Der er endvidere heller

205
En interesseorganisation for ejendomsinvestorer i USA

206
The Real Estate Roundtable, Comment Letter No. 81, p. 4

207
The Real Estate Roundtable, Comment Letter No. 81, p. 4

208
Se afsnit. 5.2.2
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ingen kritik af behandlingen af denne type kontrakter i de udvalgte høringssvar. Disse kontrakter er gode

eksempler på, hvorfor standardsætterne gerne vil indføre en ny standard for leasing, hvor de respektive

aktiver og passiver bliver præsenteret på balancen.

Derimod har forslaget mødt kritik i forhold til wet leases af British Airways209 samt Cathay Pacific210. En wet

lease er karakteriseret ved, at leasinggiver stiller et fly og et crew til rådighed samt står for al

vedligeholdelse og forsikring, og får betaling på timebasis for brugen211. Leasingtager står selv for

brændstof og lufthavnsafgifter, og flyet opereres under leasingtagers flynummer. Denne type kontrakter

varer normalt mellem to måneder og to år. Selv om kontrakten fastsætter betaling for brugen på timebasis,

er det vores vurdering, at der ikke vil være tale om en betinget kontrakt. Det skyldes, at ruter og flyvninger

skal planlægges lang tid i forvejen, hvorfor antal timer vil ligge relativt fast i de enkelte kontrakter.

Det fremgår af Cathay Pacifics høringssvar, at sådanne aftaler oftest indgås ved spidsbelastninger og ved

større vedligeholdelse og syn af egne fly, og mener altså ikke, at hensigten med leasingaftalen er at

finansiere et køb, men at begrænse risici forbundet med residualværdier samt at få fordelene ved den

fleksibilitet, aftalen giver frem for et køb212. Det må dog vurderes, at formålet med brugsretsmodellen er at

afspejle, at leasingtager har ret til at anvende et aktiv i en given periode, og ikke hvorfor leasingaftalen er

indgået.

Sådanne aftaler falder ind i en gråzone mellem leasing og service, og medfører derfor mulighed for

structuring. For at en aftale falder uden for definitionen af leasing, og dermed regnskabsmæssigt skal

behandles som en serviceaftale, er det afgørende, hvorvidt der er tale om et specifikt aktiv og om der er

opnået kontrol over aktivet. Vi anser primært betingelserne om specifikt aktiv og kontrol som den

væsentligste mulighed for strukturering, hvorfor vi kun vil foretage en nærmere analyse heraf.

IASB/FASB Staff har udgivet et arbejdspapir til brug for diskussion i bestyrelserne om, hvorledes leasing og

service skal adskilles213. IASB/FASB Staff opstiller nogle betingelser for, hvornår der er tale om en

leasingkontrakt i henhold til brugsretsmodellen. Arbejdspapiret er udelukkende udarbejdet til en

læringssession i bestyrelserne, og der er derfor ikke truffet nogen afgørelse på baggrund af arbejdspapiret,

hvorfor det ikke kan anvendes som bidrag til, hvordan bestemmelserne vil blive fortolket, men

209
British Airways, Comment Letter No. 350, Q 6

210
Cathay Pacific, Comment Letter No. 27, p. 3

211
Cathay Pacific, Comment Letter No. 27, p. 5

212
Cathay Pacific, Comment Letter No. 27, p. 5

213
IASB/FASB Staff Paper, ref. 2
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udelukkende som bidrag til diskussionen heraf. IASB/FASB Staff opstiller nogle hjælpebegreber til

vurderingen af, hvorvidt betingelserne om et specifikt aktiv og kontrol er opfyldt.

Figur 24

Kilde: Egen tilvirkning
214

6.2.1 SPECIFIKT AKTIV I LEASINGKONTRAKTER PÅ FLY

Med udgangspunkt i disse hjælpebegreber vil et wet lease arrangement konsekvensanalyseres set i lyset af,

hvorledes en kontrakt kan udformes for at strukturere kontrakten i forhold til en bestemt regnskabsmæssig

behandling. De enkelte elementer vil blive anvendt til at analysere, hvorvidt der er tale om en leasing- og

servicekontrakt eller en ren servicekontrakt, når forskellige parametre i kontrakten ændres.

Figur 25

Kilde: Egen tilvirkning

214
IASB/FASB Staff Paper, ref. 2, paragraph 6-7

Specifikt aktiv Kontrol

- Identifikation (eksplicit eller implicit) - Retten til at dirigere brugen af aktivet

- Substantiv (afhængighed af det specifikke aktiv) - Retten til at kontrollere den fysiske

- Aktivkomponenter substantiv identificeret adgang til aktivet

Antagelser i eksempel til konsekvensanalyse:

1) Leasingtager har behov for ekstra kapacitet på ruten København – Chicago for en periode på halvandet

år. Der er behov for ekstra kapacitet på fire fly.

2) Der er tale om en midlertidig rute, hvorfor flyene ikke købes.

3) Leasingtager indgår aftale om leje af fire fly af typen Boeing 747. Der vælges denne type fly, da de har

kapacitet til at flyve ruten på én tank brændstof samt har det ønskede antal passagerpladser. Hvert fly

er unikt identificeret ved registreringsnummer.

4) Leasinggiver har forpligtet sig til at forestå alt vedligeholdelse og forsikring samt stille besætning til

rådighed bestående af to piloter og 10 stewardesser.

5) Når flyene ikke anvendes, står de i leasingperioden aflåst på lufthavnenes parkeringsområde, som lejes

separat af de enkelte luftfartsselskaber.
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Ud fra disse forudsætninger, vil der være tale om en leasing- og servicekontrakt, idet flyene både er unikt

identificeret ved registreringsnummer, og leasingtager er afhængig af netop denne type fly. Endvidere er

kontrolelementet opfyldt, da leasingtager både kan dirigere brugen af flyene og kontrollere den fysiske

adgang til flyene. Kabinepersonalet er at betragte som et serviceelement, og kan regnskabsmæssigt

behandles derefter, såfremt der kan identificeres en observerbar pris for denne ydelse.

Det kan dog diskuteres, hvorvidt kontrolelementet er helt opfyldt ved det faktum, at leasinggiver har

påtaget sig vedligeholdelsesforpligtelsen. Dette diskuteres ligeledes af IASB/FASB Staff i deres arbejdspapir

vedrørende vedligehold af et fiberkabel, hvoraf det fremgår, at ”[…], the fact that Telco is required to

undertake ongoing maintenance of the fiber, and the maintenance is essential to the benefit that Company

A obtains from the arrangement, indicates that Company A may not be able to control the specified

asset.”215 Det fremgår altså, at vedligeholdelsen er essentiel for, at leasingtager kan opnå de økonomiske

fordele forbundet med aktiverne, og at alle risici ikke er overgået til leasingtager. Dog kan

vedligeholdelsesforpligtelsen også anses som en yderligere ydelse, som leasingtager køber. Det fremgår

dog umiddelbart af IASB/FASB Staff’s arbejdspapir, at sondringen må afhænge af, hvorvidt

vedligeholdelsesforpligtelsen er signifikant for de økonomiske fordele ved leje af aktiverne216. Dette må

altså forstås således, at hvis den kontraktfastsatte vedligeholdelsespligt er signifikant for de økonomiske

fordele ved aktivet, da er betingelsen om kontrol ikke opfyldt, og kontrakten falder derfor ikke under

definitionen af leasing. Dette betyder dog, at der skal mere til end bare, at servicedelen er større end

leasingdelen, nemlig at aktivdelen kun er et supplement til den service, som skal ydes. Dette gør sig ikke

umiddelbart gældende for leasing af fly, selvom vedligeholdelsesdelen er omfangsrig. Det er muligt for

leasingtager at opnå de økonomiske fordele ved aktivet, uanset om vedligeholdelsesdelen tilkøbes eller ej.

Såfremt leasingiver kan substituere flyene med andre fly, når vedligeholdelsesforpligtelsen indtræder, kan

det umiddelbart få betydning for afhængigheden af de identificerede fly, samt retten til at dirigere brugen

af flyet. Dog må det umiddelbart vurderes, at denne substitutionsret ved vedligeholdelse blot er en effekt

af vedligeholdelsesforpligtelsen, og dermed en måde at sikre opfyldelse af kontrakten, således der altid er

fire fly til rådighed. Dette fremgår ligeledes af ED, hvor der står; ”However, a contract that permits or

215
IASB/FASB Staff Paper, ref. 2, paragraph 37

216
IASB/FASB Staff Paper, ref. 2, paragraph 38

Modifikation 1:
Leasinggiver kan substituere flyene, når der skal foretages vedligeholdelse i form af reparation og service



Leasing på balancen – Analyse af nytteværdi ved den foreslåede IFRS

Side 104 af 132

requires the supplier to substitute other assets only when the specified asset is not operating properly may

be a lease.”217 Med andre ord medfører modifikation 1 ikke, at kontrakten bliver en servicekontrakt.

Det er nu muligt for leasinggiver at udskifte flyene til enhver tid og uden tilladelse fra leasingtager. Dette

medfører altså, at der ikke længere er tale om fire unikke fly, som er identificeret ved registreringsnummer,

men derimod et batch af fire fly af en bestemt type. Denne modifikation går på den tidligere diskussion af,

hvorvidt der skal være tale om et specifikt aktiv eller en specifik type aktiv. Ud fra en ordlydsfortolkning af

ED og de tentative ændringer, vil dette medføre, at definitionen på leasing ikke vil være opfyldt. Dette

diskuteres dog også i IASB/FASB Staff’s arbejdspapir, hvor det anføres, at de betragter specificeringen af

aktivet mere vigtig end det unikke identifikationsnummer218. Dette aspekt virker dog kontraintuitivt i

forhold til ordlyden af ED og de tilbagekommende svar i høringssvarene, og IASB/FASB Staff angiver da

også, at en sådan modifikation kunne tyde på, at aktivet var udskifteligt af natur, og kunne betyde, at

leasingtager ikke er afhængig af det bestemte aktiv. Der angives to hjælpeindikatorer for, hvornår kravet

om et specifikt aktiv er opnået, nemlig a) antallet af fly, som der kan skiftes imellem og b) leasinggivers

sædvane med at udskifte219.

Opfyldelsen af betingelsen om et specifikt aktiv må altså umiddelbart forventes at være op til en konkret

vurdering. Det lader ikke til, at der er tale om en klar opdelt definition mellem specifikt aktiv eller specifik

type aktiv, men at denne sondring skal vurderes ud fra enkelte mere kvalitative faktorer. Når der indgås leje

af fire fly, og leasinggiver kan udskifte flyene, skal det vurderes, hvor mange andre af samme type fly, som

der kan ske udskiftning med, og hvorvidt der er praksis herfor. Flyene behøver ikke nødvendigvis at være

opbevaret i samme lufthavn, men det skal blot være muligt for leasinggiver at substituere. Det må

umiddelbart forventes at være relativt besværligt, at have så stor en flypark og udskifte flyene blandt

forskellige leasingtagere så ofte, at kontrakter kunne udformes til kun at indeholde service. Trods at

ordlyden i ED er rimelig skarp, og arbejdspapiret fra IASB/FASB udelukkende er til undervisningsbrug, må

det forventes, at en endelig præcision og fortolkning vil lægge sig op af arbejdspapiret fra IASB/FASB, da

det er den samme arbejdsgruppe, som laver oplæg til lovgivning og beslutninger i bestyrelserne.

217
ED 2010, Appendix B3

218
IASB/FASB Staff Paper, ref. 2, paragraph 24

219
IASB/FASB Staff Paper, ref. 2, paragraph 28

Modifikation 2:
Leasinggiver kan til enhver tid og uden begrundelse udskifte et af flyene med et lignende fly
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Såfremt substitutionsmulighederne vurderes at være reelle, skal leasingtager kunne dokumentere, at

aktiverne også udskiftes i praksis.

Det vurderes ej heller relevant for definitionen af leasing, at flyene ikke opbevares på en særskilt

parkeringsplads, da der er stadig er kontrol med fire fly som beskrevet i kontrakten, og leasingtager kan

stadig tage beslutning om hvem, hvad og hvor i forhold til fire fly.

Leasinggiver leverer altså nu en totalløsning på transport af op til 450 mennesker fra København til Chicago

i et hvilket som helst fly og til fast pris. Kontrakten fastsætter altså karakteren og mængden af flyturene,

men angiver ingen yderligere detaljer om typen af fly, som vil blive brugt hertil. Det må endvidere ligeledes

være en forudsætning, at leasingtager betaler en fast pris uanset, hvilket fly leasinggiver vælger at anvende.

Der er altså hverken en implicit eller eksplicit definition af aktiverne i kontrakten. Betingelserne i

kontrakten kunne indikere, at leasingtager er indifferent i forhold til, hvilke fly som anvendes, hvilket kan

indikere, at fly og besætning er at betragte som en service. Betingelsen om et specifikt aktiv vil ikke være

opfyldt, og dermed vil der ikke være tale om en leasingkontrakt. Det kan diskuteres, hvorvidt dette rent

konceptuelt giver mening, og det kan diskuteres, hvorvidt flyene er implicit identificeret, som følge af krav

til kapacitet. Der er ikke tale om en sort-hvid situation, men det fremgår tydeligt, at der er mulighed for

strukturering af kontrakter ved ikke at specificere typen af fly, men blot den ønskede kapacitetsrådighed.

Kontrolbegrebet kan ligeledes tænkes omgået ved en sådan udformning af kontrakt. Leasinggiver kan nu

dirigere brugen af aktivet, eksempelvis ved at servicere et andet flyselskab med de resterende pladser i

flyet. Endvidere har leasinggiver stadig vedligeholdelsesforpligtelsen og kan kontrollere den fysiske adgang

til flyene, hvorfor det må konkluderes, at kontrolbegrebet ej heller vil være opfyldt.

Der vil altså være mulighed for at strukturere de såkaldte wet leases således, at hele kontrakten falder uden

for definitionen af leasing og dermed skal behandles regnskabsmæssigt som en servicekontrakt. Det må

dog også forventes, at lovgiver vil præcisere denne adskillelse yderligere, men på nuværende tidspunkt vil

der være denne mulighed.

Hvorvidt denne mulighed rent faktisk vil gøre sig gældende i praksis, vil afhænge af om dette går ud over

den driftsøkonomiske hensigt med at indgå sådanne aftaler. Såfremt der indgås wet lease af en række fly til

Modifikation 3:
Leasinggiver har ret til at anvende andre typer af fly med anden kapacitet, såfremt de kan opfylde leasingtagers
behov
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bestemte ruter og afgange, kan denne omgåelsesmulighed formentlig være mulig. Såfremt aftalen indgås

for at kunne bruge flyene vilkårligt på forskellige ruter og afgange, vil det næppe være muligt at indgå

sådanne aftaler, da det vil kræve, at flyet står til konstant rådighed og leasinggiver ikke har mulighed for at

anvende ekstrakapacitet og lignende. Det må umiddelbart vurderes, at der er en vis begrænsning i

struktureringsmulighederne i forbindelse med indgåelse af wet leases, selvom incitamenterne er drevet af

en meget presset flyindustri. Det kan dog heller ikke formodes, at de ændrede regler i denne situation vil

ændre på leasingtagers beslutningsproces med hensyn til de driftsøkonomiske aspekter af wet leases, da

der ikke er nogle reelle alternativer til wet leases for kortsigtede kontrakter til at aflaste i

spidsbelastningsperioder.

Åbningen for struktureringsmuligheder vil formodentligt medføre, at indgåelse af nye leasingkontrakter alt

andet lige vil blive mere en regnskabsmæssig beslutning end tidligere, trods begrænsningerne i

mulighederne for structuring. Selvom der tidligere også har været spekuleret regnskabsmæssigt i, hvorvidt

der burde indgås en operationel eller finansiel leasingkontrakt, så vil selve udformningen af kontrakten

også under den foreslåede standard kunne få stor betydning for det enkelte flyselskab.

Struktureringsmulighederne vurderes dog betragtelig reduceret ved den foreslåede standard i forhold til

IAS 17.

6.3 GENERELLE BETRAGTNINGER

De to ovenstående analyser er eksempler på leasingkontrakter, som viser, at der kan forventes spekulation

i udformningen af disse typer af kontrakter. Det må umiddelbart forventes, at lignende tendenser vil ses

overført på andre kontrakttyper. De regnskabsmæssige incitamenter til at strukturere kontrakter gør sig på

samme måde gældende for andre typer af kontrakter, hvor man under den nuværende IAS 17 har

klassificeret kontrakten som operationel.

For så vidt angår kravet om et specifikt aktiv og herunder kontrolelementet, går disse elementer igen for

både huslejekontrakter og leasing af fly. Denne mulighed for structuring er efter vores vurdering den mest

oplagte, og må forventes også at gøre sig gældende for leasing af øvrige aktiver, hvor det kan forsøges at

indarbejde en specifik type af aktiv i stedet for et specifikt aktiv. Denne mulighed vil dog kun kunne lade sig

gøre i de tilfælde, hvor leasingtager er villig til at løbe denne risiko, og hvor leasinggiver har flere aktiver af

samme type, som let kan udskiftes. Det er i forbindelse med konsekvensanalysen af wet leases konkluderet,

at denne mulighed er større, såfremt der laves en ordlydsfortolkning af den foreslåede standard. Hvis

betingelsen om et specifikt aktiv derimod fortolkes, som IASB/FASB Staff har lagt op til i deres discussion

paper, vil muligheden for structuring være begrænset. På den anden side risikeres det med en restriktiv
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fortolkning af, hvornår der ikke er tale om et specifikt aktiv, at der indregnes væsentlige kontrakter, som i

sin natur er service.

Den regnskabsmæssige forskel er stor for indregning af betingede ydelser fremfor faste ydelser, hvorfor det

vurderes, at disse grænser ligeledes vil blive udfordret. Standarden vil dermed påvirke leasingtagers

beslutningsproces, idet de vil have regnskabsmæssige incitamenter til at anse ydelserne som betingede.

Det vurderes dog umiddelbart begrænset for mange kontrakttyper, da in-substance fixed-ydelser vil blive

fanget af at skulle indregnes.

Der er endvidere et incitament til, at kontrakter udformes så korte som muligt ved brug af optioner på

opsigelse eller forlængelse. For at dette skal sprede sig som en mulig structuring metode, skal leasinggiver

være villig til at løbe denne risiko, og vil formentlig også tage sig betalt for denne forøgede risiko.

6.4 KONKLUSION

For virksomheder, hvor nøgletal har en stor betydning, vil beslutningsprocessen for indgåelse af

huslejekontrakter blive påvirket. De regnskabsmæssige forhold vil blive en del af overvejelserne, både for at

lette den regnskabsmæssige behandling gennem udspecificering af kontraktens serviceelementer samt at

opnå den mest fordelagtige indregning ved at strukturere kontrakten så kort som muligt, eventuelt med

optioner som ikke medfører indregning af ydelserne i optionsperioden. Derudover kan det tænkes, at der

også vil blive spekuleret i at indgå kontrakter, som ikke indeholder et specifikt aktiv, eller som udelukkende

indeholder betingede ydelser for helt at undgå indregning på balancen.

For leasingkontrakter på fly vurderes der generelt at være en begrænset mulighed for at strukturere

kontrakterne således, at leasingtager undgår indregning på balancen. Muligheden for at kontrakten bliver

vurderet til ikke at indeholde et specifikt aktiv, enten eksplicit eller implicit, vurderes kun at være muligt i

meget få tilfælde, såfremt kravet om specifikt aktiv fortolkes i overensstemmelse med IASB/FASB Staff’s

arbejdspapir.

Mulighederne for structuring er umiddelbart begrænset, grundet leasinggivers og leasingtagers aversion

mod forøgelse af risikoen ved indførelse af betingede eller kortere kontrakter. Det vurderes dog, at

leasingtagers beslutningsproces vil blive påvirket i et vist omfang, hvor noget af det driftsmæssige hensyn

vil flytte sig til et mere regnskabsmæssigt fokus, og mulighederne for structuring særligt vil knytte sig til

kravet om specifikt aktiv.
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KAPITEL 7 - COST/BENEFIT ANALYSE

Formålet med dette kapitel er at foretage en analyse af de respektive costs og benefits ved den foreslåede

standard i forhold til IAS 17, som er identificeret i de foregående kapitler. Derefter vil der laves en kvalitativ

vurdering af argumenterne således, at der i kapitel 8 kan laves en samlet konklusion om, hvorvidt den

foreslåede standard skaber en Kaldor-Hicks-forbedring af den samlede samfundsmæssige nytte.

På et frit marked, ville markedet afgøre, hvilke oplysninger regnskabsproducenten udarbejder for brugerne,

hvormed denne cost/benefit ville blive fastsat ud fra udbud og efterspørgsel. Men da denne opgave

ivaretages af standardsættere, er det afgørende, at der er en balance mellem reguleringens benefit for

brugeren samt cost for producenten.

7.1 BRUGSRETSMODELLEN

I dette afsnit vil brugsretsmodellen analyseres, som den grundlæggende metode til indregning af leasing i

den foreslåede standard, i forhold til IAS 17.

7.1.1 BENEFITS FOR REGNSKABSBRUGEREN

Som beskrevet i kapitel 4, vil indførelse af brugsretsmodellen for indregning af aktiver og passiver i

leasingkontrakter, medføre en bedre overensstemmelse med begrebsrammen, og dermed, efter vores

vurdering, også et mere retvisende billede af virksomhedens rettigheder og forpligtelser på balancen. Dette

vil dermed medføre, at den finansielle rapportering opnår en højere prognoseværdi. Denne konklusion

bygger på en antagelse om at overholdelse af begrebsrammen, medfører et bedre retvisende billede og

dermed en større nytteværdi for brugeren. Det kan dog diskuteres, hvorvidt denne antagelse er i

overensstemmelse med brugernes informationsbehov, med andre ord kan det diskuteres, hvorvidt der er

en anden metode for indregning end begrebsrammen, der bedre opfylder informationsbehovet til

brugerne. I kapitel 5 er konsekvenserne eksemplificeret ved operationel leasing hos SAS. Den nuværende

regulering medfører, at analytikere selv skal foretage en kapitalisering af operationelle leasingforpligtelser,

hvilket skal baseres på en række skøn, der medfører en uhensigtsmæssig usikkerhed omkring de

kapitaliserede værdier. Det kan dog overvejes, hvorvidt flere noteoplysninger i stedet for indregning på

balancen kunne give bedre information end indregning på balancen, idet man ville imødekomme

problemstillingerne for så vidt angår inkonsekvens behandling af to lignende kontrakter, samt giver
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brugerne mulighed for selv at foretage den ønskede kapitalisering. Diskussionen af den foreslåede models

cost/benefit kan henledes til en nærmere diskussion af begrebsrammens anvendelighed220.

Modellen er kritiseret for at have for meget fokus på identifikationen af aktiver i kontrakter, i stedet for at

have fokus på formålet med kontrakten. Det vil sige, at kontrakter hvor formålet ikke er at finansiere et

aktiv, men at modtage en service, ikke burde medføre kapitalisering. Det er vores vurdering, at dette vil

være en vanskelig sondring i praksis, hvorfor denne sondring ikke vil forbedre brugernes nytteværdi.

For huslejekontrakter specifikt vurderes brugsretsmodellen at kunne medføre en urimelig vægt på de

juridiske forpligtelser, og ofte ikke vil være repræsentativ for de pengestrømme, som virksomheden skal

binde til afdækning af behovet for fast ejendom. Dette vil formentlig også gøre sig gældende for en række

andre aktiver.

7.1.2 COST FOR REGNSKABSPRODUCENTEN

Efter udgivelsen af ED blev IASB og FASB kraftigt kritiseret for indholdet. Et af hovedargumenterne imod

var, at metoden ville være for omkostningstung for regnskabsproducenterne. De efterfølgende tentative

afgørelser er gået i retning af en mere simpel regulering. Stadigvæk er omkostningerne, som

regnskabsproducenterne vil blive pålagt, væsentlige argumenter mod den foreslåede standard. Blandt

andet som beskrevet i kapitel 5, er der stadig en række omkostninger forbundet med den foreslåede

standard som følge af indførelsen af brugsretsmodellen.

En del af disse omkostninger er primært omkostninger i forbindelse med omlægning, det vil sige

omkostninger til uddannelse af medarbejdere, behandling af allerede indgåede kontrakter, investering i

ERP-system samt overholdelse af overgangsregler. Disse omkostninger bør der umiddelbart lægges mindre

vægt på i forhold til de øgede omkostninger, der løbende påføres regnskabsproducenten i forbindelse med

indgåelse af nye kontakter. Vurderingen af disse omkostninger skal særligt foretages ud fra

begrebsrammens tærskelværdi om nytteværdi, hvor benefit skal være større end cost ved finansiel

information.

Som diskuteret i kapitel 5 er der også eksterne omkostninger ved implementeringen af en ny standard i

form af konsekvenser for performancemåling og dermed blandt andet på debt covenants. Det må dog

diskuteres, hvorvidt dette er en reel omkostning, idet informationer i et vist omfang er kendt. Der er efter

vores vurdering tale om et overgangsproblem, som vil forsvinde, når analytikere, investorer og kreditgivere

tilpasser sig den foreslåede standard, hvorfor argumenterne ikke bør tillægges særlig værdi i debatten.

220
Se nærmere herom i perspektiveringen, kapitel 9
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7.1.3 COST VS. BENEFIT

Indførelsen af brugsretsmodellen for behandling af leasingkontrakter medfører med andre ord både et

mere retvisende billede samt øgede omkostninger i forhold til IAS 17. For at opnå Kaldor-Hicks forbedring

er det med andre ord et spørgsmål om, hvorvidt den nye standard medfører standards overload eller ej. I

vores eksempel med SAS, som har mange såkaldte big ticket leases221 vil det, efter vores vurdering, ikke

være tale om standards overload, da flyene som er lejet på operationelle kontrakter, er en stor del af deres

kapitalapparat og det vil derfor have en stor betydning for benefit, hvilket formentlig vil opveje cost.

Derimod vil der være en række andre kontraktsammensætninger, hvor benefits ikke på samme måde vil

øge værdien af den finansielle rapportering. Dette kan være for non-core assets, hvor brugerne ikke vil have

betydelige benefits, mens producenterne stadig vil have betydelige omkostninger, især som følge af

antallet af sådanne kontrakter.

Benefit Cost Konklusion

Konsekvens for big ticket leases Bedre

prognoseværdi

Betydelige Benefits overstiger

formentlig costs.

Konsekvens for small ticket leases på non-

core assets

Begrænset effekt Betydelige Costs vil formentlig

overstige benefits

Som det ses af tabellen afhænger konklusionen af sammensætning af leasingkontrakter.

Der må umiddelbart kunne argumenteres for, at forbedringen for big ticket leases er større end

forværringen for small ticket leases. Dette skyldes, at en bedre prognoseværdi netop forbedrer den

finansielle rapporterings værdi for brugerne, da prognoseopgaven er den vigtigste opgave og der bedre kan

træffes beslutning om ressourceallokering vedrørende investering og kreditgivning. Modsat kan der

argumenteres for, at brugerne allerede i et vist omfang har adgang til informationerne gennem

noteoplysningerne i IAS 17, hvorfor merværdien kan betragtes som mere begrænset.

Der har i debatten være særlig fokus på brugsretsmodellens konsekvenser for non-core assets. Der

argumenteres for, at en kapitalisering af disse aktiver sjældent vil medføre et mere retvisende billede af

virksomhedens finansielle rapportering, da disse ikke repræsenterer væsentlige værdier, samt at de ikke er

væsentlige for prognoseværdien. Derimod kan en virksomhed have rigtig mange små non-core assets sådan

som kopimaskiner, computere, personbiler og diverse andet it udstyr. Dermed vil der for disse

virksomheder være omkostninger ved indregning af leasingkontrakter, som ikke giver brugeren merværdi.

221
Se bilag 1 for ordliste
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Der kan derfor argumenteres for, at selv om en separation mellem core og non-core assets ud fra et

burgerperspektiv ikke er en optimal løsning, grundet fortolkningsproblemer samt åbning for structuring, er

løsningen muligvis alligevel bedre, eftersom den vil medføre væsentlig reduktion af cost.

Definitionen af et aktiv i brugsretsmodellen er problematisk, herunder særligt kontrolelementet.

Definitionen er ikke væsentlig ændret i forhold til under IAS 17, men vil få en større betydning, eftersom

dagens operationelle leasingkontrakter vil skulle indregnes på balancen. Det er stadig usikkert, hvordan

definitionen skal fortolkes i praksis. Ud fra IASB/FASB Staff’s discussion paper vil der være tale om en meget

restriktiv fortolkning af, hvornår der er tale om et aktiv, som ikke er specifikt. Ved denne fortolkning

vurderes det, at standarden kan medføre, at mange kontrakter, som i sin natur er service, vil skulle

indregnes som leasing. Modsat vil denne fortolkning være med til at modvirke muligheden for structuring.

Der må dog umiddelbart vælges mellem, hvilken benefit man ønsker at opnå, idet man umiddelbart enten

skal prioritere at få så lidt service på balancen som muligt, eller begrænse structuring ved valg af definition.

Den restriktive fortolkning vil derudover formentlig medføre en større cost, da flere kontrakter skal

kapitaliseres, samt at det ville være et større arbejde at dokumentere, at en kontrakt ikke indeholder et

specifikt aktiv.

Der kan muligvis opnås en større Kaldor-Hicks-forbedring end ved den foreslåede standard, såfremt man

eksempelvis ekskluderede non-core assets. Dette ville dog kræve præcise definitioner og vejledninger for

ikke at åbne op for struktureringsmuligheder. Samtidig skal det overvejes, hvorvidt en restriktiv definition

af et specifikt aktiv ville medføre en forringelse af det retvisende billede og merværdien, da flere kontrakter

af servicekarakter vil skulle kapitaliseres.

7.2 LEASINGKONTRAKTER MED OPTIONER

For leasingkontrakter med optioner medfører indregningskriteriet significant economic incentive, at der i

nogle tilfælde vil blive indregnet aktiver og passiver for en fremtidig optionsperiode, der ikke opfylder

begrebsrammens krav til aktiver og passiver, hvilket ikke vil give en retvisende præsentation af

virksomhedens rettigheder og forpligtelser. Dette er også tilfældet under nuværende regulering, hvis en

kontrakt bliver klassificeret som finansiel leasing. Forskellen er, at optioner som tidligere blev medtaget i

noten, nu skal indregnes på balancen, hvilket medfører, at flere optioner indregnes i forhold til under IAS

17. Modsat vil kriteriet om significant economic incentive formentlig være med til at modvirke structuring i

forhold til et mere restriktivt indregningskriterium såsom virtually certain.

Som beskrevet i kapitel 4 har IASB og FASB, efter vores vurdering, ikke foretaget en tilstrækkelig analyse af,

hvilke behov regnskabsbrugerne har med hensyn til hvilke cash flow fra leasingkontrakter, som skal
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indregnes. Under den nuværende regulering vil in-substance fixed cash flow blive præsenteret på balancen.

Hvis dette reflekterer regnskabsbrugernes behov, kan der argumenteres for, at den manglende

overensstemmelse med begrebsrammen godt kan forsvares. Med udgangspunkt i analytikeres

kapitalisering af operationel leasing under IAS 17, kan der argumenteres for, at dette er en korrekt

antagelse. Også her lægger problemstillingen op til, at begrebsrammens anvendelighed kan diskuteres ved

regulering af leasingkontrakter.

Indførelsen af significant economic incentive medfører yderligere cost for regnskabsproducenten i forhold

til at opgøre economic incentive for kontrakter med optioner, og derefter afgøre om disse er significant. For

komplicerede optioner såsom på opsigelse eller forlængelse af en huslejekontrakt, hvor optionen ligger i

gråzonen, kan denne opgørelse kræve en større beregning, hvor der skal foretages en række skønsmæssige

vurderinger. Opdelingen skal også foretages under dagens regulering efter kravet om reasonably certain.

Dette vurderes dog at være mindre krævende, eftersom det er en mere skønsmæssig vurdering i forhold til

at foretage en konkret beregning, som efter den foreslåede standard.

For optioner er der med andre ord ingen klar konklusion på, hvorvidt der er en benefit ved indførelse af den

foreslåede standard. Derimod vil der være en del cost ved kontrakter, som i ligger i gråzonen.

7.3 BETINGEDE YDELSER

For betingede ydelser, som er afhængige af et indeks eller lignende, bliver indregningen heraf efter den

foreslåede standard ens med simple kontrakter. Her vurderes de samme forhold at gøre sig gældende som

nævnt i afsnit 7.1 for brugsretsmodellen.

Vedrørende kontrakter som ikke er betinget af et indeks eller lignende, så er indregningen ikke ændret i

forhold til IAS 17, hvorfor både cost og benefit er på status quo.

Værnsreglen om, at ydelser som er betinget, men in-substance fixed skal indregnes på balancen, har som

formål at undgå structuring. For disse ydelser vil der ligeledes være de samme forhold, der gør sig

gældende som nævnt i afsnit 7.1 vedrørende brugsretsmodellen. Der vil dog være en cost ved at skulle

identificere kontrakter, som indeholder en minimumsleasingydelse eller er in-substance fixed. Denne cost

vil formentlig blive opvejet af, at den begrænser i muligheden for structuring. Under IAS 17 eksisterede et

lignende krav, hvorfor der næppe vil være en forøget cost.

Der er for betingede ydelser ej heller en klar konklusion på, hvorvidt benefits overstiger costs, og generelt

set er reguleringen på status quo som følge af de tentative afgørelser.
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7.4 LEASINGKONTRAKTER MED SERVICEELEMENT

For kontrakter der indeholder både service og leasing, er der to effekter, som potentielt kan forringe det

retvisende billede. For det første kan reguleringen for udskillelse af servicedelen fra en leasingkontrakt

være for restriktiv, hvilket vil medføre, at serviceelementer vil blive indregnet på balancen. For det andet

kan reguleringen være for lidt restriktiv, hvilket vil åbne op for structuring af kontrakter således, at

leasingaktiver anses som service.

Reguleringen under den foreslåede standard er blevet mere restriktiv i forhold til IAS 17, med hensyn til

krav til adskillelse, under IAS 17 var der i større grad muligt for at bruge estimeringsteknikker, mens der

under den foreslåede standard er krav om at opgøre stand alone prices. Dette vil, efter vores vurdering,

medføre et bedre retvisende billede, da indregningen vil afhængige af mere objektive eksterne kriterier, og

i mindre grad af skøn og estimater. Derudover ser vi det som en fordel, at regnskabsproducenterne har et

incitament til at udskille servicedele i kontrakterne for at undgå indregning på balancen, i stedet for at åbne

op for struktureringsmuligheder.

Modsat medfører de øgede krav, at regnskabsproducenten bliver påført flere omkostninger i forbindelse

med at adskille og prisfastsætte de enkelte komponenter. Formentlig vil der også blive øgede krav fra

revisor til dokumentation af den foretagne udskillelse og prisfastsættelse. Disse vil dog formodentligt blive

reduceret med tiden som følge af en øget efterspørgsel på sådanne informationer.

Det må altså umiddelbart vurderes, at for leasingkontrakter med serviceelementer vil den foreslåede

standard generelt øge det retvisende billede. Det er dog usikkert, om benefits er større end de tilhørende

costs, hvorfor der ikke kan siges noget klart om, hvorvidt Kaldor-Hicks-forbedring er opnået.

7.5 MODSTAND MOD FORANDRING

I afhandlingens kapitel 5 er en række costs ved indførelsen af den nye standard identificeret. Dette er også

et af de store kritikpunkterne i høringssvarene og har været en dominerende faktor i debatten. Ved

ændringsforslag er der en generel tendens til modstand mod forandring, hvorfor reaktionen er forventelig.

Den foreslåede standard vil medføre store forandringer for regnskabsproducenter, og det kan dermed

argumenteres for, at en del af den kritik der er kommet skyldes denne modstand mod forandring, og at

dem som bliver ramt hårdest med hensyn til costs, er dem som markerer sig mest i debatten. Denne

modstand kan ligeledes have medført en tendens til at fokusere på at problematisere aspekterne i den

foreslåede standard, i stedet for løsninger.
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KAPITEL 8 - KONKLUSION

Den væsentligste fordel ved den foreslåede standard for indregning af leasing under IFRS er, at brugerne

opnår en højere prognoseværdi af den finansielle rapportering, som følge af indførelse af

brugsretsmodellen, hvorefter aktiver og passiver i alle leasingkontrakter indregnes på balancen. Dette

opnås ved, at den finansielle rapportering giver et mere retvisende billede af rettigheder og forpligtelser

forbundet med leasede aktiver, og bedre sammenlignelighed mellem virksomheder der lejer, og

virksomheder der ejer, aktiver. Regnskabsbrugere reformulerer i dag ofte regnskabstallene ud fra noten for

operationel leasing for at estimere effekten af leasing på balancen. Den foreslåede standard vil være en

mere pålidelig metode end kapitalisering ud fra noteoplysningerne, idet opgørelsen er kontraktspecifik og

flere informationer derfor er afspejlet. Dette er med til at øge prognoseværdien af den finansielle

rapportering, da den i højere grad er et udtryk for de faktiske rettigheder og forpligtelser forbundet med

leasede aktiver.

Den foreslåede standard indebærer uhensigtsmæssigheder på grund af dens fokus på identifikation og

definition af aktiver, samt metoden til adskillelse mellem service og leasing, der i nogle tilfælde vil medføre

indregning af serviceelementer på balancen. Dette vurderes dog bedre end alternativerne, som åbner op

for en række definitionsmæssige problemer samt structuring. Muligheden for structuring vil være påvirket

af definitionen af et specifikt aktiv, som ikke synes at være helt fastlagt. Det kan muligvis være en fordel at

gå på kompromis med regnskabsbrugerens nytte, for at opnå en væsentlig besparelse for

regnskabsproducenten, eksempelvis ved at lempe på kravene for indregning af non-core assets.

Det er problematisk, at den foreslåede standard i nogle tilfælde medfører indregning af aktiver og

forpligtelser af leasingydelser i optionsperioden for optioner på forlængelse eller opsigelse, som ikke

opfylder definitionen af aktiver og passiver i begrebsrammen. Dette medfører en lavere tærskel for

indregning af aktiver og passiver i leasingkontrakter, i forhold til andre typer af rettigheder og forpligtelser,

hvilket forringer det retvisende billede. Der kan argumenteres for, at den lavere tærskelværdi for

indregning af optioner er nødvendig for at modvirke muligheder for structuring. Opgørelsen af, hvorvidt

optioner indeholder significant economic incentive vil formentlig medføre større omkostninger for

regnskabsproducenten, da det vil kræve en objektiv beregning, mens der under IAS 17 er mulighed for at

lave en subjektiv vurdering af, hvorvidt udnyttelse af optioner er rimelig sikker.

Med hensyn til indregning af optioner og betingede ydelser i leasingkontrakter, er det et problem, at man

ikke i tilstrækkelig grad kender brugernes behov med hensyn til, hvilke pengestrømme som skal indregnes

på balancen. Med udgangspunkt i ED ønskede IASB og FASB tilsyneladende, at der skal indregnes et
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estimate of all future cash flows, hvorimod de efterfølgende tentative afgørelser er gået i retning af, at der

skal indregne et In-substance contractual future cash flow. Det er derfor, efter vores vurdering, nødvendigt

med en yderligere analyse af brugernes behov.

Indregning af leasing på balancen vil generelt medføre, at virksomheders nøgletal bliver negativt påvirket.

Dette kan medføre yderligere omkostninger for virksomheder, fordi den negative påvirkning på nøgletal

medfører overtrædelse af debt covenants, BASEL III eller lignende. Efter vores vurdering bør disse

argumenter ikke have væsentlig betydning i debatten, eftersom problemerne primært vil gøre sig

gældende i en overgangsperiode, samt at det forventes, at debt covenants aftaler samt relevant lovgivning

vil blive tilpasset til den nye standard efter en eventuel implementering.

Nytteværdien af den foreslåede standard for brugeren i forhold til meromkostninger for producenten

afhænger i stor grad af karakteren af virksomhedens leasingkontrakter. Hvis virksomheden har indgået

operationelle leasingaftaler på en række big ticket leases, som indgår i virksomhedens kerneforretning, vil

nytteværdien formentlig overstige meromkostningerne, og en Kaldor-Hicks forbedring vil være opnået. Her

vil også ofte finansiering være et af de primære formål med leasing, hvorfor præsentation på balancen vil

give et mere retvisende billedede samt bedre sammenlignelighed, hvilket kan ses i gennemgangen af

regnskab for SAS for 2011, hvor cirka halvdelen af deres fly er leaset på operationelle leasingkontrakter.

Derimod vil den forøgede nytteværdi for brugerne være marginal med hensyn til virksomheder, der

anvender leasing primært for mindre non-core assets, hvorimod der stadig vil være en række

meromkostninger for producenten af den finansielle rapportering.

Konklusionen bliver også påvirket af ændringen af marginalnytten vedrørende optioner, betingede ydelser

samt servicekomponenter, hvor det fremstår uklart, hvorvidt der opnået en forbedring af den

samfundsmæssige nytte. Kritikken mod den foreslåede standard, grundet dens omfattende costs for

regnskabsproducenten, skal ses i forhold til, at der kan være tale om general modstand mod forandring.

Konklusionen er baseret på en kvalitativ vurdering af benefits og costs. En mere præcis konklusion vil kræve

yderligere undersøgelser, herunder konkrete beregninger af producenternes meromkostninger samt

kvantitative opgørelser af den samlede samfundsmæssige nytteværdi.
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KAPITEL 9 – PERSPEKTIVERING

Der vil i dette kapitel foretages en perspektivering af afhandlingens problemformulering og konklusioner.

Der vil blive foretaget en perspektivering af, hvorledes den foreslåede standard vil påvirke

Årsregnskabsloven, hvis den bliver vedtaget. Herefter vil der ses på, hvor den foreslåede standard kunne

modificeres for at forbedre cost/benefit-forholdet.

9.1 EFFEKTEN PÅ ÅRSREGNSKABSLOVEN

I henhold til Årsregnskabslovens § 83a skal virksomheder indregne aktiver, som ikke ejes af virksomheden,

når virksomheden har alle væsentlige risici og fordele forbundet med ejendomsretten over aktivet. Der

angives ikke flere betingelser i den danske regnskabsregulering, men der henvises udelukkende til IAS 17.

De nærmere kriterier for opdeling af finansiel og operationel leasing fastsættes i Regnskabsvejledning 21,

som lægger sig meget tæt op ad IAS 17. Denne bestemmelse gælder dog kun for virksomheder, som

aflægger regnskab efter Årsregnskabslovens klasse C og D. Klasse B er i henhold til Årsregnskabslovens § 33

undtaget herfra, og indregning af finansiel leasing på balancen er dermed valgfrit.

Den danske regnskabsregulering for leasing lægger herefter op til to interessante spørgsmål, nemlig om det

kan forventes, at den foreslåede standard vil blive implementeret i dansk ret i lighed med IAS 17, og hvilke

hensyn lovgiver vil tage i forhold til mindre selskaber.

Det er interessant, at Årsregnskabsloven undtager klasse B-virksomheder fra at indregne finansiel leasing

som aktiv og passiv på balancen. Undtagelsen er udformet for at undgå det såkaldte standards overload,

altså hvor standardsætter har forsøgt at modificere regnskabsreglerne således, at virksomhederne ikke

bliver påført for store omkostninger i forhold til nytteværdien. Grundet betydelige omkostninger ved den

foreslåede standard i forhold til IAS 17 kan der argumenteres for, at Årsregnskabsloven helt bør undlade at

indarbejde den foreslåede standard. Modsat kan der argumenteres for, at regnskabsreglerne generelt bør

være i overensstemmelse med de internationale regnskabsstandarder for at give så stor ensretning som

muligt, og dermed størst mulig sammenlignelighed. Det vil derfor være interessant at foretage en

cost/benefit analyse med fokus på virksomheder, der aflægger efter Årsregnskabsloven, for at vurdere,

hvorledes Danmark bør tilpasse sig den foreslåede standard, når den eventuelt bliver vedtaget.

Lempelsen for klasse B-virksomheder vil formodentlig blive bibeholdt i den danske regnskabsregulering af

samme årsag som tidligere.
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Hvorvidt en sådan modifikation kan forsvares i forhold til begrebsrammen afhænger af væsentligheden og

nytteværdien. En sådan modifikation vil altså skulle forsvares under de to tærskelværdier angivet i

begrebsrammens niveau 2222.

9.2 MODIFIKATIONER AF DEN FORESLÅEDE STANDARD

Som det fremgår af afhandlingens konklusioner, er der ikke en entydig stigning i den samfundsmæssige

nytte af den foreslåede standard. Selvom regnskabsbrugerens nytteværdi stiger som følge af overgangen til

brugsretsmodellen, vil den samlede nytte skulle opveje de ekstra omkostninger, som er forbundet med

implementering og håndtering af den foreslåede standard. Det ville derfor være interessant at se nærmere

på forbedringsmuligheder af standarden, altså hvor det ville være muligt at ændre på standardens

udformning for at minimere costs og/eller forbedre benefits.

Som en del af en sådan undersøgelse vil det indledningsvist være relevant at se nærmere på

regnskabsbrugerens behov. IASB og FASB har, efter vores vurdering, ikke foretaget en tilstrækkelig

undersøgelse inden projektets opstart, hvilket også kritiseres i flere høringssvar. Brugernes

informationsbehov er overordnet defineret i begrebsrammens niveau 1, men en mere specifik

undersøgelse, med hensyn til leasede aktiver, kunne anvendes som grundlag for udarbejdelse af

standarden for leasing samt mere specifikke definitioner og begreber i begrebsrammen, og dermed opnå

højere nytteværdi for regnskabsbrugeren.

Afhandlingen tager sit udgangspunkt i teorien om, at begrebsrammen er det bærende element for

opnåelse af det retvisende billede. Det kunne derfor være interessant at se nærmere på begrebsrammens

funktion, definitioner samt udgangspunktet om det retvisende billede, herunder hvorvidt alle typer aktiver

og passiver bør indregnes efter kriterierne i begrebsrammen, eller om det er mere hensigtsmæssigt med

forskellige indregningskriterier for forskelige typer aktiver og passiver.

For at kunne sige noget mere konkret i forhold til modifikationer af den foreslåede standard, vil det være

relevant at foretage kvantitative opgørelser af producentens omkostninger, således det er muligt at se

analyserer, konsekvenserne ud fra konkrete økonomiske beregninger.

IASB har i oktober 2012 modtaget et åbent brev fra Leaseurope, som konkluderer på baggrund af de

tentative afgørelser, at et nyt exposure draft ikke vil være en forbedring af de nuværende regler under IAS

222
Se afsnit 1.3.2.1 for oversigt over begrebsrammens niveauer
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17 i forhold til de omkostninger og byrder, som implementeringen kræver223. Leaseurope noterer

endvidere, at mange stakeholders stadig er af den overbevisning, at bestyrelserne ikke har fundet en bedre

løsning end IAS 17. ”These stakeholders consider that the current accounting standard is actually one of the

best ways to meet the variety of user needs with respect to leases”224. Leaseurope anbefaler, at IASB

annullerer den foreslåede standard, og i stedet starter forfra med udgangspunkt i IAS 17, hvor

noteoplysningskravene kunne forbedres. Det kunne derfor være relevant at se på, hvorvidt en ændring af

IAS 17 gennem forbedring af kravene til oplysninger i noterne vil have en større nytteværdi i forhold til den

foreslåede standard.

Det må dog umiddelbart tænkes for værende usandsynligt, at IASB og FASB vil annullere den foreslåede

standard efter at have arbejdet med den i mere end seks år. Det kunne derfor være essentielt at se

nærmere på standardens forbedringsmuligheder. Årsregnskabslovens lempelsestankegang kunne

eksempelvis projekteres over på IFRS, hvor denne lempelse kunne sondre på andre faktorer end i

Årsregnskabsloven. Som det allerede er diskuteret i afhandlingen kan standarden lempes ved, at

brugsretsmodellen kun finder anvendelse for core assets eller ud fra en formålsbetragtning. Sådanne

lempelser har vi argumenteret for at være i modstrid med begrebsrammen og øvrige regnskabsstandarder,

men kunne overvejes ud fra et perspektiv om øget nytteværdi som følge af lavere omkostninger.

Diskussionen vil herefter vende tilbage til, hvorvidt det er begrebsrammen, som eventuelt skal revideres.

Betingede ydelser i leasingkontrakter skal efter den foreslåede standard kun indregnes, hvis disse er

afhængig af et indeks eller lignende. Dette medfører, at kontrakter, som er betinget ud fra aktivets

performance, ikke bliver indregnet på balancen. Problemstillingen gør sig ligeledes gældende for

eksempelvis indregning af materielle anlægsaktiver, hvor kostprisen udgøres af fremtidige betalinger, der

er betinget af aktivets performance. Det vil derfor være interessant at foretage en analyse af indregning af

betingede ydelser på tværs af standarder.

223
Leaseurope, Open Letter to the International Accounting Standards Board on the Accounting for Leases, October

2012, p. 2
224

Leaseurope, Open Letter to the International Accounting Standards Board on the Accounting for Leases, October
2012, p. 2
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BILAG 1 - ORDLISTE

Leasing og leje bliver i opgaven brugt som betegnelser for at leje et aktiv for en bestemt periode mod et

vederlag. I afhandlingen skal begreberne forstås som at have samme indhold, men bruges skiftevis for at

variere sproget.

Window Dressing er en regnskabsmæssig metode til at få balance og resultatopgørelse til at fremstå bedre,

end de i virkeligheden er. I afhandlingen vil begrebet blive anvendt om virksomheders forsøg på at få

regnskabet til at fremstå bedre ved at spekulere i kontraktudformning.

Off-balance-sheet finansiering er en form for finansiering, hvor forpligtelser er udeholdt af balancen.

Virksomheder anvender denne form for finansiering for at minimere debt to equity. Operationel leasing er

den mest anvendte type af off-balance-sheet finansiering.

Den foreslåede standard anvendes i afhandlingen som begrebet om standarden, som den ville se ud, hvis

den blev implementeret i dag. Begrebet omfatter altså ED og de efterfølgende tentative afgørelser.

IASB (International Accounting Standards Board) er det uafhængige standardsætter-organ der udsteder

IFRS standarder. I afhandlingen anvendes forkortelsen som begreb for bestyrelsen.

FASB (Financial Accounting Standards Board) er en privat organisation som udvikler regnskabsstandarder

under US GAAP i offentlighedens interesse. Det væsentligste ansvarsområde er udarbejdelse af regulering

af finansiel rapportering samt fortolkning af eksisterende standarder. I afhandlingen anvendes forkortelsen

som begreb for bestyrelsen.

IFRS (International Financial Reporting Standards) er internationale regnskabsstandarder under IASB.

Reglerne blev indført i EU i 2002, hvorefter alle børsnoterede selskaber skal aflægge regnskab efter IFRS.

IFRIC (International Financial Reporting Interpretations Committee) er den fortolkende del af IASB og

udgiver fortolkningsbidrag til IFRS-standarder.

US GAAP (US Generally Accepted Accounting Principles) er regnskabsreguleringen i USA, som reguleres af

FASB.

EFRAG (European Financial Reporting Advisory Group) er et rådgivningsorgan for Europakommissionen i

forbindelse med godkendelsen af IFRS samt teknisk rådgivning til IASB ved opdatering og udarbejdelse af

standarder.

Deloitte er et af verdens største konsulent- og revisionsfirmaer, som leverer rådgivning inden for blandt

andet revision, skat, ledelse og finansielle ydelser.

British Airways er det nationale britiske flyselskab, som er et af Europas største flyselskaber baseret på

flådestørrelse.

Standard & Poor’s er et amerikansk kreditgivningsbureau og blandt de største i deres branche.

Nordea Finance er en af Nordeuropas største banker og er repræsenteret i 19 lande i verden. Nordea er

repræsenteret som både leasingtager og leasinggiver.
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AP Møller-Mærsk er Danmarks største og Nordens næststørste selskab målt på omsætning. På verdensplan

er Mærsk Line verdens største containerrederi.

Deutsche Bank er en af verdens største banker med aktivitet i over 70 lande, og fungerer dermed i

afhandlingen som kreditgiver.

Debt covenants er klausuler i låneaftaler mellem en virksomhed og dennes kreditgivere om at operere

inden for fastsatte grænser for eksempelvis soliditetsgrad. Overtrædelse af disse aftaler medfører typisk

ophør af låneaftalen eller genforhandling af låneaftalen.

Basel III er en regulering for bankers kapitalkrav, stress testning og likviditetsrisici. Basel III er en udvidelse

af Basel I og Basel II, hvor blandt andet kapitalkravene er blevet strammet.

Small ticket leases skal forstås som mindre leasingkontrakter af non-core assets, som eksempelvis

kopimaskiner, biler og telefoni.

Big ticket leases skal forstås som leasingkontrakter på core assets. Altså leje af betydelige aktiver i

virksomhedens drift på både kort og lang sigt.
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BILAG 2 – LEASINGFORPLIGTELSER FOR SAS GROUP 2011

Kopi af note 35 fra årsrapport for SAS Group 2011;
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BILAG 3 – OPTION TIL INDRE VÆRDI

Sammenligning af indregning af option til indre værdi i forhold til indregning som del af kontrakten. Der

henvises til figur 13.

Diskonteringsrente 5%

År 1 2 3 4 5

Ydelse 80 80 80 60 60

Indregning af optionen som del af leasingkontrakten

Diskonteret værdi 76 73 69 49 47

Totalt år 1-3 218

Totalt år 4-5 96

Samlet 314

Indregning af optionen separat til indre værdi

Alternativ pris 70 70

Difference 10 10

8 8

Total værdi af option efter indre værdi 16

Sammenligning af indregning

Indregning år 1-3 Indregning år 4-5 Totalt

Option efter indre værdi 218 16 234

Option som del af kontrakten 218 96 314
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BILAG 4 – ECONOMIC INCENTIVE I HUSLEJEKONTRAKTER

Beregning af economic incentive i huslejekontrakt. Der henvises til figur 19.

Alternativt afkast 5 %

År 6 7 8 9 10

Alternativ forrentning af flytteomkostninger 300 300 300 300 300

Akkumuleret afkast 31 47 65 83

Afkast af alternativ investering inklusiv renters rente 15 16 17 17 18

Nutidsværdi af alternativt afkast 11 11 11 11 11

Samlet nutidsværdi af fremtidig alternativ afkast 56 t.kr

Indretning af lejede lokaler 250 t.kr

Afskrivningsperiode 10 år

Afskrivning per år 25 t.kr/år

Nutidsværdi af tabt indretning 73 t.kr

Totalt economic incentive 129 t.kr
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BILAG 5 – KONTRAKTERS LÆNGDE

Beregning til graf vedrørende figur 23:

Diskonteringsrente 5 %

Årlig huslejestigning 2 %

År 1 2 3 4 5 6 7

Leje 1.000 1.020 1.040 1.061 1.082 1.104 1.126

Diskonteret værdi 952 925 899 873 848 824 800

Akkumuleret værdi 952 1.878 2.776 3.649 4.497 5.321 6.122

Akkumuleret værdi
omregnet til antal års
leje (i forhold til lejen i
år 1) 1,0 1,9 2,8 3,6 4,5 5,3 6,1

År 8 9 10 11 12 13 14

Leje 1.149 1.172 1.195 1.219 1.243 1.268 1.294

Diskonteret værdi 777 755 734 713 692 673 653

Akkumuleret værdi 6.899 7.654 8.388 9.101 9.793 10.466 11.119

Akkumuleret værdi
omregnet til antal års
leje (i forhold til lejen i
år 1) 6,9 7,7 8,4 9,1 9,8 10,5 11,1

År 15 16 17 18 19 20

Leje 1.319 1.346 1.373 1.400 1.428 1.457

Diskonteret værdi 635 617 599 582 565 549

Akkumuleret værdi 11.754 12.370 12.969 13.551 14.116 14.665

Akkumuleret værdi
omregnet til antal års leje
(i forhold til lejen i år 1) 11,8 12,4 13,0 13,6 14,1 14,7
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BILAG 6 – KAPITALISERING AF LEASINGYDELSER I SAS

Betalingsrække, jf. årsrapport

År Operating (m.SEK)

- 2012 2.660

- 2013 2.688

- 2014 2.563

- 2015 2.400

- 2016 2.114

- 2017 and after 4.504

Total 16.929

Additional years 2,13

Avg Remaining Term 7,13

Betalingsrækken er opdelt i henhold til årsrapporten. Betalingsrækken for de operationelle leasingydelser

er oplyst i noteoplysningerne, og den langsigtede leasingforpligtelse er opdelt på fire år. Ud fra disse

betalinger er de resterende perioder beregnet ud fra, at betalinger i 2017 og frem er de samme som i år

2016.

Der er fastsat en diskonteringsrente på 5 %, hvorefter amortiseringen er beregnet.

Year Beg Yr Liab Payment PV Interest Lease obligation End year

1 14.092 2.660 2.533 705 1.955 12.137

2 12.137 2.688 2.438 607 2.081 10.056

3 10.056 2.563 2.214 503 2.060 7.996

4 7.996 2.400 1.974 400 2.000 5.995

5 5.995 2.114 1.656 300 1.814 4.181

6 4.181 2.114 1.577 209 1.905 2.276

7 2.276 2.390 1.699 114 2.276 -

8 - - - - - -

Total 16.929 14.092

Der antages en afskrivningshorisont på 7 år:

Årlig afskrivning: 14.092,33/7 = 2.013,19

Restværdi efter år 1: 14.092,33 – 2.013,19 = 12.136,95
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Der regnes dermed forskellen med operationel og finansiel leasing:

OPERATING CAPITAL

LEASE LEASE

Rent Interest Depreciation total

Year Expense Expense Expense Expense

1 2.660 705 2.013 2.718

2 2.688 607 2.013 2.620

3 2.563 503 2.013 2.516

4 2.400 400 2.013 2.413

5 2.114 300 2.013 2.313

6 2.114 209 2.013 2.222

7 2.390 114 2.013 2.127

8 - - 2.013 2.013

Der kan herefter udarbejdes ny resultatopgørelse samt balance for SAS Group for 2011.

Income statement

2011 Leasing After 2010

Revenue 41.412 41.412 41.070

Payroll expense (13.092) (13.092) (13.894)

Other operating expenses (23.741) 2.660 (21.081) (25.115)

Leasing costs for aircraft (1.560) (1.560) (1.815)

Depreciation, amortization and impairment (2.413) (2.013) (4.426) (1.885)

Share of income in affiliated companies 28 28 12

Income from the sales of shares in subsidiaries and affiliated companies - - (73)

Income from the sale of aircraft and buildings 12 12 (239)

Operating income 646 647 1.293 (1.939)

Income from other holdings of securities (1.469) (1.469) (263)

Financial income 224 224 174

Financial expense (1.030) (705) (1.735) (1.041)

Income before tax (1.629) (58) (1.687) (3.069)

Tax (58) (2) (60) 851

Net income for the year (1.687) (60) (1.747) (2.218)

Other comprehensive income

Exchange-rate differences on translation of foreign operations 127 127 (121)

Cash-flow hedges (445) (445) 469

Total comprehensive income (2.005) (60) (2.065) (1.870)

Effektiv skatteprocent 3,56%
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Balance sheet

2011 Leasing After 2010 Leasing After

Assets

Fixed assets

Intangible assets 1.693 1.693 1.414 1.414

Tangible fixed assets

Land and buildings 491 491 375 375

Aircraft 11.866 12.079 23.945 12.652 14.092 26.744

Spare engines and spare parts 1.367 1.367 1.393 1.393

Workshop and aircraft servicing equipment 76 76 90 90

Other equipment and vehicles 123 123 130 130

Investment in progress 66 66 118 118

Prepayment relating to tangible fixed assets 155 155 24 24

Financial fixed assets

Equity in affiliated companies 317 317 294 294

Other holdings of securities 23 23 23 23

Pension funds, net 11.355 11.355 10.512 10.512

Deferred tax asset 1.340 1.340 1.187 1.187

Other long-term receivables 1.011 1.011 2.379 2.379

-

Total fixed assets 29.883 12.079 41.962 30.591 14.092 44.683

Current assets

Expendable spare parts and inventories 705 705 678 678

-

Current receivables -

Accounts receivables 1.275 1.275 1.277 1.277

Receivables from affiliated companies 6 6 3 3

Other receivables 2.574 2.574 2.901 2.901

Prepaid expenses and accrued income 934 934 839 839

- -

Short term investments 2.842 2.842 3.281 3.281

Cash and bank balances 966 966 1.762 1.762

Assets held for sale - - 493 493

Total currents assets 9.302 9.302 11.234 11.234

-

Total assets 39.185 12.079 51.264 41.825 14.092 55.917
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2011 Leasing After 2010 Leasing After

Equity and liabilities

Shareholders’ equity

Share capital 6.612 6.612 6.612 6.612

Other contributed capital 337 337 337 337

Reserves 309 309 627 627

Retained earnings 5.175 (60) 5.115 6.862 6.862

-

Total shareholders’ equity 12.433 (60) 12.373 14.438 - 14.438

-

Long-term liabilities -

Subordinated loans 1.019 1.019 974 974

Bond loans 2.809 2.809 1.503 1.503

Other loans 6.179 6.179 6.866 6.866

Deferred tax liability 2.154 2 2.156 2.303 2.303

Other provisions 1.673 1.673 2.143 2.143

Other liabilities 55 10.056 10.111 143 12.137 12.280

13.889 10.058 23.947 13.932 12.137 26.069

Current liabilities

Current portion of long-term loans 2.309 2.081 4.390 1.383 1.955 3.338

Short term loans 997 997 1.073 1.073

Prepayments from customers 24 24 16 16

Accounts payable 1.540 1.540 1.749 1.749

Tax payable 18 18 22 22

Unearned transportation revenue 3.453 3.453 3.598 3.598

Current portion of other provisions 428 428 657 657

Other liabilities 1.160 1.160 2.070 2.070

Accrued expenses and prepaid income 2.934 2.934 2.755 2.755

Liabilities attributable to assets held for sale - - 132 132

12.863 2.081 14.944 13.455 1.955 15.410

Total equity and liabilities 39.185 12.079 51.264 41.825 14.092 55.917

Der er på baggrund af disse tal lavet konsekvensberegning af nøgletal for SAS Group for 2011. Der

anvendes gennemsnitstal ved beregning af nogle af nøgletallene, hvorfor kapitaliseringen også er foretaget

for balancetal for 2010.
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På baggrund af betalingsrækken som ovenfor er der beregnet en følsomhedsanalyse.

Rente Forpligtelse primo Afskrivning Ændring i balance Samlet balancesum Indeks

1% 16.295 2.328 13.967 43.850 1.000

2% 15.696 2.242 13.454 43.337 988

3% 15.131 2.162 12.969 42.852 977

4% 14.597 2.085 12.512 42.395 967

5% 14.092 2.013 12.079 41.962 957

6% 13.614 1.945 11.669 41.552 948

7% 13.161 1.880 11.281 41.164 939

8% 12.732 1.819 10.913 40.796 930

9% 12.324 1.761 10.563 40.446 922

10% 11.937 1.705 10.232 40.115 915

11% 11.569 1.653 9.916 39.799 908

12% 11.219 1.603 9.616 39.499 901

13% 10.886 1.555 9.331 39.214 894

14% 10.569 1.510 9.059 38.942 888

15% 10.266 1.467 8.799 38.682 882
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