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Executive summary 

 

Today leasing is an important financing source to many corporations, because it's an easy way to 

obtain assets without being imposed to the risks associated with ownership. In that regard the 

accounting standard IAS 17s distinction between financial and operational leases has been highly 

criticized, mainly because not all material leases are represented on the balance sheet. Secondly the 

distinction has been criticized for its complexity, structuring opportunities and the risk of 

inconsistent classifications, which reduces comparability for users. Thirdly IAS 17 has been 

criticized for being conceptually flawed, because operational leases meet the definitions of assets 

and liabilities plus recognition criteria, but are not recognized on the balance sheet.  

 

The International Accounting Standards Board (IASB) is working on a new leases standard. The 

newest proposal eliminates the distinction between operational and financial leases, but small and 

short-term leases are not required to be presented on the balance sheet. The same applies to variable 

lease payments that do not depend on a index/rate and are not in-substance fixed payments. 

Furthermore the newest proposal simplifies the definition of leases.  

Through an analysis of conducted interviews this thesis has examined the extent of which the 

newest proposal counters the criticism of IAS 17.  

 

The analysis shows that the majority of all leases will be recognized on the balance sheets. The 

newest proposal does however contain some distinctions. To a limited extent these may lead to 

structuring opportunities, complexity and a risk of inconsistent classifications. At the same time 

there is a risk of small leases being materiel which in turn can hinder the countering of several 

aspects of the criticism. However it is expected that in most cases small leases will be immaterial. 

Conclusively the newest proposal overall succeeds in countering the criticism raised against IAS 17.  
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Kapitel 1 – Introduktion til afhandlingen 

1.1.  Indledning 

I dag er leasing en yderst vigtig del af mange virksomheders forretningsgrundlag, fordi dette er en 

let måde at opnå adgang til aktiver og finansiering på, samt undgå risiciene ved ejerskab. I 

kølvandet af finanskrisen har omfanget af indgåede leasingkontrakter været markant stigende i 

Danmark. I 2014 blev der således indgået leasingkontrakter for 30.431 mio. kr. i modsætning til 

2013, hvor de nyindgåede leasingkontrakter havde et omfang på 25.903 mio. kr.
 1

 Dette svarer til en 

stigning på hele 17,5 %. Opgørelser fra brancheorganisationen Leaseurope viser en tilsvarende 

udvikling på europæisk plan, da nyindgåede leasingkontrakter havde et omfang på  €251,9 mia. i 

2013 og €275,7 mia. i 2014. Desuden udgjorde den samlede beløbsmæssige størrelse af alle 

indgåede leasingkontrakter €723,4 mia. i 2013 og €729,6 mia. i 2014.
2
  Leasing udgør således en 

væsentlig finansieringskilde i både Danmark og Europa, hvilken ydermere er i vækst. 

 

Det store omfang og den stigende anvendelse af leasing som finansieringskilde har medført, at den 

internationale regnskabsregulering heraf er yderst relevant. Regnskabsstandarden IAS 17, som 

regulerer den regnskabsmæssige behandling af leasing skelner mellem operationel og finansiel 

leasing, hvor operationel leasing ikke skal indregnes i virksomhedernes balancer. Dette 

klassifikationselement er yderst kritiseret af regnskabsbrugerne, da vigtige informationer 

vedrørende væsentlige leasingaktiver og -forpligtelser således ikke præsenteres i balancen. Flere 

regnskabsbrugere indregner derfor selv operationelle leasingkontrakter i balancen, fordi dette giver 

et mere retvisende billede af de leasingaktiver og –forpligtelser som virksomheden er i besiddelse 

af. Denne tilpasning er dog ofte upræcis, da oplysningspligten vedrørende operationelle 

leasingkontrakter er begrænset. Desuden er leasingstandarden kritiseret for dens kompleksitet, 

struktureringsmuligheder, samt manglende opfyldelse af begrebsrammens definitioner på aktiver og 

forpligtelser
3
.  

 

IASB (the International Accounting Standards Board) er på nuværende tidspunkt i gang med at 

udvikle en ny leasingstandard, hvilken skal afhjælpe kritikken, som er forbundet med IAS 17
4
. 

                                                           
1
 www.finansogleasing.dk  Statistik: Hovedtal for sektorer  Omsætningsstatistik fra 2013 og 2014 

2
 www.leaseurope.org Market Trends & Research Statistics  Annual Statistical Enquiry fra 2013 og 2014,  side 2  

3
 IASB (2009): Discussion Paper, DP/2009/1 – Leases, Preliminary Views, afsnit 1.12, 1.13 og 1.14 

4
 IFRS Foundation (2015): Project Update – Leases: Practical implications of the new Leases Standard, side 2 

http://www.finansogleasing.dk/
http://www.leaseurope.org/
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Standarden har ladet vente længe på sig, hvilket skyldes lange høringsprocesser, hvor mange 

interessenter har kommenteret på to forskellige forslag, der er udgivet i henholdsvis 2010 og 2013, 

samt IASBs forsøg på at imødekomme disse kommentarer. Forslagene til indholdet af en ny 

leasingstandard er således blevet påvirket af en lang række interessenter af flere omgange.  

 

Såfremt en ny leasingstandard skal afhjælpe kritikken af IAS 17 vil dette betyde, at de 

leasingkontrakter, der i dag klassificeres som værende operationelle skal  indregnes i 

virksomhedernes balancer. Dette vil få betydelige økonomiske konsekvenser for 

regnskabsaflæggerne, da hoved- og nøgletal i så fald vil blive påvirket i negativ retning, hvilket 

bl.a. kan få betydning for overholdelse af låneklausuler. Desuden vil dette medføre betydelige 

ændringer i virksomhedernes rapporteringssystemer
5
. Interessenternes interesser er altså ikke 

nødvendigvis samstemmende med IASBs.  

I denne forbindelse opstår der usikkerhed om, hvorvidt det nyeste forslag til indholdet af 

leasingstandarden, som formentlig bliver det endelige, i sidste ende er blevet påvirket af 

interessenterne i en sådan grad, at det ikke længere afhjælper kritikken af IAS 17. Denne 

problemstilling finder jeg yderst interessant, hvorfor afhandlingen vil indeholde en undersøgelse 

heraf. Afhandlingen vil således behandle et emne, som jeg har fundet aktuelt gennem et stor del af 

mit cand.merc.aud-studie, da kritikken af IAS 17 og forslagne til indholdet af en ny leasingstandard 

løbende er blevet diskuteret til forelæsninger og i medierne igennem min studietid. 

 

1.2. Problemformulering og arbejdsspørgsmål 

Problemstillingen, præsenteret i indledningen, løses med udgangspunkt i følgende 

problemformulering og arbejdsspørgsmål.  

 

1.2.1. Problemformulering 

- Hvilken indvirkning har det nuværende forslag til en ny leasingstandard på afhjælpning af den 

kritik, som er blevet fremsat af IAS 17? 

 

 

 

 

                                                           
5
 www2.deloitte.com/dk/da/pages/audit/articles/iasb-udsender-leasingdeloitte.html 
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1.2.2. Arbejdsspørgsmål 

1. Hvordan behandles leasingtagers indgåede leasingkontrakter efter reglerne indeholdt i IAS 17? 
 

2. Hvilke kritikpunkter, til den regnskabsmæssige behandling af leasing, har IAS 17 givet 

anledning til? 
 

3. Hvordan skal leasingtagers indgåede leasingkontrakter behandles efter reglerne indeholdt i det 

nuværende forslag til en ny leasingstandard?  
 

4. Afhjælper det nuværende forslag til en ny leasingstandard kritikpunkterne som IAS 17 har givet 

anledning til? 

 

Formålet med arbejdsspørgsmålene er at lette arbejdet med problemformuleringen. 

Arbejdsspørgsmålene vil således blive anvendt til at besvare hovedspørgsmålet, samt strukturere 

indholdet i afhandlingen. En yderligere uddybning af arbejdsspørgsmålenes formål fremgår 

nedenfor: 

 

Spørgsmål 1: vil redegøre for den regnskabsmæssige behandling af leasing efter IAS 17. Formålet 

med redegørelsen er, at kunne forstå den kritik, som er blevet fremsat af IAS 17.  

 

Spørgsmål 2: vil, med udgangspunkt i besvarelsen af spørgsmål 1, belyse de kritikpunkter der er 

fremsat af IAS 17. Formålet med spørgsmålet er således at undersøge hvilke bevæggrunde, der 

initierede udviklingen af en ny leasingstandard. 

 

Spørgsmål 3: vil redegøre for den regnskabsmæssige behandling af leasing efter det nuværende 

forslag til en ny leasingstandard. Formålet er at opnå et kendskab til indholdet i det nuværende 

forslag til en ny leasing standard, da denne viden er nødvendig for at kunne konkludere på 

problemformuleringen. 

 

Spørgsmål 4: vil analysere hvorvidt det nuværende forslag til en ny leasingstandard, vil afhjælpe 

kritikken af IAS 17, herunder kommes der ind på det nuværende forslags indvirkning på 

afhjælpning af kritikken. Analysen tager udgangspunkt i besvarelserne af de foregående 

arbejdsspørgsmål og indsamlet empiri. Den indsamlede empiri vil overvejende bestå af interviews 
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med en regnskabsaflægger, en revisor og en leasinggiver. Formålet med spørgsmålet er således at 

sætte forfatter i stand til at konkludere på problemformuleringen. 

 

1.3. Afgrænsning 

Ved besvarelse af afhandlingens problemformulering vil reglerne indeholdt i det nuværende forslag 

til en ny leasingstandard vedr. første indregning, efterfølgende måling, oplysninger, præsentation, 

overgang, samt små og kortsigtede leasingkontrakter blive inddraget, da disse vurderes at have 

størst indvirkning på afhjælpning af kritikken af IAS 17. Afhandlingen afgrænser sig således fra 

regler i det nuværende forslag, som ikke indgår i ovenfor nævnte emneområder. I det følgende vil 

nogle af disse regler og andre afgrænsninger blive beskrevet.  

 

Arbejdet med en ny leasingstandard startede helt tilbage i 2006 som et samarbejde mellem IASB og 

FASB, som begge udsteder regnskabsstandarder, der gælder i henholdsvis Europa og USA. 

Hensigten var dengang at udstede en fælles regnskabsstandard vedr. leasing, men 

standardudstederne har ikke kunnet blive enige på alle områder, hvorfor der i stedet vil blive udstedt 

to forskellige standarder. Nærværende afhandlings fokus er de internationale regnskabsregler efter 

IFRS, hvorfor regler, der udelukkende er vedtaget af FASB ikke vil blive behandlet i forbindelse 

med besvarelse af problemformuleringen.  

 

Afhandlingen vil udelukkende behandle de regler i det nuværende forslag til en ny leasingstandard, 

der er gældende for leasingtagere. Reglerne som er gældende for leasinggivere vil således ikke blive 

behandlet i nærværende afhandling, hvilket skyldes det begrænsede omfang, herunder en vurdering 

og prioritering af hvilke regler, som vil have den største indvirkning på afhjælpning af kritikken.  

Det nuværende forslags regler vedrørende fremleje (sublease) beskæftiger sig med situationen hvor 

en virksomhed er både leasingtager og leasinggiver af et og samme aktiv. Grundlæggende 

foreskriver reglerne, at situationen skal behandles som to separate leasingkontrakter, hvor 

regnskabsmodellerne for henholdsvis leasingtager og leasinggiver anvendes på hver sin kontrakt. 

Grundet ovenstående afgrænsning  vedrørende regnskabsmodellerne er reglerne om fremleje 

overflødige for afhandlingen, hvorfor de ikke vil blive medtaget i besvarelsen af problem-

formuleringen.  
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Det nuværende forslags regler vedrørende salg og tilbageleasing (sale og leaseback) vil ikke blive 

behandlet i nærværende afhandling, hvilket skyldes, at reglerne ikke vil have synderlig indvirkning 

på afhjælpning af kritikken af IAS 17. I IAS 17 er reglerne vedrørende den regnskabsmæssige 

behandling af salg og tilbageleasing afhængig af klassifikationen mellem operationel eller finansiel 

leasing
6
, men med det nuværende forslag er klassifikationselementet blevet fjernet. Reglerne 

vedrørende salg og tilbageleasing i det nuværende forslag er således ikke ændret for at afhjælpe 

kritikken af IAS 17, men som en konsekvens af nogle  af forslagets andre regler.  

 

Grundet afleveringsfristen behandler afhandlingen ikke information og beslutninger, som er 

offentliggjort efter d. 14. september 2015. IASB forventer, at den endelige leasingstandard vil blive 

færdiggjort inden slutningen af 2015
7
, hvorfor det ikke forventes, der kommer ændringer som kan 

have betydelig indflydelse på konklusionen efter afgrænsningsdatoen.   

 

1.4. Relevans 

En ny leasingstandard forventes, at færdiggøres inden slutningen af 2015, hvorfor afhandlingens 

emne er yderst aktuelt. Desuden blev arbejdet med en ny leasingstandard i sin tid initieret med den 

hensigt at afhjælpe kritikken, som er blevet fremsat i forbindelse med IAS 17. Indholdet til den nye 

leasingstandard er dog blevet influeret af interessenter med forskellige interesser, hvorfor det er 

relevant at undersøge om målet er blevet opnået. 

Emnet er tidligere blevet behandlet i tilsvarende opgaver, men dette har været i forbindelse med 

tidligere forslag til en ny leasingstandard, hvorfor emnet fortsat er relevant og aktuelt at behandle. 

Desuden inddrages ny empiri i afhandlingen i form af interviews, hvilket også er medvirkende til, at 

emnet er relevant at behandle på ny. 

 

Afhandlingen vil især være nyttig læsning for regnskabsaflæggere, regnskabsbrugere, undervisere 

og studerende med interesse for regnskabsaflæggelse, herunder den regnskabsmæssige behandling 

af leasing. I denne forbindelse forventes det, at læser har et vidst kendskab til regnskabstekniske 

begreber, hvorfor ikke alle anvendte begreber vil blive defineret. 

                                                           
6
 IAS 17, pkt. 58 – pkt. 64 

7
 IFRS Foundation (2015): Project Update – Leases: Practical implications of the new Leases Standard, side 2 
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Kapitel 2 – Anvendt metode 

I nærværende metodeafsnit vil der blive redegjort for den metodiske tilgang til besvarelse af 

problemformuleringen, samt afhandlingens struktur. Ydermere vil den anvendte data, herunder 

indsamling heraf, blive præsenteret og diskuteret. 

 

2.1. Undersøgelsens design 

Med afhandlingen ønskes det undersøgt hvilken indvirkning det nuværende forslag til en ny 

leasingstandard har på afhjælpning af kritikken af IAS 17, herunder hvorvidt kritikken afhjælpes 

eller ej. Dette undersøges med udgangspunkt i reglerne indeholdt i IAS 17, den fremsatte kritik af 

IAS 17, reglerne indeholdt i det nuværende forslag til en ny leasingstandard og udførte interviews. 

Afhandlingens tilgang til besvarelse af problemformuleringen er således deduktiv, fordi kritikken af 

IAS 17 og det nuværende forslag til en ny leasingstandard er det styrende for afhandlingen og testes 

på en afgrænset mængde empiri i form af interviews
8
.  

Desuden er afhandlingens undersøgelsesdesign overvejende forklarende, da hensigten netop er at 

forklare det nuværende forslag til en leasingstandards indvirkning på afhjælpning af de 

kritikpunkter, der er blevet fremsat i forbindelse med IAS 17
9
. Nærværende afhandling vil således 

forklare hvilke konsekvenser det nuværende forslag får for regnskabsaflæggernes fremtidige 

håndtering af indgåede leasingkontrakter, herunder hvilken betydning dette har for afhjælpning af 

kritikken. Undersøgelsen af ovenfor nævnte kræver dog en indledende redegørelse af henholdsvis 

IAS 17, den fremsatte kritik af IAS 17 og det nuværende forslag til en ny leasingstandard, hvorfor 

afhandlingens undersøgelsesdesign også til dels har beskrivende karakter
10

. 

 

2.1.1.  Afhandlingens struktur 

Afhandlingens struktur tager højde for, at tilgangen til besvarelse af problemformuleringen er 

deduktiv, hvilket er illustreret i figur 1.  

                                                           
8
 Andersen, I. (2014): Den skinbarlige virkelighed, Vidensproduktion i samfundsvidenskaberne,  side 31  

9
 Andersen, I. (2014): Den skinbarlige virkelighed, Vidensproduktion i samfundsvidenskaberne, side 21 

10
 Andersen, I. (2014): Den skinbarlige virkelighed, Vidensproduktion i samfundsvidenskaberne, side 20 
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Figur 1 - Afhandlingens struktur, kilde: egen tilvirkning 

 

Afhandlingen består af 8 kapitler, hvor kapitel 3, 4, 5 og 6 besvarer problemformuleringens 

arbejdsspørgsmål, hvilket vil blive beskrevet yderligere i det følgende.  

 

I kapitel 1 gives en introduktion til afhandlingen. I dette kapitel præsenteres problemet, som ønskes 

behandlet og tilhørende arbejdsspørgsmål. Afslutningsvist indeholder kapitlet en beskrivelse af 

hvad afhandlingen ikke behandler, samt hvorfor emnet er relevant at behandle.  

 

I kapitel 2 præsenteres den anvendte metode, herunder bl.a. afhandlingens struktur, anvendt data og 

kildekritik. 
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Kapitel 3 indeholder en redegørelse af de regler indeholdt i IAS 17, som er relevante for 

besvarelsen af afhandlingens problemformulering. Kapitlet behandler således ikke samtlige regler i 

IAS 17, men udelukkende dem, der er relevante for forståelsen af den kritik som 

regnskabsstandarden er blevet udsat for. Dette betyder, at kapitlet kun behandler reglerne for den 

regnskabsmæssige behandling af leasingkontrakter i leasingtagers eksterne regnskab.  Kapitlet 

besvarer arbejdsspørgsmål 1, som blev præsenteret i afsnit 1.2.2. 

 

I kapitel 4 besvares arbejdsspørgsmål 2 ved at præsentere de kritikpunkter som IAS 17 har været 

udsat for. Følgende kritikpunkter vil i denne henseende blive behandlet: 

- Regnskabsbrugernes informationsbehov 

- To forskellige regnskabsmodeller, samt 

- Indholdet af IAS 17 strider imod definitionerne i begrebsrammen 

 

Kapitel 5 indeholder en redegørelse af de regler i det nuværende forslag til en ny leasingstandard, 

som er relevante for besvarelsen af afhandlingens problemformulering. Dette betyder, at kapitlet 

udelukkende behandler de regler, der har indvirkning på hvorvidt kritikken af IAS 17 afhjælpes 

eller ej. Kapitlet besvarer således arbejdsspørgsmål 3. 

 

Kapitel 6 indeholder en analyse af hvilken indvirkning det nuværende forslag til en ny 

leasingstandard har på afhjælpning af de kritikpunkter som IAS 17 har givet anledning til. Analysen 

vil sætte forfatteren i stand til at konkludere på problemformuleringen, herunder komme ind på 

hvorvidt det nuværende forslag afhjælper  kritikken eller ej. Kapitlet besvarer således afhandlingens 

sidste arbejdsspørgsmål nemlig arbejdsspørgsmål 4. 

 

I kapitel 7 drages den endelige konklusion på baggrund af de fundne resultater i afhandlingens 

forudgående kapitler. 

 

Kapitel 8 indeholder en perspektivering af afhandlingens emne. 
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2.2. Anvendt data og kvalitet 

Til besvarelse af afhandlingens problemformulering er anvendt både regulering og empirisk data, 

hvilket hovedsageligt er: IAS 17, IFRIC 4, Discussion Paper – DP/2009/1, Exposure Draft – 

ED/2013/6 og foretagne ændringer hertil, samt interviews. Desuden inddrages IASBs 

begrebsramme, Exposure Draft – ED/2015/3 og A.P. Møller-Mærsk A/S årsrapport fra 2014. 

Sidstnævnte anvendes til at illustrere det nuværende forslag til en ny leasingstandards eliminering af 

IAS 17s skel mellem finansiel og operationel leasing.  

Afhandlingens dataindsamling tager således afsæt i både den kvantitative – og kvalitative metode
11

. 

Metoden er dog overvejende kvalitativ, da det udelukkende er årsregnskabet, der kan karakteriseres 

som værende kvantitativt. Den anvendte data er både primær og sekundær
12

, da noget af dataen er 

indsamlet personligt gennem interviews og resten er indsamlet af andre.  

 

Dataens kvalitet er forsøgt sikret vha. begreberne validitet og reliabilitet, hvor førstnævnte 

omhandler dataens gyldighed og relevans. Gyldigheden beskriver den generelle overensstemmelse 

mellem den anvendte regulering og den empiriske data. Relevansen siger noget om, hvor relevant 

den empiriske data er for besvarelse af problemformuleringen
13

. Det anvendte data vurderes at have 

høj gyldighed, da der er god overensstemmelse mellem den anvendte regulering og den empiriske 

data. Dette skyldes, at empirien, i form af kritikken af IAS 17 og interviews, netop er fremkommet 

med udgangspunkt i den anvendte regulering.  

Kritikken vedr. IAS 17 er yderst relevant for besvarelse af problemformuleringen, da formålet med 

afhandlingen er at undersøge hvilken indvirkning det nuværende forslag til en ny leasingstandard 

har på afhjælpning heraf. Problemformuleringen kan således ikke besvares uden en gennemgang af 

denne kritik. Desuden vil det nuværende forslag til en ny leasingstandard få stor betydning for både 

regnskabsaflæggere, revisorer og leasinggivere, hvorfor det forventes, at disse besidder viden om og 

holdninger til reglerne indeholdt heri. På baggrund af denne information vil det kunne udledes 

hvilken indvirkning det nuværende forslag til en ny leasing standard har på afhjælpning af den 

kritik, der er fremsat af IAS 17, hvorfor de udførte interviews tilsvarende er yderst relevante for 

besvarelsen af problemformuleringen. Den anvendte data vurderes således at besidde høj grad af 

validitet. 

                                                           
11

 Andersen, I. (2014): Den skinbarlige virkelighed, Vidensproduktion i samfundsvidenskaberne, side 136 
12

 Andersen, I. (2014): Den skinbarlige virkelighed, Vidensproduktion i samfundsvidenskaberne, side 137 
13

 Andersen, I. (2014): Den skinbarlige virkelighed, Vidensproduktion i samfundsvidenskaberne, side 84 
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Reliabiliteten omhandler undersøgelsens målenøjagtighed/pålidelighed
14

. I nærværende afhandling 

er der hovedsageligt anvendt kilder, som anses for at være troværdige og forholdsvist objektive. 

Empirien fremskaffet gennem interviews er dog præget af subjektive holdninger, der skyldes den 

kontekst de interviewede indgår i. I denne forbindelse er reliabiliteten forsøgt sikret ved at 

interviewe flere forskellige personer, herunder en revisor, en regnskabsaflægger og en leasinggiver, 

som alle kommer fra forskellige kontekster. Flere interviews kunne have sikret reliabiliteten i endnu 

højere grad, da flere holdninger således kunne være inddraget i analysen. Dette har dog ikke været 

muligt pga. afhandlingens begrænsede omfang og ressourcer. 

 

2.3. Interviews 

Den primære data er blevet indsamlet ved hjælp af tre interviews, hvor både en regnskabsaflægger, 

en revisor og en leasinggiver er blevet interviewet. Formålet med de udførte interviews var at 

klarlægge respondenternes opfattelser og holdninger til indholdet af det nuværende forslag til en ny 

leasingstandard. Respondenternes opfattelser og holdninger er efterfølgende blevet inddraget og 

fortolket i nærværende afhandlings analyseafsnit, hvor forslagets indvirkning på afhjælpning af den 

kritik, der er blevet fremsat i forbindelse med IAS 17 er blevet undersøgt.  

På grund af interviewenes formål er der blevet anvendt semistrukturerede livsverdensinterviews, 

hvor de interviewede personer har beskrevet egne perspektiver og verdensbilleder, der efterfølgende 

er blevet fortolket i afhandlingens analyseafsnit
15

. Livsverdensbegrebet omfatter bl.a. 

respondenternes professionelle virke, hvorfor denne interviewform er ideel at anvende ved 

interviews med professionelle, hvilket regnskabsaflæggere, revisorer og leasinggivere netop må 

betegnes som
16

.  

Interviewene blev udført med udgangspunkt i en udarbejdet interviewguide
17

, men den anvendte 

interviewform gjorde det muligt at stille opfølgende og meningsafklarende spørgsmål, hvor det blev 

fundet relevant. Dette er også årsagen til, at interviews er blevet anvendt til indsamling af primær 

dataen frem for spørgeskemaer, da disse ikke giver mulighed for at følge op på de angivne svar.  

Interviewene er blevet optaget ved hjælp af en diktafon. Kort efter afviklingen af interviewene er 

reflekterede oplevelser og kommentarer blevet noteret, hvilket skyldes, at disse elementer ikke 

                                                           
14

 Andersen, I. (2014): Den skinbarlige virkelighed, Vidensproduktion i samfundsvidenskaberne, side 84 
15

 Kvale, S. og Brinkmann, S. (2015): Interview, Det kvalitative forskningsinterview som håndværk, side 49 
16

 Fuglsang, L., Hagedorn-Rasmussen, P. og Olsen, P. B. (2010): Teknikker i samfundsvidenskaberne, side 283 
17

 Interviewguiden fremgår af bilag A  
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fremgår af lydoptagelserne, men alligevel kan have betydning for selve fortolkningen heraf. Hvert 

interview er efterfølgende blevet transskriberet så ordret som muligt, hvilket har sikret et neutralt 

fortolkningsgrundlag
18

. 

 

2.3.1. De interviewede personer 

Brian Prüss bestrider en stilling som Senior Financial Controller i Dong 

Energy, hvor hans arbejdsopgaver bl.a. omfatter udarbejdelse af eksterne 

regnskabsrapporter ligesom han sikrer, at de internationale 

regnskabsstandarder (IFRS) overholdes i forbindelse med 

regnskabsaflæggelsen. Brian har arbejdet en del med leasing, hvorfor han har 

et indgående kendskab til indholdet i IAS 17 og har løbende fulgt udviklingen af den nye 

regnskabsstandard vedr. leasingard. Brian repræsenterer interessentgruppen regnskabsaflæggere i 

nærværende afhandling, hvorfor han blev interviewet d. 1. juli 2015.  

 

Henrik Gustavsen er ansat ved Deloitte som Senior Manager, hvor hans 

arbejdsopgaver primært består af rådgivning af danske og internationale 

virksomheder i brugen af de internationale regnskabsregler (IFRS). Dette 

betyder, at Henrik har fulgt udviklingen i indholdet til den nye leasingstandard 

siden første udkast, ED/2010/9,  blev udgivet. Ydermere underviser han, både 

internt i Deloitte og eksternt, i de regnskabsmæssige ændringer som leasingstandarden forventes at 

medføre. I nærværende afhandling repræsenterer Henrik interessentgruppen revisorer, hvorfor han 

er blevet interviewet d. 7. juli 2015.  

 

Mathias Birkebæk Petersen er ansat i Nordania Leasing, hvor han har 

stillingsbetegnelsen controller. Nordania Leasing er Danmarks førende 

leasingselskab, hvorfor Mathias er blevet interviewet med forventningen om, at 

han kunne bidrage med input fra leasinggivers perspektiv. Mathias blev 

interviewet d. 10. juli.  

  

                                                           
18
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Kapitel 3 – IAS 17: Leasing 

I nærværende kapitel præsenteres reglerne i den gældende leasingstandard, IAS 17, der er relevante 

for forståelsen af de kritikpunkter, som den er blevet udsat for. Kapitlet indeholder således ikke en 

fuldkommen præsentation af de regler, der er indeholdt i IAS 17. 

 

3.1. Definition af leasing 

3.1.1. Hvad er leasing?  

IAS 17 definerer leasingkontrakter som: 

”En aftale, ifølge hvilken leasinggiver for en aftalt periode overdrager brugsretten til et aktiv til 

leasingtager mod en eller flere betalinger”
19

. 

 

Af definitionen fremgår det, at leasingtager får overdraget retten til at bruge et specifikt aktiv i en 

bestemt periode mod betaling. I denne forbindelse overdrages ejendomsretten ikke, hvorfor der ikke 

er tale om et salg. Principielt er der således tale om leje af aktiver.  

 

3.1.1.1. Vurdering af om en kontrakt er eller indeholder en leasingkontrakt 

I praksis har det vist sig svært at vurdere, hvorvidt en kontrakt i substansen er eller indeholder 

elementer, som er en leasingkontrakt. Dette sker ofte i forbindelse med serviceaftaler, hvor den 

pågældende service leveres vha. et aktiv. Ifølge fortolkningsbidraget IFRIC 4 omfattes en kontrakt, 

eller en del af en kontrakt, af reglerne i IAS 17 når
20

: 

 Kontraktens opfyldelse afhænger af brugen af et specifikt aktiv eller aktiver (aktivet), og 

 Kontrakten overdrager en brugsret til aktivet 

 

Brugen af et specifikt aktiv kan udtrykkes både eksplicit og implicit i kontrakten, hvor brugen af et 

aktiv f.eks. vil være implicit specificeret, hvis det ikke er økonomisk rentabelt eller praktisk muligt 

for leverandøren at opfylde sin forpligtelse vha. alternative aktiver. Det afgørende for om en 

kontrakt eller en del heraf omfattes af reglerne i IAS 17 er således ikke hvordan brugen af et 
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specifikt aktiv udtrykkes, men at opfyldelsen af kontrakten afhænger af brugen af det specifikke 

aktiv
21

.  

 

Tilsvarende er det afgørende, at kontrakten overdrager en brugsret til aktivet, hvilket er tilfældet når 

den indgåede kontrakt overdrager retten til at kontrollere brugen af det specifikke aktiv til kunden 

(leasingtager).  Kunden kontrollerer brugen af aktivet, når denne har mulighed for at anvende 

aktivet, instruere andre i anvendelsen af aktivet eller kontrollere den fysiske adgang til aktivet og 

samtidig har ret til mere end en uvæsentlig andel af aktivets output eller øvrige anvendelighed. 

Kunden kontrollerer også brugen af aktivet, hvis det er usandsynligt, at andre vil aftage mere end en 

uvæsentlig andel af aktivets output eller øvrige anvendelighed over kontraktens løbetid, og prisen 

pr. produceret enhed ikke er kontraktuelt fastlagt eller baseret på markedsprisen på tidspunktet for 

levering
22

. 

 

3.1.2. Leasing typer 

Som beskrevet ovenfor er leasing principielt leje af aktiver, men i visse tilfælde vil der nærmere  

være tale om lånefinansierede køb, hvorfor IAS 17 skelner mellem operationelle og finansielle 

leasingkontrakter, som regnskabsmæssigt skal behandles forskelligt.  Disse vil kort blive defineret i 

det følgende.  

 

3.1.2.1.  Finansiel leasing 

”En finansiel leasingkontrakt er en leasingkontrakt, hvorved alle væsentlige risici og afkast 

forbundet med ejendomsretten til et aktiv overdrages, uanset om ejendomsretten overdrages ved 

leasingperiodens slutning eller ej”
23

. 

 

Af definitionen af finansielle leasingkontrakter fremgår det, at alle væsentlige risici og afkast 

forbundet med det lejede aktivs ejendomsret overdrages til leasingtager i leasingperioden. 

Finansielle leasingkontrakter minder således mere om lånefinansierede køb end leje af aktiver, 

hvilket også gælder selvom ejendomsretten ikke overdrages til leasingtager ved leasingperiodens 

afslutning. Dette tager den regnskabsmæssige behandling højde for, hvorfor finansielle 
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leasingkontrakter skal indregnes i balancen ligesom almindelige lånefinansierede køb. Den 

regnskabsmæssige behandling af finansielle leasingkontrakter beskrives mere detaljeret i afsnit 

3.3.1. 

 

3.1.2.2. Operationel leasing 

”En operationel leasingkontrakt er enhver leasingkontrakt, der ikke er en finansiel 

leasingkontrakt”
24

.  

 

Definitionen afgrænser operationelle leasingkontrakter negativt i forhold til finansielle 

leasingkontrakter, hvorfor alle væsentlige risici og fordele forbundet med det lejede aktivs 

ejendomsret ikke overdrages til leasingtager ved indgåelse af leasingkontrakten. Substansen af 

operationelle leasingkontrakter er altså leje af aktiver. Dette tager den regnskabsmæssige 

behandling højde for, hvorfor operationelle leasingkontrakter skal holdes udenfor balancen. Den 

regnskabsmæssige behandling af operationelle leasingkontrakter beskrives mere detaljeret i afsnit 

3.3.2. 

 

3.2. Klassifikation af leasingkontrakter 

Som fremført i ovenstående afsnit 3.1. skelner IAS 17 mellem finansielle og operationelle 

leasingkontrakter, hvor den regnskabsmæssige behandling er forskellig på grund af substansen heri. 

Følgende afsnit indeholder derfor en gennemgang af de regler, der anvendes ved klassifikationen af 

indgåede leasingkontrakter som værende enten finansielle eller operationelle.   

 

3.2.1. Leasingkontrakter: Operationel eller finansiel leasing? 

Grundlæggende skal leasingkontakter klassificeres som værende finansielle såfremt samtlige 

væsentlige risici og fordele forbundet med ejendomsretten til det leasede aktiv overdrages til 

leasingtager, hvor det modsatte er gældende skal leasingkontrakten klassificeres som værende 

operationel
25

. Risici kan eksempelvis være muligheden for tab fra uudnyttet kapacitet eller 

teknologisk forældelse, samt afkastudsving ved ændringer i økonomiske forhold. En fordel kan 
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eksempelvis være muligheden for gevinst ved værdistigning på aktivet
26

. IAS 17 indeholder en 

række ”hjælperegler”, som kan anvendes ved klassifikationen af indgåede leasingkontrakter. I 

denne forbindelse skelnes der mellem primære og sekundære indikatorer.  

 

Følgende primære indikatorer vil hver for sig eller kombineret give en overvejende formodning om, 

at alle væsentlige risici og fordele forbundet med ejendomsretten til det leasede aktiv er overdraget 

til leasingtager, hvorfor leasingkontrakten skal klassificeres som værende finansiel
27

: 

- Ejendomsretten til aktivet overgår til leasingtager ved leasingperiodens afslutning 

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

der må forventes at ligge væsentligt under markedsprisen 

- Minimumsleasingperioden strækker sig over størstedelen af det leasede aktivs forventede 

økonomiske levetid 

- Nutidsværdien af minimumsleasingbetalingerne svarer stort set til aktivets dagsværdi 

- Leasingkontrakten omfatter et aktiv, der er fremstillet specielt til leasingtager, hvorfor andre 

ikke vil kunne anvende aktivet uden væsentlige ændringer heraf 

 

Følgende sekundære indikatorer kan ligeledes medføre, at en leasingkontrakt skal klassificeres som 

værende finansiel
28

: 

- Leasingkontrakten er opsigelig, men leasingtager bærer tabet ved en førtidig opsigelse 

- Leasingtager bærer risikoen/gevinstmuligheden forbundet med restværdien af det leasede aktiv 

- Leasingtager har mulighed for at forlænge leasingkontrakten til en leje, som er væsentligt lavere 

end markedslejen 

 

Som nævnt ovenfor er de primære og sekundære indikatorer ”hjælperegler”, hvilket betyder, at de 

ikke er altafgørende ved klassifikationen af de indgåede leasingkontrakter. I stedet er det 

leasingkontraktens reelle indhold (substans), som er afgørende for klassifikationen, da også andre 

faktorer kan have indflydelse på hvorvidt alle væsentlige risici og fordele forbundet med 

ejendomsretten til det leasede aktiv overdrages eller ej
29

. Klassifikationen af leasingkontrakter som 
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værende henholdsvis finansielle eller operationelle skal således ske på baggrund af en 

helhedsvurdering.  

 

3.3. Den regnskabsmæssige behandling af leasingkontrakter 

Nærværende afsnit behandler den regnskabsmæssige behandling af henholdsvis finansielle og 

operationelle leasingkontrakter. Afsnittet behandler udelukkende de regler, som er gældende for 

leasingtager, da reglerne gældende for leasinggiver ikke er relevante i forbindelse med forståelsen 

af de kritikpunkter, som IAS 17 er blevet udsat for. Af samme årsag behandles leasingkontrakternes 

skattemæssige effekt heller ikke i dette afsnit. 

 

3.3.1. Finansiel leasing 

3.3.1.1. Indregning og efterfølgende måling 

Substantielt svarer indholdet i en finansiel leasingkontrakt til et lånefinansieret køb, hvilket 

afspejles i den regnskabsmæssige behandling heraf. Ved påbegyndelsen af leasingperioden skal 

leasingtager således indregne et aktiv og en tilhørende forpligtelse til en værdi, som svarer til det 

leasede aktivs dagsværdi eller nutidsværdien af minimumsleasingydelserne, hvor denne er lavere
30

. 

I denne henseende svarer dagsværdien til den værdi, som det leasede aktiv kan omsættes til ved en 

handel mellem kvalificerede, villige og indbyrdes uafhængige parter på tidspunktet for 

leasingkontraktens indregning i balancen. Nutidsværdien af minimumsleasingydelserne beregnes 

vha. minimumsleasingydelserne, leasingperioden og en diskonteringsfaktor. Minimumsleasing-

ydelserne er de ydelser, som leasingtager er eller kan blive forpligtet til at betale i løbet af 

leasingperioden. Leasingperioden er den uopsigelige periode, hvori leasingtager er forpligtet til at 

lease aktivet, samt yderligere perioder såfremt det er rimeligt sikkert, at kontrakten vil blive 

forlænget på indgåelsestidspunktet
31

. Slutteligt skal leasingkontraktens interne lånerente anvendes 

som diskonteringsfaktor, hvor det er praktisk muligt at opgøre denne. Alternativt anvendes 

leasingtagers alternative lånerente.  Dagsværdi, minimumsleasingydelser, leasingperiode og 

diskonteringsfaktor er således alle elementer, som indgår i vurderingen af, hvorvidt det leasede 

aktiv og den tilførende forpligtelse skal indregnes til en værdi svarende til det leasede aktivs 

dagsværdi eller nutidsværdien af leasingkontraktens minimumsleasingydelser.  
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Ved første indregning tillægges det leasede aktiv ydermere eventuelle startomkostninger, afholdt af 

leasingtager, i forbindelse med indgåelse af leasingkontrakten
32

.   

Efterfølgende skal finansielt leasede aktiver afskrives efter samme regnskabspraksis, som anvendes 

for tilsvarende aktiver, der ejes af leasingtager. Såfremt det er rimeligt sikkert, at leasingtager ikke 

vil overtage ejendomsretten forbundet med det leasede aktiv ved kontraktens udløb, da skal 

afskrivningen ske over den korteste periode af leasingperioden og aktivets levetid
33

. Afskrivning af 

finansielt leasede aktiver kan således differentiere fra afskrivningen af tilsvarende købte aktiver. 

Desuden skal det leasede aktiv testes for værdiforringelse efter reglerne indeholdt i IAS 36
34

. 

Den efterfølgende måling af leasingforpligtelsen skal ske til amortiseret kostpris. Leasingydelsen 

skal således opdeles i en finansieringsomkostning og et afdrag, hvor afdraget fradrages i 

leasingforpligtelsen og finansieringsomkostningen udgiftsføres i resultatopgørelsen
35

. 

Finansieringsomkostningen opgøres i denne forbindelse som en procentdel af indeværende 

regnskabsårs primo leasingforpligtelse
36

. Leasingtagers resultat vil således blive påvirket af både 

afskrivninger og finansieringsomkostninger.  

 

3.3.1.2 Illustration af den regnskabsmæssige behandling af en finansiel leasingkontrakt 

I indeværende afsnit gives et illustrativt eksempel på den regnskabsmæssige behandling af en 

finansiel leasingkontrakt, hvor formålet er at illustrere effekten heraf på både resultatopgørelsen og 

balancen. Følgende betingelser er i denne henseende gældende: 

 

- Årlig leasingydelse: 21.400 

- Leasingperiode: 10 år 

 

Leasingkontrakten indeholder ikke en intern rente, hvilken heller ikke kan beregnes, fordi de 

nødvendige oplysninger er ukendte. I stedet anvendes virksomhedens alternative lånerente på 7,044 

% til beregning af nutidsværdien af minimumsleasingydelserne, samt opdeling af leasingydelserne i 

finansieringsomkostninger og afdrag. Nutidsværdien for minimumsleasingydelserne er beregnet til 
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150.000 kr., hvilket er den værdi det leasede aktiv og den tilhørende forpligtelse indledende 

indregnes til i balancen, da der ikke foreligger nogle startomkostninger.   

 

 

AKTIVER FORPLIGTELSER RESULTATOPGØRELSE 

År Leasing-

aktiver 

Afskriv-

ninger 

Leasing-

forpligtelser 

Finansierings-

omkostning 

Afdrag Ydelse Afskriv-

ninger 

Finansierings-

omkostning 

Resultat-

påvirkning 

0 150.000 

 

150.000 

      1 135.000 15.000 139.166 10.566 10.834 21.400 15.000 10.566 25.566 

2 120.000 15.000 127.569 9.803 11.597 21.400 15.000 9.803 24.803 

3 105.000 15.000 115.155 8.986 12.414 21.400 15.000 8.986 23.986 

4 90.000 15.000 101.866 8.111 13.289 21.400 15.000 8.111 23.111 

5 75.000 15.000 87.641 7.175 14.225 21.400 15.000 7.175 22.175 

6 60.000 15.000 72.415 6.173 15.227 21.400 15.000 6.173 21.173 

7 45.000 15.000 56.115 5.101 16.299 21.400 15.000 5.101 20.101 

8 30.000 15.000 38.668 3.953 17.447 21.400 15.000 3.953 18.953 

9 15.000 15.000 19.992 2.724 18.676 21.400 15.000 2.724 17.724 

10 0 15.000 0 1.408 19.992 21.400 15.000 1.408 16.408 

  

 

150.000 

  

150.000 

 

150.000 64.001 

 Figur 2 - Illustrativt eksempel af den regnskabsmæssige behandling af finansiel leasing, kilde: Egen tilvirkning 

med inspiration fra PWC (2002): Leasing i leasingtagers årsrapport – årsregnskabsloven og IAS 17, side 30 

 

 

Figur 2 illustrerer den finansielle leasingkontrakts påvirkning af aktiver, forpligtelser, samt 

resultatopgørelse. Afskrivninger og renter udgiftsføres i resultatopgørelsen, mens leasingydelsens 

afdrag fradrages i leasingforpligtelsen. Leasingkontraktens samlede resultatpåvirkning efter 10 år 

udgør således 214.001 kr.  

 

3.3.2. Operationel leasing 

3.3.2.1. Indregning og efterfølgende måling 

Af afsnit 3.1.2.2. omhandlende definition af operationel leasing fremgik det, at operationelle 

leasingkontrakter er kontrakter, der ikke kan klassificeres som værende finansielle. Substansen af 

operationelle leasingkontrakter er således leje af et aktiv, hvilket afspejles i den regnskabsmæssige 

behandling heraf. Leasingydelsen forbundet med den operationelle leasingkontrakt skal således 

udgiftsføres lineært i resultatopgørelsen over leasingperioden, medmindre et andet systematisk 



 

 
   Side | 24  

  

mønster bedre afspejler leasingtagers fordele forbundet med det leasede aktiv
37

. Indregningen af 

leasingydelsen vil derfor ikke nødvendigvis følge leasingtagers faktuelle betalingsmønster. Gennem 

hele leasingperioden modtager leasingtager samme ydelse, hvilket er retten til at benytte det leasede 

aktiv. I denne forbindelse er det logisk at anvende den lineære metode for indregning af 

leasingydelserne, hvorfor denne metode oftest anvendes i praksis
38

.  

Økonomiske incitamenter fra leasinggiver til leasingtager skal indregnes som en reduktion af 

leasingomkostningen over leasingperioden efter samme systematik, som er gældende for 

leasingydelsen
39

. Det samme er gældende ved direkte startomkostninger, som afholdes af 

leasingtager i forbindelse med indgåelse af leasingkontrakten. I denne forbindelse vil 

leasingomkostningen dog skulle øges, da der er tale om omkostninger afholdt af leasingtager
40

. 

 

Den regnskabsmæssige behandling af en operationel leasingkontrakt er illustreret i figur 3, hvor 

følgende betingelser gør sig gældende: 

Leasingtager lejer butikslokaler, hvor leasinggiver giver et tilskud på 25.000 kr. til indflytning. 

Leasingkontrakten løber over 6 år. Leasingydelsen er aftalt til  25.000 kr. de første 2 år og 50.000 

kr. de resterende 4 år, hvilket skyldes leasingtagers likviditetsmæssige situation. Leasingtager 

afholder ingen direkte startomkostninger i forbindelse med indgåelsen af leasingaftalen. 

 

 

  

 

 

 

 

     Figur 3 - Illustrativt eksempel af operationel leasing, kilde: Egen tilvirkning  

 

Af figur 3 fremgår det, at leasingydelserne er udgiftsført lineært over leasingperioden på 6 år som 

en driftsomkostning, da leasingtagers fordele ikke vil ændre sig blot fordi leasingydelsen stiger  

                                                           
37

 IAS 17, pkt. 34 
38

 Fedders, J. m.fl. (2012): Årsrapport efter internationale regnskabsstandarder – fra dansk praksis til IFRS, side 498 
39

 PwC (2002): Leasing i leasingtagers årsrapport – årsregnskabsloven og IAS 17, side 36 
40

 Fedders, J. (2012): Årsrapport efter internationale regnskabsstandarder – fra dansk praksis til IFRS, side 499 og 500 

Resultatopgørelse 

År Leasingomkostninger 

1 37.500 

2 37.500 

3 37.500 

4 37.500 

5 37.500 

6 37.500 

  225.000 
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Leasingomkostningerne er over leasingperioden blevet reduceret lineært med tilskuddet til 

indflytning fra leasinggiver, da der her er tale om et økonomisk incitament.  

 

Den regnskabsmæssige behandling af operationelle leasingkontrakter vurderes at være lettere at 

anvende end den regnskabsmæssige behandling af finansielle leasingkontrakter, fordi der ikke skal 

foretages indregning af aktiver og tilhørende forpligtelser, som efterfølgende skal afskrives og 

amortiseres. I stedet udgiftsføres leasingydelserne forbundet med operationelle leasingkontrakter 

som driftsomkostninger i resultatopgørelsen efter en lineær metode.  Den regnskabsmæssige 

håndtering er operationelle leasingkontrakter er dog yderst kritiseret af regnskabsbrugerne på grund 

af den manglende indregning i balancen, hvilket uddybes yderligere i kapitel 4, der netop 

omhandler den kritik som IAS 17 er blevet udsat for. 

 

3.4. Præsentations- og oplysningskrav 

IAS 17 indeholder ingen bestemmelser vedrørende præsentation. I stedet skal reglerne indeholdt i 

IAS 1 anvendes, da denne regnskabsstandard netop omhandler præsentation i årsregnskabet. Dette 

betyder, at finansielt leasede aktiver præsenteres sammen med de øvrige materielle anlægsaktiver i 

balancen. Årsagen hertil er, at substansen af indholdet i finansielle leasingkontrakter er 

lånefinansierede køb af materielle anlægsaktiver
41

. Tilsvarende skal de tilhørende 

leasingforpligtelser præsenteres under balancens passiver, hvor de opdeles i kort- og langfristede 

forpligtelser
42

. Noterne i årsregnskabet vil dog sætte regnskabsbrugerne i stand til at adskille de 

finansielt leasede aktiver fra de aktiver, som reelt ejes af virksomheden. Dette fremgår af IAS 17s 

oplysningskrav for finansielle leasingkontrakter. 

 

For finansielle leasingkontrakter findes der oplysningskrav i flere forskellige internationale 

regnskabsstandarder, herunder i IFRS 7, IAS 16, IAS 17, IAS 36, IAS 38, IAS 40 og IAS 41
43

. I 

nærværende afsnit vil der udelukkende blive redegjort for oplysningskravene indeholdt i IAS 17, da 

det vurderes, at de resterende regler ikke har synderlig relevans for forståelsen af den kritik som 

IAS 17 er blevet udsat for.  
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Leasingtager skal i denne henseende give følgende oplysninger om finansielle leasingkontrakter
44

: 

- Den regnskabsmæssige værdi af finansielt leasede aktiver, hvilket skal oplyses for hver kategori 

af aktiver 

- En afstemning mellem de samlede minimumsleasingydelser på balancetidspunktet og 

nutidsværdien heraf. Desuden skal leasingtager oplyse om de samlede fremtidige 

minimumsleasingydelser på balancetidspunktet, samt nutidsværdien heraf for hver af følgende 

perioder: 

- Inden for et år efter balancetidspunktet, 

- Mellem et og fem år efter balancetidspunktet, og 

- Mere end fem år efter balancetidspunktet 

- Variable leasingydelser, der er indregnet som en omkostning i resultatopgørelsen 

- De samlede fremtidige fremlejeindtægter, som forventes at blive modtaget i forbindelse med 

fremleje af de finansielt leasede aktiver 

- En generel beskrivelse af de væsentligste finansielle leasingordninger, herunder skal der bl.a. 

kommes ind på følgende: 

- De grundlæggende forudsætninger for opgørelsen af variable leasingydelser, 

- Tilstedeværelsen af og vilkårene for fornyelsesklausuler eller købsoptioner, samt 

klausuler omhandlende prisændringer, og 

- Begrænsninger i dispositionsmulighederne, hvilket for eksempel kan være restriktioner 

ved udbytteudlodning eller påtagelse af yderligere forpligtelser 

 

Oplysningskravene for operationelle leasingkontrakter er på nogle områder sammenfaldende med 

reglerne for finansielt leasede aktiver, men adskiller sig på andre. Dette skyldes, at operationelle 

leasingkontrakter ikke skal indregnes i balancen. Leasingtager skal give følgende oplysninger 

vedrørende operationelle leasingkontrakter
45

: 

- De samlede fremtidige minimumsleasingydelser på uopsigelige operationelle leasingkontrakter 

fordelt på forfald under et år, forfald mellem et og fem år, samt forfald efter fem år 

- De samlede fremtidige fremlejeindtægter, der forventes modtaget som konsekvens af 

uopsigelige fremlejeaftaler  
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- Leasingydelser og fremlejeindtægter indregnet i resultatopgørelsen fordelt på 

minimumsleasingydelser, variable leasingydelser, samt fremlejeindtægter 

- En generel beskrivelse af væsentlige operationelle leasingordninger, som bl.a. kan behandle 

samme forhold som blev gennemgået ovenfor under ”en generel beskrivelse af de væsentligste 

finansielle leasingordninger” 

Især oplysningskravene vedrørende operationelle leasingkontrakter er relevante for forståelsen af 

den kritik, der er blevet fremsat i forbindelse med IAS 17, da regnskabsbrugerne ofte selv indregner 

operationel leasing i balancen. Dette vil blive uddybet yderligere i kapitel 4.  

 

3.5. Delkonklusion 

Grundlæggende omfattes kontrakter, hvor leasinggiver overdrager brugsretten til et aktiv, for en 

given periode, til leasingtager mod betaling af reglerne i IAS 17. Tilsvarende skal kontrakter eller 

dele heraf også behandles efter disse regler, såfremt kontraktens opfyldelse afhænger af brugen af et 

specifikt aktiv og kontrakten overdrager en brugsret til det specifikke aktiv.  

Ifølge IAS 17 skal en leasingkontrakt klassificeres som værende enten finansiel eller operationel. 

Finansielle leasingkontrakter minder i realiteten meget om lånefinansierede køb, da alle væsentlige 

fordele og risici forbundet med ejendomsretten til det leasede aktiv overdrages ved indgåelse af 

leasingkontrakten. Operationelle leasingkontrakter minder mere om en reel leje af aktiver, da risici 

og fordele forbundet med det lejede aktivs ejendomsret ikke overdrages til leasingtager. 

Klassifikationen skal ske på baggrund af en helhedsvurdering af indholdet i leasingkontrakten. 

 

Den regnskabsmæssige behandling af de indgåede leasingkontrakter afhænger af klassifikationen 

heraf. I denne henseende skal  finansielle leasingkontrakter indregnes i balancen med et leasingaktiv 

og en tilhørende forpligtelse, som henholdsvis afskrives og amortiseres. Afskrivninger og 

finansieringsomkostninger udgiftsføres i resultatopgørelsen, hvorimod afdrag fradrages i 

leasingforpligtelsen. Modsat finansielle leasingkontrakter skal operationelle leasingkontrakter ikke 

indregnes i balancen, i stedet indregnes en leasingomkostning direkte i resultatopgørelsen. Dette vil 

typisk være lineært over leasingperioden, men såfremt et andet systematisk mønster bedre afspejler 

leasingtagers fordele forbundet med det leasede aktiv vil denne metode skulle anvendes. De 

indregnede leasingomkostninger vil således ikke nødvendigvis afspejle leasingtagers faktuelle 

betalingsmønster. 
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Ifølge IAS 17 skal leasingtagers årsrapport indeholde en række oplysninger vedrørende henholdsvis 

finansielle og operationelle leasingkontrakter. I denne forbindelse er oplysningskravene vedrørende 

operationel leasing især relevante for forståelsen af den kritik som IAS 17 er blevet udsat for. 

 

Kapitel 4 – Kritik af IAS 17 

Nærværende kapitel indeholder en beskrivelse af den kritik, som IAS 17 er blevet udsat for. 

Kritikken går især på, at den gældende leasingstandard ikke opfylder regnskabsbrugernes 

informationsbehov. Yderligere kritiseres IAS 17 for, at den indeholder to regnskabsmodeller, hvor 

den ene er i modstrid med indholdet i begrebsrammen. Disse kritikpunkter vil, med udgangspunkt i 

reglerne beskrevet i kapitel 3, blive gennemgået i det følgende. 

  

4.1. Regnskabsbrugernes informationsbehov 

IAS 17 er blevet kritiseret for ikke at opfylde regnskabsbrugernes informationsbehov. I denne 

henseende mener mange regnskabsbrugere, at operationelle leasingkontrakter, ligesom finansielle 

leasingkontrakter, bør indregnes og måles i balancen
46

. Dette skyldes især, at de fremtidige 

operationelle leasingydelser er reelle, hvorfor de bør præsenteres som forpligtelser i balancen
47

. 

Som konsekvens heraf indregner regnskabsbrugerne selv de operationelle leasingkontrakter i 

balancen, samt tilpasser leasingydelserne i resultatopgørelsen, så de afspejler tilpasningen af 

balancens aktiver og passiver
48

. En sådan tilpasning skal sikre et mere retvisende billede af den 

pågældende virksomheds finansielle situation, hvilken regnskabsbrugerne baserer deres 

økonomiske beslutninger på baggrund af. 

Regnskabsbrugernes tilpasning kræver i realiteten indregning og efterfølgende måling af de 

operationelle leasingkontrakter i balancen efter samme regler, som er gældende for finansielle 

leasingkontrakter. Dette er dog ikke er muligt ved hjælp af de oplysninger, der er angivet i 

årsrapporten. Flere regnskabsbrugere forsøger i denne henseende i stedet enten at estimere 

nutidsværdien af de fremtidige minimumsleasingydelser, eller anvender standardiserede teknikker 
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til at indregne de operationelle leasingkontrakter i balancen. Regnskabsbrugernes indregning af 

operationelle leasingkontrakter er derfor ofte upræcis
49

. 

 

Flere regnskabsbrugere har således kritiseret IAS 17s regnskabsmæssige behandling af 

operationelle leasingkontrakter, da den manglende indregning og måling i balancen ikke sikrer det 

bedste analyse- og beslutningsgrundlag. Desuden indeholder regnskaberne en begrænset mængde 

oplysninger vedr. indgåede operationelle leasingkontrakter, hvorfor regnskabsbrugerne ikke selv 

kan foretage en præcis indregning heraf. 

 

4.2. To forskellige regnskabsmodeller 

Af kapitel 3 fremgik det, at IAS 17 indeholder to forskellige regnskabsmodeller, hvor 

klassifikationen af leasingkontrakterne er afgørende for hvilken regnskabsmodel, som skal 

anvendes ved indregning og efterfølgende måling i årsregnskabet. I denne forbindelse er 

klassifikationselementet blevet kritiseret for dets kompleksitet, herunder også risikoen for 

inkonsistente klassifikationer. Ydermere hævder flere, at det er muligt bevidst at strukturere 

indholdet af leasingkontrakter ved indgåelsen heraf. Denne kritik vil blive uddybet i henholdsvis 

afsnit 4.2.1. og afsnit 4.2.2. 

  

4.2.1. Kompleksitet og inkonsistens ved klassifikationen af  indgåede leasingkontrakter 

Af kapitel 3 fremgik det, at leasingkontrakter grundlæggende skal klassificeres som værende  

finansielle hvis alle væsentlige fordele og risici forbundet med ejendomsretten til det leasede aktiv 

overdrages til leasingtager ved kontraktens indgåelse. Såfremt dette ikke er tilfældet skal 

leasingkontrakterne klassificeres som værende operationelle. Klassifikationen skal, ifølge IAS 17, 

ske på baggrund af en helhedsvurdering af leasingkontraktens reelle indhold. I denne forbindelse 

mener flere regnskabsaflæggere og revisorer, at arbejdet med klassifikationen af leasingkontrakter 

er yderst komplekst. Dette skyldes, at det er svært at afgøre hvorvidt alle væsentlige fordele og risici 

forbundet med det leasede aktivs ejendomsret er overdraget til leasingtager eller ej
50

.   

Klassifikationen af indgåede leasingkontrakter sker således bl.a. på baggrund af en subjektiv 

vurdering, hvorfor der foreligger en risiko for inkonsistente klassifikationer af lignende 
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leasingkontrakter. Dette betyder, at den regnskabsmæssige behandling ligeledes vil være forskellig, 

hvilket reducerer sammenligneligheden på forskellige årsregnskaber
51

. Kompleksiteten forbundet 

med klassifikationen af indgåede leasingkontrakter som værende enten operationelle eller 

finansielle øger denne risiko.  

 

4.2.2. Bevidst strukturering af leasingkontrakter 

Nogle hævder, at IAS 17 giver mulighed for bevidst at strukturere indholdet af en specifik 

leasingkontrakt således, at den kan klassificeres som værende enten operationel eller finansiel alt 

afhængig af hvad der er mest fordelagtigt for leasingtager
52

. Dette vil hovedsageligt være et 

problem såfremt leasingkontraktens indhold struktureres således, at den kan klassificeres som 

værende operationel, da relevant information i denne forbindelse holdes udenfor balancen, jf. afsnit 

4.1. om regnskabsbrugernes informationsbehov. 

 

4.3. Indholdet af IAS 17 strider imod reglerne indeholdt i begrebsrammen 

IASBs begrebsramme skal sikre, at regnskabsaflæggernes finansielle rapportering er udformet på en 

sådan måde, at regnskabsbrugerne opnår størst mulig beslutningsnytte
53

. I denne forbindelse bør de 

internationale regnskabsstandarder være i overensstemmelse med begrebsrammen, da dette vil give 

regnskabsbrugerne den største nytteværdi ved brugen af finansielle rapporter.  

 

Aktiver defineres, ifølge begrebsrammen, som
54

:  

”Ressourcer, der er under virksomhedens kontrol som et resultat af tidligere begivenheder, hvorfra 

fremtidige økonomiske fordele forventes at tilflyde virksomheden”. 

Ved en leasingkontrakt opnås brugsretten til det leasede aktiv som følge af underskrivelse af en 

kontrakt, hvilket betyder, at det leasede aktiv er under virksomhedens kontrol som resultat af 

tidligere begivenheder. Ydermere må det forventes, at aktivet udelukkende leases, fordi det er 

sandsynligt at fremtidige økonomiske fordele i denne henseende vil tilflyde virksomheden. Et leaset 

aktiv opfylder således begrebsrammens definition på et aktiv. Desuden kan de leasede aktiver 
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opgøres til en pålidelig værdi, da nutidsværdien af de fremtidige leasingydelser kan anvendes, 

hvorfor alle leasede aktiver grundlæggende også bør indregnes i leasingtagers balance
55

.  

 

Forpligtelser defineres, ifølge begrebsrammen, som
56

: 

”En aktuel forpligtelse, der hidrør fra tidligere begivenheder, hvis indfrielse forventes at medføre 

afståelse af fremtidige økonomiske fordele”.  

Ved underskrivelse af en leasingkontrakt bliver leasingtager forpligtet til at betale samtlige 

fremtidige leasingydelser, hvorfor der foreligger en aktuel forpligtelse, som hidrør fra tidligere 

begivenheder. Betaling af leasingydelserne vil medføre et træk på leasingtagers økonomiske 

ressourcer, hvilket betyder, at andre økonomiske fordele må afstås. Leasingydelserne opfylder 

således begrebsrammens definition på forpligtelser. Desuden kan leasingforpligtelsen opgøres til en 

pålidelig værdi, da de fremtidige leasingydelser fremgår af den underskrevne kontrakt. Alle 

leasingforpligtelser bør således grundlæggende også indregnes i leasingtagers balance
57

.  

 

Efter de  gældende regler indregnes operationelle leasingkontrakter ikke i balancen, hvilket er i strid 

med begrebsrammens definitioner på aktiver og forpligtelser, samt indregningskriterier
58

. IAS 17 

sikrer således ikke regnskabsbrugerne den største nytteværdi ved brugen af finansielle årsrapporter, 

hvilket også blev fremhævet i henholdsvis afsnit 4.1. og 4.2.  

Begrebsrammen indeholder også et krav om, at aktiver og forpligtelser ikke skal indregnes i 

balancen, såfremt omkostningerne forbundet hermed vil overstige de opnåede fordele
59

. Mange 

regnskabsbrugere indregner dog selv operationelle leasingkontrakter i balancen i dag, hvorfor 

fordelene forbundet hermed må være meget store. Dette peger i retning af, at flere operationelle 

leasingkontrakter umiddelbart vil kunne indregnes i balancen uden omkostningerne forbundet 

hermed vil overstige de oplevede fordele. Flere operationelle leasingkontrakter bør således 

indregnes i balancen, men dette er ikke nødvendigvis ensbetydende med, alle leasingkontrakter 

opfylder cost-benefit kravet.  
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4.3.1. De nye definitioner 

En ny begrebsramme er under udvikling, hvor bl.a. definitionen af aktiver og forpligtelser, samt 

indregningskriterier vil blive ændret. I denne forbindelse er det relevant at undersøge om 

operationelle leasingkontrakter også bør indregnes i balancen efter den nye begrebsramme, da 

kritikpunktet er irrelevant for afhandlingens analyse, såfremt dette ikke er tilfældet. I denne 

henseende antages det således, at det nuværende forslag til en ny begrebsramme bliver vedtaget.  

 

På nuværende tidspunkt er følgende definitioner foreslået
60

: 

Aktiver: ”En eksisterende økonomisk ressource, der kontrolleres af virksomheden som et resultat 

af tidligere begivenheder”. 

Forpligtelser: ”En aktuel forpligtelse til at overføre en økonomisk ressource som følge af tidligere 

begivenheder”. 

Økonomiske ressourcer: ”En rettighed, der potentielt kan producere økonomiske fordele”. 

Aktiver og forpligtelser vil dog udelukkende skulle indregnes i balancen såfremt de er relevante for 

regnskabsbrugerne, omkostningerne forbundet med indregning ikke overstiger fordelene og de kan 

præsenteres troværdigt
61

.  

 

Ved underskrivelse af en leasingkontrakt opnår leasingtager brugsretten til det leasede aktiv, 

herunder rettigheden til de økonomiske fordele som det må forventes, at det leasede aktiv vil 

producere. Hermed er der tale om en eksisterende økonomisk ressource, der kontrolleres af 

virksomheden som et resultat af tidligere begivenheder. Ligeledes bliver leasingtager forpligtet til at 

betale fremtidige leasingydelser ved underskrivelse af leasingkontrakten, hvorfor der her er tale om 

en aktuel forpligtelse til at overføre en økonomisk ressource som følge af tidligere begivenheder. 

Både operationelle og finansielle leasingkontrakter opfylder således også den nye begrebsrammes 

definitioner af aktiver og forpligtelser, hvilket indikerer at de ikke er ændret fundamentalt.  

Tilsvarende vil operationelle leasingkontrakter i flere tilfælde opfylde indregningskriterierne, da 

fremtidige leasingydelser er kendte og præsentationen derfor kan gøres troværdigt ved beregning af 

nutidsværdien heraf. Desuden indregner flere regnskabsbrugere selv operationelle leasingkontrakter 

i balancen, hvilket indikerer at de finder dem relevante. I samme henseende må det også forventes, 

at flere operationelle leasingkontrakter kan indregnes i balancen uden omkostningerne forbundet 
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hermed vil overstige fordelene. Kritikpunktet vil således også være gældende, såfremt dette 

regelsæt vedtages. Dette er dog ikke ensbetydende med, at alle leasingkontrakter opfylder 

indregningskriterierne, da bl.a. kontrakter med et uvæsentligt omfang ikke vil være relevante for 

regnskabsbrugerne og derfor heller ikke opfylde cost-benefit kravet.   

 

4.4. En ny leasingstandard  

IASB og FASB har siden 2006 arbejdet på en ny leasingstandard, der skal afhjælpe den kritik som 

IAS 17 er blevet udsat for
62

. Oprindeligt var formålet med samarbejdet, at udstede en fælles 

forbedret leasingstandard
63

, men standardudstederne har ikke kunnet blive enige på alle områder.  I 

stedet vil der blive udstedt to forskellige leasingstandarder, som konvergerer på flere områder. 

Leasingstandarden har således ladet vente længe på sig, men IASB forventer, at den vil blive 

udstedt inden slutningen af 2015
64

.  

 

4.5. Delkonklusion 

Revisorer, regnskabsaflæggere og regnskabsbrugere har gennem længere tid kritiseret indholdet af 

IAS 17. Kritikken vedrører bl.a. regnskabsbrugernes informationsbehov. Mange regnskabsbrugere 

mener, at operationelle leasingkontrakter bør præsenteres i balancen, da virksomheden er forpligtet 

til at betale leasingydelser over en kortere eller længere periode. Som konsekvens heraf indregner 

mange regnskabsbrugere selv operationelle leasingkontrakter i den pågældende virksomheds 

balance, samt tilpasser leasingydelserne i resultatopgørelsen således, at de afspejler tilpasningen af 

aktiverne og passiverne. Årsrapportens oplysninger om operationelle leasingkontrakter er dog ofte 

sparsomme, hvorfor indregningen heraf ofte er upræcis, da den baseres på skøn og estimater.  

 

Klassifikationen af indgåede leasingkontrakter som værende enten operationelle eller finansielle 

baseres på en subjektiv vurdering, hvor regnskabsaflæggere og revisorer finder det komplekst at 

afgøre om en kontrakt overdrager alle væsentlige fordele og risici eller ej. Klassifikationens 

subjektivitet kan ligeledes føre til inkonsistente klassifikationer af lignende kontrakter, hvilket kun 

forværres af kompleksiteten forbundet hermed. Klassifikationselementet er således blevet kritiseret 

for dets kompleksitet og medfølgende inkonsistens.  Tilsvarende er IAS 17s klassifikationselement 
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blevet kritiseret for, at det er muligt bevidst at strukturere indholdet af indgåede leasingkontrakter, 

så leasingtagers behov imødekommes.  

 

Flere mener, at alle leasingkontrakter opfylder den gældende begrebsrammes definitioner på aktiver 

og forpligtelser. Tilsvarende opfylder flere operationelle leasingkontrakter også indregnings-

kriterierne, men indregnes efter gældende regler ikke i balancen. I denne henseende er IAS 17 

kritiseret for, at regnskabsbrugerne ikke opnår den største nytteværdi ved anvendelsen af finansielle 

rapporter. Det samme gør sig gældende for definitionerne af aktiver og forpligtelser, samt 

indregningskriterier i den nye begrebsramme. 

 

Kapitel 5 – Det nuværende forslag til en ny leasingstandard 

Som del af et konvergensprojekt mellem IASB og FASB arbejdes der på, at forbedre reglerne 

vedrørende den regnskabsmæssige behandling af indgåede leasingkontrakter. Arbejdet blev initieret 

med udgivelsen af et diskussionsoplæg tilbage i 2009, som interessenter havde mulighed for at 

kommentere på. Efterfølgende er der blevet udviklet og offentliggjort både et udkast og et revideret 

udkast til en ny leasingstandard i henholdsvis 2010 og 2013, hvor interessenter ydermere har kunnet 

kommentere på indholdet af begge udkast. I marts 2015 blev genforhandlingerne vedrørende 

indholdet af en ny leasingstandard afsluttet med beslutningen om, at der ikke var behov for 

yderligere kommentarer fra interessenter. En endelig leasingstandard forventes i denne forbindelse 

at blive udgivet inden slutningen af 2015
65

.   

Nærværende kapitel indeholder en redegørelse af de regler i det nuværende forslag til en ny 

leasingstandard, som er relevante for besvarelsen af nærværende afhandlings problemformulering. 

Dette betyder, at kapitlet udelukkende behandler de regler, der har indvirkning på afhjælpning af 

kritikken af IAS 17. Redegørelsen bygger på en sammenholdelse af reglerne indeholdt i det 

reviderede udkast til en ny leasingstandard (ED/2013/6) og tentative beslutninger, som 

efterfølgende er blevet truffet af IASB. I denne forbindelse kan der være forskelle mellem reglerne 

gennemgået i dette kapitel og reglerne, som vil være indeholdt i den nye leasingstandard, da denne 

endnu ikke er udgivet. Disse forskelle forventes dog ikke at være fundamentale pga. 

leasingstandardens forventede udgivelsesdato. 
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5.1. Definition af leasing 

I det nuværende forslag til en ny leasingstandard defineres en leasingkontrakt som
66

: 

”En kontrakt, der giver leasingtager ret til at anvende et aktiv i en periode imod vederlag”.  

  

Når to parter indgår en kontrakt skal det vurderes hvorvidt der er tale om en leasingkontrakt eller 

om kontrakten indeholder et leasingelement. Dette er udelukkende tilfældet hvis
67

: 

- Anvendelsen af et identificeret aktiv enten er implicit eller eksplicit specificeret i kontrakten, og 

- Kunden kontrollerer anvendelsen af det identificerede aktiv i en periode 

 

Afsnit 5.1.1. og 5.1.2. indeholder en beskrivelse af den vejledning, som tilbydes i forbindelse med 

denne vurdering. 

 

5.1.1. Et identificerbart aktiv
68

 

Et aktiv vil aldrig være identificerbart, hvis leverandøren har en væsentlig ret til at erstatte det. 

Dette vil være tilfældet såfremt det er praktisk muligt at erstatte aktivet for leverandøren, og denne 

kan drage fordel heraf. 

Såfremt kunden finder det upraktisk at vurdere om leverandøren besidder en væsentlig ret til at 

erstatte aktivet, da vil det skulle antages, at retten ikke er væsentlig. I denne situation vil aktivet 

således være identificerbart. 

 

5.1.2. Kunden kontrollerer anvendelsen af det identificerede aktiv i en periode
69

 

Kunden kontrollerer anvendelsen af det identificerede aktiv, såfremt denne har en eksklusiv ret til at 

anvende aktivet, samt ret til at bestemme over anvendelsen heraf. 

 

En eksklusiv ret til at anvende det identificerede aktiv foreligger når kunden i overvejende grad har 

ret til alle væsentlige økonomiske fordele, som resulterer fra anvendelsen af aktivet over 

kontraktens løbetid.  
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Kunden besidder retten til at bestemme over anvendelsen af det identificerede aktiv, når denne 

bestemmer hvordan og med hvilket formål, aktivet skal anvendes i løbet af kontraktens løbetid. 

Såfremt hverken kunden eller leverandøren bestemmer ovenstående, da vil kunden bestemme over 

anvendelsen af det identificerede aktiv, hvis denne har ret til at betjene, eller bestemme hvordan 

andre skal betjene, aktivet. Alternativt vil dette også være gældende såfremt kunden designer, eller 

får designet, aktivet på en sådan måde, at det er afgørende for hvordan og med hvilket formål 

aktivet skal anvendes, eller hvordan det skal betjenes
70

.  

Hvis leverandøren, og ikke kunden, kontrollerer anvendelsen af det identificerede aktiv gennem 

kontraktens løbetid, da vil der være tale om en serviceaftale, som ikke skal indregnes i balancen
71

. 

 

5.1.3. Separering af kontrakter indeholdende både leasing- og serviceelementer 

Såfremt en kontrakt indeholder både leasing- og serviceelementer skal leasingtager beløbsmæssigt 

adskille disse i forbindelse med den regnskabsmæssige håndtering heraf, hvilket skyldes, at 

udelukkende leasingelementet skal behandles i balancen. I denne forbindelse bør leasingtager 

anvende observerbare uafhængige priser hvis sådanne eksisterer, hvor dette ikke er tilfældet 

anvendes estimater heraf. Alternativt kan leasingtager vælge at behandle hele kontrakten som en 

leasingaftale
72

. 

 

5.2. Den regnskabsmæssige behandling af leasing 

Af kapitel 3, omhandlende reglerne indeholdt i IAS 17, fremgik det, at leasingkontrakter 

klassificeres som værende enten finansielle eller operationelle. Operationelle leasingkontrakter skal 

ikke præsenteres i balancen, men skal udelukkende indregnes som en driftsomkostning i 

resultatopgørelsen. Med det nuværende forslag til en ny leasingstandard elimineres skellet mellem 

finansielle og operationelle leasingkontrakter. Dette betyder, at på det nærmeste alle 

leasingkontrakter i fremtiden skal indregnes i balancen med et right-of-use aktiv (efterfølgende 

benævnt rou-aktiv) og en dertil hørende leasingforpligtelse. Nærværende afsnit indeholder en 

detaljeret beskrivelse af disse regler, som leasingtager kan vælge at anvende på både separate 

leasingkontrakter og porteføljer af leasingkontrakter
73

. 
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5.2.1. Leasingforpligtelsen 

5.2.1.1. Første indregning 

Ved første indregning skal leasingforpligtelsen måles til nutidsværdien af de fremtidige 

leasingydelser
74

, hvor følgende faktorer anvendes ved beregningen heraf:  

- Leasingperioden 

- De fremtidige leasingydelser, og 

- Diskonteringsrenten 

 

Leasingperioden
75

: 

Leasingperioden opgøres som den uopsigelige leasingperiode tillagt yderligere perioder, hvor 

leasingtager har en option til enten at forlænge eller opsige leasingkontrakten. Perioder hvor 

leasingtager har en option til at forlænge leasingkontrakten tillægges udelukkende den uopsigelige 

leasingperiode såfremt, der foreligger et økonomisk incitament til at anvende optionen. Omvendt 

tillægges perioder hvor leasingtager har en option til at opsige leasingkontrakten udelukkende, 

såfremt der foreligger et økonomisk incitament til ikke at anvende optionen.   

 

Ved fastsættelse af leasingperioden skal leasingtager overveje alle relevante faktorer, der skaber et 

økonomisk incitament til at anvende en option til at forlænge leasingkontrakten. Det samme gør sig 

gældende ved vurderingen af, hvorvidt der foreligger et økonomisk incitament til ikke at anvende en 

option til at opsige leasingkontrakten. Perioder omfattet af en option til at forlænge 

leasingkontrakten tillægges leasingperioden, hvis det er rimeligt sikkert, at leasingtager vil anvende 

optionen efter at have overvejet de relevante økonomiske faktorer. Det samme er tilfældet for 

perioder omfattet af en option til at opsige leasingkontrakten, såfremt det er rimeligt sikkert, at 

leasingtager ikke vil anvende optionen efter at have overvejet de relevante økonomiske faktorer.  

Udtrykket ”rimelig sikker” udgør en høj tærskelværdi, hvorfor udelukkende perioder hvor 

leasingtager økonomisk er tvunget til at forlænge, eller ikke at opsige, kontrakten medtages i 

opgørelsen af leasingperioden
76

.  

En købsoption skal også medtages i leasingperioden, såfremt den opfylder ovenstående betingelser.  
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De fremtidige leasingydelser: 

Leasingydelserne, inkluderet i leasingforpligtelsen, består af følgende ubetalte beløb, der vedrører 

brugen af det leasede aktiv over leasingperioden
77

:  

- Faste betalinger, med fradrag af økonomiske incitamenter fra leasinggiver til leasingtager 

- Variable leasingydelser, der afhænger af et indeks eller en rente 

- Variable leasingydelser, der i realiteten er faste betalinger 

- Beløb som leasingtager forventer at skulle betale i forbindelse med en indgået restværdi-garanti 

- Udnyttelseskursen på en købsoption såfremt leasingtager har et økonomisk incitament til at 

udnytte den, og  

- Bøder, der skal betales i forbindelse med opsigelse af leasingkontrakten, hvor leasingperioden 

afspejler udnyttelsen af en opsigelsesoption 

 

Af ovenstående fremgår det, at de opgjorte fremtidige leasingydelser ikke afspejler alle variable 

betalinger, som kan opstå i forbindelse med en indgået leasingkontrakt. Dette skyldes især en cost-

benefit betragtning, da det vil kræve mange subjektive estimater at medtage fremtidige variable 

betalinger i leasingforpligtelsen
78

. Variable betalinger, som ikke indgår i leasingforpligtelsens værdi 

skal løbende udgiftsføres i resultatopgørelsen
79

. 

 

Diskonteringsrenten: 

Diskonteringsrenten, som anvendes ved tilbagediskontering af leasingydelserne over 

leasingperioden er leasingkontraktens interne rente. Såfremt den interne rente ikke let kan opgøres, 

skal virksomhedens alternative lånerente anvendes. Leasingkontraktens interne rente er den 

rentesats, der på et givet tidspunkt sikrer, at nutidsværdien af de fremtidige leasingydelser svarer til 

summen af det leasede aktivs dagsværdi og leasinggivers aktiverede startomkostninger, som er 

opstået i forbindelse med indgåelsen af leasingkontrakten
80

. Den interne rente er således et udtryk 

for det afkast, som leasinggiver kræver af leasingkontrakten.  Den alternative lånerente er den 

rentesats som leasingtager skal betale i forbindelse med fremmedfinansiering af et aktiv af samme 
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værdi (omkostninger) som det leasede aktiv, såfremt en tilsvarende periode og sikkerhedsstillelse er 

gældende
81

.  

 

5.2.1.2. Efterfølgende måling 

Efter første indregning skal leasingforpligtelsen måles til amortiseret kostpris. Dette betyder, at 

primo leasingforpligtelsen øges med en finansieringsomkostning og reduceres med selve 

leasingydelsen. Finansieringsomkostningen opgøres som en procentdel af indeværende 

regnskabsårs primo leasingforpligtelse ved hjælp af diskonteringsrenten, der også anvendes til at 

beregne nutidsværdien af de fremtidige leasingydelser, og udgiftsføres i resultatopgørelsen
82

. Afsnit 

5.2.3. indeholder et illustrativt eksempel, hvor bl.a. den efterfølgende måling af leasingforpligtelsen 

indgår.       

  

5.2.2. Rou-aktivet  

Indledende skal  rou-aktivet  måles til summen af nutidsværdien af de fremtidige leasingydelser og 

direkte startomkostninger
83

, hvilke er omkostninger, som direkte kan henføres til forhandling og 

udarbejdelse af leasingkontrakten. Direkte startomkostninger er således omkostninger, der er direkte 

relaterede til indgåelsen af leasingkontrakten, hvorfor eksempelvis omkostninger forbundet med 

opstart af det leasede aktiv eller spildtid ikke medtages i opgørelsen af rou-aktivets værdi ved første 

indregning. Tilsvarende omfatter de direkte startomkostninger udelukkende meromkostninger som 

leasingtager ikke ville have haft, såfremt leasingkontrakten ikke var indgået
84

. 

 

Grundlæggende skal leasingtager efterfølgende afskrive rou-aktivet på samme måde som andre 

aktiver, såsom bygninger, anlæg og materiel, afskrives. Det leasede aktiv vil således oftest skulle 

afskrives lineært over leasingperioden
85

. Leasingperioden vil svare til det underliggende aktivs 

levetid, såfremt leasingtager har et økonomisk incitament til at udnytte en købsoption, hvilket 

fremgik af afsnit 5.2.1.1. om opgørelsen af leasingperioden. Rou-aktivet skal, på efterfølgende 
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balancedage, også nedskrives efter reglerne i IAS 36, som netop omhandler værdiforringelse af 

aktiver
86

. Ifølge IAS 36 skal leasingtager vurdere hvorvidt der foreligger interne og eksterne 

forhold, som indikerer, at der er behov for nedskrivning på rou-aktivet. Såfremt dette er tilfældet 

skal der ske nedskrivning til den beregnede genindvindingsværdi, hvis denne er lavere end rou-

aktivets regnskabsmæssige værdi. Genindvindingsværdien er den højeste værdi af rou-aktivets 

dagsværdi fratrukket salgsomkostninger og nytteværdien, som er nutidsværdien af fremtidige 

pengestrømme, der stammer fra den fortsatte brug af rou-aktivet. Af- og nedskrivninger indregnes 

som en omkostning i resultatopgørelsen. 

En undtagelse til ovenstående regler om efterfølgende måling af rou-aktivet foreligger, såfremt en 

leaset bygning opfylder IAS 40s definition på investeringsejendomme, og leasingtager har valgt at 

anvende regnskabsstandardens dagsværdimodel. I denne forbindelse vil rou-aktivet på 

balancedagen skulle måles til dagsværdi
87

. Ydermere kan leasingtager vælge at anvende 

omvurderingsmodellen, i IAS 16, ved efterfølgende måling af rou-aktivet. På efterfølgende 

balancedage vil rou-aktivet således skulle indregnes til en omvurderet værdi, der svarer til 

dagsværdien på omvurderingstidspunktet fratrukket eventuelle efterfølgende af- og nedskrivninger. 

Såfremt leasingtager vælger at anvende omvurderingsmodellen vil alle aktiver, der tilhører samme 

kategori som rou-aktivet ligeledes skulle omvurderes på samme tidspunkt
88

.   

 

5.2.3. Illustration af første indregning og efterfølgende måling 

En virksomhed indgår en leasingkontrakt vedrørende leje af et butikslokale, hvor leasingperioden 

opgøres til 5 år og leasingydelsen årligt udgør 140.000 kr. Leasingkontraktens interne rente udgør 

5,0674 %. Inden indgåelsen af leasingkontrakten betalte virksomheden 100.000 kr. til den 

eksisterende lejer af butikslokalet for at overtage lejemålet (direkte startomkostninger), hvilket 

skyldtes lokalets gode beliggenhed.  

 

Ved kontraktens indgåelse skal virksomheden indregne en leasingforpligtelse på 605.000 kr., 

hvilken er beregnet som nutidsværdien af leasingydelserne. Ydermere indregnes et rou-aktiv på 

705.000 kr., hvilket er beregnet som summen af leasingforpligtelsen og de direkte 

startomkostninger. Efterfølgende afskrives det leasede aktiv lineært og leasingforpligtelsen måles til 
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amortiseret kostpris over leasingperioden, hvilket er illustreret i figur 4. Den regnskabsmæssige 

behandling af rou-aktiver og tilhørende leasingforpligtelser minder således meget om behandlingen 

af finansiel leasing efter IAS 17, som blev gennemgået i afsnit 3.3.1.  

 

  AKTIVER FORPLIGTELSER RESULTATOPGØRELSE 

År Rou-

aktiv 

Afskriv-

ninger 

Leasing-

forpligtelsen 

Finansierings- 

omkostning 

Afdrag Leasing-

ydelse 

Afskriv-

ninger 

Finansierings- 

omkostning 

Resultat- 

påvirkning 

0 705.000 
 

605.000 
      

1 564.000 141.000 495.658 30.658 109.342 140.000,2 141.000 30.658 171.658 

2 423.000 141.000 380.774 25.117 114.883 140.000,2 141.000 25.117 166.117 

3 282.000 141.000 260.069 19.295 120.705 140.000,2 141.000 19.295 160.295 

4 141.000 141.000 133.248 13.179 126.821 140.000,2 141.000 13.179 154.179 

5 0 141.000 0 6.752 133.248 140.000,2 141.000 6.752 147.752 

  
705.000 

 
95.001 605.000 700.001 705.000 95.001 800.001 

Figur 4 - Illustration af den regnskabsmæssige behandling af et rou-aktiv og en leasingforpligtelse efter det 

nuværende forslag til en ny leasingstandard, kilde: Egen tilvirkning  

 

5.2.4. Undtagelsesreglerne 

Grundlæggende foreskriver det nuværende forslag til en ny leasingstandard, at alle 

leasingkontrakter skal indregnes i balancen med et rou-aktiv og en tilhørende leasingforpligtelse. 

Forslaget indeholder dog et par undtagelser, der skal mindske leasingtagers administrative byrde i 

forbindelse med den regnskabsmæssige behandling af henholdsvis små og kortsigtede 

leasingkontrakter. Disse undtagelser vil blive beskrevet mere detaljeret i afsnit 5.2.4.1. og 5.2.4.2.  

 

5.2.4.1. Små leasingkontrakter 

Ifølge det nuværende forslag til en ny leasingstandard kan leasingtager vælge, som anvendt 

regnskabspraksis, ikke at indregne leasingkontrakter i balancen, hvor de underliggende aktiver er 

individuelt små. I stedet vil leasingydelserne skulle udgiftsføres i resultatopgørelsen. 

Leasingkontrakter vedrørende bl.a. bærbare computere, mobiltelefoner og kontorartikler forventes 

at blive omfattet af denne undtagelsesregel
89

.  
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Leasingtagers vurdering af hvorvidt et leaset aktiv er individuelt lille, skal udelukkende baseres på 

dets karakteristika. Virksomhedernes størrelse, art og forhold skal således ikke indgå i vurderingen 

heraf, hvorfor flere virksomheder forventes at komme frem til samme konklusion vedrørende de 

samme aktiver. Forslaget foreskriver, at et leaset aktiv skal klassificeres som værende individuelt 

lille, såfremt dets nypris tilsvarende er eller var lav
90

. I denne forbindelse har IASB ydermere 

besluttet, at konklusionsgrundlaget til den nye leasingstandard skal indeholde en diskussion af 

tærskelværdien som standardudstederen havde i tankerne ved drøftelsen af undtagelsesreglen. 

Tærskelværdien skal således ikke indgå i den endelige leasingstandard, hvilket skyldes, at den ikke 

forventes at være autoritativ på længere sigt på grund af bl.a. udviklingen i inflationen. En endelig 

tærskelværdi er endnu ikke offentliggjort, men der foreligger et forslag på $5.000. Med 

udgangspunkt i dette forslag vil et leaset aktiv således aldrig kunne klassificeres som værende lille, 

hvor det har en nypris, som overstiger $5.000. Det samme er gældende såfremt et leaset aktiv er 

afhængig af, eller i høj grad er indbydes forbundet med, et eller flere andre leasede aktiver. 

Formålet hermed er at forhindre, at flere små leasingkontrakter, som reelt udgør et stort leaset aktiv 

omfattes af undtagelsen
91

.  

 

5.2.4.2. Kortsigtede leasingkontrakter
92

 

Ligesom med små leasingkontrakter kan leasingtager i forbindelse med kortsigtede 

leasingkontrakter vælge, som anvendt regnskabspraksis, ikke at indregne, og efterfølgende måle, et 

rou-aktiv og en tilhørende leasingforpligtelse i balancen. I stedet skal leasingydelserne udgiftsføres i 

resultatopgørelsen, hvilket typisk vil ske lineært over leasingperioden. Den regnskabsmæssige 

behandling af kortsigtede leasingkontrakter vil således minde meget om reglerne, der er gældende 

for leasingkontrakter klassificeret som værende operationelle efter reglerne indeholdt i IAS 17. 

En leasingkontrakt skal klassificeres som værende kortfristet, såfremt denne indeholder en 

leasingperiode på 12 måneder eller mindre. Leasingperioden opgøres i denne forbindelse ved hjælp 

af metoden, der blev beskrevet i nærværende afhandlings afsnit 5.2.1.1. Leasingperioden er således 

den uopsigelige leasingperiode tillagt perioder omfattet af en (købs)option til at forlænge 

leasingkontrakten, hvis det er rimeligt sikkert, at leasingtager vil anvende optionen efter at have 
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overvejet alle relevante økonomiske faktorer. Ydermere tillægges perioder omfattet af en option til 

at opsige leasingkontrakten, såfremt det er rimeligt sikkert, at leasingtager ikke vil anvende optionen 

efter at have overvejet alle relevante økonomiske faktorer.  

 

5.2.4.3. Kontrakt kombinationer 

To eller flere leasingkontrakter, der på det nærmeste er indgået på samme tidspunkt med den samme 

leasinggiver, eller med nærtstående parter, skal regnskabsmæssigt behandles som én enkelt 

leasingkontrakt såfremt: 

- Leasingkontrakterne er blevet forhandlet som en pakke med et enkelt kommercielt sigte, eller 

- Leasingydelsen vedrørende den ene leasingkontrakt er afhængig af en anden leasingkontrakts 

leasingydelse eller gennemførelse
93

 

 

Ovenstående betyder, at flere indgåede leasingkontrakter, som enten er afhængige af hinanden eller 

har et enkelt kommercielt sigte regnskabsmæssigt skal behandles som én enkelt leasingkontrakt, 

hvis de er indgået på næsten samme tidspunkt med samme leasinggiver eller nærtstående parter. 

Leasingkontrakter, der opfylder disse betingelser vil således aldrig blive omfattet af 

undtagelsesreglerne, beskrevet i afsnit 5.2.4.1. og 5.2.4.2, medmindre kontrakt kombinationen som 

helhed omfattes heraf. Dette sikrer en pålidelig indregning, og efterfølgende måling, af 

leasingtagers rou-aktiver og de tilhørende leasingforpligtelser
94

.  

 

5.3. Præsentationskrav 

Det nuværende forslag til en ny leasingstandard indeholder, i modsætning til IAS 17, nogle 

specifikke præsentationskrav.  

 

Leasingtagers samlede rou-aktiver skal enten præsenteres som en separat post i balancen eller 

fremgå af noterne. Såfremt leasingtager vælger at anvende sidstnævnte alternativ, da skal rou-

aktiverne præsenteres i balancen på samme måde, som hvis de var ejet. I denne henseende skal 

leasingtager oplyse om hvilke regnskabsposter i balancen, der indeholder rou-aktiver. Tilsvarende 

skal de samlede leasingforpligtelser enten præsenteres som en separat post i balancen eller oplyses i 
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noterne. Vælger leasingtager at anvende sidstnævnte metode, da skal noterne ydermere indeholde 

en beskrivelse af hvilke regnskabsposter, som indeholder leasingforpligtelser
95

. Endvidere skal 

regnskabsperiodens finansieringsomkostninger og afskrivninger, forbundet med henholdsvis 

leasingforpligtelser og rou-aktiver, præsenteres hver for sig i resultatopgørelsen
96

.  

Desuden skal oplysninger, givet i henhold til reglerne beskrevet i nærværende afhandlings afsnit 5.4 

om oplysningskrav, præsenteres i en enkelt note i regnskabet. Ydermere skal de kvantitative 

oplysninger præsenteres i et tabelformat, såfremt et andet format ikke er mere passende
97

.  

 

5.4. Oplysningskrav
98

 

Overordnet er formålet med oplysningskravene, i det nuværende forslag til en ny leasingstandard, at 

sætte regnskabsbrugerne i stand til at forstå størrelsen, timingen og usikkerheden forbundet med de 

pengestrømme, der stammer fra virksomhedens indgåede leasingkontrakter. Leasingtager skal i 

denne forbindelse overveje hvilken detaljeringsgrad, som er nødvendig for at opfylde dette formål i 

forbindelse med anvendelsen af de kvantitative og kvalitative oplysningskrav.  

 

Leasingtager skal, ifølge det nuværende forslag til en ny leasingstandard, give følgende kvantitative 

oplysninger, vedrørende indeværende rapporteringsperiode, i regnskabet: 

- Afskrivninger på rou-aktiver, som ydermere skal opdeles efter aktivgrupper 

- Finansieringsomkostninger, der er forbundet med leasingforpligtelserne 

- Leasingydelser forbundet med kortsigtede leasingkontrakter, der har en leasingperiode på en 

måned eller mere 

- Leasingydelser forbundet med små leasingkontrakter 

- Variable leasingydelser, som ikke er omfattet af leasingforpligtelsen 

- Indtægter fra fremleje af rou-aktiver 

- Leasingkontrakternes samlede udgående pengestrømme 
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- Tilføjelser til rou-aktiverne, hvilket bl.a. inkluderer ændringer i leasingkontrakterne, udnyttelse 

af forlængelsesoptioner, som ikke er medtaget i opgørelsen af leasingperioden og nye rou-

aktiver, der stammer fra nye leasingkontrakter 

- Gevinster og tab, der er opstået på grund af transaktioner forbundet med salg og tilbageleasing 

- Rou-aktivernes ultimo værdi fordelt på aktivgrupper  

- En løbetidsanalyse af leasingforpligtelserne i overensstemmelse med reglerne i IFRS 7 

Finansielle instrumenter: Oplysninger, pkt. 39 og B11.  Leasingtager skal således selv vurdere 

hvilket antal tidsintervaller, der er mest hensigtsmæssigt at anvende i løbetidsanalysen 

 

Leasingtager skal, udover de ovenfor oplistede kvantitative oplysninger, give yderligere 

tilstrækkelige oplysninger til at opfylde oplysningskravenes overordnede formål. Dette kan f.eks. 

omfatte, men er ikke begrænset til, oplysninger, der sætter regnskabsbrugerne i stand til at forstå
99

:  

- Arten af de leasede aktiver 

- Fremtidige betalinger forbundet med indgåede leasingkontrakter, der muligvis vil opstå, men 

som ikke er omfattet af leasingforpligtelsen 

- Restriktioner eller klausuler, som leasingtager er pålagt pga. indgåede leasingkontrakter, og 

- Transaktioner forbundet med salg og tilbageleasing 

 

5.5. Overgangsbestemmelser
100

 

Ved overgangen til anvendelse af reglerne i den nye leasingstandard kan leasingtager vælge at gøre 

brug af en fuldkommen eller modificeret retrospektiv tilgang, der skal anvendes konsekvent på hele 

porteføljen af tidligere operationelle leasingkontrakter. 

 

Ved anvendelsen af den fuldkomne retrospektive tilgang skal leasingkontrakter, der tidligere har 

været klassificeret som værende operationelle regnskabsmæssigt behandles som om reglerne i den 

nye leasingstandard altid har været anvendt. 

Såfremt leasingtager vælger at anvende den modificerede retrospektive tilgang skal 

leasingforpligtelserne indregnes til nutidsværdien af de resterende leasingydelser, hvor den 

alternative lånerente skal anvendes ved beregningen heraf. Rou-aktiverne opgøres, uden tillæg af 
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direkte startomkostninger, ved hjælp af følgende to metoder, hvor anvendelsen af den ene metode 

ikke udelukker anvendelsen af den anden: 

- De tidligere operationelle leasingkontrakter behandles regnskabsmæssigt som om den nye 

leasingstandard altid har været anvendt, og/eller 

- De tidligere operationelle leasingkontrakter opgøres til en værdi svarende til den tilhørende 

leasingforpligtelse reguleret for eventuelle forudbetalte eller periodiserede leasingydelser 

 

5.6. Delkonklusion 

En leasingkontrakt defineres, ifølge det nuværende forslag til en ny leasingstandard, som en 

kontrakt, der giver leasingtager ret til at anvende et aktiv i en periode imod vederlag. Der vil 

udelukkende være tale om en leasingkontrakt, såfremt anvendelsen af et identificeret aktiv enten er 

implicit eller eksplicit specificeret i kontrakten, og kunden kontrollerer anvendelsen af det 

identificerede aktiv i en periode. 

Alle leasingkontrakter skal indregnes i balancen med et rou-aktiv og en tilhørende 

leasingforpligtelse, medmindre leasingtager vælger at anvende undtagelsesreglerne, som er 

gældende for små eller kortsigtede leasingkontrakter. Ved første indregning skal 

leasingforpligtelsen måles til nutidsværdien af de fremtidige leasingydelser, hvor den opgjorte 

leasingperiode, fremtidige leasingydelser og diskonteringsrenten indgår i beregningen heraf. 

Efterfølgende måles leasingforpligtelsen til amortiseret kostpris. Rou-aktivet indregnes indledende 

med en værdi svarende til summen af nutidsværdien af de fremtidige leasingydelser og direkte 

startomkostninger. Efterfølgende måles rou-aktivet, som hovedregel, ved hjælp af afskrivninger og 

nedskrivninger. Leasingtagers samlede rou-aktiver og leasingforpligtelser skal enten præsenteres 

som separate poster i balancen eller oplyses i noterne.  

Leasingtager kan vælge, som anvendt regnskabspraksis, ikke at indregne, og efterfølgende måle, 

små og kortsigtede leasingkontrakter i balancen. I stedet skal leasingydelserne udgiftsføres i 

resultatopgørelsen, hvilket typisk vil ske lineært over leasingperioden. Kortsigtede eller små 

leasingkontrakter, som indgår i en kontrakt kombination vil aldrig blive omfattet af  

undtagelsesreglerne, medmindre kontrakt kombinationen som helhed er omfattet heraf.  

 

Leasingtagers regnskab skal indeholde en række kvantitative og kvalitative oplysninger, som skal 

sikre, at regnskabsbrugerne er i stand til at forstå størrelsen, timingen og usikkerheden forbundet 

med pengestrømme, der stammer fra virksomhedens indgåede leasingkontrakter. Disse oplysninger 
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skal præsenteres i en enkelt note i regnskabet, hvor de kvantitative oplysninger ydermere skal 

præsenteres i et tabelformat, såfremt et andet format ikke er mere passende. 

 

Kapitel 6 – Forslagets indvirkning på afhjælpning af kritikken af IAS 17 

Nærværende kapitel indeholder en analyse af hvilken indvirkning det nuværende forslag til en ny 

leasingstandard har på afhjælpning af den kritik, der er blevet fremsat i forbindelse med reglerne 

indeholdt i IAS 17. Kapitel 4 indeholder en detaljeret beskrivelse af disse kritikpunkter.  

Kapitlet behandler hvert kritikpunkt for sig og afsluttes med en mere detaljeret analyse af 

undtagelsesreglernes indvirkning på afhjælpning af kritikken af IAS 17. Dette er yderst relevant, 

fordi små og kortsigtede leasingkontrakter kan holdes udenfor balancen på samme måde som 

operationelle leasingkontrakter bliver i dag. Det nuværende forslag til en ny leasingstandard 

indeholder således også en form for klassifikationselement.  

 

6.1. Regnskabsbrugernes informationsbehov 

IAS 17 er bl.a. kritiseret for klassifikationen mellem operationelle og finansielle leasingkontrakter, 

hvor førstnævnte ikke skal præsenteres i leasingtagers balance. Mange regnskabsbrugere har 

kritiseret dette klassifikationselement, da virksomhederne også er forpligtet til at betale 

leasingydelser over en kortere eller længere periode for indgåede operationelle leasingkontrakter. 

IAS 17 sikrer således ikke regnskabsbrugerne det bedste analyse- og beslutningsgrundlag. Som en 

konsekvens heraf indregner mange regnskabsbrugere selv operationelle leasingkontrakter i den 

pågældende virksomheds balance, samt tilpasser leasingydelserne i resultatopgørelsen, så de 

afspejler tilpasningen af aktiverne og passiverne. Årsrapportens oplysninger om operationelle 

leasingkontrakter er dog ofte sparsomme, hvorfor indregningen er upræcis, da den må baseres på 

skøn og estimater
101

.  

 

6.1.1. Eliminering af klassifikationen mellem operationelle og finansielle leasingkontrakter  

Det nuværende forslag til en ny leasingstandard indeholder regler, som eliminerer klassifikationen 

mellem finansielle og operationelle leasingkontrakter, da hensigten er at få størstedelen af alle 
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leasingkontrakter præsenteret i balancen. Dette illustreres i afsnit 6.1.1.1. vha. et praktisk eksempel, 

hvor A.P. Møller-Mærsk A/S årsrapport fra 2014 anvendes.  

 

6.1.1.1. Illustration af operationelle leasingkontrakter i balancen 

Nærværende afsnit indeholder et praktisk eksempel, som skal illustrere elimineringen af IAS 17s 

klassifikation mellem operationelle og finansielle leasingkontrakter. A.P. Møller-Mærsk A/S 

(efterfølgende benævnt APM) anvendes i denne henseende som case-virksomhed, da denne har en 

betydelig mængde operationelle leasingkontrakter, hvilket vil tydeliggøre konsekvenserne ved 

implementering af reglerne i det nuværende forslag til en ny leasingstandard.  

 

Eksemplet er udelukkende baseret på de offentliggjorte oplysninger fra APMs årsrapport, hvorfor 

der ikke kan tages højde for alle forhold ved indregning af de operationelle leasingkontrakter i 

balancen. Dette betyder bl.a., der er sandsynlighed for, at de oplyste fremtidige operationelle 

leasingydelser til dels vedrører indgåede serviceaftaler, da den regnskabsmæssige behandling af 

operationelle leasing- og serviceaftaler på nuværende tidspunkt er overvejende ens. I denne 

henseende må det således forventes, at nogle regnskabsaflæggere ikke har haft synderligt fokus på 

at adskille service- og leasingelementer i en indgået kontrakt. Dette forhold kan ikke udledes af 

APMs årsrapport, hvorfor eksemplet ikke afspejler reglerne indeholdt i det nuværende forslag til en 

ny leasingstandard fuldkomment. Dette vurderes dog ikke at have synderlig betydning for 

eksemplet, da hensigten blot er at illustrere elimineringen af IAS 17s klassifikationselement. 

Ligeledes afspejler eksemplet ikke undtagelsesreglerne vedrørende små og kortsigtede 

leasingkontrakter, som er indeholdt i det nuværende forslag til en ny leasingstandard pga. de 

begrænsede oplysninger i APMs årsrapport. Undtagelsesreglerne vil dog blive analyseret i afsnit 

6.4., da disse bevirker, at nogle leasingkontrakter fortsat kan holdes udenfor balancen,  hvilket ellers 

er et af kritikpunkterne, som IAS 17 er blevet udsat for. 

  

Ved overgangen til anvendelse af reglerne i det nuværende forslag til en ny leasingstandard kan 

leasingtager vælge, på den første dag i rapporteringsperioden, at anvende en fuldkommen eller 

modificeret retrospektiv tilgang ved indregning af tidligere operationelle leasingkontrakter i 

balancen. Disse regler er beskrevet mere detaljeret i nærværende afhandlings afsnit 5.5.  

APMs operationelle leasingkontrakter indregnes i denne henseende i balancen vha. de modificerede 

regler, hvilket skyldes de begrænsede oplysninger i årsrapporten. Leasingforpligtelserne opgøres 
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således til nutidsværdien af de resterende leasingydelser. Rou-aktiverne opgøres til samme værdi 

som leasingforpligtelserne, da APMs årsrapport ikke indeholder tilstrækkelig information til, at de 

operationelle leasingkontrakter kan behandles som om reglerne i det nuværende forslag til den nye 

leasingstandard altid har været anvendt. Denne værdi er således det bedste estimat i forbindelse med 

opgørelsen af rou-aktiverne, men det kan ikke afvises at APM, ved implementering af reglerne i den 

nye leasingstandard, vælger at anvende den fuldkomne retrospektive tilgang ved indregning af især 

større operationelle leasingkontrakter. Dette skyldes, at den modificerede retrospektive tilgang 

medfører øgede afskrivninger for den resterende leasingperiode, hvilket vil påvirke koncernens 

fremtidige rapporterede resultater i negativ retning
102

.  

 

Nutidsværdien af APMs resterende operationelle leasingydelser udgør pr. 31. december 2014 

$7.710 mio.
103

, hvilken er indregnet i nedenstående figur 5. Figuren illustrerer således APMs 

primobalance for 2015, såfremt det forudsættes, at reglerne i det nuværende forslag til en ny 

leasingstandard implementeres i dette regnskabsår på baggrund af ovenfor nævnte forudsætninger.   

 

(Beløb angivet i USD mio.) 2014 Korrektion 1. jan. 2015 Ændring i % 

     Immaterielle anlægsaktiver 2.818 

 

              2.818  0% 

Materielle anlægsaktiver 44.671 7.710              52.381  17% 

Finansielle anlægsaktiver 4.594 

 

              4.594  0% 

Udskudt skat 536 

 

                 536  0% 

Anlægsaktiver i alt  52.619 

 
           60.329  15% 

     Omsætningsaktiver i alt  16.225 

 
           16.225  0% 

     Aktiver i alt  68.844 

 
           76.554  11% 

     

     Egenkapital i alt 42.225 

 
           42.225  0% 

     Forpligtelser i alt 26.619 7.710            34.329  29% 

     Passiver i alt  68.844 

 

           76.554  11% 

Figur 5 – Illustration af operationelle leasingkontrakter i balancen, kilde: egen tilvirkning med udgangspunkt i 

APMs årsrapport fra 2014  
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Af ovenstående figur fremgår det, at konsekvensen ved implementering af det nuværende forslag til 

en ny leasingstandard er en betragtelig stigning på hele 11 % i APMs totale balancesum.  

Ændringen i APMs balancesum forventes dog at være en smule anderledes i virkeligheden pga. 

usikkerhederne og forudsætningerne, der blev nævnt tidligere i afsnittet. Dette ændrer dog ikke på 

det faktum, at implementeringen af det nuværende forslag til en ny leasingstandard vil medføre en 

betydelig stigning i APMs totale balancesum, da koncernen har indgået en betydelig mængde 

operationelle leasingkontrakter, der i fremtiden skal indregnes i balancen.  

  

Rou-aktiverne og leasingforpligtelserne, som afspejler de tidligere operationelle leasingkontrakter 

skal efterfølgende afskrives og amortiseres. Resultatpåvirkningen heraf kan ikke estimeres, da 

denne er afhængig af sammensætningen af APMs portefølje af leasingkontrakter, hvilken ikke er 

oplyst i årsrapporten. Metoden, der blev anvendt ved opgørelse af rou-aktiverne vil dog påvirke 

APMs fremtidige resultater negativt, da afskrivningerne i denne henseende vil være højere end hvis 

den fuldkomne retrospektive tilgang var blevet benyttet. 

Årets resultat vil ikke blive påvirket ved implementeringen af det nuværende forslag til en ny 

leasingstandard, såfremt den fuldkomne retrospektive tilgang anvendes og APM besidder en 

leasingportefølje, der er jævnt fordelt
104

.  

 

6.1.1.2. Omkostninger vs. fordele forbundet med reglerne 

Reglerne i det nuværende forslag til en ny leasingstandard vil være en fordel for de eksterne 

regnskabsbrugere, da klassifikationen mellem finansielle og operationelle leasingkontrakter 

elimineres med den hensigt at få størstedelen af alle leasingkontrakter præsenteret i balancen. 

Grundlaget for regnskabsbrugernes beslutninger og analyser vil således blive betydeligt forbedret. 

Omvendt vil reglerne skabe en administrativ byrde for de regnskabsaflæggere, som aflægger 

regnskab efter de internationale regnskabsstandarder. Dette skyldes, at regnskabsaflæggerne bl.a. vil 

skulle opgøre leasingperiode, beregne rente på leasingforpligtelserne, afskrive på rou-aktiverne og 

indregne dette i resultatopgørelsen for alle indgåede leasingkontrakter, medmindre de er små eller 

kortsigtede. I denne forbindelse opstår spørgsmålet: Overstiger omkostningerne forbundet med 

implementeringen af reglerne i det nuværende forslag til en ny leasingstandard fordelene?  
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Dette spørgsmål kan ikke besvares entydigt, da det netop er de eksterne regnskabsbrugere, der vil 

opnå fordelene forbundet med reglerne, men det er regnskabsaflæggerne, der vil skulle afholde 

omkostningerne forbundet med implementeringen heraf. Tilsvarende er det svært at opgøre en 

værdi på det forbedrede beslutnings- og analysegrundlag, ligesom svaret på spørgsmålet afhænger 

af individuelle forhold hos de enkelte virksomheder. 

 

I Dong Energy ”er den administrative byrde til at overse”, da virksomheden har systemer, der står 

for den regnskabsmæssige behandling af finansielle leasingkontrakter. Systemerne vil fortsat kunne 

anvendes efter implementeringen af reglerne i det nuværende forslag til en ny leasingstandard, hvor 

de blot skal behandle en større mængde leasingkontrakter
105

. I denne forbindelse må det således 

forventes, at omkostningerne forbundet med implementeringen af reglerne ikke vil overstige de 

oplevede fordele. Det kan dog ikke forventes, at alle virksomheder på nuværende tidspunkt har 

systemer, der kan foretage den regnskabsmæssige behandling af finansielle leasingkontrakter. I 

stedet beregnes rente og afskrivning vha. programmer som f.eks. Excel, hvorfor den administrative 

byrde må forventes at blive øget væsentligt for sådanne virksomheder ved implementering af 

reglerne i det nuværende forslag til en ny leasingstandard. Alternativt vil virksomhederne måske 

vælge at investere i systemer, der kan håndtere den regnskabsmæssige behandling af de indgåede 

leasingkontrakter. Uanset hvilken tilgang, der vælges må den administrative byrde være højere for 

sådanne virksomheder end for større virksomheder som eksempelvis Dong Energy. I denne 

henseende er det mere usikkert, om fordelene forbundet med implementering af reglerne vil 

overstige omkostningerne. Flere regnskabsbrugere indregner dog på nuværende tidspunkt selv 

operationelle leasingkontrakter i balancen, hvilket peger i retning af, at dette vil være tilfældet.  

 

Hvorvidt det er lykkedes IASB at udarbejde et sæt regler, hvor fordelene forbundet med det 

forbedrede beslutnings- og analysegrundlag overstiger omkostningerne må fremtiden vise. Det 

nuværende forslag til en ny leasingstandard indeholder dog en række aspekter, der må ses som et 

forsøg på at imødekomme dette. Det drejer sig om: Simplificeringen af definitionen på 

leasingkontrakter, den manglende indregning af rene variable leasingydelser i balancen, samt 

undtagelsesreglerne vedrørende små og kortsigtede leasingkontrakter. I det følgende vil det blive 

undersøgt hvilken indvirkning disse regler har på afhjælpning af den kritik, som er blevet fremsat af 

IAS 17.  
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6.1.2. Reglernes indvirkning på afhjælpning af kritikpunktet 

Som det fremgik af afsnit 6.1.1. eliminerer det nuværende forslag til en ny leasingstandard 

klassifikationen mellem operationelle og finansielle leasingkontrakter. Kritikken vedr. manglende 

indregning af operationelle leasingkontrakter må dog ses som et udtryk for, at regnskabsbrugerne 

ønsker alle leasingkontrakter præsenteret i balancen, medmindre de selvfølgelig er uvæsentlige for 

regnskabet. Nærværende afsnit undersøger derfor hvorvidt reglerne skaber andre muligheder for, at 

leasingkontrakter eller dele heraf holdes udenfor balancen, samt hvilken indvirkning dette har på 

afhjælpning af pågældende kritikpunkt. Dette gøres i forhold til reglerne vedrørende definitionen på 

leasingkontrakter, samt variable leasingydelser.  

Det nuværende forslag til en ny leasingstandard indeholder to undtagelsesregler, som medfører at 

små og kortsigtede leasingkontrakter ikke skal indregnes i balancen. Undtagelsesreglernes 

indvirkning på afhjælpning af kritikpunktet vil dog blive behandlet i afsnit 6.4. 

 

6.1.2.1. Definitionen på leasingkontrakter 

Definitionen på leasing er yderst vigtig i forbindelse med sondringen mellem leasing- og 

servicekontrakter, da servicekontrakter, modsat leasingkontrakter, ikke skal præsenteres i balancen. 

Det er således vigtigt, definitionen på leasingkontrakter sikrer, at kontrakter som reelt er 

leasingkontrakter ikke vil blive klassificeret som værende servicekontrakter
106

.  

 

Sondringen mellem leasing- og servicekontrakter i IFRIC 4 er til dels videreført med definitionen i 

det nuværende forslag til en ny leasingstandard, da det fortsat er afgørende, at kontrakten implicit 

eller eksplicit specificerer anvendelsen af et identificeret aktiv, og kunden kontrollerer anvendelsen 

heraf i en periode. Kunden kontrollerer anvendelsen af det identificerede aktiv, når denne har ret til 

alle væsentlige fordele forbundet hermed, samt ret til at bestemme hvordan og med hvilket formål 

det identificerede aktiv anvendes over kontraktens løbetid. I denne henseende vil kunden ikke 

kontrollere anvendelsen af et aktiv, når det er usandsynligt, at andre vil aftage en væsentlig andel af 

aktivets output og prisen baseres på kapacitet frem for faste eller markeds priser, hvilket ellers er 

tilfældet efter reglerne indeholdt i IFRIC 4. Kontrolbegrebet er således en smule anderledes 

defineret i det nuværende forslag til en ny leasingstandard. Brian Prüss fra Dong Energy siger i 

denne sammenhæng, at ”der kunne vi godt have haft nogle kontrakter som vi i dag klassificerede 
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som leasing, fordi de opfyldte det kriterium, men den vil ikke være leasing fremadrettet, fordi det 

ikke er en del af definitionen på leasing i den nye leasingstandard”
107

. Henrik Gustavsen fra 

Deloitte er enig i denne betragtning, som han synes ”er lidt et problem”
108

.  Det må således antages, 

at Henrik mener, at der er risiko for, at kontrakter som reelt set er leasingkontrakter vil blive 

klassificeret som servicekontrakter efter reglerne i det nuværende forslag til en ny leasingstandard.  

 

Brian forventer dog ikke, Dong Energy ”har nogle tilfælde i dag, som ikke vil være leasing 

fremadrettet”
109

, hvilket indikerer, at simplificeringen af kontrolbegrebet ikke vil have synderlig 

betydning i praksis. Henrik udtrykker desuden, at ”det ud fra en cost-benefit analyse [måske] i 

virkeligheden er fint, at de har skåret den del væk, fordi det bliver lettere at håndtere”. Dette 

skyldes bl.a., at kontrolbegrebet, som anvendes i det nuværende forslag til en ny leasingstandard 

”harmonerer […] meget godt både med IFRS 15, men også med de kontroltanker man har i IFRS 

10”
110

. Disse argumenter indikerer, at de leasingkontrakter som vil blive holdt udenfor balancen 

pga. definitionens simplificering vil have et mindre omfang, hvorfor de ikke vil være synderligt 

relevante for regnskabsbrugerne. Simplificeringen af definitionen vurderes derfor ikke at være 

problematisk i forhold til afhjælpning af pågældende kritikpunkt.  

 

6.1.2.2. Variable leasingydelser 

Ved opgørelsen af rou-aktiver og leasingforpligtelser medtages rene variable leasingydelser ikke, 

hvilket eksempelvis er ydelser, der er afhængige af det underliggende aktivs omsætning eller brugen 

heraf. Et mere specifikt eksempel herpå er huslejen på forretningslokaler i storcentre, som i nogle 

tilfælde kan være baseret på en procentdel af butikkens omsætning.  

Nogle regnskabsbrugere mener ikke, at rene variable leasingydelser opfylder begrebsrammens 

definition på forpligtelser, da leasingydelsen er afhængig af fremtidige begivenheder, hvorfor der 

ikke er tale om en aktuel forpligtelse
111

. Disse regnskabsbrugere mener således, det er korrekt rene 

variable leasingydelser ikke medtages i opgørelsen af rou-aktiver og leasingforpligtelser. 

Modsætningsvist mener andre regnskabsbrugere, at rene variable leasingydelser skaber usikkerhed 

omkring opgørelsen af forpligtelsen, men ikke selve eksistensen. Denne gruppe regnskabsbrugere 
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mener således, at rene variable leasingydelser opfylder begrebsrammens definition på forpligtelser. 

I denne henseende vil rou-aktiverne og leasingforpligtelserne blive undervurderet pga. den 

manglende indregning af rene variable leasingydelser i balancen, hvilket reducerer sammenlignelig-

heden på forskellige regnskaber
112

. For denne gruppe regnskabsbrugere vil reglen vedr. rene 

variable leasingydelser således have en negativ indvirkning på afhjælpning af pågældende 

kritikpunkt.  

 

Opgørelsen af rou-aktiver og de tilhørende leasingforpligtelser vil blive behæftet med usikkerhed 

hvis rene variable leasingydelser medtages i opgørelsen heraf, da denne vil blive baseret på en 

række skøn og estimater. I denne henseende vil opgørelsens troværdighed kunne drages i tvivl, 

hvorfor fordelene forbundet med indregning af rene variable leasingydelser vil have et mindre 

omfang. Baseret på denne betragtning og det faktum, at nogle regnskabsbrugere ikke ønsker rene 

variable leasingydelser præsenteret i balancen anses den valgte tilgang ikke for, at være 

problematisk i forhold til afhjælpning af pågældende kritikpunkt.   

Dette ændrer dog ikke på det faktum, at reglerne vedrørende rene variable leasingydelser skaber 

struktureringsmuligheder, som gør det muligt for regnskabsaflæggerne at mindske omfanget af rou-

aktiver og leasingforpligtelser, hvilket vil blive undersøgt nærmere i nærværende afhandlings afsnit 

6.2.2.  

  

6.1.3. Opsamling 

Kritikken vedr. IAS 17s skelnen mellem operationelle og finansielle leasingkontrakter må ses som 

et udtryk for, at regnskabsbrugerne ønsker alle leasingkontrakter indregnet i balancen, medmindre 

de har et uvæsentligt omfang naturligvis. I nærværende afsnit er det derfor blevet undersøgt, 

hvorvidt reglerne i det nuværende forslag til en ny leasingstandard sikrer, at kontrakter, der reelt er 

leasingkontrakter i fremtiden vil blive indregnet i balancen. Dette er sket i forhold til reglerne vedr. 

sondring mellem leasing- og servicekontrakter, samt rene variable leasingydelser. Afsnittet har ikke 

behandlet undtagelsesreglernes betydning for afhjælpning af kritikpunktet, da dette vil blive 

behandlet i afsnit 6.4. 
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Reglerne i det nuværende forslag til en ny leasingstandard vedr. sondringen mellem leasing- og 

servicekontrakter bygger i overvejene grad på reglerne i IFRIC 4, som omhandler vurderingen af, 

om en indgået kontrakt indeholder en leasingkontrakt. Kontrolbegrebet er dog ændret en smule, så 

det harmonerer med reglerne i IFRS 10 og IFRS 15. Simplificeringen af kontrolbegrebet medfører, 

at der er en risiko for, at kontrakter, der klassificeres som leasing efter reglerne i IAS 17 ikke vil 

blive klassificeret som leasing i fremtiden, såfremt det nuværende forslag til en ny leasingstandard 

vedtages. I denne forbindelse er der således en risiko for, at kontrakter, der reelt er leasingkontrakter 

ikke vil blive indregnet i balancen. De interviewede personer giver dog udtryk for, at dette vil dreje 

sig om et mindre antal kontrakter. 

Tilsvarende vil rene variable leasingydelser, ifølge det nuværende forslag til en ny leasingstandard, 

ikke skulle medtages ved opgørelsen af rou-aktiver og de tilhørende leasingforpligtelser. Dette 

virker umiddelbart problematisk i forbindelse med afhjælpning af pågældende kritikpunkt, men 

flere regnskabsbrugere mener ikke, at rene variable leasingydelser opfylder begrebsrammens 

definition på forpligtelser. Desuden vil opgørelsen af rou-aktiver og de tilhørende 

leasingforpligtelser være behæftet med en hvis usikkerhed, såfremt rene variable leasingydelser 

blev medtaget heri, hvilket reducerer fordelene forbundet hermed.  

 

Ovenstående argumenter indikerer, at hverken simplificeringen af definitionen eller reglerne vedr. 

manglende indregning af rene variable leasingydelser vil være problematiske i forhold til 

afhjælpning af pågældende kritikpunkt.  

  

6.2. To forskellige regnskabsmodeller 

IAS 17s klassifikationselement er blevet kritiseret for dets kompleksitet og inkonsistens, da 

klassifikationen af indgåede leasingkontrakter som værende enten operationelle eller finansielle 

bl.a. baseres på en subjektiv vurdering, hvilken regnskabsaflæggere og revisorer finder kompleks at 

anvende. Tilsvarende reducerer klassifikationselementets subjektivitet regnskabsbrugernes 

muligheder for at sammenligne forskellige regnskaber, da der i denne henseende foreligger en risiko 

for inkonsistente klassifikationer af lignende leasingkontrakter. Denne risiko øges blot af 

klassifikationselementets kompleksitet. Ydermere er IAS 17s klassifikationselement blevet 
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kritiseret for dets struktureringsmuligheder, hvilket hovedsageligt er et problem ved operationelle 

leasingkontrakter, da relevant information i denne forbindelse holdes udenfor balancen
113

. 

 

6.2.1. Reglerne, som skal afhjælpe kritikpunktet 

Som det fremgik af afsnit 6.1.1. og 6.1.2. eliminerer reglerne i det nuværende forslag til en ny 

leasingstandard IAS 17s klassifikation mellem finansielle og operationelle leasingkontrakter, men 

til gengæld indeholder regelsættet nogle andre klassifikationselementer. Dette drejer sig om 

klassifikationen mellem service- og leasingkontrakter, da servicekontrakter fortsat ikke skal 

præsenteres i balancen, hvilket også er gældende for små og kortsigtede leasingkontrakter. 

Ydermere kan variable leasingydelser i nogle tilfælde holdes ude af balancen, da rene variable 

leasingydelser ikke medtages i opgørelsen af rou-aktiverne og de tilhørende leasingforpligtelser.  

 

6.2.2. Reglernes indvirkning på afhjælpning af kritikpunktet 

I nærværende afsnit undersøges kompleksitet, inkonsistens og struktureringsmuligheder i forhold til 

reglerne vedr. sondringen mellem service- og leasingkontrakter, variable leasingydelser, samt små 

og kortsigtede leasingkontrakter. 

 

6.2.2.1.  Sondringen mellem service- og leasingkontrakter 

Ifølge reglerne i det nuværende forslag til en ny leasingstandard er der tale om en leasingkontrakt 

når: Anvendelsen af et identificeret aktiv er implicit eller eksplicit specificeret i den indgåede 

kontrakt, og kunden samtidig kontrollerer anvendelsen af det identificerede aktiv over en periode. 

Såfremt den indgåede kontrakt ikke opfylder disse betingelser vil den skulle klassificeres som 

værende en servicekontrakt, hvilken ikke skal præsenteres i balancen. 

 

Kompleksitet og inkonsistens: 

Et aktiv vil aldrig være identificeret, hvis det både er praktisk muligt og fordelagtigt for 

leverandøren at erstatte det. Vurderingen af om en indgået kontrakt indeholder et identificeret aktiv 

vil således være subjektiv, da denne afhænger af kundens kendskab til og forståelse for 

leverandørens forretning. Det nuværende forslag til en ny leasingstandard foreskriver dog, at hvis 
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det er upraktisk for kunden at vurdere om det er praktisk muligt og fordelagtigt for leverandøren at 

erstatte aktivet, så må det antages, at det er identificeret.  I denne henseende forventes det ikke at 

være synderligt komplekst for regnskabsaflæggerne at anvende disse regler, da vurderingen således 

udelukkende vil blive foretaget, hvis regnskabsaflæggerne har et tilstrækkeligt kendskab til og 

forståelse af leverandørens forretning. Af samme årsag må risikoen for, at lignende kontrakter 

klassificeres forskelligt i forbindelse med vurderingen af om kontrakterne indeholder et identificeret 

aktiv ligeledes anses som værende minimal.  

 

Ifølge Henrik Gustavsen vil vurderingen af hvem der kontrollerer anvendelsen af det identificerede 

aktiv være en smule subjektiv, da vurderingen tager afsæt i den indgåede kontrakts reelle indhold
114

. 

Grundlæggende mener han ikke, at det vil give problemer at vurdere hvem der kontrollerer 

anvendelsen af aktivet i den periode, som kontrakten løber over, men ”så har du de resterende 10 

%, hvor man skal ind og lave noget vurdering”. Henrik kommer i denne forbindelse med et 

eksempel, hvor en kunde aftager alt hvad et aktiv kan producere, da det her kan være svært at 

afgøre, om det er kunden eller leverandøren, der kontrollerer anvendelsen af aktivet. Der er altså 

nogle tvivlsspørgsmål, ”hvor man kan komme til to forskellige konklusioner”
115

. Henrik mener 

således, at reglerne i afgrænsede tilfælde vil være komplekse at anvende for regnskabsaflæggerne, 

hvilket kan medføre en inkonsistent klassifikation af lignende kontrakter.  

Brian Prüss mener også, at det vil kræve en subjektiv vurdering at afgøre hvem der kontrollerer 

anvendelsen af det identificerede aktiv. Modsat Henrik mener han dog ikke, at forskellige personer 

vil komme frem til forskellige resultater
116

. Det må således forventes, at Brian ikke finder reglerne 

synderligt komplicerede at anvende. 

 

Både Henrik og Brian mener, at klassifikationen mellem service- og leasingkontrakter vil kræve en 

subjektiv vurdering, men dette forventes udelukkende at medføre kompleksitet og inkonsistente 

klassifikationer i et mindre omfang. Definitionen på leasingkontrakter vil således ikke have nogen 

synderlig negativ indvirkning på afhjælpning af kritikpunktet. Tilsvarende er sondringen mellem 

service- og leasingkontrakter en nødvendighed, da en servicekontrakt ikke giver kunden ret til at 

kontrollere anvendelsen af en specifik ressource, hvorfor sådanne kontrakter ikke bør præsenteres i 

balancen.  Dette klassifikationselement er således uundgåeligt på trods af de negative konsekvenser.  
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Struktureringsmuligheder: 

Grundlæggende må struktureringsmulighederne anses som værende minimale, da der er store 

forskelle på de rettigheder, der opnås over aktivet i forbindelse med indgåelse af en servicekontrakt 

kontra en leasingkontrakt.  

 

6.2.2.2. Variable leasingydelser 

Ifølge reglerne i det nuværende forslag til en ny leasingstandard skal faste leasingydelser medtages 

ved opgørelsen af rou-aktiver og de tilhørende leasingforpligtelser, hvor det modsatte er gældende 

for variable leasingydelser, der hverken er baseret på en rente/indeks eller i realiteten er faste. Den 

regnskabsmæssige håndtering af leasingydelserne afhænger således af, om de er faste eller variable, 

da rene variable leasingydelser ikke vil blive præsenteret i balancen, men indregnet i 

resultatopgørelsen efterhånden som de forfalder.  

 

Kompleksitet og inkonsistens: 

Som det fremgik ovenfor skal leasingtager foretage en vurdering af om de variable leasingydelser 

afhænger af en rente/indeks, da den regnskabsmæssige håndtering afhænger af dette.  Umiddelbart 

vil dette fremgå af leasingkontrakten, hvorfor klassifikationen hverken vil kræve en subjektiv 

vurdering, være kompleks eller inkonsistent.  

 

Omvendt giver Mathias Birkebæk Petersen fra Nordania Leasing udtryk for, at det vil det kræve en 

subjektiv vurdering at afgøre, om de variable leasingydelser i realiteten er faste, da leasingtagerne i 

princippet kan vælge at argumentere for det ene frem for det andet
117

. Brian Prüss mener dog ikke at 

reglerne vil være synderligt komplicerede at anvende for større virksomheder som f.eks. Dong 

Energy, da sådanne virksomheder har specialister ansat. Reglerne kan dog tænkes at være mere 

komplicerede at anvende for mindre virksomheder, da de ikke indgår samme mængde 

leasingkontrakter og ikke har specialister ansat. I sådanne virksomheder vil vurderingen af, om 

indgåede leasingkontrakter indeholder variable leasingydelser der i realiteten er faste, ske på et 

mindre konsistent grundlag. Umiddelbart tror han dog, at ”der vil danne sig en eller anden praksis 

og konsistens i fortolkningen af det”
118

, hvilket indikerer at lignende variable leasingydelser i 

overvejende grad vil blive klassificeret ens på sigt. Tilsvarende mener Henrik Gustavsen heller 
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ikke, at ”det vil være vanskeligt at vurdere om de [variable leasingydelser] i realiteten er faste”, da 

reglerne skal sikre, at regnskabsaflæggerne ikke kan konstruere sig udenom indregning af 

leasingydelser, der reelt set er faste i balancen. I sådanne situationer må det forventes, at 

virksomhederne ved hvornår de variable leasingydelser i realiteten er faste, da de netop er 

konstrueret således, at de fremstår som værende variable uden principielt at være det
119

.  

 

Det vil således kræve en subjektiv vurdering at afgøre om variable leasingydelser i realiteten er 

faste, men argumenterne fra både Brian og Henrik peger i retning af, at det ikke vil være synderligt 

kompliceret at anvende reglerne. I denne henseende må det også forventes, at klassifikationen 

mellem rene variable leasingydelser og ydelser, der i realiteten er faste vil ske på et forholdsvist 

konsistent grundlag. Reglerne forventes derfor udelukkende at have en mindre negativ indvirkning 

på afhjælpning af kritikpunktet, hvilket også skyldes at klassifikationen ikke skal foretages for alle 

indgåede leasingkontrakter, men udelukkende dem som indeholder variable leasingydelser. 

Alternativet til disse regler er at medtage rene variable leasingydelser i opgørelsen rou-aktiver og de 

tilhørende leasingforpligtelser, hvor en sådan opgørelse vil skulle baseres på skøn og estimater, da 

fremtidige begivenheder er afgørende for størrelsen på de rene variable leasingydelser. Dette vil 

også medføre betydelig kompleksitet for regnskabsaflæggerne og mindske årsregnskabets 

pålidelighed. Det vil således være umuligt at lave et sæt regler vedr. rene variable leasingydelser, 

som ikke indeholder kompleksitet og reduceret sammenlignelighed eller pålidelighed i et eller andet 

omfang. 

 

Struktureringsmuligheder: 

Der er ingen tvivl om, at forskellen på den regnskabsmæssige håndtering af henholdsvis rene 

variable leasingydelser og faste leasingydelser skaber struktureringsmuligheder, men spørgsmålet er 

hvorvidt dette vil blive anvendt i praksis.  

Anvendelsen af rene variable leasingydelser er meget risikobetonet for leasinggivere, hvilket 

understreges af Mathias, der sammenligner det med at købe aktier. Derfor vil nogle leasinggivere, 

herunder bl.a. Nordania Leasing ikke påtage sig denne risiko, da de ikke ønsker ”at spekulere i en 

kundes omsætning”
120

. Henrik pointerer dog, at nogle leasinggivere måske gerne vil påtage sig 

risikoen, men vil i så fald skulle kompenseres ”for den risiko de påtager sig” ved f.eks. at lade 
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leasingydelserne være baseret på omsætning eller brugen af det underliggende aktiv frem for 

faste
121

.  Virksomhederne vil således skulle lave en afvejning af, om fordelene forbundet med ikke 

at indregne de rene variable leasingydelser i balancen overstiger de øgede omkostninger. Samtidig 

vil anvendelsen af rene variable leasingydelser betyde, at virksomhederne ikke kender de fremtidige 

betalinger, hvilket bestemt ikke er fordelagtigt.  

 

Ovenstående taler for, at meget få virksomheder i praksis vil indgå leasingkontrakter, hvor 

leasingydelserne er rene variable blot for at undgå indregning heraf i balancen. 

Struktureringsmuligheden vurderes således udelukkende at have en mindre negativ indvirkning på 

afhjælpning af kritikpunktet.  

 

6.2.2.3. Kortsigtede leasingkontrakter 

Ifølge reglerne i det nuværende forslag til en ny leasingstandard behøves leasingkontrakter med en 

leasingperiode på mindre end 12 mdr. ikke at blive indregnet i balancen. Den regnskabsmæssige 

behandling vil i denne henseende i stedet minde om den, der i dag anvendes for operationelle 

leasingkontrakter. Modsat er gældende for alle andre leasingkontrakter, medmindre de er små. I 

denne forbindelse er det relevant at undersøge, om opgørelsen af leasingperioden vil skulle baseres 

på en subjektiv vurdering, herunder om dette vil være komplekst. Tilsvarende vil nærværende afsnit 

undersøge om undtagelsesreglen medfører inkonsistente klassifikationer, samt skaber 

struktureringsmuligheder.  

 

Kompleksitet og inkonsistens: 

Leasingperioden opgøres som den uopsigelige leasingperiode tillagt perioder omfattet af en 

(købs)option til at forlænge leasingkontrakten, hvis det er rimeligt sikkert, at leasingtager vil 

anvende optionen efter at have overvejet alle relevante økonomiske faktorer. Tilsvarende tillægges 

perioder omfattet af en option til at opsige leasingkontrakten, når det er rimeligt sikkert, at 

leasingtager ikke vil anvende optionen.  

Afgørelsen af om en forlængelsesoption skal afspejles i leasingperioden vil være subjektiv, men 

ifølge Henrik vil reglerne udelukkende medføre kompleksitet og inkonsistente klassifikationer i et 

mindre omfang, da ”der jo er en ide med at skrive de her forlængelsesbetingelser ind i kontrakten”. 
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Leasingtager må således have en forventning om, hvorvidt forlængelsesoptionen vil blive anvendt 

eller ej ved kontraktens indgåelse
122

. Brian er enig i denne betragtning, da han mener, at 

vurderingerne i det store og hele vil ske på et konsistent grundlag, men der kan ”være nogle enkelte, 

som vil have en anden vurdering af det end andre”
123

.  

Omvendt giver Mathias udtryk for, at leasingtagere kan anvende reglerne til egen fordel, da der er 

mulighed for at påvirke vurderingen i en retning, der er fordelagtig for virksomheden. I denne 

henseende vil det være muligt bevidst at konkludere, at det ikke er rimelig sikkert, at en kontrakts 

forlængelsesoption vil blive anvendt, selvom det reelt set er det. Leasingperioden vil således bevidst 

blive undervurderet, hvilket vil resultere i manglende indregning af leasingkontrakten i balancen, 

såfremt den klassificeres som værende kortsigtet
124

. I sådanne tilfælde må det forventes, at 

vurderingen vedr. forlængelsesoptionerne vil ske på et inkonsistentgrundlag, hvilket vil mindske 

sammenligneligheden årsrapporter imellem. Dette vil dog være regnskabsmanipulation, hvorfor det 

må forventes, at meget få leasingtagere vil anvende denne mulighed. Brian tilføjer i denne 

sammenhæng,  at det ikke vil være et problem, fordi ”i sidste ende skal  man jo også have en 

revisor overbevidst om, at man […] ikke skal indregne det”
125

.  

 

Ovenstående argumenter indikerer, at opgørelsen af leasingperioden ikke vil være synderligt 

kompleks, selvom den skal baseres på en subjektiv vurdering. Tilsvarende vil klassifikationen af 

leasingkontrakter som værende kortsigtede ske på et forholdsvist konsistent grundlag, hvilket er 

positivt for sammenligneligheden af forskellige årsrapporter. Reglerne vil således have en 

begrænset negativ indvirkning på afhjælpning af kritikpunktet.  

  

Struktureringsmuligheder: 

Grundlæggende ”bliver det dyrere jo kortere tid man leaser”, hvilket skyldes den øgede risiko, som 

leasinggivere udsættes for
126

. I denne forbindelse kan man forestille sig, at leasinggivere i nogle 

tilfælde slet ikke vil være villige til at indgå leasingkontrakter, hvor leasingperioden er mindre end 

et år. Ligesom det må forventes, at gentagne årlige genforhandlinger af leasingkontrakter vil øge 

den administrative byrde for virksomhederne. I denne henseende forventes strukturering af 
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leasingkontrakter som værende kortsigtede at blive anvendt i et begrænset omfang i praksis. Henrik 

giver dog udtryk for, at ”hvis det er et spørgsmål om, at du normalt ville have indgået en 

leasingaftale på halvandet år, så kan det da godt være at du vil sige, at nu laver vi den kun for et 

år”
127

. Dette vil dog udelukkende medføre udeladelse af mindre beløb fra balancen pga. den korte 

leasingperiode, hvorfor det ikke vil være væsentligt for regnskabsbrugerne.  

Tilsvarende vil det ikke være muligt at undgå indregning af en længerevarende leasingkontrakt ved 

i stedet at erstatte den med en række etårige kontrakter vedr. lignende underliggende aktiver, som 

skal afløse hinanden, da kontrakterne i denne henseende vil være afhængige af hinanden. Der vil 

således være tale om en kontraktkombination, hvorfor kontrakterne vil skulle behandles som én 

enkelt leasingkontrakt og dermed skulle indregnes i balancen.  

 

Ovenstående argumenter indikerer, at strukturering af leasingkontrakter som værende kortsigtede 

kun vil blive anvendt i et begrænset omfang, hvorfor undtagelsesreglen vedr. kortsigtede 

leasingkontrakter forventes at have begrænset negativ indvirkning af afhjælpning af kritikpunktet. 

 

6.2.2.4. Små leasingkontrakter 

Af afsnit 5.2.4.1. fremgik det, at små leasingkontrakter ikke skal præsenteres i balancen. Der er 

således tale om en undtagelsesregel, da alle andre leasingkontrakter netop skal præsenteres i 

balancen, medmindre de er kortsigtede. En leasingkontrakt skal klassificeres som værende lille, 

hvor det underliggende aktivs nypris er eller var lav. Konklusionsgrundlaget til den nye 

leasingstandard vil indeholde en tærskelværdi, som skal indikere hvornår dette er tilfældet. På 

nuværende tidspunkt foreligger der et forslag om en tærskelværdi på $5.000. Hvis et underliggende 

aktiv er afhængig af, eller i høj grad er indbydes forbundet med, et eller flere andre leasede aktiver 

vil det dog aldrig kunne klassificeres som værende lille. I det følgende vil kompleksitet, inkonsistens 

og struktureringsmuligheder blive undersøgt i henhold til denne undtagelsesregel. 

 

Kompleksitet og inkonsistens: 

Vurderingen af om nyprisen på en leasingkontrakts underliggende aktiv er lav vil ikke være 

subjektiv, da denne er baseret på en tærskelværdi, hvorfor det ikke er muligt for leasingtager at 
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argumentere for det ene frem for det andet. Denne vurdering vil således hverken medføre 

kompleksitet eller inkonsistente klassifikationer. 

 

Til gengæld vil vurderingen af, om et underliggende aktiv er afhængig af, eller i høj grad indbyrdes 

forbundet med, et eller flere andre leasede aktiver være subjektiv, da ”der er en risiko for, at man 

vil have forskellige opfattelser af det”
128

. Dette ser Mathias dog ikke som et problem, fordi ofte vil 

det afgørende for vurderingen være, om en leasingkontrakts underliggende aktiv kan fungere uden 

andre leasede aktiver, hvilket ”man kun [kan] have én holdning til”
129

. Denne betragtning er Henrik 

overvejende enig i, da vurderingen ”i langt de fleste tilfælde ikke vil give anledning til de helt store 

overvejelser eller de helt store forskelle”. I denne forbindelse uddyber han, at leasingtagerne i de 

fleste tilfælde vil vide om det underliggende aktiv vil være afhængig af, eller i høj grad indbyrdes 

forbundet med, andre underliggende aktiver allerede ved kontraktens indgåelse. Dette må skyldes, 

at de allerede på dette tidspunkt er bekendte med det underliggende aktivs formål. Henrik forestiller 

sig dog også, at der kan ”være nogle grænsetilfælde, hvor en virksomhed vurderer det på en måde 

og en anden virksomhed vurderer det på en anden”, da vurderingen jo netop vil være subjektiv
130

.  

 

Af ovenstående argumenter kan det udledes, at respondenterne i langt de fleste tilfælde ikke finder  

undtagelsesreglen synderligt kompleks at anvende i praksis, hvilket må forventes at føre til 

forholdsvis konsistente klassifikationer virksomhederne imellem. Tilsvarende vil vurderingen 

udelukkende skulle foretages for leasingkontrakter, hvor det underliggende aktiv har en lav værdi, 

hvilket er en klar forbedring i forhold til IAS 17. Undtagelsesreglen vil således have en begrænset 

negativ indvirkning på afhjælpning af kritikpunktet.  

 

Struktureringsmuligheder: 

Både Henrik og Mathias mener, at den eneste mulighed for at strukturere leasingkontrakter som 

værende små er at indgå kontrakter for hvert enkelt komponent i en konstellation. I så fald vil 

komponenterne være afhængige af, eller i høj grad forbundet med, de andre komponenter, hvorfor 

de alligevel ikke vil blive omfattet af undtagelsesreglen. Derfor mener hverken Henrik eller 
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Mathias, at det vil være muligt at konstruere små leasingkontrakter og på denne måde undgå 

indregning heraf i balancen
131

.  

Undtagelsesreglen vil således ikke have en negativ indvirkning på afhjælpning af kritikpunktet, da 

den ikke skaber struktureringsmuligheder.  

  

6.2.3. Opsamling 

IAS 17s klassifikationselement er blevet kritiseret for dets kompleksitet og medfølgende 

inkonsistens, da klassifikationen af indgåede leasingkontrakter skal baseres på en subjektiv 

vurdering, hvilken regnskabsaflæggere og revisorer finder kompleks at anvende. Tilsvarende 

reducerer klassifikationselementets subjektivitet sammenligneligheden på forskellige årsrapporter, 

da lignende leasingkontrakter i denne henseende risikerer at blive klassificeret forskelligt, hvilket 

kun forværres af kompleksiteten forbundet hermed. Ydermere er klassifikationselementet kritiseret 

for at skabe struktureringsmuligheder. 

Reglerne i det nuværende forslag til en ny leasingstandard eliminerer klassifikationen mellem 

operationelle og finansielle leasingkontrakter, men indeholder i stedet en række andre 

klassifikationselementer, hvor den regnskabsmæssige behandling afhænger heraf. Dette drejer sig 

om: Sondringen mellem leasing- og servicekontrakter, variable kontra faste leasingydelser, samt 

undtagelsesreglerne vedr. kortsigtede og små leasingkontrakter. I nærværende afsnit er det derfor 

blevet undersøgt om klassifikationselementerne medfører kompleksitet, inkonsistente 

klassifikationer, samt  struktureringsmuligheder, da dette vil have en negativ indvirkning på 

afhjælpning af kritikpunktet. Konklusionerne er opsummeret i nedenstående figur.  

 

   Kompleksitet og inkonsistens Struktureringsmuligheder 

Sondringen mellem service- og  

leasingkontrakter 

Ja, men i et begrænset omfang Nej, da der er store forskelle på de 

rettigheder, der opnås ved service- 

og leasingkontrakter. 

Variable leasingydelser Ja, men i et begrænset omfang Ja, men forventes at blive anvendt 

i et meget lille omfang i praksis. 
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Kortsigtede leasingkontrakter Opgørelsen af leasingperioden vil 

ikke være synderligt kompleks, 

selvom den skal baseres på en 

subjektiv vurdering, hvorfor 

inkonsistente klassifikationer 

udelukkende vil forekomme i et 

mindre omfang. 

Ja, men forventes at blive anvendt 

i et meget lille omfang i praksis. 

Små leasingkontrakter Ja, men i et begrænset omfang Nej, da leasede komponenter i en 

konstellation er afhængige af eller 

internt forbundet med hinanden, 

hvorfor de aldrig vil kunne 

klassificeres som værende små. 

Figur 6 - Opsummering af afsnittets konklusioner vedr. kompleksitet, inkonsistens og struktureringsmuligheder, 

kilde: egen tilvirkning 

 

Nogle af klassifikationselementerne skaber struktureringsmuligheder, men i praksis forventes dette  

at blive anvendt i et meget lille omfang, da dette vil medføre en øget risiko for leasinggiverne og 

derfor øgede omkostninger for leasingtagerne. Andre klassifikationselementer skaber slet ingen 

struktureringsmuligheder. Til gengæld vil samtlige klassifikationselementer kræve 

regnskabsaflæggernes subjektive vurdering, men dette forventes udelukkende at medføre 

kompleksitet og risiko for inkonsistente klassifikationer i et mindre omfang. I denne henseende vil 

reglerne til dels afhjælpe pågældende kritikpunkt.  

Desuden vil det være umuligt at undgå kompleksitet og inkonsistente klassifikationer fuldstændigt, 

da servicekontrakter ikke opfylder begrebsrammens definition på aktiver og derfor ikke skal 

indregnes i balancen. I denne henseende er det en nødvendighed, at leasingstandarden sondrer 

mellem service- og leasingkontrakter. Tilsvarende vil det medføre en del kompleksitet at medtage 

rene variable leasingydelser i opgørelsen af rou-aktiver og de tilhørende leasingforpligtelser, da 

disse i så fald vil skulle baseres på en række skøn og estimater om fremtiden, hvilket vil reducere 

regnskabernes pålidelighed.  
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6.3. Indholdet af IAS 17 strider imod reglerne indeholdt i begrebsrammen 

Flere mener, at alle leasingkontrakter opfylder den gældende begrebsrammes definitioner på aktiver 

og forpligtelser, da underskrivelsen af en kontrakt medfører, at virksomheden er i besiddelse af en 

aktuel forpligtelse, samt kontrollerer en ressource, på grund af en tidligere begivenhed. Betaling af 

leasingydelserne vil desuden medføre afståelse af fremtidige økonomiske fordele, hvorimod det er 

sandsynligt, det leasede aktiv vil bidrage med sådanne. Tilsvarende opfylder flere operationelle 

leasingkontrakter begrebsrammens indregningskriterier, da værdien af det leasede aktiv og den 

tilhørende forpligtelse kan opgøres pålideligt, ligesom fordelene forbundet med indregning heraf i 

balancen i flere tilfælde vil overstige omkostningerne. Flere operationelle leasingkontrakter bør 

således indregnes i balancen, hvorfor IAS 17 ikke sikrer regnskabsbrugerne den største nytteværdi. 

Tilsvarende bør flere operationelle leasingkontrakter også indregnes i balancen såfremt forslaget til 

en ny begrebsramme vedtages, da hverken definitionerne på aktiver og forpligtelser eller 

indregningskriterierne er ændret fundamentalt heri
132

. 

 

6.3.1. Er indholdet af det nuværende forslag til en ny leasingstandard i modstrid med reglerne 

indeholdt i både den gældende begrebsramme og forslaget til en ny begrebsramme? 

Det nuværende forslag til en ny leasingstandard eliminerer klassifikationen mellem operationelle og 

finansielle leasingkontrakter, men kortsigtede og små leasingkontrakter kan fortsat holdes udenfor 

balancen og i stedet udgiftsføres direkte i resultatopgørelsen. Alle leasingkontrakter opfylder 

definitionerne på aktiver og forpligtelser i både den gældende og forslaget til en ny begrebsramme, 

men indregningskriterierne er afgørende for om kontrakterne skal præsenteres i balancen eller ej. I 

denne henseende skal leasingkontrakter udelukkende indregnes i balancen når de kan opgøres 

troværdigt, er relevante for regnskabsbrugerne og omkostningerne forbundet med indregningen ikke 

vil overstige de oplevede fordele. 

 

Små og kortsigtede leasingkontrakter vil sagtens kunne præsenteres troværdigt i balancen, da de 

fremtidige leasingydelser er kendte og derfor kan anvendes til at beregne nutidsværdien heraf. 

Omvendt vil udelukkende væsentlige leasingkontrakter være relevante for regnskabsbrugerne, 

hvorfor fordelene forbundet med indregning af uvæsentlige kontrakter ikke vil kunne retfærdiggøre 

omkostningerne forbundet hermed. Små og kortsigtede leasingkontrakter bør således ikke 
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præsenteres i balancen, såfremt de har et uvæsentligt omfang. Nærværende afhandlings afsnit 6.4. 

indeholder en mere detaljeret undersøgelse af hvilken indvirkning undtagelsesreglerne har på 

afhjælpning af den kritik, der er blevet fremsat i forbindelse med IAS 17. I denne henseende vil  

bl.a. omfanget på små og kortsigtede leasingkontrakter blive undersøgt, samt hvordan dette påvirker 

afhjælpning af pågældende kritikpunkt. 

 

6.4. Undtagelsesreglernes indvirkning på afhjælpning af kritikken af IAS 17 

Det er løbende blevet pointeret i nærværende afhandling, at reglerne i det nuværende forslag til en 

ny leasingstandard medfører, at der ikke længere skal skelnes mellem operationelle og finansielle 

leasingkontrakter. I stedet indeholder reglerne nye klassifikationselementer, da små og kortsigtede 

leasingkontrakter, modsat alle andre leasingkontrakter, ikke skal præsenteres og måles i balancen.  I 

afsnit 6.1., 6.2. og 6.3. er det blevet undersøgt hvilken indvirkning det nuværende forslag til en ny 

leasingstandard har på afhjælpning af den kritik, som er blevet fremsat i forbindelse med IAS 17. I 

denne henseende er undtagelsesreglerne vedr. kortsigtede og små leasingkontrakter blevet behandlet 

noget sporadisk, hvorfor dette afsnit mere detaljeret undersøger om klassifikationselementerne kan 

udsættes for samme kritik, som det indeholdt i IAS 17. Dette gøres med udgangspunkt i en analyse 

af små og kortsigtede leasingkontrakters omfang, samt en sammenligning af oplysningskravene 

indeholdt i IAS 17 og det nuværende forslag til en ny leasingstandard.  

 

6.4.1. Omfanget på små og kortsigtede leasingkontrakter 

Både Mathias og Henrik mener, at kortsigtede leasingkontrakter ikke vil have et væsentligt omfang 

på nuværende tidspunkt, da ganske få kontrakter i dag har en leasingperiode på 12 mdr. eller 

mindre. Tilsvarende vil de beløb, der i denne forbindelse vil blive holdt udenfor balancen have et 

meget lille omfang, da der allerede vil blive afskrevet på de indgåede leasingkontrakter i det 

regnskabsår, som de er indgået i
133

. Undtagelsesreglen vedr. kortsigtede leasingkontrakter skaber 

struktureringsmuligheder, men dette forventes ikke at blive anvendt synderligt i praksis, da dette vil 

medføre øgede omkostninger for virksomhederne. Denne mulighed forventes således ikke at 

medføre en betydelig stigning i virksomhedernes kortsigtede leasingkontrakter.  

Nordania Leasing har dog den forventning, at ”i fremtiden vil leasingkontrakter blive kortere og 

kortere”, da leasingtagerne ønsker mere fleksibilitet. Dette har bl.a. resulteret i et samarbejde med 
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virksomheden Enterprise Rent-A-Car,  hvilket vil gøre det muligt for Nordania Leasing at tilbyde 

leasingkontrakter med en fast leasingperiode på helt ned til en måned
134

.  Dette vil dog umiddelbart 

gælde aktiver af mindre størrelse såsom biler, hvor større aktiver såsom produktionsudstyr og 

bygninger fortsat vil blive leaset for en periode på mere end et år
135

. I fremtiden må det således 

forventes, at der vil blive indgået flere kortsigtede leasingkontrakter end der gør i dag, men dette vil 

udelukkende være tilfældet for kontrakter, hvor det underliggende aktiv har en mindre værdi. I 

denne henseende forventes det, at kortsigtede leasingkontrakter også vil have et uvæsentligt omfang 

i fremtiden, da større aktiver ikke vil kunne holdes udenfor balancen pga. denne undtagelsesregel.  

 

En leasingkontrakt vil skulle klassificeres som værende lille, såfremt nyprisen på det underliggende 

aktiv er lav. Det er blevet foreslået, at nyprisen er lav, når denne er $5.000 eller mindre. Formålet er 

at ramme aktiver såsom bærbare computere, mobiltelefoner og kontorartikler. Virksomheder leaser 

eller ejer dog også langt større aktiver såsom bygninger, bilparker, IT-systemer, fly og skibe, 

hvorfor en virksomhed skal have indgået virkelig mange små leasingkontrakter før disse vil være 

væsentlige for regnskabsbrugerne. Tilsvarende er det ikke muligt at strukturere leasingkontrakter 

som værende små og undtagelsesreglen gælder derfor udelukkende for kontrakter, hvor det 

underliggende aktiv reelt er lille. I denne henseende mener både Henrik og Mathias, at små 

leasingkontrakter i langt de fleste tilfælde vil have et uvæsentligt omfang
136

.  

Ikke desto mindre foreligger der dog en reel risiko for, at små leasingkontrakter kan have et 

væsentligt omfang, da undtagelsesreglen er gældende uanset kontrakternes akkumulerede omfang. 

Dette kan f.eks. være tilfældet, hvor store banker leaser deres terminaler og computere, da sådanne 

har mange filialer og derfor mange af denne slags aktiver
137

. Risikoens realitet understreges 

yderligere ved, at den amerikanske standardudsteder, FASB,  har valgt ikke at gå videre med en 

tilsvarende regel
138

. Henrik er enig i denne betragtning og giver i denne henseende udtryk for, at 

anvendelsen af den generelle væsentlighedsbetragtning, som er gældende ved anvendelse af alle de 

internationale regnskabsstandarder burde være tilstrækkelig
139

. 
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6.4.1.1. Omfangets indvirkning på afhjælpning af den kritik, som er blevet fremsat af IAS 17 

Nærværende afsnit indeholder en beskrivelse af hvilken indvirkning omfanget på små og 

kortsigtede leasingkontrakter har på afhjælpning af den kritik, som er blevet fremsat i forbindelse 

med IAS 17. 

 

Kortsigtede leasingkontrakter: 

Af foregående afsnit fremgik det, at kortsigtede leasingkontrakter forventes at have en uvæsentligt 

omfang både på nuværende tidspunkt og i fremtiden, hvorfor der er tale om information, der ikke vil 

forbedre regnskabsbrugernes analyse- og beslutningsgrundlag. I denne henseende vil regnskabs-

brugerne derfor hverken have et behov for, at kortsigtede leasingkontrakter præsenteres i balancen 

eller indregne dem heri selv, på samme måde som de gør med operationelle leasingkontrakter i dag. 

Undtagelsesreglen vurderes således ikke at hindre afhjælpning af den kritik, som er blevet fremsat i 

forbindelse med regnskabsbrugernes informationsbehov. 

 

Af afsnit 6.2.2.3 fremgik det, at opgørelsen af leasingperioden vil skulle baseres på en subjektiv 

vurdering, hvorfor der foreligger en risiko for inkonsistente klassifikationer af lignende 

leasingkontrakter. Dette vurderes dog ikke at reducere regnskabsbrugernes muligheder for at 

sammenligne forskellige regnskaber, da undtagelsesreglen netop udelukkende vil holde uvæsentlig 

og dermed irrelevant information udenfor balancen. Modsætningsvist ændrer de kortsigtede 

leasingkontrakters uvæsentlige omfang dog ikke på, at det til tider vil være komplekst for 

regnskabsaflæggerne at opgøre leasingperioden. Denne kompleksitet er dog ikke direkte afledt af 

undtagelsesreglen. Undtagelsesreglen vurderes således heller ikke at være til hinder for afhjælpning 

af den kritik, som er blevet fremsat i forbindelse med IAS 17s klassifikationselements kompleksitet 

og inkonsistente klassifikationer.  

 

Tilsvarende betyder det uvæsentlige omfang, at kortsigtede leasingkontrakter ikke opfylder 

begrebsrammernes indregningskriterier vedr. relevans og cost-benefit. Undtagelsesreglen strider 

således ikke imod reglerne indeholdt i begrebsrammerne og hindrer derfor ikke afhjælpning af det 

sidste kritikpunkt, som er blevet fremsat i forbindelse med IAS 17. 
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Små leasingkontrakter: 

Modsat kortsigtede leasingkontrakter foreligger der en risiko for, at små leasingkontrakter kan have 

et væsentligt omfang. Undtagelsesreglen medfører således en risiko for, at relevant information vil 

blive holdt udenfor balancen, hvorfor regnskabsbrugerne risikerer at opleve et behov for selv at 

indregne små leasingkontrakter i balancen. Det kan derfor ikke afvises, at undtagelsesreglen vil 

have en negativ indvirkning på afhjælpning af den kritik, der er blevet fremsat i forbindelse med 

regnskabsbrugernes informationsbehov.  

 

Af afsnit 6.2.2.4. fremgik det, at det vil kræve en subjektiv vurdering at afgøre om små leasede 

aktiver afhænger af eller er forbundet med andre leasede aktiver, hvilket kan føre til inkonsistente 

klassifikationer. Et væsentligt omfang på små leasingkontrakter vil således medføre reduceret 

sammenlignelighed på forskellige regnskaber. Denne konsekvens vil dog være noget mindre 

omfattende end ved sondringen mellem operationelle og finansielle leasingkontrakter, da 

vurderingen hverken vil være synderligt kompleks eller skulle foretages for alle indgåede 

leasingkontrakter. Der foreligger således en risiko for, at undtagelsesreglen vil have en mindre 

negativ indvirkning på afhjælpning af kritikpunktet vedr. to forskellige regnskabsmodeller.  

 

Indregning af væsentlige leasingkontrakter vil forbedre regnskabsbrugernes beslutnings- og 

analysegrundlag, hvorfor små leasingkontrakter vil være relevante for regnskabsbrugerne på et 

individuelt plan, såfremt de har et væsentligt omfang. Tilsvarende vil fordelene forbundet med 

indregning af små leasingkontrakter i denne henseende retfærdiggøre omkostningerne. 

På et mere generelt plan vil indregning af små leasingkontrakter dog medføre regnskabsaflæggerne 

en del omkostninger, da der skal beregnes og efterfølgende måles rou-aktiver og tilhørende 

leasingforpligtelser, såfremt de har et væsentligt omfang. En virksomhed vil dog aldrig skulle 

indregne aktiver og forpligtelser, såfremt de har et uvæsentligt omfang. I denne henseende vil 

virksomheden i stedet blive pålagt omkostninger, da revisor skal overbevises om denne 

uvæsentlighed. Omkostningerne forbundet med indregning af små leasingkontrakter kan således 

akkumuleret vise sig at have et større omfang. Tilsvarende vil små leasingkontrakter, ifølge de 

interviewede personer, i langt de fleste tilfælde have et uvæsentligt omfang, hvorfor fordelene 

forbundet med indregning heraf generelt vil have et mindre omfang. I denne henseende risikerer 

små leasingkontrakter ikke at opfylde begrebsrammernes indregningskriterium vedr. cost-benefit. 

En mere præcis konklusion herpå vil dog kræve en mere dybdegående analyse af omfanget på små 
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leasingkontrakter, samt fordele og omkostninger forbundet med indregning heraf, hvilket ligger 

udenfor nærværende afhandlings rammer. I denne henseende er det således ikke muligt at 

konkludere på, hvorvidt små leasingkontrakter på et generelt plan opfylder eller strider imod 

begrebsrammernes indregningskriterium vedr. cost-benefit.  

 

Reglerne i det nuværende forslag til en ny leasingstandard medfører således en risiko for, at små 

leasingkontrakter i nogle tilfælde kan få et væsentligt omfang, hvilket kan have en negativ indvirk-

ning på afhjælpning af flere af de kritikpunkter, der er blevet fremsat i forbindelse med IAS 17.  

En del af kritikken forbundet med IAS 17 går dog på, at oplysningskravene vedr. operationelle 

leasingkontrakter ikke gør det muligt for regnskabsbrugerne at foretage en pålidelig indregning 

heraf i balancen. I det følgende afsnit vil det derfor blive undersøgt om oplysningskravene vedr. 

små leasingkontrakter er blevet forbedret, da dette til dels vil modvirke det væsentlige omfangs 

negative indvirkning på afhjælpning af kritikken.  

 

6.4.2. Forslagets oplysningskrav vedrørende små leasingkontrakter 

Af nærværende afhandlings afsnit 3.4. fremgik det, at regnskabsaflæggerne skal afgive en række 

specifikke oplysninger vedr. indgåede operationelle leasingkontrakter. Dette drejer sig om en 

løbetidsanalyse for de samlede fremtidige leasingydelser fordelt på forfald under et år, forfald 

mellem et og fem år, samt forfald efter fem år. Desuden skal der oplyses om størrelsen på de 

leasingydelser, der er indregnet i resultatopgørelsen, hvor disse skal fordeles på faste og variable 

ydelser. Tilsvarende skal der også oplyses om de samlede fremtidige fremlejeindtægter, samt 

fremleje indtægter indregnet i resultatopgørelsen. Slutteligt indeholder IAS 17 et krav om, at det 

aflagte regnskab skal indeholde en generel beskrivelse af alle væsentlige operationelle 

leasingordninger.  

  

Det nuværende forslag til en ny leasingstandard indeholder ikke samme mængde specifikke 

oplysningskrav vedr. små leasingkontrakter, da der grundlæggende udelukkende skal oplyses om 

størrelsen på leasingydelsen indregnet i resultatopgørelsen. Forslaget indeholder dog også et 

generelt krav om, at der skal gives yderligere tilstrækkelige oplysninger til, regnskabsbrugerne kan 

forstå størrelsen, timingen og usikkerheden forbundet med de pengestrømme, der stammer fra 

virksomhedens indgåede leasingkontrakter.  
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Både Henrik og Brian mener, dette krav vil medføre, at regnskabsaflæggerne vil give yderligere 

oplysninger om de indgåede små leasingkontrakter, såfremt de har et væsentligt omfang
140

. Hvilke 

oplysninger der i denne henseende vil blive givet og hvordan, vil være op til den enkelte 

virksomhed. Henrik forestiller sig dog, det vil blive en tekstoplysning, hvor virksomheden beskriver 

omfanget af forpligtelser til fremtidige leasingbetalinger for indgåede små leasingkontrakter, samt 

løbetiden forbundet hermed. I denne forbindelse forestiller han sig ikke, der vil blive lavet en 

separat løbetidsanalyse, da leasingperioden for små leasingkontrakter sjældent vil være meget 

lang
141

. Sådanne oplysninger minder til dels om dem, som i dag gives om operationelle 

leasingkontrakter, da disse bl.a. også kræver omtale af omfanget på forpligtelser til at betale 

fremtidige leasingydelser og løbetid. Ikke desto mindre vil sådanne oplysninger sætte 

regnskabsbrugerne i stand til at forstå både størrelsen og timingen forbundet med de pengestrømme, 

der stammer fra indgåede små leasingkontrakter. I denne henseende må det derfor forventes, at de 

fleste virksomheder vil give lignende oplysninger.  

Nogle virksomheder vil måske knytte yderligere kommentarer til de små leasingkontrakters 

pengestrømme, idet oplysningerne også skal gøre det muligt for regnskabsbrugerne at forstå 

usikkerheden forbundet hermed. Dette kan f.eks. være oplysninger om rene variable leasingydelser. 

Sådanne oplysninger forventes dog ikke at forbedre regnskabsbrugernes indregningsgrundlag for 

små leasingkontrakter, da de ikke indgår i selve opgørelsen af rou-aktiver og leasingforpligtelser, 

samt afskrivning og amortisering heraf. 

 

Regnskabsbrugernes indregning af væsentlige små leasingkontrakter vil således ikke at blive mere 

pålidelig end den, der i dag foretages af operationelle leasingkontrakter. Dette skyldes, at 

overholdelsen af det generelle oplysningskrav ikke forventes at kræve mere detaljerede oplysninger 

end dem, som leasingtagere på nuværende tidspunkt skal give om operationelle leasingkontrakter.  

Dette kommer dog ikke som nogen overraskelse, da hensigten med en ny leasingstandard netop er 

at få alle væsentlige leasingkontrakter præsenteret i balancen. I så fald burde regnskabsbrugerne slet 

ikke have et behov for at indregne leasingkontrakter, hvorfor oplysningskravene ikke er blevet 

forbedret i forhold til dem, som er indeholdt i IAS 17 vedr. operationelle leasingkontrakter.                                                                             

  

                                                           
140

 Bilag B, side 16 og 42 
141

 Bilag B, side 42  



 

 
   Side | 73  

  

6.4.3. Opsamling 

Nedenstående tabel opsummerer undtagelsesreglernes indvirkning på afhjælpning af de 

kritikpunkter, som er blevet fremsat i forbindelse med IAS 17. Såfremt der foreligger en risiko for, 

at undtagelsesreglen hindrer afhjælpning af pågældende kritikpunkt er dette markeret med et minus, 

hvorimod det modsatte er markeret med et flueben. Desuden markeres tilfælde, hvor der ikke kan 

drages en fuldkommen konklusion med et spørgsmålstegn. 

 

 Regnskabsbrugernes 

informationsbehov 

To forskellige 

regnskabsmodeller 

IAS 17 i strid m. 

begrebsrammerne 

Kortsigtede 

leasingkontrakter 

   

Små leasingkontrakter ÷ (÷) ? 

Figur 7 - Opsummering af afsnittets konklusioner vedr. undtagelsesreglernes indvirkning på afhjælpning af den 

kritik, som er blevet fremsat i forbindelse med IAS 17, kilde: egen tilvirkning 

 

Kapitel 7 – Konklusion 

Nærværende afhandling har undersøgt hvilken indvirkning det nuværende forslag til en ny 

leasingstandard har på afhjælpning af den kritik, der er blevet fremsat i forbindelse med IAS 17.  

 

Den gældende leasingstandard, IAS 17, sondrer mellem operationelle og finansielle 

leasingkontrakter, hvor udelukkende finansielle leasingkontrakter skal præsenteres i balancen. 

Eksterne regnskabsbrugere har kritiseret denne klassifikation, da operationelle leasingkontrakter 

skaber forpligtelser til at betale fremtidige leasingydelser på samme måde som finansielle 

leasingkontrakter. Regnskabsbrugerne ønsker således alle væsentlige leasingkontrakter præsenteret 

i balancen, hvorfor mange selv indregner operationelle leasingkontrakter heri på nuværende 

tidspunkt. Indregningen er dog noget unøjagtig, da oplysningerne om operationelle 

leasingkontrakter er begrænsede.  

Desuden er IAS 17s klassifikationselement blevet kritiseret, da klassifikationen er kompleks at 

foretage. Tilsvarende baseres klassifikationen bl.a. på en subjektiv vurdering, hvilket medfører en 

risiko for inkonsistente klassifikationer af lignende kontrakter, hvilken blot øges af kompleksiteten 
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forbundet hermed. I denne henseende reduceres sammenligneligheden på forskellige årsregnskaber. 

Ydermere er klassifikationselementet også blevet kritiseret for at skabe struktureringsmuligheder. 

Slutteligt mener flere, at operationelle leasingkontrakter bør indregnes i balancen, da de 

grundlæggende opfylder begrebsrammens definitioner på aktiver og forpligtelser, samt 

indregningskriterier. IAS 17 sikrer således ikke regnskabsbrugerne den største nytteværdi ved 

anvendelsen af finansielle regnskaber, da operationelle leasingkontrakter netop ikke indregnes i 

balancen efter dette regelsæt. Det samme vurderes at være tilfældet ved definitioner og 

indregningskriterier, som er indeholdt i forslaget til en ny begrebsramme. Dette er dog ikke 

nødvendigvis ensbetydende med, at alle leasingkontrakter bør indregnes i balancen. 

 

På grund af disse kritikpunkter har IASB længe arbejdet på en ny leasingstandard, hvor det 

nuværende forslag hertil eliminerer klassifikationen mellem operationelle og finansielle leasing-

kontrakter. Små og kortsigtede leasingkontrakter vil dog ikke skulle indregnes i balancen. Desuden 

foreligger der en risiko for, at nogle leasingkontrakter, der er omfattet af reglerne i IAS 17 ikke vil 

blive omfattet af reglerne i det nuværende forslag til en ny leasingstandard, da definitionen er blevet 

simplificeret. Tilsvarende vil rene variable leasingydelser ikke skulle medtages i opgørelsen af rou-

aktiver og leasingforpligtelser. Reglerne i det nuværende forslag til en ny leasingstandard sikrer 

således ikke fuldkommen indregning af alle leasingkontrakter i balancen.  

Via de udførte interviews kan det dog udledes, at den simplificerede definition udelukkende vil 

medføre manglende indregning af et mindre antal leasingkontrakter i balancen. Tilsvarende mener 

flere regnskabsbrugere ikke, at rene variable leasingydelser opfylder begrebsrammens definition på 

forpligtelser, hvorfor de ikke bør medtages i opgørelsen af rou-aktiver og de tilhørende leasing-

forpligtelser. Desuden vil opgørelsen af rou-aktiver og leasingforpligtelser være behæftet med 

usikkerhed, såfremt rene variable leasingydelser medtages heri, hvilket reducerer fordelene 

forbundet hermed. Simplificeringen af definitionen og reglerne vedr. rene variable leasingydelser 

anses derfor ikke at være problematiske i forhold til afhjælpning af kritikpunktet vedr. 

regnskabsbrugernes informationsbehov. 

 

Det nuværende forslag til en ny leasingstandard indeholder flere klassifikationselementer, hvilke er: 

sondringen mellem leasing- og servicekontrakter, variable kontra faste leasingydelser, samt 

undtagelsesreglerne vedr. små og kortsigtede leasingkontrakter. Disse regler vil alle kræve 

regnskabsaflæggernes subjektive vurdering, men de interviewede personer mener ikke de vil være 
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synderligt komplekse at anvende i praksis. Af samme årsag forventes reglerne kun at medføre en 

mindre risiko for inkonsistente klassifikationer. Tilsvarende skaber sondringen mellem variable og 

faste leasingydelser, samt undtagelsesreglen vedr. kortsigtede leasingkontrakter strukturerings-

muligheder, men dette forventes kun at blive anvendt begrænset i praksis pga. øgede omkostninger. 

Omvendt skaber sondringen mellem leasing- og servicekontrakter, samt undtagelsesreglen vedr. 

små leasingkontrakter slet ingen struktureringsmuligheder. Dermed afhjælpes til dels den kritik, 

som er blevet fremsat i forbindelse med to forskellige regnskabsmodeller, da 

klassifikationselementerne i det nuværende forslag til en ny leasingstandard begrænser omfanget af 

struktureringsmuligheder, kompleksitet og risikoen for inkonsistente klassifikationer. 

Desuden vil det være umuligt at undgå kompleksitet og inkonsistente klassifikationer fuldkomment, 

da sondringen mellem service- og leasingkontrakter er en nødvendighed. Ligesom det også vil 

medføre en del kompleksitet at medtage rene variable leasingydelser i opgørelsen af rou-aktiver og 

de tilhørende leasingforpligtelser, da disse i så fald vil skulle baseres på en række skøn og estimater 

om fremtiden, hvilket vil reducere regnskabernes pålidelighed.  

 

Omfanget af små og kortsigtede leasingkontrakter har betydning for undtagelsesreglernes 

indvirkning på afhjælpning af den kritik, der er blevet fremsat i forbindelse med IAS 17. 

Respondenterne forventer, kortsigtede leasingkontrakter vil have et uvæsentligt omfang, hvorfor 

undtagelsesreglen ikke er til hinder for, at alle relevante leasingkontrakter vil blive præsenteret i 

balancen. Af samme årsag anses sammenligneligheden på forskellige årsrapporter ikke for 

reduceret, selvom regnskabsaflæggerne vil skulle anlægge en subjektiv tilgang ved opgørelsen af 

leasingperioden. Det uvæsentlige omfang ændrer dog ikke på, at det til tider vil være komplekst for 

regnskabsaflæggerne at opgøre leasingperioden, men dette er ikke forskyldt af selve 

undtagelsesreglen. Slutteligt bør kortsigtede leasingkontrakter heller ikke indregnes i balancen, da 

disse ikke lever op til begrebsrammernes indregningskriterier vedr. relevans og cost-benefit. 

Undtagelsesreglen vedr. kortsigtede leasingkontrakter vurderes således ikke at være til hinder for, at 

det nuværende forslag til en ny leasingstandard afhjælper samtlige kritikpunkter, som er blevet 

fremsat i forbindelse med IAS 17.  

 

I langt de fleste tilfælde forventes omfanget på små leasingkontrakter at være uvæsentligt, men 

undtagelsesreglen er gældende uanset kontrakternes akkumulerede omfang, hvorfor der foreligger 

en risiko for, omfanget kan være væsentligt. Undtagelsesreglen medfører således en risiko for, rele-
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vant information vil blive holdt udenfor balancen, hvor regnskabsbrugerne vil opleve et behov for 

selv at skulle indregne små leasingkontrakter i balancen. I denne henseende vurderes oplysnings-

kravene indeholdt i det nuværende forslag til en ny leasingstandard ikke at sikre en mere pålidelig 

indregning af små leasingkontrakter end den, der i dag foretages af operationelle leasingkontrakter.   

Tilsvarende foreligger der en risiko for, sammenligneligheden på forskellige regnskaber vil blive re-

duceret, da det vil kræve en subjektiv vurdering at afgøre om små leasede aktiver afhænger af eller 

er forbundet med andre leasede aktiver. Dette vil dog være i et noget mindre omfang end ved klassi-

fikationen mellem operationelle og finansielle leasingkontrakter, da vurderingen ikke skal foretages 

for alle indgåede leasingkontrakter og samtidig ikke forventes at være synderligt kompleks.  

Omvendt vil fordelene forbundet med indregning af små leasingkontrakter være begrænsede, da 

omfanget på små leasingkontrakter, ifølge de udførte interviews, vil være uvæsentlige i langt de 

fleste tilfælde. Dette peger i retning af, at små leasingkontrakter ikke opfylder begrebsrammernes 

indregningskriterium vedr. cost-benefit og derfor ikke bør indregnes i balancen. En fuldkommen 

konklusion herpå ligger dog udenfor nærværende afhandlings rammer.  

Såfremt risikoen bliver en realitet vil undtagelsesreglen vedr. små leasingkontrakter således hindre 

fuldkommen afhjælpningen af flere af de kritikpunkter, som er blevet fremsat i forbindelse med IAS 

17. 

 

Kort sagt vil reglerne i det nuværende forslag til en ny leasingstandard medføre, at langt de fleste 

leasingkontrakter vil blive præsenteret i leasingtagers balance. Forslaget indeholder dog nogle 

klassifikationselementer, som vil medføre struktureringsmuligheder, kompleksitet og risiko for 

inkonsistente klassifikationer, men dette vil være i et noget begrænset omfang. Tilsvarende 

foreligger der en risiko for, at små leasingkontrakter vil have et væsentligt omfang, hvilket kan 

hindre afhjælpning af flere kritikpunkter. I langt de fleste tilfælde forventes små leasingkontrakter 

dog at have et uvæsentligt omfang, hvorfor reglerne i det nuværende forslag til en ny 

leasingstandard langt hen ad vejen vil afhjælpe den kritik, der er forbundet med IAS 17.  

 

 

Kapitel 8 – Perspektivering  

IASBs arbejde med udvikling af en ny leasingstandard startede helt tilbage i 2006 som et 

samarbejde med den amerikanske standardudsteder FASB, da IAS 17 og SFAS 13 indeholder 
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samme sondring mellem operationelle og finansielle leasingkontrakter. Begge leasingstandarder er 

således blevet udsat for samme kritik. Hensigten med samarbejdet var derfor at udvikle og udstede 

en fælles leasingstandard, som kunne afhjælpe den fremsatte kritik af de gældende 

leasingstandarder
142

. IASB og FASB har dog ikke kunnet blive enige om indholdet til en fælles 

leasingstandard, hvorfor to nye leasingstandarder i stedet forventes at blive udstedt inden slutningen 

af 2015.  

 

Begge standardudstedere ønsker de fleste leasingkontrakter indregnet og målt i balancen, men 

modsat IASB har FASB bl.a. valgt at bevare sondringen mellem operationelle og finansielle 

leasingkontrakter, da den efterfølgende måling vil afhænge af denne klassifikation
143

. I denne 

henseende vil finansielle leasingforpligtelser efterfølgende skulle måles til amortiseret kostpris og 

rou-aktivet typisk afskrives lineært over leasingperioden, hvor renteomkostning og afskrivning vil 

skulle præsenteres hver for sig i resultatopgørelsen. De operationelle leasingkontrakters 

resultatpåvirkning vil minde om den, der er gældende i dag. En enkelt nettoleasingomkostning vil 

således skulle præsenteres som en driftsomkostning i resultatopgørelsen lineært over 

leasingperioden. I denne henseende vil den operationelle leasingforpligtelse skulle måles til 

amortiseret kostpris og rou-aktivet afskrives med en værdi der svarer til forskellen mellem rente- og 

nettoleasingomkostningen
144

. Andre forskelle vedrør bl.a. oplysningskrav, ligesom FASB ikke 

ønsker at medtage en undtagelsesregel for små leasingkontrakter
145

.  

 

Nærværende afhandling har undersøgt hvilken indvirkning IASBs nuværende forslag til en ny 

leasingstandard har på afhjælpning af den kritik, som er blevet fremsat i forbindelse med IAS 17, 

men pga. uoverensstemmelserne mellem IASB og FASB følger fortsat spørgsmålet:  

 

 Hvilket alternativ har den bedste indvirkning på afhjælpning af kritikken? 

  

                                                           
142

 IASB (2009): Discussion Paper, DP/2009/1 – Leases, Preliminary Views, afsnit 1.2 og 1.19 
143

 Deloitte (2015): IFRS Project Insights – Leases, side 3 
144

 http://www2.deloitte.com/dk/da/pages/audit/articles/iasb-udsender-leasingdeloitte.html 
145

 Deloitte (2015): IFRS Project Insights – Leases, side 4 og 10 
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Bilag A - Interviewguide 

 

Indledning 

Jeg er i gang med at skrive afhandling om den nye leasingstandard. Formålet med interviewet er at 

undersøge hvilken indvirkning den nye leasingstandard har på afhjælpning af den kritik, som IAS 17 er 

blevet udsat for. 

 

 Ønsker du at være anonym eller få citater sendt til godkendelse? 

 

1. Hvilke regler i den nye leasingstandard er du bekendt med? 

o Hvad synes du om disse regler?  

o Hvilke regnskabsmæssige konsekvenser vil reglerne få for regnskabsaflæggere/Dong Energy? 

 Kan du komme med eksempler på dette? 

 Overstiger omkostningerne ved implementering fordelene? Hvorfor/hvorfor ikke? 

 

Identificering af leasingkontrakter 

2. Hvad er forskellen på leasingkontrakter og servicekontrakter? 

o Specificerer leasingkontrakter anvendelsen af et identificerbart aktiv? 

 Hvornår er der ikke tale om et identificerbart aktiv?   

o Kontrollerer kunden anvendelsen af aktivet over leasingkontraktens løbetid? 

 Hvilke beslutninger sikrer, at kunden kontrollerer anvendelsen af aktivet?  

 

3. En kontrakt omfattes af den nye leasingstandard hvis den giver kunden ret til at anvende et 

identificerbart aktiv, samt kontrollere anvendelsen heraf – I hvilken grad vil vurderingen af om dette er 

tilfældet være subjektiv?  

o Gør det nogen forskel, at der tilbydes yderligere vejledning i form af:  

 At et aktiv ikke er identificerbart når det er praktisk muligt og fordelagtigt for 

leverandøren at erstatte det? 

 At kunden kontrollerer anvendelsen af aktivet når denne bestemmer hvordan og med 

hvilket formål det anvendes, og har ret til alle væsentlige fordele forbundet hermed? 

 

Variable leasingydelser 

4. Hvilke leasingydelser bør indgå i opgørelsen af leasingaktivet og forpligtelsen?  

o Hvad med variable leasingydelser? 
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5. Er leasinggivere fremadrettet villige til at lade en større grad af leasingydelserne være variable frem for 

faste? Hvorfor/hvorfor ikke? 

o Hvis ja – Er dette en mulighed du forventer vil blive udnyttet? 

 

6. Variable leasingydelser, som i realiteten er faste skal medtages i opgørelsen af leasingaktiver og 

forpligtelser -  I hvilken grad vil vurderingen af om dette er tilfældet være subjektiv? 

7. Hvilke regler vil sikre en konsekvent vurdering af, hvornår variable leasingydelser i realiteten er faste? 

 

Kortsigtede leasingkontrakter 

8. Ved opgørelsen af en leasingkontrakts leasingperiode medtages perioder, der er omfattet af en 

forlængelsesret hvis det er rimelig sikkert (økonomisk tvunget), at virksomheden vil udnytte retten efter 

at have overvejet alle relevante økonomiske faktorer - I hvilket omfang vil dette kræve en subjektiv 

vurdering?  

o Kan du uddybe dette? 

o (Vil vurderingen af om det er rimelig sikkert, at forlængelsesretten udnyttes være konsekvent?) 

 

9. Vil den nye leasingstandard medføre, at virksomheder fremover indgår flere kortsigtede 

leasingkontrakter fremfor længerevarende kontrakter? Hvorfor/hvorfor ikke? 

o (Er der mulighed for at strukturere kontrakter som værende kortsigtede?) 

 

Små leasingkontrakter 

10. Hvilke regler vil sikre en ensartet vurdering af, om leasingkontrakter er små? Fx eksempler på små 

aktiver og angivelse af maksimum værdi? 

o (Anvendes subjektiv vurdering ved klassifikation af små leasingkontrakter?) 

11. Vil virksomheder have samme opfattelse af, hvornår et leaset aktiv er afhængig af andre leasede aktiver? 

Hvorfor/hvorfor ikke?  

o Gælder dette også for hvornår et leaset aktiv i høj grad er forbundet med andre leasede aktiver? 

 

12. I hvilket omfang vil det være muligt at strukturere leasingkontrakter som værende små? 

 

Generelt 

Definition på aktiver: Ressourcer, der er under virksomhedens kontrol som et resultat af tidligere 

begivenheder, og hvorfra fremtidige økonomiske fordele forventes at tilflyde virksomheden 

Definition på forpligtelser: En aktuel forpligtelse, der hidrør fra tidligere begivenheder, hvis indfrielse 

forventes at medføre afståelse af fremtidige økonomiske fordele 
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13. Bør leasingkontrakter indregnes i balancen? (Opfylder de definitionerne på aktiver og forpligtelser?) 

Hvorfor/hvorfor ikke? 

o Hvad med små og kortsigtede leasingkontrakter – Opfylder de begrebsrammens definitioner?  

14. Ifølge den nye leasingstandard skal små og kortsigtede leasingkontrakter ikke indregnes i balancen – 

Hvad er din holdning til dette? 

o Fordele vs. omkostninger ved indregning af kortsigtede og små leasingkontrakter i balancen 

o Er små og kortsigtede leasingkontrakter relevante for regnskabsbrugerne? 

o Kan små og kortsigtede leasingkontrakter præsenteres troværdigt i balancen? 

  

15. Hvilke oplysninger vil sætte regnskabsbrugere i stand til at bestemme omfanget af små og kortsigtede 

leasingkontrakter?  

o Er det rimeligt, at regnskabsaflægger skal give sådanne oplysninger (cost-benefit)? 

Hvorfor/hvorfor ikke? Hvad hvis de har et væsentligt omfang? 

16. Ifølge den nye leasingstandard skal der gives tilstrækkelige kvalitative oplysninger til, at 

regnskabsbruger kan forstå størrelsen, timingen og usikkerheden forbundet med de pengestrømme, der 

stammer fra indgåede leasingkontrakter - Hvilke oplysninger vil der i.d.f. blive givet om små og 

kortsigtede leasingkontrakter? Hvad hvis de har et væsentligt omfang? 

 

17. Hvor stor en andel vil små og kortsigtede leasingkontrakter udgøre af de samlede indgåede 

leasingkontrakter?  - I din virksomhed? (til regnskabsaflægger) – Generelt? 

18. Kan du komme i tanke om nogle situationer, hvor små og kortsigtede leasingkontrakter vil udgøre en 

væsentlig andel af de samlede leasingkontrakter? 

 

19. Hvilke problemer, mener du, der er forbundet med IAS 17? 

o Hvilke regler kan mest hensigtsmæssigt afhjælpe disse problemer ud fra en cost-benefit 

betragtning? Er fx yderligere oplysningskrav tilstrækkeligt? 

 

Afslutning 

20. Jeg har ikke flere spørgsmål – Er der noget som du ønsker tilføje? 
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Bilag B – Transskriberede interviews 

Transskriberingen er udført så ordret som muligt. Tilføjelser foretaget af transskribenten er markeret med  . 

Afbrudte sætninger er markeret med ”...” og tekst markeret med fed, er anvendt som citater i afhandlingen. 

 

 

 

 

Interview med Brian Prüss d. 1. juli 2015 

 

KHL: Kan jeg bede dig om, til at begynde med, at fortælle hvilke regler du kender i den nye 

leasingstandard? 

 

BP: Jeg kender sådan set de fleste af reglerne. Jeg har lige kigget det igennem, det som du vil spørge 

ind til, og jeg har også forberedt lidt svar til noget af det – så jeg kan give dig noget mere 

fyldestgørende og indgående. Så jeg synes egentlig bare, at vi kan løbe det hele igennem eller hvad 

du nu har behov for og hvis du har behov for noget, der ligger ud over det her, så kan du bare fyre 

løs – så må vi se hvorvidt jeg kan svare.  

 

KHL: Hvad synes du om reglerne? 

 

BP: Jamen det gode er jo sådan set, at det bliver mere enkelt på den måde, at nu skal det hele 

leasingkontrakter indregnes i balancen på nær de her meget kortfristede og det man kalder små 

aktiver. Så på den måde bliver det jo mere enkel lovgivning, som er nemmere at forholde sig til. 

Både for os som aflægger regnskab, men også for dem som bruger regnskabet. Omvendt betyder 

det så, at vi skal til at indregne alle leasingaftaler i regnskabet, og det gør det jo nok lidt mere 

administrativt tungt, fordi nu skal vi til at afskrive på aktiver og beregne rente osv. på gælden og 

indregne det i resultatopgørelsen. Så der er fordele og ulemper, og det er ikke sådan jeg kan sige, at 

det synes jeg godt om eller det synes jeg ikke om. Det har jeg ikke så meget holdning til, men der 

er nogle forcer i hvert fald og der er også nogle ulemper i det – det bliver måske lidt mere tungt 

administrativt.  

 

KHL: Tror du omkostningerne ved at skulle implementere reglerne vil overstige fordelene? 
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BP: Det er jo svært at sige sådan noget, fordi hvor meget koster det? Det er jo ikke noget vi ligger og 

måler på. For Dong Energy får det en negativ indvirkning på nogle af vores nøgletal, når nu vi skal 

til at indregne de her leasingkontrakter. Men det er svært at sige hvor meget kommer det her til at 

koste i kr. og øre ved at implementere det her, men det får i hvert fald en negativ indvirkning på 

nogle af vores nøgletal, som måske gør, at vi måske vil træffe nogle andre beslutninger end vi 

ellers ville have gjort.  

 

KHL:  Altså beslutninger omkring leasingkontrakter? 

 

BP: Nej det kan være i forhold til investeringer. De her leasingkontrakter som vi indgår de bliver 

pludselig indregnet i vores investeringer og påvirker nogle nøgletal, bl.a. det her nøgletal der 

hedder ROCE (Return On Capital Employed), som er meget centralt for Dong Energy. De her 

leases vil belaste det her nøgletal, det kan så gøre at vi ikke har plads til andre investeringer, fordi 

vi nu skal indregne dem i balancen og det derfor vil påvirke vores nøgletal. Vi har et mål med det 

her nøgletal om hvor det skal ligge, også fremadrettet, når det så bliver belastet i nævneren – du får 

primært en belastning af nøgletallet i nævneren, fordi du får flere aktiver ind i nævneren – så bliver 

nøgletallet umiddelbart dårligere og det skal vi så finde ud af hvordan vi skal håndtere. Så skal vi 

enten justere vores målsætning eller også skal vi gøre noget andet. 

 

KHL: Men i forhold til fordelene ved det. Fordelene er jo umiddelbart, at al leasing bliver indregnet og 

det er jo regnskabsbrugerne, der har efterspurgt det ikk’? 

 

BP: Jeg ved ikke om jeg kan sige, at det er en fordel for Dong Energy, fordi der giver det nogle 

udfordringer i forhold til nogle af vores nøgletal. 

 

KHL: Det er ikke det jeg mener - det er ikke en fordel for Dong. Det er for regnskabsbrugerne, at det er 

en fordel.  

 

BP:  Ja det kan det godt være. Det bliver i hvert fald mere enkelt for regnskabsbrugerne at forholde sig 

til leasing, når det bliver indregnet i balancen ikk’. I hvert fald hvis det er væsentligt. Det bliver 

mere enkelt og det bliver også nemmere for os at administrere det – det er én måde vi skal gøre det 

på. Men alt andet lige bliver det mere administrativt tungt tænker jeg, fordi vi nu skal til at afskrive 

og vi skal til at beregne renter osv. på gælden.  

 

KHL: Ja der er flere leasingkontrakter i skal kigge på. Der skal gennem systemet.  
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BP: Vi skal forholde os til de leasingkontrakter der er. Om det er operationel leasing eller finansiel 

leasing, så skal vi jo alligevel kigge på dem løbende.  

 

KHL: Og det kommer i vel til at undgå nu med den nye leasingstandard? 

   

BP:  Det tror jeg ikke rigtig vil ændre sig.  

 

KHL:  Men med den nye leasingstandard vil man vel næsten strømline den regnskabsmæssige behandling 

af.. 

 

BP: Ja det bliver mere enkelt i hvert fald. Vi skal ikke skelne mellem operationel og finansiel leasing. 

 

KHL: Det skal i ikke gøre mere vel skelne mellem operationel og finansiel leasing? 

 

BP: Det skal vi ikke – nej. Men det er jo en gang at gøre. Til gengæld skal vi afskrive på aktiver og 

beregne rente på gæld.  

 

KHL:  Så det bliver omkostningstungt for jer? 

 

BP: Det tror jeg er begrænset. Vi har systemer, der kan håndtere det. 

 

KHL: Det vil ikke ændre på jeres forretningsgange? 

 

BP: Jo det vil det skulle. Det vil ikke kræve ændringer i IT-systemer, fordi det har vi i forvejen til 

finansiel leasing, som de er i dag. I bund og grund er det bare at få det lagt ind i systemerne og så 

kører det. Men derfor er der stadig en løbende controlling og opfølgning af det. Der er ingen tvivl 

om at den administrative byrde er til at overse, men om den opvejer fordelene? Ja måske for 

regnskabsbruger, men det er heller ikke dem der har omkostningerne og skal administrere det. Det 

er os. Og for Dong Energy er den nye standard ikke nogen fordel.  

 

KHL: Hvilke forskelle mener du, at der er på leasingkontrakter og servicekontrakter?  

 

BP: Leasingkontrakter omhandler jo et specifikt aktiv, hvor servicekontrakter ikke nødvendigvis 

omfatter et specifikt aktiv. Der er man inde omkring definitionen på en leasingkontrakt. Vi har også 
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situationer, hvor vi har været inde og vurdere om dette her er en leasingkontrakt eller en 

servicekontrakt. 

 

KHL: Jeg ved ikke om du har sat dig ind i selve definitionen i den nye leasingstandard. Synes du den er 

tilstrækkelig? Vil den omfatte alle leasingkontrakter eller tror du der er noget, som reelt er en 

leasingkontrakt, der kan smutte udenfor definitionen? 

 

BP: Man kan sige, at der er noget af det som man betragter som leasing i dag, der ikke nødvendigvis vil 

kvalificere sig som leasing i forhold til den nye definition. Der kan også være noget som man 

fremadrettet vil kvalificere som leasing, der ikke tidligere har været kvalificeret som leasing, fordi 

definitionen i den nye leasingstandard er blevet ændret en lille smule i forhold til i dag. I dag er 

der IFRIC 4, som definerer hvad man forstår ved en leasingkontrakt. Man skal have råderet over 

aktivet. Der er tre forhold, der afgør om man har råderet over aktivet. Det ene af dem er det her 

med, at man skal have indflydelse på driften af aktivet, man skal styre aktivet. Den er også 

videreført over i den nye leasingstandard, som en del af definitionen der ovre. Så er der det forhold 

omkring, at man modtager størstedelen af outputtet fra leasingaktivet. Den er også videreført over i 

den nye standard. Det tredje forhold, som går på at hvis man betaler en fast pris… ikke en fast 

pris pr. stk. man får leveret, men pr. kapacitet… den forsvinder ud af den nye standard. Så der 

kunne vi godt have haft nogle kontrakter som vi i dag klassificerede som leasing, fordi den 

opfyldte det kriterium, men den vil ikke være leasing fremadrettet, fordi det ikke er en del af 

definitionen på leasing i den nye leasingstandard. Men jeg tror, at det vil være begrænset. Jeg 

tror ikke vi har nogle tilfælde i dag, som ikke vil være leasing fremadrettet.  

 

KHL:  Men der er en chance for det? 

 

BP:  Der er en chance for det – ja. Til gengæld skal man opfylde begge betingelserne med, at man skal 

kunne styre aktivet og modtage størstedelen af outputtet. Tidligere var det bare en af dem.  

 

KHL: Man har ændret definitionen i den nye leasingstandard en lille smule. Det er ikke kun, at man skal 

styre aktivet, men man skal bestemme hvordan og med hvilket formål aktivet anvendes. Vil det 

ændre på noget? 

 

BP: Nej det tror jeg grundlæggende ikke. Nej. 
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KHL: Vil det kræve en subjektiv vurdering at afgøre om en kontrakt er en leasingkontrakt eller en 

servicekontrakt? 

 

BP: Ja, det er altid en subjektiv vurdering. Standarden definerer jo hvad der forstås ved en 

leasingkontrakt, og så skal man vurdere det ud fra det. Men der kan nok være nogle tilfælde hvor 

man vurderer, at det ikke er leasing og hvor man vurderer at det er leasing. Altså netop det her med 

om det er en servicekontrakt eller en leasingkontrakt – det er en subjektiv vurdering. Bl.a. det her 

med om man styrer aktivet. 

 

KHL: Er det så grelt, at forskellige personer vil komme frem til forskellige resultater? 

 

BP: Nej, det tænker jeg ikke umiddelbart. 

 

KHL: Havde det været tilfældet hvis man ikke havde givet yderligere vejledning i form af hvornår man 

kontrollerer anvendelsen af et aktiv? Der har man jo så givet yderligere vejledning i forhold til, at 

det er når man bestemmer hvordan og med hvilket formål aktivet anvendes. 

 

BP:  Det er jo fint, at de giver noget guidance der i forhold til hvad man forstår ved, at man styrer aktivet 

eller ikke gør. Det gør det jo nemmere for os at vurdere – og på et mere konsistent grundlag fra 

gang til gang – om det er leasing eller om det ikke er leasing. Jo mere guidance der er, desto bedre 

er vi hjulpet når vi skal foretage de der vurderinger.  

 

KHL: Hvilke leasingydelser mener du, der bør indgå i opgørelsen af et leasingaktiv og en forpligtelse? 

 

BP: Jeg tænker umiddelbart, at det giver god mening at der er et minimum man skal betale i kontrakten, 

fordi det er ligesom det man har forpligtet sig til. Her tænker jeg fx på optioner i kontrakten, skal 

de så regnes med hvis man har en option på at forlænge lejeaftalen med fx 3 år skal det så også 

ligges ind i leasingperioden og dermed også medtage det som en del af leasingaktivets kostpris? 

Det giver standarden også guidance på, det har måske ikke så meget med variable leasingydelser at 

gøre. Jeg tænker umiddelbart, at det er minimumsbetalingerne - det man ikke kan undgå. Det er det, 

som bør indgå.  

 

KHL: Så du synes egentlig det er fair, at variable leasingydelser ikke medtages i opgørelsen? 
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BP: Ja til et vidst omfang, men jeg synes egentlig også det giver mening at det som man vurderer er 

sandsynligt, at man vil komme til at betale hen over kontrakten, det synes jeg godt man kan 

forsvare at lade være leasingforpligtelsen og dermed også kostprisen på leasingaktivet. Men det 

kræver selvfølgelig noget subjektivitet. Det kræver en vurdering af, hvor lang tid forventer vi at 

gøre brug af det her aktiv.  

 

KHL:  Spørgsmålet er så, om det giver mere brugbar viden for regnskabsbrugerne i sidste ende, at der 

kommer så meget vurdering henover. 

 

BP: Det er jo spørgsmålet om hvor store er vores forpligtelser, som vi skal indregne i regnskabet og 

hvor meget cash-flow forventer vi, der kan gå ud af virksomheden. Det synes jeg egentlig godt kan 

give mening for regnskabsbrugerne. Vi har jo solgt den her ejendom Dongs hovedkontor for 

nogle år siden og lejer den i dag. Vi har lavet en sale-and-lease-back på ejendommen. Vi har nogle 

forlængelsesmuligheder på den her ejendom, som vi har taget stilling til om vi forventer at udnytte 

eller ikke udnytte, som vi jo også skal i forhold til den gamle standard IAS 17 og i forhold til den 

nye standard. Der skal vi jo foretage en vurdering og hvis vi vurderer at det er rimeligt sikkert, at vi 

vil forlænge med 5 år når den eksisterende kontrakt udløber, så synes jeg det giver god mening at 

tage det med.  

 

KHL: Det skal man jo egentlig også, men variable leasingydelser skal man ikke tage med. 

 

BP: Nej der er det, som hedder contingent payments i den eksisterende standard, og så er der det 

omkring de variable i den nye standard.  

 

KHL:  Ja hvis de fx er afhængige af, hvor meget man sælger eller hvor meget man bruger det leasede 

aktiv. Sådanne udgifter vil man ikke skulle medtage.  

 

BP: Der strammer den nye leasingstandard jo faktisk en lille smule op i forhold til den eksisterende 

leasingstandard, som jeg ser det. Den eksisterende standard siger jo egentlig bare, at du ikke skal 

medtage variable leasingydelser, hvor den nye siger, at det skal du under visse omstændigheder. 

Hvis det er noget, som har karakter af at det er fast, så skal det medtages.  På den måde strammer 

den nye leasingstandard lidt op i forhold til den eksisterende leasingstandard. Jeg synes det 

giver god mening. Vi har faktisk også gjort det i nogle tilfælde, hvor det faktisk er variable 

leasingydelser, men der har vi valgt at tage det med som en del af vores leasingforpligtelse, fordi vi 

ved vi kommer til at betale de ydelser. Så selvom de er variable har vi faktisk valgt at tage dem 
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med i vores leasingforpligtelse, fordi vi synes det er det, der giver mening. Det er nogle meget 

lange kontrakter og leasingydelsen er afhængig af omsætningen. Der har vi lavet et forecast for 

vores omsætning – hvad forventer vi omsætningen bliver over leasingperioden? - og så har vi 

opgjort leasingforpligtelsen på baggrund af det.  

 

KHL: Det skal jo stadig ikke indregnes efter den nye standard, så hvidt jeg forstår. 

 

BP: Ja det er jo sådan noget vi skal ind og vurdere på, fordi det er jo så spørgsmålet om vi vil sige at det 

har karakter af at være fast. Vi ved jo der vil være en omsætning fra det her aktiv. 

 

KHL: Men hvad jeg har læst, så ved i ikke hvad omsætningen er. 

 

BP: Men vi har jo forecast på omsætningen. 

 

KHL: Det var bare et eksempel de selv havde givet i et af de staff papers, som er blevet lavet i forhold til 

når de the boards fra IASB og FASB skulle træffe beslutninger. Der havde de givet et eksempel 

på det – at det ville være en variabel leasingydelse, der ikke skal medtages.  

 

BP: Så er vi jo i samme situation som i dag og der kan man sige, at vi har valgt at medtage dem, fordi vi 

syntes det var det rigtige at gøre. Dermed siger jeg jo også, at jeg synes at variable leasingydelser 

skal med i et eller andet omfang. Jeg synes det er godt, at den nye standard strammer op i forhold 

til variable leasingydelser. 

 

KHL:  Ja nu skal variable omkostninger, som er faste tages med i opgørelsen af leasingaktiver og 

forpligtelser.  

 

BP: Ja der er fx det der hedder in-substance fixed lease payments stuctured as variable - altså variable 

betalinger – det skal vi medtage.  

 

KHL:  Og hvis de er afhængige af et indeks eller rente skal de også medtages.  

 

BP: Ja det skal man også. Det har vi faktisk også tolket, at man skal efter den eksisterende standard. 

Nogle revisionshuse har tolket på det her og mener, at det bør man også medtage – hvis det bare er 

regulering i forhold til et prisindeks. Det giver ikke mening andet, synes jeg. Det er jo bare en 
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inflationsregulering. Under nogle omstændigheder er jeg tilhænger af, at variable leasingydelser 

skal medtages.  

 

KHL:  Tror du, at leasinggivere kunne finde på at lade en større del af deres leasingydelser være variable 

frem for faste? Så man faktisk kan undgå at indregne en del af det i balancen. 

 

PB: Jamen man kan jo sige, at det ikke er anderledes end det er i dag. Der er selvfølgelig den forskel, at 

nu skal vi selvfølgelig indregne det i balancen og det skulle vi ikke tidligere.  

 

KHL:  Jeg mener mere om det vil være muligt at strukturere leasingaftaler.  

 

PB: Jeg forstår godt hvad du siger – jeg prøver bare lige at tænke højt. Der er ingen tvivl om at man kan 

strukturere kontrakter, så man får mere variabilitet kontra fast, men omvendt er der jo også en 

leasinggiver, som også vil have en hvis sikkerhed for at han får nogle betalinger. Det trækker i den 

anden retning. Vi ved jo også, at jo mere variabilitet man ønsker, jo dyrere er det end hvis du vil 

have en fast betaling.  

 

KHL:  Så i  princippet vil det være muligt, men det vil blive dyrere i sidste ende? 

 

PB: Det afhænger af hvordan man strukturerer det, men alt andet lige ved man jo at variabilitet det 

koster i forhold til hvis du låser dig fast for en periode. Det er jo bare dyrere. Det vil leasinggivere 

selvfølgelig tage sig betalt for. En virksomhed skal regne på om man synes det vil kunne svare sig 

at betale noget mere for at have mere fleksibilitet og dermed ikke så meget indregnet i balancen.  

 

KHL:  Kunne du forestille dig, at det er noget i Dong Energy vil gøre? Vil det være en fordel for jer? 

 

PB: Det kunne det måske godt være, men dermed ikke sagt at vi ville gøre det.  

 

KHL: Men muligheden foreligger i hvert fald? 

 

PB: Ja det gør den. Det gør den også i dag, men der er det jo et spørgsmål om hvor store bliver vores 

operationelle leasingforpligtelser, som så ville blive mindre ikk’. Det er sådan set den samlede 

klump af leasing, både operationel og finansiel leasing, som er interessant for Dong Energy. Vi har 

meget fokus på vores rating i forhold til.. Der er nogle ratingbureauer, der vurderer Dong Energy 

løbende i forhold til hvis kreditgiver skal låne os penge, så vurderer de hvad er chancen er for, at vi 
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går konkurs. De her ratingbureauer sidder bl.a. og kigger på hvad vores leasingforpligtelser er og 

dem som ikke er indregnet i dag, der jo er operationelle leasingforpligtelser, dem indregner de så i 

nogle af de nøgletal som de sidder og beregner. Derfor tror jeg ikke umiddelbart, at det er noget der 

vil ændre vores adfærd, så havde vi allerede kigget på det i dag hvis det var. Forstår du det? 

 

.KHL: Ja, der er egentlig allerede taget højde for operationel leasing i forhold til… 

 

PB: Ja, det kan man jo sige. Så på den måde tror jeg ikke, at det vil ændre på noget for os.  Jeg tror ikke 

det vil ændre vores adfærd.  

 

KHL: Nu talte vi om de her variable leasingydelser, som er faste. Vil det kræve en subjektiv vurdering at 

afgøre om en variabel leasingydelse i realiteten er fast? 

 

PB: Ja, det vil det.  

 

KHL:  Vil det være svært at afgøre om en variabel leasingydelse i realiteten er fast? 

 

PB:  Ikke sværere en så meget andet. Vi har jo specialister, som mig, der sidder og vurderer sådan noget. 

Jeg har arbejdet rigtig meget med leasing og mange af de kontrakter som vi indgår, de kommer hen 

forbi mig og det er mig der vurderer det. Eller en af mine kollegaer. Dong Energy er selvfølgelig 

også en stor virksomhed. I mindre virksomheder, hvor man måske ikke har så mange 

leasingkontrakter og måske ikke har specialister ansat i regnskabsfunktioner, så vil det selvfølgelig 

være sværere at gøre konsistent fra gang til gang og vurdere om det er det ene eller det andet. I 

Dong Energy vil det ikke være et issue – det vil ikke være svært for os, fordi.. Det vil det måske 

være første gang vi lige skal arbejde med den nye standard og de nye begreber osv., men det er 

ikke noget jeg tænker vil give de store udfordringer.  

 

KHL:  Vil virksomheder imellem være enige om hvornår variable leasingydelser er faste? Eller vil der 

være forskel på om man vælger, at en leasingydelse er fast eller variabel?  

 

BP: Jeg tænker, at der nok vil være en eller anden konsensus om hvad vi forskellige virksomheder 

forstår ved hvad er fast og hvad er variabelt.  

 

KHL:  Så du tror ikke der vil ske en inkonsistent vurdering? 
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BP: Der vil jo altid være nogle, som kan tolke noget lidt anderledes end andre, men i det store og hele 

tror jeg der vil danne sig en eller anden praksis og konsistens omkring fortolkningen af det. 

 

KHL: Vil der være nogle regler, som kan sikre en konsekvent vurdering af det om variable 

leasingydelser i realiteten er faste? 

 

BP: Så skal du jo have endnu mere specifik guidance eller endnu mere specifikke regler i forhold til det 

ikk’. 

 

KHL:  Som eksempler eller? 

 

BP: Ja, fx eksempler. 

 

KHL: Men hvis den bliver alt for omfangsrig er det jo også bare rigtig meget at sætte sig ind i ikk’? 

 

BP: Ja, og det er jo en rammelovgivning som det er i dag. Det er jeg også selv fortaler for i stedet for 

sådan noget som U.S. Gaap, som er meget mere detaljeret og omfangsrig regulering i forhold til 

IFRS. Hvis vi skal forholde os til, at det er en rammelovgivning, så skal der heller ikke være alt for 

meget detaljeret regulering indenfor de enkelte områder. Jeg synes det er fint, at der er basis for 

fortolkning. Der vil jo altid være situationer, hvor det er svært at få det ind under den lovgivning 

som der nu er… hvor man alligevel skal vurdere om det er det her eller det her osv. 

 

KHL:  Man vil aldrig kunne lave eksempler på alle former for variable leasingydelser, som i realiteten er 

faste. 

 

BP:  Nej, det vil du ikke kunne.  

 

KHL:  Vi snakkede lidt om de her forlængelsesoptioner lige før… at man skal medtage dem i opgørelsen 

af leasingperioden hvis det er rimelig sikkert, at man vil udnytte dem. Der skal man overveje alle 

relevante økonomiske faktorer ifølge den nye standard. Vil det kræve en subjektiv vurdering? 

 

BP: Ja, det vil det selvfølgelig. Jeg tror umiddelbart ikke der er de store ændringer i forhold til den 

eksisterende standard… mellem den nye og den eksisterende. Vi har i hvert fald også overvejet 

økonomiske faktorer – det skal man også efter den eksisterende standard og hvad er ledelsens 

intention med det her aktiv osv. Men det er en subjektiv vurdering – ja. Det var en vurdering vi 
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foretog, da vi solgte ejendommen her og skulle lease den tilbage. Der havde vi optionsmuligheder 

og skulle vurdere hvad var ledelsens hensigt og havde vi økonomisk rationale for at forlænge eller 

ej. Så det var sådan noget vi var inde og vurdere på og det er i høj grad subjektivt.  

 

KHL:  Kan man forestille sig, at det bliver lidt inkonsistente vurderinger? 

 

BP: Jahh.. Man kan godt forestille sig der vil være.. Altså i det store og hele tror jeg det ikke, men altså 

selvfølgelig kan der være nogle enkelte, som vil have en anden vurdering af det end andre. 

 

KHL: Jeg tænker også i forhold til kortsigtede leasingkontrakter, som skal have den her leasingperiode på 

maksimalt 12 mdr. Kunne det være muligt at vurdere, at man ikke vil anvende 

forlængelsesoptionen der gjorde, at man kom over de her 12 mdr.?  

 

BP: Jahh.. Det kan det jo godt, men jeg mener, at hvis man er ordentlig og ansvarlig så vurderer man jo 

oprigtigt ud fra hvad der er vores intentioner og hvad er de økonomiske incitamenter. I sidste ende 

skal man jo også have en revisor overbevist om, at man skal indregne det eller om man ikke 

skal indregne det – om man skal medtage de her forlængelsesmuligheder eller ej. Det er ikke 

noget jeg ville være bekymret for, at nogle vil forsøge at udnytte. Men det er jo en vurdering og 

ved sådanne vurderinger kan man have forskellige opfattelser af det. Men i det store og hele tror 

jeg egentlig, at der vil være konsensus omkring at hvis det er sådan og sådan, så er der selvfølgelig 

økonomisk rationale i forhold til om man skal indregne den option eller ej.  

 

KHL: Tror du, at virksomheder vil forsøge at indgå flere kortsigtede leasingkontrakter? 

 

BP: Nej, det tror jeg ikke umiddelbart. Det tror jeg faktisk ikke. Man kan sige det er igen det her med, 

som vi også talte om med de variable betalinger, at hvis du vil have mere fleksibilitet, så koster det 

også væsentlig mere. Så kunne man lave en aftale om, at det første år er rigtig dyrt og 

forlængelsesmulighederne derefter er så noget billigere – den leje man skal betale de kommende år 

– men der vil virksomhederne have et økonomisk incitament til at forlænge, fordi så vil prisen i 

lejeaftalen formentlig være under markedsprisen. Så har virksomheden jo et økonomisk incitament 

til at forlænge og så skal man jo medtage dem i den opgjorte leasingperiode. Det er igen det her 

med, at variabilitet det koster . Jeg har svært ved at forestille mig at der er ret mange leasinggivere, 

som vil indgå kontrakter på et år medmindre de får rigtig mange penge for det. De vil jo stå med 

risikoen for, at de skal ud og finde en ny lejer efter 12 mdr. Så kan man lave leje aftaler, hvor 

leasinggiver betinger sig, at hvis man ikke vil forlænge så skal virksomheden anvise en lejer. Der 
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skal man jo selvfølgelig igen vurdere på, hvilken effekt det vil have på optionen. Betyder det om 

der er større chance for at man vil forlænge kontrakten? Det gør det vel, fordi risikoen er i hvert 

fald forøget for virksomheden, fordi hvis du ikke kan finde en lejer, så vil du skulle forlænge 

kontrakten. Jeg tror ikke umiddelbart, at man vil se en masse korte aftaler.   

 

KHL: Også i forhold til det du sagde om, at mange steder er der taget højde for operationel leasing hos 

ratingbureauer, som du sagde.  

 

BP: Det er så hos de helt store virksomheder i forhold til ratingbureauer.  Jeg tror alene af den grund at 

variabilitet koster noget mere end faste kontrakter så vil der ikke blive indgået flere kortsigtede 

kontrakter. Jeg tror ikke at man vil se ret mange leasinggivere lave etårige aftaler, medmindre vi 

måske taler biler eller et eller andet lettere omsætteligt aktiv. Biler er nok ikke engang det rigtig 

gode eksempel tror jeg, det er også typisk 2-, 3- eller 4årige aftaler man laver på biler. Det kunne 

være mobiltelefoner for eksempel – det kunne man måske godt forestille sig være etårige aftaler på, 

hvor man så har mulighed for at forlænge. 

 

KHL:  Men det kontrakter på mobiltelefoner er ikke umiddelbart noget, der vil betyde noget. Tror du 

det?   

 

BP: Nej, det tror jeg ikke. Det er ikke noget, som rigtig er væsentligt. Man kan ikke forestille sig en 

ejendom.. Fx at vi havde solgt ejendommen og så havde lavet en etårig kontrakt med mulighed for 

forlængelse. Det kan jeg slet ikke forestille mig. Så jeg tror ikke det vil betyde det helt store.  

 

KHL:  Hvilke regler, mener du, vil sikre en konsekvent vurdering af hvornår et leaset aktiv er lille? 

 

BP: Det er svært at sige. Så skal man ligge sig fast på hvad forstår man ved et lille aktiv. Det bør man 

ligge sig fast på – hvad man forstår ved det. Jeg skal ikke lige kunne sige hvad et lille aktiv er. Jeg 

synes ikke et fast beløb – der har været noget med et fast beløb på $5.000 fx – giver ret meget 

mening. $5.000 kan jo godt være et væsentligt beløb for en meget lille virksomhed, men for Dong 

Energy er det et helt uvæsentligt beløb. Hvis du ligger dig fast på en beløbsgrænse, så kan det 

fortolkes som at et lille aktiv godt kan være et relativt stort aktiv for en meget lille virksomhed. Jeg 

synes det vil give mere mening at bruge nogle andre kriterier end økonomisk. Ellers skal man ud i 

en subjektiv term som hvad er… Noget der er uvæsentligt for din virksomhed.  

 

KHL: Gør man ikke allerede lidt det? At man bruger væsentlighedskriterier… 
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BP: Jo vi bruger jo væsentlighed – det skal man jo gøre under IFRS. Det kunne man sådan set også godt 

gøre, synes jeg, i forhold til hvad forstår vi ved små aktiver. Det vil så sige, at det som er 

uvæsentlige leasingkontrakter skulle vi ikke indregne i balancen.  

 

KHL: Okay, så det er så i forhold til jeres væsentlighedsbeløb, at man kunne bruge den. Det er jo 

stadigvæk en fordel, fordi man skal ikke bevise.. Det læste jeg i hvert fald, at virksomheder havde 

været positive overfor den her undtagelsesregel stadigvæk, fordi så skal de ikke bevise, at det er 

uvæsentligt for regnskabet. Så kan de bare undlade at indregne det. Så det kræver mindre 

administrativt arbejde.  

 

BP: Det mener jeg ikke det vil gøre for os, fordi vi opererer allerede i dag med nogle interne 

retningslinjer for hvad der væsentligt og hvad der ikke er væsentligt. Det vil bare være dem vi vil 

ligge ned over det her. Der kan man så sige, at kontrakter under 100 mio. vil måske for os være 

uvæsentlige, hvor de selvfølgelig for andre virksomheder vil være meget væsentlige. Jeg synes det 

giver mere mening, at sige hvad er væsentligt for den enkelte virksomhed. Fordi som 

regnskabsbruger.. Hvis du læser Dong Energys regnskab med en balancesum på 150 mia., så vil 

regnskabsbrugerne ikke blive lykkeligere af, at vi har taget 100 mio. med som forpligtelse eller ej. 

100 mio. er rent faktisk uvæsentligt i Dong Energy. Vi kunne faktisk gå meget højere op. Vi kunne 

måske gå helt op til 1 mia. Jeg synes man skal se små aktiver i forhold til væsentlighed. 

Væsentlighed i forhold til virksomheden i stedet for en beløbsgrænse.  

 

KHL: Ville det ændre på noget at anvende væsentlighed? De vil ikke blive omfattet nu så i forhold til 

reglerne vel? 

 

BP: Nah.. Det er ikke sådan at vi ikke ville medtage dem. Vi kunne acceptere, at der var nogle fejl. Det 

er mere den måde vi håndterer væsentlighed på. Vi accepterer nogle fejl, som ikke bliver rettet 

osv., fordi de er uvæsentlige. Jeg tror vi ville medtage dem alligevel og så ville vi acceptere hvis 

der var nogle fejl.  Hvis vi opdager nogle fejl, vil vi sige, at det vil vi ikke rette, fordi det er 

uvæsentligt, så det vil vi ikke bruge ressourcer på at få rettet.  

 

KHL: Men hvis man så opererede med det her væsentlighedsprincip – så ville i måske lade være med at 

regne dem ind eller hvordan? 
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BP: Jeg tror hvis det blev mere specifikt i standarden, at ved små aktiver forstår vi aktiver, som er 

uvæsentlige for virksomheden... Hvis det stod mere specifikt i standarden, så kunne jeg godt 

forestille mig at vi måske ville lade være med at indregne nogle af de her leasingaftaler i balancen. 

 

KHL: Så du synes i hvert fald ikke, at det her beløb giver mening? 

 

BP: Nej, jeg synes ikke beløb giver så meget mening. 

 

KHL: Hvad med eksempler? Det er jo egentlig det de har gjort indtil videre ikk’ – givet en række 

eksempler. 

 

BP: Du er stadig nødt til at definere hvad er et lille aktiv. Ellers skal du bare sige, at uvæsentlige 

leasingaftaler ikke skal indregnes.  

 

KHL: Hvor meget har du.. Har du læst meget om de små aktiver? 

 

BP: Nej ikke så meget, fordi det er uvæsentligt for os. Så det er ikke noget jeg har kigget så meget på 

nej.  

 

KHL:  Tror du, at virksomheder vil have den samme opfattelse af, hvornår et leaset aktiv er afhængig af 

andre leasede aktiver?    

 

BP: Nej det er jo igen noget subjektivitet, men i bund og grund ja så tror jeg, man vil have nogenlunde 

den samme opfattelse. 

 

KHL: Det gælder også hvis de er forbundet? 

 

BP: Det er jo altid sådan med subjektivitet – det gælder alt det vi har talt om – at nogle vil kunne ligge 

en lidt anden betragtning eller hvor det bliver meget hårfint, der vil man faktisk kunne trække det i 

den ene eller anden retning... Om det ligger lige på vippen, om det er det ene eller det andet ikk’ – 

der kan man så måske finde argumenter for, at det er det man ønsker... Om det så er leasing eller 

ikke er leasing eller hvordan og hvorledes.  

 

KHL: Så det vil stadig kræve en subjektiv vurdering at afgøre? 
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BP: Ja det vil være subjektivt. 

 

KHL: Men du tror ikke at det vil have…? 

 

BP: Nej, det tror jeg ikke.  

 

KHL: Så vil jeg gerne høre din personlige holdning til om du synes, at leasingkontrakter bør indregnes i 

balancen? 

 

BP: Man kan jo sige, at hvis man kigger på definitionen af aktiver og forpligtelser som der er i IFRS 

regimet i dag, så kan jeg godt være tilbøjelig til at sige ja, fordi umiddelbart opfylder de 

leasingkontrakter jo definitionen på aktiver og forpligtelser. Så ja hvorfor ikke. Vi er jo bare i en 

situation i Dong Energy, hvor man kan sige at det vil få lidt negativ indvirkning på vores nøgletal 

og det er vi jo selvfølgelig kede af. Men hvis man kigger på definitionen af aktiver og forpligtelser, 

så synes jeg at det giver god mening at medtage dem, så længe de i hvert fald er væsentlige. Det 

synes jeg egentlig også standarden håndterer.. Ved væsentlighed der har vi lidt omkring korte 

aftaler, som ikke skal medtages og så er der også det her omkrig små aktiver, som vi så må se 

hvordan ender ud.  

 

KHL: Hvis man kigger på små og kortsigtede leasingkontrakter – synes du så egentlig ikke, at de opfylder 

definitionen på et aktiv og en forpligtelse? 

 

BP: Jo umiddelbart, men de vil bare mange gange være uvæsentlige og derfor gør det ikke nogen 

forskel om de er med eller ej. Så hvis det kan lette den administrative byrde, så synes jeg det er fint 

at man gør en undtagelse.  

 

KHL: Er det fordi det ikke vil være relevant for regnskabsbrugerne at tage det med? 

 

BP: Ja, det er jo derfor vi bl.a. vurderer på væsentlighed.  

 

KHL: Man kan måske også forestille sig, at omkostningerne ved at indregne små og kortsigtede 

leasingkontrakter vil overstige fordelene i den forbindelse. Når det ikke er relevant.   

 

BP: Ja bestemt.  
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KHL: Hvilke oplysninger, tror du, vil sætte regnskabsbrugere i stand til at bestemme omfanget af små og 

kortsigtede leasingkontrakter? 

 

BP: At standarden måske stiller et krav om, at man kort redegør for omfanget af korte kontrakter og 

hvad man ikke har indregnet som følge af, at det er små aktiver. Altså man giver en eller anden 

verbal beskrivelse i regnskabet om at vi har så og så mange kontrakter eller for et eller andet beløb, 

hvad ved jeg. En eller anden verbal oplysning, der giver en opfattelse af hvad omfanget er af de her 

aftaler. Det synes jeg egentlig godt kunne give mening.  

 

KHL: Du synes også det er rimelig at skulle give de oplysninger? 

 

BP: Det kan man jo diskutere, fordi hvis det i virkeligheden er uvæsentligt - hvorfor skal man så oplyse 

det? 

 

KHL: Den nye leasingstandard har sådan en lidt flydende beskrivelse af hvilke kvalitative oplysninger 

man skal give. Man skal give tilstrækkelige oplysninger til, at regnskabsbrugere kan forstå 

størrelsen, usikkerheden og timingen forbundet med pengestrømme fra indgåede leasingkontrakter.  

 

BP:  Generelt eller for små og korte leasingkontrakter? 

 

KHL: Generelt. Hvilke oplysninger, tror du, der vil blive givet om små og kortsigtede leasingkontrakter i 

den forbindelse? 

 

BP: Jeg har ikke sat mig så meget ind i selve oplysningskravene i standarden. Spørger du til hvad jeg 

synes eller hvad der bør være? 

 

KHL: Nej, det er bare kravet. 

 

BP: Der er et krav til, at man skal beskrive de aftaler. Der vil vi beskrive det, der er væsentligt og ikke 

det, som ikke er væsentligt. Det vil sige, at de små og kortsigtede vil vi så ikke rigtig omfatte.  

 

KHL: Nej, medmindre de er væsentlige. 

 

BP: Ja, medmindre de er væsentlige eller hvis det specifikt står i standarden, at man skal omtale 

kontrakter under 12 mdr. og de her små aktiver. Ellers tror jeg ikke vi vil omtale det.  
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KHL:  Nej det eneste man skal, det er at angive hvor meget man har betalt for små leasingkontrakter i 

indeværende regnskabsår. Og for kortsigtede kontrakter. Det er det eneste specifikke 

oplysningskrav der er til små og kortsigtede leasingkontrakter. 

 

BP: Det kan også godt give fin nok mening. 

 

KHL: Du tror ikke der vil blive givet noget oplysninger om små og kortsigtede leasingkontrakter ud 

over det så? 

 

BP: Nej, fordi det er uvæsentligt. Det vil vi også vurdere selvom der er det krav, så vil vi også vurdere 

om vi synes det er væsentligt. Hvis det ikke er væsentligt, så vil vi ikke oplyse det. Det er den måde 

vi anvender væsentlighed på, som man jo også skal i forhold til IFRS. 

 

KHL: Altså hvis du synes det er væsentligt – omfanget af små og kortsigtede leasingkontrakter.. 

 

BP: Ja, så vil jeg selvfølgelig oplyse det. Det jeg bare siger er, at der er en del oplysningskrav indenfor 

IFRS standarderne, hvor man kan sige at vi måske har nogle transaktioner, som gør at vi skulle 

oplyse noget i forhold til en IFRS standard, men hvis vi vurderer det er uvæsentligt – en uvæsentlig 

oplysning – så oplyser vi det ikke. Det er for ikke at give en masse unødige og uvæsentlige 

informationer i regnskabet. Det giver ikke nogen værdi for regnskabsbrugerne, det forvirrer kun og 

skaber kompleksitet. Der er jo rigeligt at sætte sig ind i.   

 

  KHL: Vi har været lidt inde over det, men tror du kortsigtede og små leasingkontrakter i nogle tilfælde vil 

kunne udgøre en væsentlig andel af de samlede indgåede leasingkontrakter? 

 

BP: Nej. 

 

KHL: Du kunne ikke forestille dig det for nogle virksomheder? 

 

BP: Jo, det kan det måske godt for nogle virksomheder, men det kan det i hvert fald ikke for os. Men 

det kan det måske godt inde for visse brancher.  

 

KHL:  Det kan du godt forestille dig? 

 

BP:  Ja, det kan jeg sådan set godt. Jeg tænker det er muligt i hvert fald - jeg vil ikke udelukke noget.  
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KHL: Det er jo bestemt ikke hensigten med det i hvert fald at små og kortsigtede kontrakter udgør en 

væsentligt omfang af de samlede indgåede leasingkontrakter. Så det er lidt interessant, synes jeg, 

om det kommer til at ske.  

 

BP: Vil du så ikke bare skulle... ja du vil ikke skulle indregne dem, men du vil stadig skulle give en 

beskrivelse af omfanget. Jeg ved ikke.. Jeg har nok lidt svært ved at forestille mig det, men jeg vil 

ikke udelukke at der kunne være nogle steder.  

 

KHL: For at vende tilbage til de oplysningskrav der. Hvis man skal beskrive generelt størrelsen, timingen 

og usikkerheden forbundet med pengestrømme, der stammer fra indgåede kontrakter. Hvis nu at 

kortsigtede og små leasingkontrakter er væsentlige – vil man så give nogle specifikke oplysninger 

kun om dem? Eller ville de være akkumuleret med andre? 

 

BP: De vil være akkumuleret sammen med andre. 

 

KHL: Så man vil ikke kunne udpege dem og beslutte omfanget? 

 

BP:  Både og kan du jo sige, fordi de skal jo ikke indregnes hvis de er korte osv. Så det vil jo så være 

nogle leasingkontrakter, som ikke er indregnet. Hvis de er væsentlige vil jeg synes, at man skal 

omtale dem i regnskabet. Alene ud fra det krav, at man skal beskrive indgåede leasingkontrakter. 

Dermed ikke sagt, at man skal beskrive dem separat. Det tænker jeg ikke umiddelbart. Jeg ville nok 

bare medtage dem som en del af min beskrivelse af hvad har vi af indgåede leasingkontrakter og så 

tage dem med i der. Det kan så være at de bliver udskilt ved, at man beskriver noget om cash-

flowet. Hvis man fx siger, at inden for næste år der forfalder så mange betalinger i forhold til 

leasingkontrakter. Hvis der ligger en stor klump der, fordi man har mange korte kontrakter så 

kunne man være tilbøjelig til at give en forklaring på, at det er fordi vi har nogle korte aftaler, der 

gør at der ligger et meget stort beløb der.  

 

KHL: Så du forestiller dig at hvis de er væsentlige, så vil man kunne afgøre omfanget af små og 

kortsigtede leasingkontrakter vha. oplysningerne? 

 

BP: Ja jeg kunne godt forestille mig, at man vil kunne se det - måske. Afhængig af hvordan og 

hvorledes. Men det kunne godt give god mening hvis man skulle fortælle noget om cash-flowet, at 

man så viser en forfaldsfordeling på cash-flowet. Hvis der ligger et meget stort beløb i 0 – 1 år fx, 

så ville det være naturligt at knytte en kommentar til det.  
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KHL: Afsluttende vil jeg gerne høre, hvilke problemer, du mener, der er forbundet med den nuværende 

leasingstandard – IAS 17? 

 

BP: Jeg synes i hvert fald, at det er uhensigtsmæssigt at fortolkningen af hvad der er leasing og hvad 

der ikke er leasing ligger i et fortolkningsbidrag i stedet for inkorporeret i standarden. Jeg synes det 

er mest hensigtsmæssigt, at det er samlet et sted – få sammenskrevet standarden med IFRIC 4. Det 

får vi jo med den nye standard. Det synes jeg er et stort plus – det gør det lettere, at anvende 

reglerne og ikke at overse at der ligger et fortolkningsbidrag. Det tror jeg godt, at nogen vil kunne 

gøre. Så er den grundlæggende forskel, at man afskaffer operationel og finansiel leasing i forhold 

til leasingtager. Det er der jo fordele og ulemper ved. Man kan sige, for os i Dong Energy er det en 

ulempe for nogle af vores nøgletal og det må vi jo så finde ud af at håndtere. Hvis man kigger på 

definitionen af aktiver og forpligtelser, så giver det omvendt også god mening at indregne de her 

forpligtelser.  

 

KHL: Så du synes egentlig, at den nye standard er god? 

 

BP: I forhold til, at IFRS anlægger en formuebetragtning i forhold til regnskabsaflæggelse kontra en 

mere transaktionsbaseret betragtning, så synes jeg det giver god mening at indregne de 

forpligtelser og aktiver i balancen.  

 

KHL:  Du mener ikke, at det kunne have været tilstrækkeligt at man havde lavet yderligere oplysningskrav 

i forhold til operationel leasing? 

 

BP: Det vil stadig skabe noget unødig kompleksitet, fordi man skal skelne mellem hvad er operationel 

og hvad er finansiel leasing som regnskabsbruger. Det er ikke alle regnskabsbrugere, som er helt 

up to date på alle regnskabsregler og kender regnskabsreglerne indgående. Jeg tror det bliver lettere 

for regnskabsbrugerne at håndtere, at alle leasingkontrakter, som udgangspunkt, er indregnet i 

balancen. I stedet for, at man skal finde nogle forpligtelser et sted i regnskabet, som ikke er 

indregnet i balancen. Jeg tror man regnskabsbruger får et bedre overblik over virksomhedens 

økonomiske situation ved, at man får de her operationelle leasingforpligtelser, som ikke er 

indregnet i regnskabet i dag med ind i balancen.  

 

KHL:  Men det vil jo kræve en del af virksomhederne at skulle gøre det indregne operationel leasing i 

balancen. Tror du fordelene for regnskabsbrugerne vil overstige omkostningerne ved at indregne 

det? 
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BP: Det er svært at vurdere ikk’. Det synes jeg er svært at vurdere, at sige ja eller nej til. 

Virksomhederne betaler prisen, men omvendt hvis det giver mindre kompleksitet osv., så har det jo 

også nogle fordele, som vil afspejle sig for børsnoterede virksomheder i aktiekursen måske. Det 

kan også være, at det vil  lette vores dialog med ratingbureauer - at de ikke vil stille helt så mange 

spørgsmål - hvis vi indregner det hele alle leasingkontrakter i balancen. Summa summarum kan 

det også være at vi ender ud med at det er et nul-regnskab for os, fordi det kan godt være koster lidt 

mere på administrationen, men så får vi færre spørgsmål osv. fra långivere, ratingbureauer osv. Så 

på den måde kan det godt ende med at blive en nul-omkostning for Dong Energy rent faktisk. 

 

KHL: Man har jo lavet de her undtagelsesregler for at skåne virksomhederne – kommer 

undtagelsesreglerne til at hjælpe jer? Eller kunne man ligeså godt have udeladt dem? 

 

BP: Jeg synes det er fint nok, at man ligesom letter den administrative byrde med det som i 

virkeligheden er uvæsentligt. Det synes jeg sådan set er fint nok. Man kan sige, at vi altid vil 

foretage den væsentlighedsbetragtning, men det bliver lidt mere legitimt når det ligesom står i 

standarden, at man godt må udelade kontrakter under 12 mdr. og små aktiver. Dem vil vi så bare 

håndtere som man håndterer operationel leasing i dag.  

 

KHL: Så har jeg egentlig ikke flere spørgsmål. Er der noget du kunne tænke dig at tilføje her til sidst? 

 

BP: Nej det tror jeg ikke. Jeg synes egentlig vi har været fint omkring det.  

 

KHL: Så vil jeg sige tusind tak, fordi du ville deltage. 

 

BP: Velbekomme.  
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Interview med Henrik Gustavsen d. 7. juli 2015 

 

KHL: Vil du ikke indledende fortælle lidt om de regler du kender og hvad du synes om reglerne? 

 

HG: Jo det kan jeg sagtens. Der er jo ingen tvivl om, at langt den væsentligste regel det er det her med, 

at vi får et rou-asset. Det vil sige, at vi får alle leasingaftaler på bøgerne uanset om det er det vi i 

dag kender som finansiel leasing eller operationel leasing. Så det er den helt store forskel. Jeg synes 

egentlig principielt, at det giver mening. Der bør ikke være så stor forskel på den virksomhed der 

vælger at købe sine anlægsaktiver selv, og den som vælger at finansiere sine anlægsaktiver via en 

leasingaftale. Jeg synes også det giver mening i forhold til frameworket, at man siger at vi har 

retten til at bruge et aktiv i en given periode, det repræsenterer altså en værdi for os. Det 

repræsenterer en ressource som vi kan trække på – det er os der bestemmer hvordan det her aktiv 

skal bruges. Så det synes jeg giver god mening at alle leasingaftaler præsenteres i balancen. Det 

er vel i bund og grund den væsentligste ændring der kommer fra den nye leasingstandard. Jeg kan 

godt forstå, at der har været problemer undervejs i projektet og også til dels forstå hvorfor IASB på 

et tidspunkt også, ligesom FASB, havde det her type A og type B leasingaktiv, fordi i den 

virksomhed der leaser aktivet kan der godt være noget forskel i forhold til om det er en langvarig 

lease eller ej. Jeg synes så, at det som IASB var kommet op med, og som FASB desværre fortsætter 

med – det her type A og type B leasing – det var noget makværk. Specielt for så hvidt angår det, 

som skulle simulere en operationel leasing, hvor vi havde en stigende afskrivning på det her rou-

asset. Det var ren nonsens i min verden, så det er jeg sådan set glad for de gik bort fra. Jeg synes 

det giver mere mening at betragte det, stort set, som finansiel leasing det hele.  

 

KHL: Ja og det letter vel også arbejdet lidt for virksomhederne? 

 

HG: Ja, altså det de var kommet op med i det seneste exposure draft det var... Hvis noget af ideen var at 

det skulle være nemmere at arbejde med, så lykkedes det i hvert fald ikke med det.  

 

KHL: Nej, at de så igen skal side og skelne mellem to forskellige former for... 

 

HG: Ja og det var nogle andre kriterier, som lå til grund for at definere om det var det ene eller det andet 

i forhold til hvad der ligger i IAS 17, som er gammelt kendt stof. Det kan virksomhederne forholde 

sig til – det kan de definere ud fra. Det her var noget helt nyt, så det var nogle andre grænseflader, 

der lå i det. På den måde er jeg faktisk glad for der hvor det er landet for så hvidt angår rou-assets.   
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KHL: Hvilke regnskabsmæssige konsekvenser vil reglerne få for virksomheder? 

 

HG: De vil få pustet deres balance op . Det er der jo mange, som ikke bryder sig om. På den måde kan 

det også få nogle konsekvenser i forhold til sådan noget som deres lån covenants (debt covenants). 

Det skal vi være opmærksomme på. Jeg ved at der allerede er en del virksomheder, som allerede i 

deres eksisterende bankaftaler har taget højde for det her og sagt, at hvis der kommer en ny 

leasingstandard, som gør at vi lige pludselig skal have meget mere på bøgerne, så skal lån 

covenants genforhandles. Hvis ikke man har det, så er det ikke for tidligt at begynde at snakke med 

bankerne om det, fordi det kan få stor betydning.  

 

KHL: I sidste ende skal de betale lånet tilbage. Er det ikke rigtig forstået? 

 

HG: Det kommer an på hvordan deres lånebetingelser er skrevet, men ofte vil det være noget som kan 

gøre, at banken kan gå ind og sige at nu skal lånet genforhandles. I virkeligheden kan man også 

risikere, at lånet forfalder hvis de virksomhederne overstiger nogle af de her grænseværdier for 

soliditet og sådan nogle ting. Så det er vigtigt at have det for øje. En anden ting er jo... I 

virkeligheden får du konverteret... Hvis du havde nogle operationelle leasinger, så får du nu 

konverteret en del af den omkostning til en renteomkostning. Som udgangspunkt bliver dit 

EBITDA faktisk bedre.  

 

KHL: Hvad med sådan noget som deres forretningsgange mht. at håndtere den regnskabsmæssige 

behandling af leasingaftaler – vil det ændre sig sådan gevaldigt på sigt? 

 

HG: Ja, det tror jeg det vil gøre. Altså alene det, at de nu skal ind og beregne rou-assets og forpligtelsen 

og håndtere leasingforpligtelsen løbende dvs. de får en amortiseret kostpris på leasingforpligtelsen, 

den skal de ind og beregne. Det har de jo ikke skullet tidligere. Tidligere hvis de har defineret det 

som operationel leasing, så var den regnskabsmæssige behandling jo nem. Så omkostningførte du 

jo bare leasingomkostningerne når de forfaldt. Der vil være en del mere arbejde i det. Der vil også 

være en del flere skøn i forhold til nogle af de skønsmæssige vurderinger der skal laves for variable 

leasingydelser, leasingperiodens længde og alle de her ting. Sondringen mellem en leasingkontrakt 

eller en servicekontrakt, det var ikke så afgørende hvis det i forvejen var operationel leasing, men 

det bliver afgørende her. Up-front når de indgår en leasingaftale vil der være væsentlig mere 

arbejde og så vil der være lidt mere løbende også.  

 

KHL: Så man kan egentlig sige, at den den nye leasingstandard egentlig også vil få effekt på sigt? 
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HG: Ja der vil være noget mere arbejde også på sigt. Det skal IASB selvfølgelig have afvejet når de 

laver deres cost-benefit analyser. Så man kan sige, at det skal være en væsentlig forbedring af 

regnskaberne, fordi det vil helt klart medføre øgede omkostninger. For nogle virksomheder kan det 

være ret voldsomt, der taler vi måske om at de skal ud og investere i et nyt system til at håndtere 

deres leasingaftaler, fordi der er nogle virksomheder der har rigtig rigtig mange leasingaftaler og 

der vil det være naturligt at man har et system som kan håndtere det. Jeg kunne forestille mig, at 

mange af de store internationale banker måske gør meget stor brug af leasing på mange af deres 

aktiver. For dem vil det være en stor opgave.  

 

KHL: Jeg snakkede med en finansiel controller fra Dong og han sagde, at han ikke forventede den store 

ændring, fordi de skulle bare plotte det ind i deres system. Det havde de jo allerede udarbejdet for 

finansielle leasingaftaler, så han mente at det bare var at plotte dem ind og så..  

 

HG: Ja det kan du selvfølgelig sige, hvis de i forvejen har gjort meget brug af finansiel leasing, så har de 

systemet til at håndtere det. Det er rigtig. 

 

KHL: Men for virksomheder der hovedsagelig har haft operationel leasing vil det selvfølgelig ændre sig. 

 

HG: Ja. 

 

KHL: Har du en holdning til om omkostningerne overstiger fordelene ved implementering af den nye 

leasingstandard? 

 

HG: Jeg har ikke et reelt indtryk af hvad det vil koste virksomhederne i omkostninger. Konceptet er jeg 

enig i som sagt. Jeg synes det giver mening at få de her leasingaftaler på bøgerne og det synes jeg 

er en meget stor fordel. Jeg tror også at fordelen er større end omkostningerne, men det er også 

nemt for mig at sige, fordi jeg sidder ikke som virksomhed og skal til at implementere det her. Jeg 

kunne godt forestille mig, at du kunne finde nogle virksomheder som ikke synes at det er besværet 

værd.  

 

KHL: Det kommer nok an på hvor hårdt den rammer, fordi ham jeg snakkede med fra Dong han synes 

egentlig det var fint. 

 

HG: Jeg tror... Det vi har lyttet os til herhjemme i DK undervejs i forløbet har også været at de danske 

virksomheder ikke så det som et stort problem, at det her det kom. I virkeligheden var de mest 
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interesserede i snart at få en klarhed over hvad konsekvensen af den nye standard vil blive. Så de 

kan arbejde videre derfra.  

 

KHL: Det er måske også bare en ting for DK, fordi jeg snakkede også med en finansiel analytiker og han 

var egentlig lidt ligeglad med standarden. Groft sagt i hvert fald. Han syns jo det er en fordel, men 

han siger i deres arbejde bruger de det ikke så meget. Måske i virksomheder hvor de ved at der er 

meget operationel leasing vil det få en betydning, men grundlæggende indregner han ikke 

operationel leasing.  

 

HG: Det er jo i virkeligheden et af de væsentligste argumenter fra IASBs side til at lave det her projekt. 

Det var, at analytikere sidder og skal korrigere for alt det her.  

 

KHL:  For virksomheder som f.eks. SAS så gør man det, men det var ikke en af hans områder. Han vidste, 

at hans kollegaer som havde SAS ville gøre det selvfølgelig, men grundlæggende gjorde han det 

ikke. Det synes jeg er lidt spændende, fordi det er jo netop hensigten at lette arbejdet for 

regnskabsbrugerne ikk’. 

 

HG: Netop det her forhold med, at man vidste at analytikere i forvejen sad og korrigerede regnskaberne 

for alle de her ikke-indregnede aktiver, fordi man nu havde valgt at lease dem i stedet for at købe 

dem.  

 

KHL: Jeg ved ikke om det mere vil være internationalt store virksomheder det vil have effekt på? 

 

HG: Jo der er lavet nogle forskellige effekt-studier - også i noget af det indledende arbejde fra IASB – 

som viser at for nogle virksomheder kunne det have voldsom stor effekt. Jeg ved også der er lavet 

en del undersøgelser herhjemme, hvor man har taget nogle virksomheder ud. Hvis man kigger dér, 

på mange af de danske virksomheder, så får det ikke voldsomt stor effekt på nøgletallene og sådan 

nogle ting.  

 

KHL: Jeg har også kigget lidt og mange steder svarer operationel leasing til 4 % af balancesummen 

mange steder. Det er jo ikke sådan vildt meget. Er det det? 

 

HG: Nej det synes jeg heller ikke det er. Jeg tror hvis du ser internationalt, så er der nogle virksomheder 

– nogle brancher – hvor det har større effekt. Der er måske nogle store virksomheder inden for 

shippingbranchen, hvor det vil kunne have stor effekt. Der kan du jo så sige at Maersk er den 
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største globale spiller og for dem tror jeg ikke nødvendigvis det vil have den helt store effekt, men 

de ejer jo også mange af deres egne skibe.  

 

KHL:  Ja de har jo i hvert fald taget konsekvensen af det, og oplyser nutidsværdien af operationel leasing i 

deres regnskab ved jeg. Så de har jo gjort et stort arbejde for analytikere ved at oplyse 

nutidsværdien, som ikke er et krav efter IAS 17. 

 

HG: Men du kan ikke se hvad rou-asset vil være, fordi der kan være forskel afhængig af 

afskrivningsperiode osv. Men det er så noget af det som analytikerne sidder og laver deres egne 

beregninger på ud fra en eller anden faktor.  

 

KHL: Hvad mener du, at de væsentligste forskelle er på leasingkontrakter og servicekontrakter? 

 

HG: Sådan som IASB har defineret det, er det et spørgsmål om hvem der kontrollerer aktivet.  

 

KHL:  Jamen jeg vil også gerne høre din holdning til det. 

 

HG: På den vis er jeg enig i den definition man er kommet op med. Det er et spørgsmål om hvorvidt det 

er dig der har leaset aktivet, som kontrollerer anvendelsen af aktivet. Der vil nok være en del 

grænsetilfælde, hvor det vil være svært at vurdere om det er en leasingaftale eller en serviceaftale. 

Specielt i forhold til IFRIC 4, hvor du også havde det her med hvem der hovedsageligt havde risks 

og rewards. Det virker lidt som om man går lidt bort fra det og så fokuserer mere på kontrollen 

over aktivet – hvis du har kontrollen over aktivet, så er der også en hvis sandsynlighed for at du har 

flest risks og rewards. Men jeg tror der vil være nogle grænsetilfælde, hvor man nok får noget med 

på serviceaftalen som skulle have været en leasingaftale. IASB har i deres update - jeg kan ikke 

huske om det er februar eller marts updaten i 2015 – et eksempel på en virksomhed, som ejer en 

fabrik og den leaser de ud eller de stiller den i hvert fald til rådighed for en anden virksomhed, som 

aftager al produktionen derfra. Der konkluderer IASB, at det er en serviceaftale, fordi det er ejerne 

af virksomheden der styrer den daglige drift, men de gør det jo i virkeligheden på vegne af den her 

virksomhed, som nu aftager alt hvad den her fabrik kan producere i en periode. Der tror jeg, at man 

under IFRIC 4, afhængig af hvad for nogle afregningspriser der også er, ville konkludere at det var 

en leasingaftale hvor IASB konkluderer at det er en serviceaftale. Der er jeg ikke sikker på de har 

ramt lige i skabet.  
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KHL: Så du mener egentlig, at der er en risiko for at reelle leasingkontrakter i nogle tilfælde vil ryge 

udenfor balancen? 

 

HG: Ja, i nogle helt specifikke grænsetilfælde.  IFRIC 4 havde også den her sondring mellem hvad det 

var for nogle afregningspriser du havde. Var det faste priser du solgte varerne til, eller var det til 

varernes markedsværdi på det tidspunkt du sælger dem og sådan nogle ting. Det virker som om, at 

det er væk i den nye leasingstandard. Det synes jeg er lidt et problem.  

 

KHL: Ja det forstod jeg også på ham fra Dong, at der kunne man risikere at noget de allerede havde 

klassificeret som leasing vil ryge udenfor hvis de havde brugt de kriterier i den nye 

leasingstandard.  

 

HG: Spørgsmålet er om det ikke reelt set er leasing selvom det med det nye ryger ud. Jeg vil så også 

sige, at IFRIC 4 ikke var nem at anvende og forstå. Så på den måde er det en forenkling, men jeg 

synes der er en risiko for at virksomhederne på den led kan konstruere sig over i en serviceaftale.  

 

KHL: Kunne du forestille dig, at man kunne have lavet det bedre. Skulle man have inddraget det her 

kriterium fra IFRIC 4 også? 

 

HG: Ja det synes jeg man skulle. Problemet med det er, at det ikke er nemt. Det er komplekst at forstå 

og anvende. Hvor stort et problem det bliver det ved jeg ikke. Det kan godt være, at det ud fra en 

cost-benefit analyse i virkeligheden er fint, at de har skåret den del væk, fordi det bliver 

nemmere at håndtere. Man kan sige at kontrolbegrebet som de nu kører med falder godt i hak 

med IFRS 15. Mange af de ting de har besluttet på leasingprojektet harmonerer egentlig meget 

godt både med IFRS 15, men også med nogle af de kontroltanker man har i IFRS 10 om 

kontrol over dattervirksomheder, der efter min opfattelse er meget principbaseret og går på at sige 

hvem er det reelt set der har kontrollen. Det synes jeg giver god mening til gengæld.   

 

KHL: Så summa summarum er der en reel risiko for at reelle leasingkontrakter ikke omfattes af reglerne 

i den nye standard? 

 

HG: Der er en lille risiko for, at der er noget der falder udenfor leasingstandarden som måske reelt set 

burde have været med. Overordnet set synes jeg egentlig, at kontrolbegrebet giver god mening. 
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KHL: EFRAG har jo kommet med et forslag om, at man skulle fokusere på kriterier som intentionerne 

med aktivet frem for kontrolbegrebet. Hvis intentionen udelukkende var at få et output fra aktivet, 

så mente de ikke det skulle indregnes. 

 

HG: Men igen så bliver det endnu mere subjektivt, fordi så skal du til at vurdere, fra virksomhed til 

virksomhed, hvad er vores intention med det her aktiv og det bliver lettere at konstruere sig ud af 

leasing.  

 

KHL: Et eller andet sted er intentionen vel i alle henseender at få et output fra aktivet?  

 

HG: Jo det er det. 

 

KHL: Hvis du leaser en bil er det vel for at komme fra A til B. Om du bruger den ene bil eller den anden 

bil er vel i princippet lige meget.  

 

HG:  Ja. Plus du kan sige, at så længe du kører med et kontrolbegreb, som er afgørende... Du har 

kontrollen over en ressource i en periode – er det ikke det der i virkeligheden skal afspejles i et 

regnskab?. Hvis du f.eks. tager leasing af biler. Du kan enten købe en bil køre i den i tre år og så 

sælge den til en eller anden rest værdi. Du har ikke tænkt dig at køre i den indtil den ikke kan køre 

mere under alle omstændigheder. Så om du køber den og kører i den i 3 år eller leaser den i tre år 

og leverer den tilbage er jo indholdsmæssigt egentlig det samme, fordi man har kontrollen over den 

her ressource i tre år. Derfor burde der heller ikke være den store forskel på hvordan det bliver 

afspejlet i regnskabet. Den eneste forskel er din måde at finansiere det på. 

 

KHL: Det er hensigtsmæssigt at man kan sammenligne det ikk’?  Om man køber eller leaser det er jo i 

princippet underordnet.    

 

HG: Præcis. I forhold til aktivsiden i hvert fald er det den samme ressource du har adgang til og som vil 

skabe fremtidige indtægter. Det er i hvert fald det, som er baggrunden for at aktivere et aktiv. 

Indholdsmæssigt mener jeg ikke der er forskel på om du leaser eller om du køber det. Så igen der 

synes jeg egentlig, at kontroldefinitionen giver ret god mening.  

 

KHL:  Vi har været lidt inde på det, men i hvilken grad vil det kræve en subjektiv vurdering at afgøre om 

en kontrakt er en leasingkontrakt? 
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HG: Det vil det jo i nogen grad, fordi du skal ind og vurdere hvem der har kontrollen over aktivet. Og 

dermed hvem er det der styrer de relevante aktiviteter på samme måde som vi gør under IFRS 10. 

Så det er jo en vurdering af det reelle indhold i denne her aftale i forhold til hvem der kontrollerer 

aktivet og der vil være lidt subjektivitet.  

 

KHL:  De har jo givet lidt yderligere vejledning i forhold til, at det er når man bestemmer hvordan og med 

hvilket formål aktivet anvendes. Det vil vel mindske subjektiviteten? 

 

HG: Ja det vil det, men der vil stadig være noget subjektivitet. Specielt i de tilfælde hvor der kan være 

lidt uklarhed om det er leasinggiver eller leasingtager der styrer den daglige brug af aktivet. Det 

nævner IASB også. Så er der den her formodningsregel for, at så er det leasingtager der styrer 

aktivet hvis du ikke kan afgøre hvem af de to der styrer de relevante aktiviteter – den relevante 

brug af aktivet.   

 

KHL: Så er det den der styrer den daglige drift ikk’? 

 

HG: Ja. 

 

KHL: Men det vil stadig kræve noget subjektiv vurdering? 

 

HG: Ja i nogen grad vil det. 

 

KHL: Er det så voldsomt, at man kunne forestille sig at man vil komme frem til forskellige resultater? Vil 

der ske en inkonsekvent vurdering af det? 

 

HG: Man kan vel ikke udelukke, at man kan komme til forskellige konklusioner i afgrænsede tilfælde. 

Jeg tror i langt størstedelen af tilfældene vil det ikke give anledning til problemer at vurdere hvem 

der styrer brugen af aktivet i den periode som leasingkontrakten løber over.  

 

KHL:  Det var ellers et af kritikpunkterne der løbende har været af definitionen. Virksomhederne vil have 

mere vejledning for hvordan de skulle...  

 

HG: Jeg vil tro at hvis du tager 90 % af de leasingaftaler, som bliver indgået, der er man ikke i tvivl. Så 

har du de resterende 10 %, hvor man skal ind og lave noget vurdering. Man kan ikke afvise, at 

specielt hvis der er nogle grænsetilfælde hvor det kan være svært at definere hvem der styrer den 
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daglige drift… F.eks. det eksempel jeg nævnte før, hvor du har en virksomhed der aftager alt hvad 

aktivet kan producere – hvem er det så der kontrollerer aktivet? Er det den virksomhed der aftager 

varerne, som bestemmer hvad der skal ske i den periode aftalen løber over eller er det den 

virksomhed, der ejer aktivet fysisk? Der kan godt være nogle tvivlsspørgsmål, hvor man kan 

komme til to forskellige konklusioner. Under alle omstændigheder er det en vurdering af hvem 

det reelt er, som har kontrollen og det mener jeg er den rigtige vurdering. Vi har det samme issue 

når vi taler IFRS 10 – hvem er det reelt set der kontrollerer en anden virksomhed?. I sidste ende er 

det et spørgsmål om, at hvis de to parter bliver uenige, hvem har så mest magt til at gennemtrumfe 

sin mening? Det vil kræve en subjektiv vurdering og det er ikke sikkert, at leasingtager og 

leasinggiver har samme opfattelse af det, men så må leasingtager i forhold til sit eget regnskab 

kunne argumentere for de valg de har truffet. Hvis det er meget væsentligt er det noget, som vil 

fremgå som et væsentligt regnskabsmæssigt skøn eller vurdering.  

 

KHL:  Så der er grænsetilfælde, men grundlæggende tror du ikke det vil blive et problem? 

 

HG: Det tror jeg ikke. I langt de fleste tilfælde vil det ikke være svært, men der kan være nogle enkelte 

tilfælde.  

 

KHL: Hvilke leasingydelser mener du bør indgå i opgørelsen af leasingaktiver og forpligtelser? 

 

HG: Jamen i virkeligheden alle leasingydelserne. Så kan der være noget practicality. Det kan være 

praktisk svært. Det kommer vi også lidt tilbage til ved de variable leasingydelser, som jo ikke skal 

tages med hvis det er rene variable leasingydelser, ifølge det som IASB er kommet frem til. 

Konceptuelt burde de variable leasingydelser være med.  

 

KHL: Det mener du? 

 

HG: Ja, fordi det du gerne vil have frem er, at du har stillet en ressource til rådighed og det koster dig 

nogle penge. Det repræsenterer et aktiv. Du vil gerne have værdien af aktivet frem og deri indgår 

sådan set også de variable leasingydelser. Problemet er, at de kan være svære at gøre op. Så jeg ser 

det mere som en måde at håndtere det på i praksis end som rent konceptuelt korrekt. 

 

KHL:  Ja, fordi det bliver svært at opgøre. Det bliver baseret på en masse skøn. 
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HG: Ja. Det kunne f.eks. være hvis du havde en huslejekontrakt, som var afhængig af omsætningen. 

Hvis du kigger på forretningslokaler i storcentre, der kan huslejen godt være afhængig af butikkens 

omsætning. Det kan være fuldstændig umuligt at skønne over på det tidspunkt hvor leasingaftalen 

indgås. Derfor kan det være en praktisk måde at håndtere det på; at man ikke indregner dem som en 

del af leasingaktivet. Dem udgiftsfører vi i takt med, at de forfalder. Rent konceptuelt synes jeg, at 

de burde med når du beregner rou-assets. Hvis det er et spørgsmål om, at du gerne vil have værdien 

af det aktiv som stilles til rådighed frem i dine bøger, så tæller de jo også med. Du må have gjort 

dig nogle overvejelser om, hvad du forventer at komme til at betale, når du indgår leasingaftalen.  

 

KHL:  Vil du mene, at det er mere retvisende at tage dem med selvom de var baseret på skøn eller er det 

bedre at udelade dem? 

 

HG: Det er et spørgsmål om hvor usikre de er. Hvis du kigger i IASBs framework, så skal 

oplysningerne der fremgår af regnskabet også være troværdige. Det kommer an på hvor stor 

usikkerheden på opgørelsen af dem er.  

 

KHL:  Så det er den bedste løsning at udelade variable leasingydelser fra opgørelsen af leasingaktiver og 

forpligtelser? Vil du mene det? 

 

HG: Det ved jeg ikke om jeg synes. Alternativet er, at du skal lave et skøn over hvad du forventer at de 

her variable leasingydelser vil være – når du indgår kontrakten må have opgjort nogle 

forventninger over det – eller en dagsværdifastsættelse, men det tror jeg også vil være meget 

vanskeligt. Principielt synes jeg de skal med, men jeg kan godt se det kan være vanskeligt at 

opgøre. 

 

KHL: I det sidste udkast de lavede var det et forslag, at man skulle opgøre dem. Man skulle lave et skøn 

over variable leasingydelser og medtage det. Jeg kan ikke huske om det var det sidste udkast eller 

om det var det var i det første, men der skulle man lave en opgørelse af de variable leasingydelser.  

 

HG: Så hvidt jeg husker det sidste udkast, der kører de med det her at det er kun hvis det er baseret på et 

indeks. Jeg kan godt huske forkert lige på den del af det.  

 

KHL:  Du kan ikke sige om du synes det er godt eller dårligt, at man har valgt at lade være med at tage 

variable leasingydelser med i opgørelsen? 
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HG: Nej, fordi jeg synes det er en afvejning af to forskellige ting. Jeg synes som sagt, at princippet 

burde de med, men de må jo så have vurderet at usikkerheden ved at opgøre dem – og dermed den 

manglende troværdighed – er for stor til at man vil have det med. Hvis jeg skal sige det ene eller 

det andet, så synes jeg at de burde med.  

 

KHL: Så du synes faktisk det er lidt en mangel ved den nye standard? 

 

HG: Jahhh…  

 

KHL: Tror du, at leasinggivere fremadrettet vil være villige til at lade en større del af leasingydelserne 

være variable i stedet for faste? 

 

HG: For at tilgodese leasingtagernes ønske om ikke at få de her leasingydelser på bøgerne? Det kunne 

jeg godt tvivle på. Så skal de jo i hvert fald kompenseres på en anden måde, fordi de påtager sig 

lige pludselig en risiko som de ellers ikke ville have gjort i form af variabilitet. De vil kræve sig 

betalt på en anden måde - de vil have en højere leasingydelse over tid.  

 

KHL:  Så hvis man vælger at gøre det skal det være en afvejning af... 

 

HG: Jeg tror at ud fra et forretningsmæssigt synspunkt, så vil jeg være tvivlende overfor om 

leasingselskaberne vil være villige til det. Hvis du kan forhandle dig på nogle andre parameter som 

gør, at de bliver kompenseret for den risiko de påtager sig så kan det da godt være de vil være 

villige til det. For leasinggiverne vil det være en forretningsmæssig overvejelse.  

 

KHL: Hvilke parametre vil man kunne justere på? 

 

HG: Det kan være, at der skal være et højere startbeløb. Hvis du laver en leasingaftale kan det være, at 

du betaler et grundbeløb på det tidspunkt hvor leasingaftalen starter og så har du variable 

leasingydelser derefter. Der vil være en højere intern rente i leasingaftalen set fra leasinggivers 

side, fordi på en eller anden måde skal de kompenseres for den her risiko. Det er ikke noget de bare 

påtager sig.  

 

KHL: Kunne du forestille dig, at der er nogle virksomheder der vil lave en afvejning af om det det kan 

betale sig at betale lidt mere for leasingkontrakten og undgå indregning i balancen? 
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HG: Det kunne man måske godt forestille sig. Specielt virksomheder, der har problemer med deres debt 

covenants Der kunne man forestille sig mange ting de kunne være villige til.  

 

KHL:  Så der foreligger faktisk en strukturerings mulighed? 

 

HG:  Jahh... Lidt gør der jo, men det skal også stadig hænge sammen rent forretningsmæssigt. Det er et 

spørgsmål om hvor meget de regnskabsmæssige regler styrer virksomhedens beslutninger.  Hvis de 

kan gøre det uden, at det koster voldsomt mange penge så ja, men hvis det vil koste voldsomt 

mange penge så vil de ikke gøre det.  

 

KHL: Nu sagde du det her med et grundbeløb, at man kunne forestille sig at det var højere. Vil det ikke 

indgå i opgørelsen af leasingaktivet og forpligtelsen? 

 

HG: Ja det vil det, men samlet set vil rou-asset blive mindre hvis de resterende ydelser er variable.  

 

KHL: Variable leasingydelser som i realiteten er faste skal medtages i opgørelsen. I hvilket omfang vil 

det kræve en subjektiv vurdering efter din mening? 

 

HG: Det er jo for at imødegå at man konstruerer sig ud af det her. Så man kan sige, at virksomheder vil 

nok godt vide hvornår det reelt set er faste leasingydelser.  

 

KHL: Men hvis de har konstrueret den, så har de vel også konstrueret den for at undgå indregning? 

 

HG: Det er jo så et spørgsmål om de alligevel bliver fanget, fordi det reelt set er fast. For at undgå det 

her kan du godt lave en, som reelt er variabel selvfølgelig. Men hvis det bare noget du sætter op; at 

nu aftaler vi parterne imellem, at den her leasingydelse er variabel, men alle ved i øvrigt godt den 

ikke vil svinge ret meget. Så er den reelt set fast, men det ved parterne jo så også godt.  

 

KHL: Vil de så medtage den i opgørelsen? 

 

HG: Så har vi et helt andet problem. Så er det jo regnskabsmanipulation. Så kan man sige, vil det blive 

opdaget af deres revisorer og regnskabskontrollen osv.?, men det er ikke det standardsætter skal 

fokusere på. Som standardsætter er de nødt til at sige, at du skal ind og vurdere det her. Om det  

variable leasingydelser reelt set er fast eller ikke er fast og så må man have tiltro til, at det gør 

man ud fra reelle hensigter og gør et fornuftigt arbejde i den vurdering.  
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KHL:  Så du mener, at ofte når de variable leasingydelser reelt er faste vil det skyldes, at det var 

hensigten da man udformede kontrakten. Så subjektiviteten vil egentlig være begrænset? 

 

HG: Jeg tror ikke i de fleste tilfælde, at det vil være vanskeligt at vurdere om de i realiteten er faste.  

 

KHL: Hvilke regler tror du, der kunne sikre en konsekvent vurdering af det? 

 

HG: Jamen det tror jeg ikke du kan sætte regler for, fordi det er jo igen indhold frem for formalia. Det er 

svært at sætte regler for det. Det ser vi også i andre sammenhænge. Det er vigtigt, at man har 

fastlagt principperne og måske lidt om hvad det er for nogle overvejelser man skal gøre sig, men 

sætte specifikke regler op for det – det tror jeg ikke man kan.  

 

KHL: Man kan jo komme med eksempler, men hvor mange eksempler skal de så komme med for at 

ramme alt? 

 

HG:  Det kan de ikke. Det tror jeg ikke rigtig de kan. Det er vigtigere at have principperne på plads; at 

sige det er det her der er tanken med det og så må man have tiltro til, at det kan virksomhederne 

godt vurdere.  

 

KHL: Ja de skriver jo egentlig, at hvis virksomheden bliver forpligtet til et af to beløb, så skal de indregne 

et af dem.  

 

HG: Mm.. 

 

KHL: Vi snakkede meget lidt om det til at starte med. Når man skal opgøre en kontrakts leasingperiode så 

skal man medtage perioder, som er omfattet af forlængelsesoptioner hvis det det er rimeligt sikker, 

at virksomheden vil udnytte optionen efter at have overvejet alle relevante økonomiske faktorer. 

Vil det kræve en subjektiv vurdering at afgøre det? 

 

HG:  Ja det vil det jo. 

 

KHL:  Men i hvilket omfang tror du? 
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HG: Jamen igen vil jeg tro, at i de fleste tilfælde vil man have en rimelig klar forventning om hvorvidt 

man forventer at forlænge eller ej når man indgår en leasingaftale. Der er jo en ide med at skrive 

de her forlængelsesbetingelser ind i aftalen.  

 

KHL: Man skal jo fokusere på forhold i markedet ikk’. 

 

HG: De reglerne i den nye leasingstandard nævner 4 forskellige ting. Både virksomheden selv, 

markedet, kontrakten… 

 

KHL:  Og aktivet mener jeg. 

 

HG: Som jeg vurderer det, er det igen et spørgsmål om at finde frem til hvad det reelle indhold i den her 

forlængelsesaftale er. Hvis aktivet er af sådan en karakter, at der ikke er andre der kan bruge det og 

det er lavet specifikt til dig og du har egentlig tænkt dig, at du skal bruge aktivet længere tid end 

selve leasingperioden, jamen så er det jo reelt set rimelig sikkert at du vil forlænge den her 

leasingkontrakt. 

 

KHL: I en publikation, som faktisk er udgivet af Deloitte der har de skrevet, at man ikke vil tage ledelsens 

intentioner med i den vurdering. Er det også din opfattelse? 

 

HG: Nej det ved jeg faktisk ikke hvorfor man ikke skulle, fordi ledelsens intentioner ligger jo netop i når 

man vurderer de andre fire kriterier...  

 

KHL: Jeg tror hensigten er at hvis nu de andre forhold indikerer, at det ikke er økonomisk fordelagtigt at 

forlænge kontrakten, men man siger at det var ledelsens intentioner at forlænge kontrakten uanset 

hvad.  

 

HG:  Men det vil jo indikere, at ledelsen ikke handler rationelt. Vi har generelt en forventning om, at 

ledelsen handler rationelt og træffer de økonomisk mest fordelagtige valg for virksomheden. Det 

gør vi også i andre sammenhænge. I de specifikke tilfælde giver det mening. Men jeg synes jo 

netop også at hvis de kontraktmæssige forhold og forholdene omkring aktivet klart indikerer, at det 

er økonomisk rationelt at forlænge, så vil det også være ledelsens intention at forlænge.  

 

KHL: Man kan ikke bare sige, at det var aldrig ledelsens intention at forlænge selvom andre forhold 

egentlig indikerede at..? 
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HG: Nej, fordi hvis du lejer nogle lokaler for 2 år og starter med at bygge om for x antal millioner, som 

aldrig nogensinde vil kunne genindvindes over en toårig periode og du har forlængelsesoption, så 

kan det godt være at ledelsen siger at vi flytter om to år, så river vi hele molevitten ned igen - men 

gør de nu også det? Der kan jeg godt se, at det giver mening ikke at tælle ledelsens intention med i 

den forstand, at de siger at de har en bestemt intention blot for at opnå en specifik regnskabsmæssig 

behandling. Ellers er der jo voldsomt mange muligheder for at konstruere sig ud af det her. Ved at 

lave en relativt kort leasingperiode og så siger vi, at vores intention er at vi flytter om to år. Det 

giver ikke mening.  

 

KHL: Det er nok også det der er meningen med det, som er skrevet... Tror du, at den nye leasingstandard 

vil medføre at virksomheder vil forsøge at indgå flere kortsigtede leasingkontrakter frem for 

længerevarende kontrakter? 

 

HG: Egentlig ikke, fordi jeg tror igen det vil være det forretningsmæssige der driver virksomheder i 

forhold til indgåelse af deres leasingaftaler. Hvis du er vandt til at lease biler til din sælger over tre 

år, så går du ikke ind og laver etårige leasingaftaler tror jeg, fordi så er det fordi det økonomisk 

bedst kan betale sig for virksomheden at lease over tre år. Så igen, det skal være det 

forretningsmæssige der driver indgåelsen af aftalerne, medmindre du kan sige at der ikke er den 

store forskel, vi kan ligeså godt lave en der kun løber et år og så lease nye biler en gang om året. 

Jeg vil tro, at det vil være væsentlig dyrere for virksomhederne og så tror jeg ikke de vil gøre det.  

 

KHL: Nej, fordi de har jo lavet nogle regler for at afhjælpe det strukturerings muligheder. At man ikke 

kan lave kontrakter, der efterfølger hinanden hvis priserne er afhængige af hinanden. Så man skal 

reelt gå ind og lave en etårig kontrakt og så igen næste år lave en etårig kontrakt. Det må man jo 

forvente vil være dyrere, der er jo ikke nogen leasinggiver der har lyst til at lease en bil for et år. 

 

HG: Det tænker jeg, men nu er det bare som et eksempel. Hvis det er et spørgsmål om, at du normalt 

ville have indgået en leasingaftale på halvandet år, så kan det da godt være at du vil sige, at 

nu laver vi den kun for et år. Jeg tror i langt de fleste tilfælde vil det være det, som er økonomisk 

bedst for virksomheden frem for regnskabsreglerne, der styrer længden på leasingperioden.  

 

KHL: Vil man tænke i det for at undgå indregning af leasingkontrakter? 
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HG: Det tror jeg ikke. Jeg tror stadigvæk, at det er det der er økonomisk mest ansvarligt for 

virksomheden at gøre, der vil styre længden af leasingaftalerne mere end det er et spørgsmål om at 

de måske kan undgå indregning.  

 

KHL: Og der vil man følge den praksis man hele tiden har brugt, fordi det er mest økonomisk forsvarligt. 

 

HG: Det vil jeg tro. 

 

KHL: Hvilke regler mener du vil sikre en ensartet vurdering af om leasingkontrakter er små? 

 

HG: Det vil det jo bl.a. gøre hvis de, som de har haft tanker om, indsætter en beløbsgrænse enten i 

application guidance eller basis for conclusions eller hvor det nu måtte være. De havde i et agenda 

paper nævnt en grænse på $5.000, så man kan sige hvis man har den vil det selvfølgelig være 

grænsen. Jeg synes så et eller andet sted det er noget pjat. Jeg er ikke fan af den her små-grænse. 

Jeg ved godt, at det har været et stort ønske fra mange virksomheder, fordi de så derved kan undgå 

at håndtere alle små leasingaftaler. Jeg synes stadigvæk, at vi har et generelt 

væsentlighedskriterium, så medmindre du har rigtig mange små aftaler så vil man komme til 

samme resultat ved at bruge det generelle væsentlighedsprincip. Giver det en væsentlig anden 

funktion i regnskabet, at vi behandler de her ti leasede kopimaskiner som finansiel leasing eller vil 

det nærmest forsvinde i afrundingerne. Det har så uvæsentlig betydning for regnskabet. Så ville jeg 

jo også sige glem det, lad være med at bruge krudt på det, for det har ingen væsentlig betydning.  

 

KHL: Så hvidt jeg forstod på ham jeg talte med fra Dong Energy, så sagde han at mht. 

væsentlighedskriteriet så ville de nok indregne kontrakterne nu... Altså de brugte 

væsentlighedskriteriet i forhold til rettelser af fejl, så der var nogle som ville blive omfattet, men 

hvis de lavede en decideret regel om et væsentligheds... Hvis de skrev at man skulle bruge sit 

væsentlighedskriterium, så ville de lade være med at indregne dem, men de ville nok indregne dem 

nu og så bruge væsentlighedskriteriet når de retter fejl. Så så hvidt jeg forstod ville nogle af de små 

leasingkontrakter ikke blive omfattet af væsentlighedskriteriet og ryge udenfor balancen i Dong 

Energy. 

 

HG: Der er en lille nuanceforskel på at køre med den der små-anskaffelses -grænse. Lad os bare sige, 

at de kører med den der beløbsgrænse på $5.000, jamen så er alle leasingaftaler under den grænse... 

Opgørelsen af rou-asset kommer under $5.000, så er de ude. Så skal du slet ikke håndtere dem 

under den her standard. Så kan man måske forestille sig en virksomhed, der måske har voldsomt 
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mange af den type aftaler. Samlet set vil den type aftaler være væsentlige. De vil ikke komme med 

i regnskabet stadigvæk selvom de samlet set er væsentlige, hvorimod hvis du kører et generelt 

væsentlighedskriterium, så ville de være kommet med ind i regnskabet. Hvis vi ikke havde den her 

små-anskaffelsesgrænse, men vi ville køre et generelt væsentlighedskriterium – hvis du har 10 

aftaler i den størrelsesorden, så lad være med at bruge alt dit krudt på det her, fordi det er ikke 

væsentligt for regnskabet. Det vil være en fejl, men det er en uvæsentlig fejl. Hvorimod hvis man 

samlet set havde mange af den slags, så ville det blive en væsentlig fejl. Så ville man blive nødt til 

at rette den ikk’. Så der er den nuanceforskel mellem at køre en små-anskaffelsesgrænse i selve 

standarden og at anvende det generelle væsentlighedskriterium. Jeg kan bedre lide at anvende den 

generelle væsentlighedskriterium, fordi hvis du er en virksomhed som har... Lad os bare sige at det 

er en bank, som leaser alle deres terminaler eller computere. Dem kan de jo have mange tusinder 

af. Giver det så mening at den bank, som leaser ikke har aktiverne med hvorimod den bank, som 

køber alle computerne har det på balancen? Der synes jeg det havde givet mere mening, at begge 

virksomheder havde dem med. Den ene som rou-asset og den anden som købte aktiver. Den som 

havde leaset kunne bruge porteføljeundtagelsen i stedet for. Den kan jeg godt se giver mening. Jeg 

er ikke fan af den der små-anskaffelsesgrænse. Jeg ved godt, at der er mange virksomheder, der 

gerne vil have den med, men de virksomheder for hvem leasingaftalerne er uvæsentlige kunne være 

kommet til samme resultat uden den her små-anskaffelsesgrænse.  

 

KHL: Hvorfor tror du så man IASB har taget den med? 

 

HG: Der har som sagt været et stort ønske om det. Der har været meget pres på IASB om at have den.  

 

KHL: Hvorfor tror du der er så stort et ønske om det, hvis man kan anvende væsentlighedsgrænsen? 

 

HG: Jamen som sagt er der en nuanceforskel i forhold til hvis du har mange af dem. Rigtig mange af 

dem. Så undgår du at få det her rou-asset på bøgerne. Der skal selvfølgelig laves noget arbejde og 

det kan måske synes byrdefuldt, at du skal lave noget arbejde med at beregne rou-asset på en 

leasingaftale som kun udgør 25.000 kr. samlet set. Jeg synes bare, at hvis du har rigtig mange af 

dem så er det jo væsentligt for regnskabet. Så burde det være med.  

 

KHL: Det synes de åbenbart ikk’. 

 

HG: Nej. Jeg synes jo egentlig, at til at begynde med var IASB rimelig kategorisk i afvisningen af at der 

skulle være sådan en små-anskaffelsesgrænse. Det holdt de rimelig meget stand på igennem lang 
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tid, men den er så kommet ind nu. Jeg må tilstå, at jeg ikke ved helt hvorfor. FASB har den jo 

heller ikke. Jeg tror det er fordi der har været meget pres på at få den. Jeg tror der er lavet et heftigt 

lobbyarbejde, især fra europæiske virksomheder.  

 

KHL: Tror du, at virksomheder har den samme opfattelse af hvornår et leaset aktiv er afhængig af andre 

leasede aktiver? 

 

HG: Det ved jeg ikke. Igen er det jo en subjektiv vurdering. Dermed er der en risiko for, at man kan 

have forskellige opfattelser af det. Det minder lidt om nogle af de samme overvejelser du gør dig 

ift. den nye standard om Revenue. Altså IFRS 15. Det vil være en subjektiv vurdering. Jeg vil tro 

igen, at i langt de fleste tilfælde så ved man det jo godt som virksomhed når man indgår de her 

aftaler. Jeg tror, at i langt de fleste tilfælde vil det ikke give anledning til de helt store 

overvejelser og de helt store forskelle, men igen kan der være nogle grænsetilfælde hvor en 

virksomhed vurderer det på en måde og en anden virksomhed på en anden. Er det væsentligt 

er det jo vigtigt, at man får beskrevet hvad man har gjort og hvad det er for nogle vurderinger man 

har lagt til grund, så man altid kan dokumentere hvad for nogle overvejelser man har gjort sig for at 

være kommet til den konklusion.    

 

KHL: Tror du, at det vil være muligt at strukturere leasingkontrakter som værende små? 

 

HG: Nej det har jeg svært ved at se. Så skulle det jo netop være, at du opdelte en leasingaftale i 

komponenter og det er der jo taget højde for med den her regel leasede aktiver, som er afhængige 

eller forbundet med andre leasede aktiver vil aldrig være små ikk’. Så hvis du er ude i, at du vil 

konstruere noget til at være noget andet end det reelt er, så synes jeg jo at standarden, med sine 

principper, har taget højde for det og sagt; ”Det kan godt være du har konstrueret det som noget 

andet, men når du ser på realiteten i aftalen så er det én leasingaftale og derfor falder du ikke under 

smågrænsen”. Det synes jeg egentlig man har taget højde for. Her er det vigtigt at principperne er 

beskrevet tilstrækkelig klart til, at man forstår meningen med det så man kan håndtere det i 

virksomhederne. Indhold frem for formalia - hvad er der reelt i den her aftale? Jeg tror du har svært 

ved at konstruere dig ud af det.  

 

KHL: Det tror jeg egentlig også... Vi var lidt inde på tidligere, at du synes at leasingkontrakter skal 

indregnes i balancen. 

 

HG: Ja. 
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KHL:  Hvad med små og kortsigtede leasingkontrakter – Synes du, at de opfylder definitionerne på aktiver 

og forpligtelser? 

 

HG: Det synes jeg helt klart de gør. Det gør de jo, men jeg mener at det er et spørgsmål om at få sat 

nogle ord på væsentlighed eller manglende væsentlighed. Dermed er det en form for en cost-benefit 

analyse, man kan sige at ja en kortsigtet leasingaftale opfylder kriterierne, men da den løber under 

12 mdr. så har det ikke den store betydning om du anvender regler svarende til finansiel leasing 

eller reglerne svarende til operationel leasing. Der kan være lidt over en regnskabsperiode, men det 

er ikke så meget. På samme måde for de små leasingaftaler. Ja de opfylder definitionen og i 

virkeligheden burde de nok også indregnes, men da de er små så bliver regnskabslæser ikke 

voldsomt meget gladere af at du aktiverer dem som rou-assets. Derfor accepterer vi, at du ikke 

behandler dem svarende til finansiel leasing. De opfylder begrebsrammens definitioner efter min 

opfattelse, men det er et spørgsmål om væsentlighed og praktisk håndtering af de her aftaler. Der er 

den nuanceforskel på de små, at de kunne godt samlet set være væsentlige for regnskabet og så 

synes jeg egentlig, at de burde have været med. Måske med anvendelse af den der 

porteføljeundtagelse som man også har fået med. Det har man så ikke valgt.  

 

KHL: Så du kunne godt forestille dig, at små og kortsigtede leasingkontrakter vil udgøre en væsentlig 

andel af de samlede leasingkontrakter? 

 

HG: Det kunne jeg sagtens forestille mig for nogle virksomheder.  

 

KHL: Du foreslog banker tidligere. 

 

HG: Jeg ved ikke i hvor stor grad bankerne leaser deres terminaler osv., men de har mange og de meget 

store banker har rigtig mange filialer rundt omkring. Så det kunne måske samlet set godt være 

væsentligt for virksomheden.  

 

KHL: Så du tror godt, at det kunne ske? 

 

HG: Ja. 

 

KHL: Men grundlæggende er det vel ikke noget, som kommer til at ske? At små og kortsigtede 

leasingkontrakter vil have et væsentligt omfang. 
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HG: Nej for langt de fleste vil det jo ikke. Det svarer lidt til det vi har når vi taler materielle 

anlægsaktiver, hvor vi kører en grænse for små anskaffelser. Det er jo heller ikke noget, som er 

rodfæstet i en standard eller nogen steder. Det er bare en praktisk håndtering, hvor vi siger at vi 

ikke gider at føre små anskaffelser på under 50.000 kr. ind i vores anlægsaktivkartotek og skal side 

og håndtere det, fordi det er ikke væsentligt for regnskabet at gøre det. Derfor accepterer vi, at de 

regnskabsmæssigt ikke behandler det som sådan. Det er ud fra en generel 

væsentlighedsbetragtning. Det er ikke fordi det står nogen som helst steder i standarden, at du kan 

lade være med at aktivere dem, fordi de opfylder kriterierne for at blive aktiveret.  

 

KHL: Når du bruger væsentlighedskriteriet - er det så ikk’ sådan noget med, at man skal bevise på en 

eller anden måde, at det er uvæsentligt?  

 

HG: Ja det skal du jo. Man kan sige, at hvis du tager A.P. Møllers regnskab. Hvis de går ud og køber en 

PC’er til 50.000 kr. kan du ikke engang se det i deres regnskab. Det forsvinder i afrundingerne. Om 

de aktiverer eller udgiftsfører den, det er vi sådan set ligeglade med fordi det ikke er væsentligt for 

deres regnskab. Hvis de købte en mio. PC’er til 50.000 kr.  stk., så ville det samlet set måske være 

væsentligt, men så ville du også aktivere dem fordi de samlet set er væsentlige. Så selvom vi har 

den her grænse for små anskaffelser i vores mind-set, så skal vi stadig vurdere om det samlet set er 

væsentligt.  

 

KHL: Er det virksomheden, der foretager den beslutning at de ikke vil indregne det her, fordi det mener 

de er uvæsentligt for regnskabet? 

 

HG: Ja det vil det være.  

 

KHL: Og så går i ind og beslutter om i er enige eller ej? 

 

HG: Ja. Typisk vil virksomhederne håndtere det her på en separat konto i bogholderiet, så kan man 

revisor trække ud og se hvad de har ført på den her konto og hvor meget det udgør i alt. 

 

KHL: Det de ikke har aktiveret? 

 

HG: Ja det som ikke er aktiveret, men som egentlig opfylder definitionen på aktiver.  Så vil man kunne 

forholde sig til om det samlet set ville have været væsentligt hvis de havde aktiveret det, men der 

skal meget til.  
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KHL: Så de skal gå ind og foretage en specifik vurdering af om de mener, at det er væsentligt eller 

uvæsentligt at lade være med at indregne den her specifikke kontrakt, hvis man brugte et 

væsentlighedsbegreb? 

 

HG: Ja, og det var i virkeligheden den vurdering jeg hellere havde set, at man havde overført til 

leasingstandarden. 

 

KHL: Hvor hvis man bruger den her beløbsgrænse så siger de bare fint den er under $5.000, så vi kan 

bare lade være med at indregne det. Det kan principielt godt blive væsentligt, men det kan det 

ikke ved anvendelse af væsentlighedsprincippet. Så man kan sige, at ved at anvende beløbsgrænsen 

bliver vurderingen mindre… 

 

HG: Den bliver mindre subjektiv, men til gengæld risikerer du at noget som er væsentligt ikke bliver 

fanget.  

 

KHL: Hvilke oplysninger, mener du, vil sætte regnskabsbrugere i stand til at bestemme omfanget af små 

og kortsigtede leasingkontrakter? 

 

HG: At virksomheden oplyser på samme måde som de gør i dag om operationelle leasingaftaler måske - 

hvad der er af fremtidige leasingbetalinger på de her aftaler. Formodningen må være, at de her 

leasingaftaler ikke er væsentlige for regnskabet ellers skulle man nok have indregnet dem. Det er 

det, der er tanken bag at have de her undtagelser. Så der bør ikke være voldsomme oplysningskrav 

- bare lige så man kan vurdere omfanget af det. Bare den fremtidige minimumsleasingydelse. Men 

for kortsigtede leasingkontrakter... 

 

KHL:  De skal jo angive hvad de har betalt indeværende regnskabsår i leasingydelse.  Det må jo på en 

eller anden måde, i hvert fald for de kortsigtede, være repræsentativt for hvad de også kommer til at 

betale næste år ikk’. 

 

HG: Så skal det være fordi de har indgået en eller anden voldsomt stor kortsigtet leasingaftale sent i 

regnskabsåret. 

 

KHL: Det mener jeg faktisk, at der er lavet en ekstra regel om. Hvis den leasingydelse man har betalt i 

indeværende regnskabsår for kortsigtede leasingaftaler ikke afspejler den for næste år, så skal man 

oplyse det. 
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HG: Det synes jeg må være alt rigeligt.  

 

KHL: Men for de små leasingaftaler kunne man godt lave en løbetidsanalyse ikk’. 

 

HG: Hvis du har en leasingaftale, som samlet set er på under $5.000 så er sandsynligheden for at den er 

voldsomt lang nok ikke særlig stor. Ud fra en væsentlighedsbetragtning, så synes jeg det må være 

tilstrækkeligt at få oplyst noget omkring niveauet på det her.  

 

KHL: Niveauet for indeværende regnskabsår eller? 

 

HG: Ja det kunne være niveauet for hvor meget du har udgiftsført i indeværende regnskabsår, men også 

måske hvad du har af forpligtelser til fremtidige leasingbetalinger på de her små aktiver hvis du har 

mange af dem. Måske netop for at fange de tilfælde, hvor du har rigtig mange, som samlet set 

kunne være væsentlige, men ikke er behandlet som rou-assets.  

 

KHL:  Det foreligger der jo i hvert fald ikke et krav om man skal. Der foreligger et krav om at man skal 

give tilstrækkelige kvalitative oplysninger til, at regnskabsbrugere er i stand til at forstå størrelsen, 

timingen og usikkerheden forbundet med de pengestrømme, der stammer fra indgåede 

leasingkontrakter. Der kunne man måske godt forestille sig, at man skal fortælle om det hvis de har 

et væsentligt omfang i hvert fald. 

 

HG: Ja det ville jeg helt klart mene du skulle.  

 

KHL: Tror du så, at man ville give det som en specifik oplysning eller..? 

 

HG: Jeg kunne forestille mig, at man ville give det som en tekst oplysning, hvor man skriver; vi har i 

øvrigt indgået små leasingaftaler af det og det omfang og som har en løbetid over så og så lang tid.  

 

KHL: Så det ville være en specifik oplysning? Man ville ikke give den sammen med nogle andre 

leasingaftaler? 

 

HG: Nej. Jeg synes netop du bør adskille det fra andre leasingaftaler, fordi det er noget du ikke 

indregner.  

 

KHL: Så hvis de har et væsentligt omfang, så ville det i hvert fald blive oplyst? 
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HG: Ja.  

 

KHL: Hvilke problemer mener du der er forbundet med IAS 17? 

 

HG: Det største problem er jo det her med, at to virksomheder, som har valgt at finansiere deres aktiver 

på forskellig vis har meget stor forskel i deres regnskabsaflæggelse. Bortset fra det synes jeg ikke, 

at der er de helt store problemer med IAS 17. Den har jo eksisteret i mange år. Alle ved hvordan 

den virker og kan bruge og håndtere den. Den er jo ikke fundamentalt flawed. Det er jo også noget 

af det som mange har meldt tilbage til IASB, og hvor der måske også stadigvæk fra nogens side er 

pres på at sige; glem den nye leasingstandard, lad os lave de her små ændringer på IAS 17. Det kan 

måske klares med nogle oplysninger. If it aren't broken don’t fix it. Jeg synes stadigvæk, som jeg 

nævnte indledningsvist, at det giver mening med rou-assets. Også i forhold til framework og i 

forhold til at få afspejlet de ressourcer du har kontrol over. Så for den del af det synes jeg, at det er 

fint at vi får en ny standard. Mange af de andre ting som de ændrer er små justeringer, som jeg 

måske ikke synes er så væsentligt problematisk med IAS 17 omkring leasingperiode og alle de her 

ting. 

 

KHL: Hvor stor er ændringen i princippet der? 

 

HG: Ikke specielt stor. Du har noget, der minder lidt om det når du opgør minimumsleasingydelserne i 

IAS 17 mht. leasingperiode. Jeg synes, at IAS 17 er flawed på det område, at du ikke har aktivet på  

 bøgerne. Det kan jeg faktisk godt lide, at vi får.  

 

KHL: Så du synes ikke, at yderligere oplysningskrav kunne have været tilstrækkeligt? 

 

HG: Nej det synes jeg ikke. Jeg synes, at rent konceptuelt er der noget fejlagtigt i, at du ikke får afspejlet 

 de ressourcer som du har kontrol over og som vil give dig fremtidige indtægter.  

 

KHL: Hvad synes du grundlæggende om den nye standard? Tror du den bliver svær for virksomhederne 

at få implementeret? 

 

HG: I langt de fleste tilfælde nej. Jeg tror ikke den bliver sååå svær. Det er klart hvis der er nogle 

virksomheder, som har haft rigtig rigtig mange leasingaftaler, så skal de lave noget benarbejde. 

Altså hvis de har mange operationelle leasingaftaler, så skal der laves noget benarbejde på at få 
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opgjort det her. Det vil være lige i overgangen. Fremadrettet vil det side på rygraden og så tror jeg 

det er til at håndtere.  

 

KHL: Tror du de skal til at ændre deres anskuelser fundamentalt eller minder den om... Altså måden de 

opgør leasingperioden på og måden de klassificerer leasingkontrakter osv. – skal det til at ændres 

fuldstændigt eller tror du det vil minde meget om det de har gjort i forvejen? 

 

HG: Der bliver jo ikke noget klassifikations issue fremadrettet for leasingtager.  

 

KHL: Jo i forhold til en servicekontrakt og en leasingkontrakt. 

 

HG: Det er rigtigt. På leasingkontrakter og servicekontrakter ja. På sondringen mellem leasing og 

serivce kan det godt være der for nogle vil være, men for de fleste tilfælde vil der ikke være nogle 

ændringer. Som sagt skriver IASB selv, at definitionen på leasingaftaler har implementeret IFRIC 

4. Efter deres opfattelse er principperne i IFRIC 4 videreført i den kommende leasingstandard. Som 

jeg sagde tidligere, så tror jeg der kan være nogle små nuancer, fordi de fokuserer så meget på 

kontrolbegrebet og ikke så meget på risks og rewards, som også er en del af IFRIC 4. I de fleste 

tilfælde tror jeg ikke det vil medføre nogle ændringer. Der kan være de der små nuancer. For nogle 

enkelte virksomheder kan der være nogle ændringer, men ikke i hovedparten. 

 

KHL: Synes du det er lykkedes at få det ud af den den nye leasingstandard, som egentlig var hensigten? 

  

HG: Ja. Hensigten fra start var at få de her aktiver på bøgerne, hvilket er lykkedes. Hensigten har også 

været, at det skulle være nemmere og man skulle behandle ens leasingaftaler ens. Så man ikke 

havde det her skisma med, at virksomheder behandlede en leasingaftale som operationel leasing og 

samme aftale blev behandlet som finansiel leasing i en anden virksomhed. Det har vi selvfølgelig 

også opnået i og med man nu ikke sondrer. Så på sigt tror jeg, at den nye leasingstandard gør det 

nemmere og på den måde synes jeg, at de kommer til at lande meget godt ift. hvad formålet var 

med det her.  

 

KHL: Så har jeg egentlig ikke flere spørgsmål – Er der noget du kunne tænke dig at tilføje? 

 

HG: Nej jeg synes, at du har været meget godt omkring i dine spørgsmål faktisk. Jeg tror vi har dækket 

det meste. 
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Interview med Mathias Birkebæk Petersen d. 10. juli 2015 

 
KHL:  Du vil måske starte med at opremse hvilke regler i den nye standard, som du er bekendt med? 

 

MBP: Man kan sige, at det som har været den helt store fokus er jo det her med off-balance. Det er sådan 

set det vi som leasingselskab har haft mest fokus på og også den ændring, som vi indtil videre tror 

får størst betydning for leasingtager. Lige netop til det med off-balance, så er min personlige 

holdning at det i virkeligheden ikke giver regnskabsbruger, som f.eks. investorer, merværdi i 

forhold til al den administration det kræver for leasingtager at implementere de her regler. Så jeg 

tror simpelthen ikke på, at det at man får operationel leasing flyttet fra noterne over til balancen 

giver en merværdi for regnskabsbruger. Jeg tror det kan give merværdi hvis man sørger for, at 

komplementere med øgede notekrav og bedre guidance, men ellers tror jeg ikke det får nogen 

betydning. Investorerne har allerede taget højde for, at der er operationel leasing i noterne når de 

udarbejder nøgletal og regnskabsanalyser.  

 

KHL:  Et af kritikpunkterne går jo ellers på, at oplysningerne vedrørende operationel leasing ikke har 

været tilstrækkelig til, at du har kunnet lave en fuldkommen indregning af det.  

 

MBP: Spørgsmålet er når de får den her forpligtelse og værdi af aktivet på balancen om de ikke selv har 

kunnet skabe et billede af det. Hvis vi snakker en milliard virksomhed og leasing måske fylder... Vi 

kan sige et flyselskab, hvor de indgår store operationelle leasingaftaler, der har de jo stadigvæk et 

billede af hvad det vil have af værdi på balancen. Så spørgsmålet er om den her yderligere 

administration giver så meget mere. Det tror jeg i virkeligheden ikke, men det kan være at Carnegie 

Investment Bank har givet nogle input der? 

 

KHL: Nej ikke rigtig, fordi de bruger det ikke rigtig. Han vidste, at nogle af hans kollegaer brugte det. I 

forhold til f.eks. SAS, så regner de det selvfølgelig ind. Grundlæggende anvender finansanalytikere 

det ikke i DK, fordi det er så lidt at det ikke gør nogen stor forskel at indregne det eller ej. Til 

gengæld sagde Dong Energy, at ratingbureauer indregner operationel leasing. Han syntes, at det 

store spørgsmål var om... De har kontakt med de her ratingbureauer, hvor de taler om operationel 

leasing så de kan få lavet en korrekt indregning. Det undgår de jo ved at skulle indregne det, så han 

vidste ikke om det ville gå op i sidste ende eller hvad.      

 

MBP: Så han sagde, at de her ratingbureauer i princippet omregner operationel leasing til finansiel 

leasing og de vil få det foræret i princippet. Det kan godt være, at de tænker okay nu kan vi få et 
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helt nøjagtigt billede af hvad virksomheden er værd hvis det er en værdiansættelsesmodel, men i 

princippet om man gør det ud fra et discount-flow ud fra nogle forudsætninger om operationel 

leasing eller får det foræret af virksomheden det tror jeg ikke giver så væsentlige ændringer, at det 

giver dem mere værdi i forhold til at rate en virksomhed. Min umiddelbare forventning, også fordi 

jeg er i en bank, er at... Når nu vi vurderer en virksomhed i forhold til at lave forretninger med dem, 

så er det jo klart at vores kreditafdeling er inde og kigge på deres regnskaber.  De er også inde og 

kigge på alle mulige andre ting; hvordan er branchen de opererer i?, hvordan er virksomhedens 

koncern? – er det en international koncern osv. Jeg tror i virkeligheden ikke, at rent kreditmæssigt 

at vi vil få en merværdi ved at få operationel leasing fra noterne og ind på balancen.  

 

KHL: Det kan da godt være, men så skal man måske ind og diskutere det her med om det er rimeligt, at 

man regnskabsmæssigt behandler leasing anderledes end f.eks. køb – Er det i princippet ikke det 

samme? 

 

MBP: Synes du det? Er der ikke en forskel på at leje noget i forhold til at eje noget? 

 

KHL: F.eks. hvis du lejer eller køber en bil der er hensigten jo den samme. Du skal bruge den til at køre i.  

 

MBP: Nu har jeg jo selv lige solgt min bil og skal til, at privatlease en bil i stedet for. Det at eje en bil og 

selv skal ud og sælge den, det er der jo et kæmpe arbejde i. Sådanne nogle ting overdrages til 

leasingselskabet når man leaser. Man siger: i er specialister i at sælge biler, sælg i den her bil når i 

får den tilbage. Virksomhederne kan koncentrere sig om deres kerneforretning og 

leasingselskaberne deres. Det er en så væsentlig forskel, at jeg vil sige at det ikke kan sidestilles 

med et køb. Jeg er godt klar over, at finansiel leasing er at betragte som et finansieret køb.  

 

KHL: Hvis du skal kigge på formålet med balancen, så er det jo at repræsentere de aktiver som 

virksomheden har til at skabe værdi. Det gør et leaset aktiv jo lige så meget som et købt aktiv.  

 

MBP: Jeg vil også skynde mig at sige, at som regnskabsmand så synes jeg også det er helt fint og rigtigt 

at få de her værdier på balancen. Den meradministration som jeg lige læser, at det her vil give 

leasingselskaberne og det faktum man jo beskyldte den gamle standard for at være subjektiv – det 

skaber bare nye områder hvor der er subjektivitet, professionel dømmekraft og skøn ind over. Så 

set med de briller, så tror jeg at den her meradministration den gør, at værdien for virksomheden 

ved at skulle gøre det her, den er, om ikke negativ, lig nul i forhold til hvor meget 

regnskabsbrugerne får ud af det.  
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KHL: Det er jo det der er det evige spørgsmål egentlig. Der er jo så mange holdninger til det, hvis man 

spørger forskellige personer. 

 

MBP: Jeg kunne godt tænke mig at spørge dig om en ting. Hvad synes du set med dine teoretiske briller? 

 

KHL: Med teoretiske briller giver det jo utrolig god mening ift. definitionen og formålet med balancen og 

sådan nogle ting. Der giver det jo rigtig god mening at få det på balancen, men det er jo det her 

spørgsmål med, om det bliver for omkostningsfuldt for virksomhederne i forhold til hvilke fordele 

det egentlig giver i sidste ende. Der er jo mange virksomheder, hvor operationel leasing ikke udgør 

en særlig stor del af deres samlede aktivmasse. Alligevel kan de jo godt have et stort omfang, så det 

kan godt blive administrativt tungt for dem at skulle indregne det.  

 

MBP: Det gør jo også, at når det er en model til både finansiel og operationel leasing fremadrettet, så får 

det jo også den betydning at alle der har finansiel leasing vil få nogle øgede administrationskrav. 

De skal behandle kontrakterne mere detaljeret. 

 

KHL: Altså alle kontrakter mener du eller? 

 

MBP: Ja i princippet ligger de her regler jo lidt op til, at man i højere grad skal kunne adskille forskellige 

typer af leasingkontrakter.  

 

KHL: Kan du uddybe det? 

 

MBP: Ja. I dag behandles finansielle leasingkontrakter ud fra grupper og det kan være, at man måske har 

nogle maskiner og nogle køretøjer, som er finansiel leasing. Man kan foretage behandlingen i 

grupperinger. De her regler læser jeg som om man skal ind og varetage hver enkelt kontrakt.  

 

KHL: De har lavet nogle porteføljeregler faktisk, så man kan behandle en portefølje hvis de er ens i 

forhold til f.eks. leasingperiode.  

 

MBP: Men så kan du godt se, at hvis man har forskellige leasingperioder eller måske har nogle aktiver 

som er forskellige, så er man nødt til at skulle behandle hver enkelt kontrakt for sig ikk’. Jeg tror, at 

det både for operationel og finansiel leasing kommer til at give nogle øgede administrative følger 

for leasingtager. Jeg tror også, at det vil få nogle administrative ting for leasinggiver. Jeg tror, at de 
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her regler ligger op til, at de skal gøre arbejdet mere konkret på hver enkelt kontrakt hvis man kan 

sige det sådan. 

 

KHL: For leasinggivere? 

 

MBP: For leasingtagere. 

 

KHL: Der er jo i hvert fald den her porteføljeregel. Hvis de kan sammensætte en portefølje af 

leasingkontrakter, der ligner hinanden... 

 

MBP: Så er det bare vigtigt, at den guidance der er på den her porteføljeregel er meget specifik. Man kan 

sige til leasingtagere; hvis nu det er samme leasingperiode, så kan i gøre det. Hvis det er samme 

type aktiv, så kan i gøre det. Der vil altid være de her virksomheder, som falder udenfor ikk’. 

Spørgsmålet er om de har været ude og prøve de her regler i praksis, i den virkelige verden. Det 

kunne være interessant. Det ved jeg ikke om du er bekendt med? 

 

KHL: Altså at prøve reglerne? 

 

MBP:  At anvende reglerne i praksis, fordi en ting er den her teoretiske indfaldsvinkel... Da jeg skrev min 

hovedopgave syntes jeg også, at det var alle tiders at få dem ind på balancen. Substans over legal 

form og værdier på balancen. Det var bare fedt. Det er det man som teoretiker godt kan se fornuften 

i, men når man så sidder som controller i en virksomhed og lige pludselig får 50 siders nye regler i 

hånden og løber dem derned af og skal behandle en forpligtelse hvert for sig og et rou-asset hvert 

for sig. Den forpligtelse den skal du jo have lavet et excel-ark for hvert aktiv og have afskrevet. 

Hvis du f.eks. har 100 forskellige aktiver, som du ikke bare kan ligge ind i en porteføljebetragtning. 

Jeg var ikke bekendt med den her porteføljeregel. Alt andet lige vil det give dig et kæmpe excel-ark 

og i dag har virksomhederne ikke et system til at håndtere leasing. Nogle har måske tænkt lidt frem 

og anvender deres anlægskartotek til det, men det er langt fra alle der gør det. Så mange sidder med 

et excel-ark og regner på amortisering af både forpligtelsen og aktivet når det gælder finansiel 

leasing.  

 

KHL: Der er vel også virksomheder, der har systemer til det? 
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MBP: Det vil jeg mene. Hvis du har de helt store virksomheder, som måske har en mio. leasingkontrakter, 

så har de helt sikkert et system til det. Men mellemstore virksomheder i DK, det tror jeg næppe de 

har.  

 

KHL: Dong Energy har systemer til at håndtere finansiel leasing. Han mente ikke det ville kræve det store 

arbejde at håndtere de operationelle leasingaftaler i det system også.  

 

MBP: Måske ikke det store arbejde, men det vil stadigvæk kræve arbejde ikk’. I virkeligheden skal de 

have lagt nogle nye parametre ind i systemerne i forhold til hvis det er en operationel 

leasingkontrakt og de ender med at skulle levere aktivet tilbage igen på et tidspunkt. Jeg læste, at 

hvis man f.eks. har en forventning om at man kommer til at eje aktivet i sidste ende, så er det jo 

typisk finansiel leasing. Den behandler man jo i dag på stort set samme måde, der er nogle nuancer 

i forhold til hvordan de skal opgøre de fremtidige leasingydelser mv. Men ved operationelle 

leasingkontrakter, så skal der jo lægges det element ind at der på et tidspunkt er en scrapværdi. De 

skal jo levere aktivet tilbage til leasinggiver ikk’. Hvis du har en finansiel leasingkontrakt, så vil 

leasingselskabet jo tit og ofte sørge for at aktivet bliver nedskrevet til 0, men hvis det er en 

operationel leasingkontrakt så er det typisk hvis det er en bilkontrakt. Lad os tage det som 

eksempel. Vi har vores fleetkoncept, hvor virksomhederne får en erhvervsleasing kontrakt for bilen 

i 3 år typisk. Den bilen er måske en million værd. Efter 3 år er den 500.000 kr. værd. Så der skal  

 lige pludselig til at regnes med restværdier i deres systemer. Giver det mening? 

 

KHL: Det var ikke min opfattelse, at der skulle det. Min opfattelse er, at de ikke skal skelne mellem 

operationel og finansiel leasing mere, men beregne en nutidsværdi af bl.a. leasingydelserne. Der er 

forskellen jo bare hvor lang tid kontrakten løber. 

 

MBP: De skal jo så ind og vide hvad de skal nedskrive den til ikk’.  

 

KHL:  Du mener, at de ikke skal nedskrive det til 0? 

 

MBP: De ved jo i princippet godt hvad de skal betale over de næste 3 år. 

 

KHL: Du skal jo bare tænke på, at du ikke indregner et aktiv men en brugsret til aktivet. Du indregner 

ikke hele størrelsen på selve aktivet. 
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MBP: Nej okay, du indregner den brugsret i den periode du skal anvende den og det er ud fra de priser, 

der er sat ikk’. 

 

KHL: Jeg vil sige, at den skal nedskrives til 0.  

 

MBP: Det kan godt være du har ret. 

 

KHL: Fordi det er en brugsret, det er ikke hele aktivet... Det er ikke hele værdien på det fulde aktiv man 

indregner. Det er værdien på brugsretten man indregner.  

 

MBP: Når man har løbet de 3 år, så leverer man aktivet tilbage. 

 

KHL:  Så er din brugsret jo 0 kan man sige.  

 

MBP: Ja, det kan jeg godt se.  

 

KHL: Så jeg tror egentlig, at den regnskabsmæssige behandling kommer til at minde meget om finansiel 

leasing. 

 

MBP: Det kan godt være, at jeg får blandet leasinggiver lidt ind her. Det er selvfølgelig rigtigt, at det er 

brugsretten. 

 

KHL: Det er kun brugsretten der bliver præsenteret, men det ændrer jo ikke på at der stadigvæk kommer 

store administrative byrder i forhold til virksomhederne. Det er jo egentlig strengt, fordi det er jo 

ikke dem der får fordelen af det. Det er jo regnskabsbrugerne.  

 

MBP:  Ja og i virkeligheden forsøger vi jo at lette den her administrative byrde for virksomhederne. Den 

danske regering har også været ude og sige i valgkampen, at de ønsker at lette de her administrative 

byrder for virksomhederne. Så der er også en interessekonflikt her ikk’.  

 

KHL: Hvad vil du mene, at forskellen er på leasingkontrakter og servicekontrakter? 

 

MBP: Igen kan vi jo tage et eksempel på erhvervsleasingkontrakter her hos os. Der leverer vi selvfølgelig 

bilen og leasingkontrakten, men vi kan også levere vores serviceydelse. Der betaler virksomheden 

et månedligt fee imod, at de i princippet bare leverer bilen til serviceværkstedet når der er gået et 
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år. De får serviceret bilen og regning bliver sendt til os. Her kan man sige vi har en omkostning, 

men vi har løbende haft indtægterne. Forskellen er selvfølgelig, at der ikke er et aktiv i en 

servicekontrakt. Som leasinggiver tænker vi altid, at hvis vi skal lave en leasingkontrakt så skal 

aktivet være brugbart som leasingaktiv. Det vil det ikke være hvis det ikke er fysisk. Vi skal kunne 

tage aktivet tilbage. Det er den helt store forskel. Så må du lige forklare mig hvad den nye standard 

lægger op til. Det skal separeres ikk’? 

 

KHL: Jo. 

 

MBP: Så man skal ikke medregne service fee i leasingaktivet? 

 

KHL: Nej. De skal opdele kontrakten i en servicedel og en leasingdel. Der er også den valgmulighed, at 

hvis man har lyst må man også gerne indregne servicedelen. Hvis det er lettere administrativt at 

gøre for virksomheden.  

 

MBP: Det kræver jo så, at leasinggiver specificerer det på fakturaen ikk’.  

 

KHL:  Jo eller også skal de igen ind og lave nogle skøn over det.  

 

MBP: Så kan man jo spekulere i hvor meget man skal flytte over til service.  

 

KHL: Ved nogle serviceaftaler, måske ikke lige hos jer, der skal man levere et aktiv for at kunne levere 

sin serviceydelse. F.eks. ved internet der får man leveret en router med. 

 

MBP:  Der skal den vel så splittes op i 2 eller hvad? 

 

KHL: Her er forskellen vel, at kunden kontrollerer anvendelsen af aktivet ved en leasingkontrakt.  

 

MBP: I forhold til en router? 

 

KHL: En router kontrollerer man jo ikke og derfor vil den blive omfattet af en serviceaftale. Det vil ikke 

være en leasingaftale. 

 

MBP: Nej.  
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KHL: Synes du, at det er en god skillelinje? 

 

MBP: Det synes jeg i princippet, fordi routeren er jo ikke det væsentlige i den her ydelse kan man sige. 

Det er, at man kan gå på internettet og den kan du ikke tage tilbage. Eller du kan godt tage den 

tilbage, men det er ikke en ydelse du kan identificere og det er vigtigt for, at vi som leasinggiver 

synes det er et godt leasingaktiv. Vi taler om leasingdyder herude i Nordania Leasing. Det er det 

her med, at aktivet skal være separeringsmuligt og det skal være muligt at tage tilbage fra 

leasingtager.  

 

KHL: Kunne du forestille dig, at man kunne have brugt nogle andre kriterier til at adskille leasingaftaler 

og serviceaftaler?  

 

MBP: Så du spørger ind til om behandlingen skulle være anderledes? 

 

KHL: Nej, at man havde lavet en anden definition. Man siger, at en kontrakt er en leasingkontrakt hvis 

den giver kunden retten til kontrollere aktivet og den specificerer anvendelsen af et aktiv. Det er de 

kriterier de kører med. Kunne man have brugt nogle andre kriterier? F.eks. foreslog EFRAC, at 

man skulle kigge på intentionen bag aktivet. De mener, at hvis man kun er interesseret i outputtet 

fra aktivet, så burde det ikke være en leasingkontrakt.  

 

MBP: Vil det ikke altid være outputtet fra et aktiv som man ønsker sig? Altså i hvert fald brugsretten af et 

aktiv. 

 

KHL: Det mener de jo ikke, men det kunne jeg godt være enig i. Det er vel altid hensigten, at man skal 

have et output.  

 

MBP: Jeg tror egentlig, at det at dele en leasingkontrakt op fra en service kontrakt er fornuftigt nok. Man 

kunne måske godt ligge en forholdsmæssig mulighed ind. Ved en leasingkontrakt hvor ydelsen for 

brugen af aktivet udgør 3.000 kr. mdr. og serviceydelsen udgør 50 kr. mdr., her udgør den så lille 

en del af leasingydelsen, at man godt kunne behandle det som leasingaktivet.  

 

KHL: De har jo sagt, at hvis de administrativt ikke kan betale sig at splitte det op, så behøves man ikke 

gøre det. De har valgt at lade det være op til virksomheden.  
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MBP: Det er jeg helt klart fortaler for, fordi det skal selvfølgelig gøres nemt. Men jeg kan godt se der er 

en forskel på et leasingaktiv og en ydelse. En service.  

 

KHL: Meget af kritikken går på, at serviceydelser ikke skal indregnes i balancen. De skal jo egentlig 

behandles som operationel leasing. Derfor er det vigtigt at få lavet en god definition til at adskille 

det. 

 

MBP:  Ja bestemt. En god guidance. Jeg synes stadigvæk, at den skal være så åben, at hvis det er 

ligegyldigt at separere det, så skal man ikke gøre det. I virkeligheden kan jeg ikke forstå, at IASB 

og FASB ikke tænker ud fra deres kunders synspunkt. Alle virksomheder i dag tænker på deres 

kunder, så virksomheder i dag øver sig på ikke at kigge fra virksomheden og ud, men fra kunderne 

og ind i virksomheden. De forsøger at tilpasse sig. Jeg synes, at ved nogle af de her ting, der har de 

bare tænkt okay nu skal vi bare have vores framework overholdt. Så har man set gennem fingre 

med hvad dette her i virkeligheden kommer til at betyde i praksis. Jeg kan godt være bange for, at 

der er for mange teoretikere der har siddet og udarbejdet den her den nye leasingstandard. 

   

KHL: De har jo lavet nogle undtagelsesregler for ligesom at lette byrden med små og kortsigtede 

leasingkontrakter. De kan stadigvæk holdes udenfor balancen. Så et eller andet har de jo forsøgt at 

gøre.  

 

MBP: Ja. Hvis vi kommer ind på de her korttidskontrakter, som skal være under et år, så er det vigtigt at 

de har lavet den her regel med, at hvis de har en forventning om at kontrakten løber mere end et år, 

så skal den alligevel behandles efter de her nye regler. Det vil helt klart gøre, at virksomhederne 

begynder, leasinggiver og leasingtager, at spekulere i at få kontrakter, som løber under et år. Så de 

stadigvæk kan holde det off-balance.  

 

KHL: Tror du man vil spekulere så meget i det? 

 

MBP: Næh det tror jeg ikke, men i fremtiden vil leasingkontrakter blive kortere og kortere. Det er i 

hvert fald Nordanias forventning. Man kan se det ud fra menneskers ageren i dag. Et godt eksempel 

er når man blev konfirmeret eller blev 18 år, så i gamle dage ville man bare have en bil og man 

ville have et kørekort. Det var bare det vigtigste. Det var noget man ejede. Unge i dag, det er måske 

ikke udpræget min generation, men de yngre generationer, de er fløjtene ligeglade med at eje. De 

vil bare have muligheden for at anvende aktiver. Det kan være sig en bil, det kan være sig en 

lejlighed via Airbnb. Det kan være GoMore. Det kan være mobiltelefoner. Jeg ved ikke hvor 
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mange, der lejer deres mobiler i dag, men på et eller andet tidspunkt kunne det jo godt være et aktiv 

som man bare leaser for en periode og leverer tilbage. Jeg tror helt klart, at pga. at private og 

virksomheder ønsker højere fleksibilitet i leasing- eller lejekontrakter, så tror jeg at det vil gå hen i 

mod, at det bliver kortere og kortere. Vores standardprodukt herude, som er vores treårige 

erhvervsleasing kontrakter med virksomhederne, tror jeg kommer under hårdt pres fra vores kunder 

ift. at gøre dem mere fleksible. Og jeg tror at indenfor meget kort fremtid vil det være sådan, at 

virksomheder måske vil begynde og dele biler imellem andre virksomheder. Man ejer dem ikke, 

men har måske bare en fælles p-plads og så kan man bare gå ned og betale for den tid man bruger 

dem.  

 

KHL: Det er jo ikke kun mindre aktiver, det er jo også større aktiver såsom bygninger, skibe osv.  

 

MBP: Dem begynder virksomheder jo også at lease, fordi der er det jo igen de her grundpiller i leasing at 

man kender finansieringen. Man kender ens fremtidige betalinger. Man er ikke likviditetsmæssigt 

bundet op på et køb, så det løbende cash-flow bliver forbedret ved at lease. Det er jo sådan nogle 

ting, som gør at leasing helt klart vil blive mere og mere anvendt. Jeg tror ikke, at de her længere 

leasingperioder vil blive efterspurgt af vores kunder. Jeg tror helt klart på, at vi kan komme til et 

punkt, hvor leasingkontrakter simpelthen går et år, men der vil være mange som stadig vil have 

behov for at bruge deres bil efter et år. Her vil man jo så kunne forlænge det, men selve kontrakten 

vil ikke være 3 år men kun 1 år.  

 

KHL: Men man skal jo også tage de her forlængelsesmuligheder med i opgørelsen af leasingperioden. 

 

MBP: Det skal man jo nemlig, men jeg tror at fremtiden vil vise at leasing vil blive meget kortere tid end 

hvad vi er vandt til.  

 

KHL: Det kan du sagtens have ret i, men tror du det vil være muligt at strukturere leasingkontrakter så de 

har en løbetid på under 1 år? 

 

MBP: Ja. Vi har lavet et samarbejde med Enterprise rent-a-car. Det ved jeg ikke om du kender 

overhovedet? Det er verdens største udlejningsvirksomhed ved siden af Europecar og Sixt som vi 

kender i DK. Det er en amerikansk virksomhed, som er over hele verden. Vi er i gang med at 

tilbyde korttidsleasing gennem dem på et år, men også helt ned til 1 mdr., 2 mdr. eller 3 mdr. hvad 

man nu lige har behov for ikk’.  
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KHL: Men på sådanne kontrakter er der vel en mulighed for at forlænge dem? 

 

MBP: Ja, det vil der være.  

 

KHL: Hvis man kigger på virksomheder, så kan det ikke betale sig for dem at skulle genforhandle... 

 

MBP: Hvis vi som leasinggiver kan være så fleksible i vores leverance og vores værdikæde, at når der er 

gået 11 mdr., så leverer vi en tilsvarende bil, men en anden bil på en ny leasingkontrakt.   

 

KHL:  Det har de jo taget lidt højde for ift., at hvis kontrakterne afhænger af hinanden og man indgår dem 

på samme tid... 

 

MBP: Den nye kontrakt bliver først lavet når der er gået 11 mdr. og det er et helt andet aktiv. 

 

KHL: Ja, så har de ikke taget højde for det. De har lavet den regel, at hvis man indgår f.eks. 4 kontrakter 

på ét tidspunkt med et års varighed, som skal erstatte hinanden og priserne er afhængige af 

hinanden, så er det reelt en kontrakt på 4 år, men ikke hvis man genforhandler kontrakten efter et 

år. 

 

MBP:  Det jeg vil sige med det er, at det giver nogle øgede muligheder for at spekulere i de her ting. Om 

det bliver anvendt eller der bliver efterspørgsel på det, det ved jeg ikke. Jeg ved bare, at der er en 

tendens til, at bundne perioder bliver kortere og kortere. Vores kunder vil have fleksibilitet. Når vi 

taler med Mærsk, en af vores helt store kunder, så vil de have fleksibilitet i deres bilflåde og det er 

både set i forhold til de her perioder, men det er også i forhold til anvendelsen af bilerne. De vil i 

princippet ikke betale for en flåde, som de ikke anvender.  

 

KHL: Man skal vel også betale ekstra for fleksibilitet ikk’? 

 

MBP: Jo, det er klart. Det bliver dyrere jo kortere tid man leaser. Jo længere tid, des flere indtægter 

kan vi ligge ind i kalkulen når vi skal beregne vores lønsomhed på den enkelte facilitet. 

 

KHL: Så spørgsmålet er egentlig om virksomhederne vil være villige til det at betale mere for at få 

kortere leasingperioder i deres indgåede leasingkontrakter? 
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MBP: Jeg tror ikke virksomhederne er villige til det også set ud fra det perspektiv, at vores kunder jo 

ønsker en fast leasingydelse. De vil jo gerne kende den fremtidige leasingydelse.  

 

KHL:  Ja, så hjælper det jo ikke noget at have en kontrakt på et år. Så vil de nok gerne have den for 

længere tid ikk’? 

 

MBP: Der er noget der taler til og fra ikk’. Det kommer også an på hvilken virksomhed der er tale om og 

hvad det er for nogle leasingaktiver man leaser. Hvis det er produktionsudstyr man leaser, så  er 

man jo ikke interesseret i at skifte det ud efter et år. Hvis det bare er en bilflåde, så kunne jeg godt 

tænke mig, at man som virksomhed vil være fuldstændig fleksibel.  

 

KHL: Spørgsmålet er så om man vil gøre det i forhold til de her regler. Altså at man gør det for at undgå 

indregning i balancen.   

 

MBP: Det tror jeg ikke.  

 

KHL: Nej, fordi det bliver jo dyrere. Så skulle det være fordi det kunne være en fordel på en anden måde, 

som du siger med f.eks. Mærsk, der ønsker fleksibilitet ift., at de ikke ønsker at have en bilflåde 

stående som de ikke anvender.  

 

MBP: Hvis man kunne gøre det strukturere leasingkontrakter som værende kortsigtede, så kunne man 

bare behandle operationel leasing som man gør i dag ikk’. Hvis man som virksomhed har en 

bilflåde og ikke andet leasing, så har man det hele på balancen efter de nye regler. Her kunne man 

godt være fristet til at forsøge at behandle det på samme måde fremadrettet som operationel 

leasing.  Jeg synes jo ikke det er at omgå reglerne, men i princippet bare en ændring af 

forudsætningerne i en kontrakt ikk’.  

 

KHL: Det er jo at gøre hvad man finder mest hensigtsmæssigt.  

 

MBP: Jeg synes ikke det er noget, hvor man kan komme efter hverken leasinggiver eller leasingtager. I 

princippet kan man jo aftale hvad man har lyst til.  

 

KHL: Ja sagtens.  
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MBP: Jeg har lige en sjov historie. Jeg har været i Sverige her i april, maj og juni måned og hjulpet den 

svenske leasingforretning i Danske Bank. Chefen deroppe har sagt nej til sin firmabil, fordi han er 

så moderne at han kører med det offentlige. Han har fået et årskort til de svenske statsbaner, så han 

fiser rundt i hele Sverige, som er kæmpe stort. Hvis han skal fra nord til syd, så tager han nok en 

flyver ikk’. Ellers tager han toget fra Stockholm til Göteborg. 4 timer i tog, så sidder han og 

arbejder. Skal han ud og besøge en kunde, som ligger lidt udenfor Stockholm, så lejer han en bil. 

Det mener han bedre kan betale sig for ham. Nu er Stockholm også super i forhold til offentlig 

transport, men jeg tror bare det underbygger det her med, at man i høj grad kommer til at se, at man 

lejer og leaser i fremtiden.  

 

KHL: Det tror jeg helt klart du har ret i. Har du gjort dig nogle tanker om hvilke leasingydelser, du synes, 

man bør medtage når man opgør et leasingaktiv og en leasingforpligtelse? 

 

MBP: Det var det her omkring de variable leasingydelser? 

 

KHL: Ja.  

 

MBP: Altså det jeg kender til variable leasingydelser, det er der hvor kunden har valgt en variabel rente. 

Den måde vi i princippet laver leasingydelsen på er, at den er baseret på en CIBOR-rente eller en 

STIBOR-rente. Jeg kan ikke komme på andre eksempler, hvor man har en variabel ydelse. Er det 

så fordi man siger, at ydelsen er baseret på omsætning? 

 

KHL: Ja. I den nye standard vil man medtage variable leasingydelser, som er baseret på en rente. De skal 

medtages. Hvis de f.eks. er afhængige af omsætning, så vil man ikke skulle medtage det i 

opgørelsen.  

 

MBP: Så er det jo igen det her med grundpillen i leasing, så er man ikke bekendt med sine fremtidige 

betalinger. Hvor meget bliver det anvendt i praksis? Vi anvender det i hvert fald ikke. Vi ønsker 

bestemt ikke at spekulere i en kundes omsætning. Som leasinggiver tror jeg ikke det er særlig 

attraktivt. Det gør jo i princippet, at når vi laver vores lønsomhedskalkule skal vi lægge en X-faktor 

ind som vi ikke kender på forhånd. Vi kender ikke vores kunde godt nok til at sige, at det her kan 

kun gå en vej.  Det er i princippet det samme som at købe aktier ikk’. Er du bekendt med, at det 

bliver brugt? 
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KHL: Dong Energy har lavet en sale-and-lease-back kontrakt på deres kontorbygning, som bl.a. er baseret 

på deres omsætning.  

 

MBP:  Så hvis de ikke tjener så meget, så skal de heller ikke betale så meget i husleje? 

 

KHL: Nu må du ikke hænge mig op på noget her. 

 

MBP: Nej nej. Så skal den variable leasingydelse ikke tælles med? 

 

KHL: Det siger reglerne i hvert fald, så skal man ikke indregne den. Men det gør Dong Energy. De synes, 

at den skal tages med og så store virksomheder kan jo godt lave nogle rimelig pålidelige forecasts 

af deres forventede omsætning. Så de medregner den egentlig selvom man ikke skal, fordi de 

mener det er mere retvisende. 

 

MBP: Men det ligger jo op til subjektivitet.  

 

KHL: Det er jo derfor de IASB har valgt ikke at tage det med.   

 

MBP: Hvis du skal sammenligne Dong med Vattenfall, som er den svenske energigigant... Hvis de ikke 

gør det her, så kan det jo altså... 

 

KHL: Ja så kan der være stor forskel. 

 

MBP: Hvis man har flere ting. Nu har de en bygning, men hvis de også har nogle kraftværker og sådan 

noget som de leaser... Nu tænker jeg bare ud af boksen ikk’. Kan de så få lov til at behandle 

bygningen på en måde og kraftværket på en anden måde? Kan man vælge at sige, at man tager dem 

med på bygningen, men det gør man ikke på kraftværket?  

 

KHL: Jamen det kan de vel sagtens, når de vælger at gå ud over hvad reglerne skriver. 

 

MBP: Så kan man have flere forskellige regnskabsprincipper på måske samme type aktiver, hvis de har to 

forskellige kraftværker og hvis man som investor skal sammenholde Dong med Vattenfall, så vil 

det da alt andet lige gøre det helt umuligt. 
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KHL: Jeg vil egentlig mere høre din holdning til, om man skal lade sådan nogle variable leasingydelser 

være en del af leasing aktivet, eller om man skal holde dem udenfor opgørelsen? 

 

MBP: Hvis nu du ikke tager dem med, lad os nu sige Dong... Hvis nu de ikke tager dem med, hvad vil 

deres rou-aktiv på bygningen så være?  

 

KHL: Så ville den jo være meget mindre. Så det er jo en måde at udelade en del af sine leasingaktiver på 

ikk’. 

 

MBP: Ja. Jeg synes helt klart det skal med, men jeg kan også godt se en fare hvis man ikke kan opgøre det 

præcist som Dong kan.  

 

KHL: Ja, så vil det være meget baseret på skøn.  

 

MBP: Ja, så er det meget baseret på skøn. Har du f.eks. et nystartet Dong kraftværk energikoncern, så har 

du måske ikke nogen forventning om at tjene penge de første 3 år, men du har kæmpe 

anlægsinvesteringer som så i princippet kan stå til 0 i balancen.  

 

KHL: Så du synes egentlig at man burde medtage dem? 

 

MBP: Ja. Hvad synes du som teoretiker? 

 

KHL: Som teoretiker synes jeg jo de skal medtages, men jeg synes det er en svær diskussion fordi det 

kommer jo an på... Altså Dong Energys eksempel er jo soleklart og der burde det jo medtages, fordi 

de kan opgøre deres omsætning rimelig pålideligt og så giver det mening at tage det med. Hvis man 

skal ind og lave en helt masse skøn, så begynder informationen jo også at blive lidt mindre 

retvisende. Skal man så medtage det? Det ved jeg egentlig ikke. 

 

MBP:  Så kan det i hvert fald blive et regnskabsmæssigt skøn, som er helt forkert. Man kan så sige; er 

pålideligheden i den opgørelse opfyldt ikk’?. 

 

KHL: Hvis det er så væsentlige skøn skal man jo også opgøre det i regnskabet, og så bliver 

regnskabsbruger gjort opmærksom på det her regnskabsmæssige skøn. Så jeg synes egentlig det 

skal tages med, men det er også let at sige som teoretiker. Det er meget lettere at være teoretiker 

end praktiker.  
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KHL: Variable leasingydelser som i realiteten er faste skal medtages i opgørelsen af et leasingaktiv. Vil 

du mene, at det vil kræve en subjektiv vurdering at afgøre om det er tilfældet? 

 

MBP: Man kan sige, at sådan noget som rente... Når nu det er rente, der gør at det er variabelt, så skal det 

altid tages med ikk’? Når nu det kommer ud i alle de her aftaler som man kan finde på at lave, hvor 

der er rigtig meget usikkerhed i. Jamen så er det jo, at det bliver problematisk. Nogle ting synes jeg 

ligger lige til højrebenet og det synes jeg er fint nok, at man vælger at det skal med. Jeg kan godt 

forstå at man siger, at vi ikke kan opgøre det, vi aner ikke hvad der kommer til at ske i vores 

forretning de næste år. Det giver problemer også som teoretiker.  

 

KHL: Det er mere hvis man har lavet nogle aftaler, der egentlig fremstår som variable, men uanset hvad 

er det faktisk rimelig sikkert, at du vil komme til at betale det her beløb. At man har sagt at huslejen 

er det her hvis din omsætning er på 10.000, men kommer omsætningen over 50.000 vil huslejen 

være noget andet. De sidste 10 år har omsætningen været over 50.000. Det er åbenlyst at de 

kommer til at betale den høje husleje. 

 

MBP: Så synes jeg det er fint, at man siger at det skal tages med.  

 

KHL: Tror du, at det vil kræve en subjektiv vurdering at afgøre? Vil det ikke være meget svært at afgøre? 

 

MBP: Man kan jo sige, at det er virksomhedens lod. Vil man tage det med eller vil man ikke tage det 

med? Så er det jo subjektivt, fordi virksomheden kan jo i princippet vælge at argumentere for 

hvorfor det skal tages med, men kan også argumentere for hvorfor det ikke skal tages med. Så 

selvfølgelig er der høj grad af subjektivitet ind over.  

 

KHL: Kunne man forestille sig, at man kunne lave nogle regler som kunne mindske den subjektivitet? 

 

MBP: Man kan jo komme ind og opliste de her forskellige kendte variable ydelser ikk’. Så kan man gå 

ind og prøve at lave noget guidance, nogle rette snore. I princippet lidt lige som 

klassifikationselementet som man kender i dag for operationel og finansiel leasing. Det er jo også 

en måde, hvor man har forsøgt at undgå subjektivitet. Et konkret eksempel kan jeg ikke lige give.  

 

KHL: Nej, det er klart. Vi var lidt inde på opgørelsen af leasingperioden tidligere. Når man opgør 

leasingperioden skal man medtage yderligere perioder, hvis de er omfattet af en forlængelsesoption 
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og det er rimeligt sikkert, at virksomheden vil udnytte optionen efter at have overvejet alle 

relevante økonomiske faktorer. Vil du mene, at det vil kræve en subjektiv vurdering at afgøre det? 

 

MBP: Ja selvfølgelig vil det det. Man kan argumentere både for og imod. Man kan sige, at hvis man som 

leasingtager gerne vil have det off-balance, så kan man sige at den her leasingkontrakt som løber 

11 mdr. og 29 dage... Vi har en forventning om, at vi til næste år ikke får brug for en sælger, så 

derfor har vi ikke brug for hans bil, som vi har leaset, om et år. Når vi så kommer der til har hele 

min verden ændret sig, og vi har behov for ham. Vi har masser at lave, men vi anede det ikke da vi 

startede kontrakten.  

 

KHL: Man skal jo stadig kigge på forhold i markedet og forhold i virksomheden... 

 

MBP: Det er jo igen op til den enkelte virksomhed at argumentere for ikk’. I princippet så er den der 

kontrollerer det, det er jo revisor. Når revisor kommer og får kaffe og kage og man sidder og 

snakker, så kender jeg jo godt pendanten i forhold til hvordan man sådan kan blive enige om nogle 

ting. Selvfølgelig er der subjektivitet ind over og selvfølgelig er der også mulighed for at påvirke til 

sit eget bedste. Det er i princippet det du mener med subjektivitet ikk’? Man har mulighed for at 

påvirke det resultat som man egentlig gerne vil have. Når man kan gøre det, så synes jeg det er 

subjektivt.  

 

KHL: Ved  subjektivitet mener jeg også, at det er din egen holdning. Det modsatte af objektivt. Du skal 

kigge på en masse forhold og ud fra det skal du tage stilling til hvad du mener om det. Der kan du 

jo have en holdning og revisor kan have en anden holdning. Så er det måske det du siger med, at så 

sidder man og drikker en kop kaffe og bliver enige.  

 

MBP: Om det får den helt store betydning når det drejer sig om 3 biler, som enten er off-balance eller på 

balancen... Det er jo heller ikke der. Det er når du siger Dong f.eks... Det er når du er oppe i de 

størrelsesordner, så får det en betydning. Der kan man sige; er der mulighed for at lave en guidance 

der, så vil det selvfølgelig være at foretrække. Som revisor er det også svært at modargumentere en 

virksomhed ikk’. Kommer du revisor ud til dem Dong Energy og siger ej hr. CFO den der med 

den bygning der, den må du længere ud på landet med. Det gør man jo ikke som revisor. Det kan 

godt være at man skal stille sig kritisk over for det, men når det er de her subjektive ting og det er 

skøn, så er det svært at gå ind og modargumentere direkte.  

 

KHL: Hvilke regler, tror du, vil sikre en ensartet vurdering af om leasingkontrakter er små? 
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MBP: Beløb.  

 

KHL: En beløbsgrænse? 

 

MBP: Ja.  

 

KHL: Det tror jeg også, men nu har jeg jo snakket med andre og de synes, at en beløbsgrænse kan 

medføre at det kan få et væsentligt omfang. Jeg tror helt klart, at en beløbsgrænse kan mindske 

subjektiviteten, men så mener de at der er en sandsynlighed for at omfanget bliver væsentligt.  

 

MBP: Af det, der skal behandles på balancen eller? 

 

KHL: Nej det der ikke skal på balancen. De er kommet med et eksempel på, at man kan undlade alle 

aktiver, som har en nypris på $5.000 og det kan jo godt løbe op for nogle virksomheder hvis de kan 

få lov til at udelade det, men for Dong Energy er det jo ingen ting. Der foreslog han jo, at man 

anvendte et væsentlighedsbeløb i stedet for.  

 

MBP: Ud fra virksomheden? 

 

KHL: Ja, men det vil kræve lidt mere subjektivitet. Kunne du forestille dig, at virksomheder vil have den 

samme opfattelse af hvornår et leaset aktiv er afhængig af andre leasede aktiver? 

 

MBP: Ja det er klart. Hvis du f.eks. leaser en lastvogn og en vogn til bagved, så kan du ikke bruge vognen 

bagved medmindre du har lastbilen. 

 

KHL: Det mener du ikke, at der vil være så stor forskel på fra virksomhed til virksomhed? 

 

MBP: Man kan selvfølgelig ligge det ind, hvis man har et ønske om at ligge en usikkerhed ind. Et andet 

eksempel er: skal vi behandle grund og bygning forskelligt eller skal man behandle det på samme 

måde? Der kan man have forskellige holdninger til det ikk’. Nogle har systemerne til at afskrive 

grunden, hvis vi bruger reglerne i dag, som operationel og ejendommen som finansiel, så kan man 

godt have den holdning at de her to ting er separeret. Har man ikke systemerne til at adskille de her 

to ting, så kan man have den holdning at det er en og samme ting.   
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KHL: Hvad hvis man kigger på mindre aktiver? Nu kom du selv med lastbilen, men hvad med IT-

systemer og sådan nogle ting? 

 

MBP:  Jeg synes egentlig, at definitionen der siger at det her aktiv kan godt fungere uden det her aktiv, den 

er i mange tilfælde ret lige til. Hvis du har hardwaret, men ikke softwaret så kan det ikke fungere. 

Hvis du har softwaren, men ikke hardwaren så kan det ikke fungere. Her vil jeg sige, at man kun 

kan have én holdning til det.  

 

KHL: Det er selvfølgelig rigtigt. Så du mener, at de vil være rimelig enige? 

 

MBP: Ja jeg synes, at det vil være givet.  

 

KHL: Kan du forestille dig, at det vil være muligt at strukturere leasingkontrakter som små? 

 

MBP: Ja. Hvis man sagde, at der var den her beløbsgrænse... Hvis man vil forsøge at holde det her off-

balance, så vil man sagtens kunne splitte et aktiv op. Hvis man f.eks. skal købe et nyt IT-system og 

grænsen er 100.000 kr. Softwaren koster 90.000 kr., hardwaren koster 80.000 kr. og platformene de 

skal stå på koster 50.000 kr., så kan man jo godt have et ønske om at se dem som 3 forskellige 

aktiver ikk’.  

 

KHL: Men så er det jo netop det her med om de er afhængige af hinanden. Hvis de er afhængige af 

hinanden, så skal man behandle dem som en kontrakt. 

 

MBP:  Det givet, så kan jeg ikke se noget incitament til at splitte dem op længere. Det kan man jo ikke. 

 

KHL: Nej, så vil man i hvert fald stadig skulle indregne det i balancen. Så du kan ikke rigtig se nogle 

struktureringsmuligheder? 

 

MBP: Nej, jeg kan ikke se nogle spekulationsmuligheder i hvert fald.  

 

KHL: Nej, det kan jeg heller ikke selv. Jeg ville bare lige høre din holdning til det. Synes du, at 

leasingkontrakter bør indregnes i balancen? 
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MBP: Jeg er stadigvæk teoretiker. Jeg synes at det er en god ide at få det indregnet, men jeg kan også godt 

se for leasingtager, at det kræver systemerne til det eller kendskabet til reglerne og hele den her 

ekstra håndtering. Jeg synes ikke det er en god ide set med praktiske hænder.  

 

KHL: Så synes du måske det er en god ide, at de har lavet de her undtagelsesregler i forhold til 

kortsigtede og små leasingkontrakter? 

 

MBP: Ja. Det kan i hvert fald lette byrden for nogle af de mindre virksomheder, som ikke har ekspertisen 

til regnskabsreglerne, men er pålagt de internationale regnskabsregler, fordi de har en 

modervirksomhed i et andet land.   

 

KHL: Så du mener egentlig at når man undlader dem, så vil fordelene...? 

 

MBP: Fordelene er af administrativkarakter.  

 

KHL: Så du mener ikke, at fordelene ved at indregne små og kortsigtede leasingkontrakter overstiger 

omkostningerne ved at skulle indregne dem? 

 

MBP: En til gang? 

 

KHL: Altså fordelene ved at skulle indregne små og kortsigtede leasingkontrakter overstiger ikke 

omkostningerne ved at skulle indregne dem? 

 

MBP: Nej, nej, nej. 

 

KHL: Har du gjort dig nogle tanker om hvor stor en andel, du tror, små og kortsigtede leasingkontrakter 

vil udgøre? 

 

MBP:  Komme til at fylde? 

 

KHL: Ja, om de vil udgøre en væsentlig andel af de samlede leasingaktiver? 

 

MBP: Det kommer an på hvordan grænserne bliver sat jo. Hvad er det, der definerer en små leasing? 
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KHL: Der anvendes en beløbsgrænse. Beløbsgrænsen ligger ikke helt fast, men der kommer en 

beløbsgrænse. Der er kommet et forslag på  $5.000 for aktivets nypris. 

 

MBP: Okay. Det er 25.000 kr.? Så kan jeg ikke se at det får nogen betydning. Der er ikke ret meget, der 

ryger ind under der. Det skulle være en kaffemaskine eller sådan noget. 

 

KHL: Nej det er jo ift. nyprisen vel at mærke. Det er ikke brugsretsprisen for aktivet. De er kommet med 

eksempler som kopimaskiner osv. 

 

MBP: Jeg synes jo sådan noget som en bil er et mindre aktiv.  

 

KHL:  Det er i hvert fald ikke hensigten at medtage biler. Det har de direkte meldt ud. 

 

MBP: Ja det skal med, men det synes jeg jo er et lille aktiv set i forhold til vores produktpalette, som jo 

også omfatter skibe, lastbiler, bygninger... 

 

KHL: Så du tror ikke de vil udgøre en væsentlig andel af virksomheders samlede indgåede 

leasingkontrakter? 

 

MBP: Nej det vil være meget lidt der hører ind under der. Også i forhold til det her med år. Det vil også 

være ganske få ting, der ryger ind under der i dag.  

 

KHL: Hvilke oplysninger kunne du forestille dig vil sætte en regnskabsbruger i stand til at bestemme 

omfanget af små og kortsigtede leasingkontrakter? 

 

MBP: Så er det jo noget omkring indholdet i de her aftaler, men spørgsmålet er hvor meget man som 

virksomhed har lyst til at oplyse der i virkeligheden. Jeg går ud fra, at værdien af dem stadig skal 

oplyses i noterne ikk? De kan holdes helt ude? Okay. 

 

KHL: Ligesom man har skullet efter IAS 17, så skal man oplyse om hvad man har betalt i leasingydelse i 

indeværende regnskabsår for kortsigtede og små leasingkontrakter. 

 

MBP: Man skal vel også vise sine fremtidige forpligtelser? 

 

KHL: Nej. 



 

 
   Side | 66  

  

MBP: Men det skal man jo i dag.  

 

KHL: Det er jo så det, så har de lettet oplysningskravene. 

 

MBP: Det er jo også ganske lidt, så det er jo også ligegyldigt. Alle vil være ligeglade. Om der stod 1 mio. 

i noteoplysningerne om forpligtelser. Det vil alle jo være ligeglade med hvis virksomheden omsatte 

for milliarder. Det er måske det, som ville høre ind under de her to definitioner. 

 

KHL: Der er så et yderligere oplysningskrav om, at de skal give tilstrækkelige oplysninger til at 

regnskabsbruger kan forstå størrelsen, timingen og usikkerheden forbundet med indgåede 

leasingkontrakter. Så hvis de har et væsentligt omfang, hvis det skulle ske, så ville det selvfølgelig 

også skulle oplyse det går jeg ud fra. Men det ved man jo ikke helt med sådan et verbalt 

oplysningskrav.  

 

MBP: Det er jo det som de er rigtig gode til. De lader en masse ting stå lidt åbne til egen fortolkning. Det 

er det der er farligt ikk’. En af de ting det er jo selvfølgelig også, at man har mulighed for at 

sammenligne... Et af ønskerne var jo også, at man kunne sammenligne regnskaberne, men det kan 

man jo ikke gøre, hvis nu man behandler leasingkontrakter på en måde i den her virksomhed og en 

anden måde i en anden virksomhed.  

 

KHL: Ja, det var et af kritikpunkterne af IAS 17. Fordi der skulle anvendes subjektiv vurdering ved 

klassifikationen mellem operationelt og finansielt leasingaftaler, så kunne man egentlig sige at det 

samme aktiv i forskellige virksomheder blev klassificeret forskelligt og derfor ville det blive 

præsenteret i balancen nogle steder og ikke andre steder. Det mindsker jo sammenligneligheden. 

Den vil vel alt andet lige være forbedret med det nye forslag. 

 

MBP: Ja. Spændende.  

 

KHL: Du sagde her til at starte med, at du synes at den administrative byrde var meget stor i forhold til de 

fordele der kommer ud af det. Synes du , at det kunne have været nok, hvis man bare havde tilføjet 

nogle flere oplysningskrav ift. f.eks. operationelle leasingydelser? 

 

MBP: Jeg synes jo egentlig, at den gamle standard fungerer og alle er bekendte med som tingene nu skal 

være. I stigende takt med at jeg er kommet ind i en virksomhed, der hele tiden tænker leasing, så er 

det her klassifikationselement blevet noget, som ligger på rygraden. Jeg tror også, at for mange 
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virksomheder er det blevet en hverdagsting at lave den her klassifikation. Jeg tror, at man kunne 

have vundet lidt ved, som kritikerne også skriver, at have lavet nogle øgede noteoplysninger. Jeg 

har sagt nogle ting som teoretiker og nogle ting som praktiker, men skal jeg komme med min 

endegyldige holdning til det, så synes jeg det er fint at de har taget værdierne på balancen.  

 

KHL: De har jo også begrebsrammen med definitioner på aktiver og forpligtelser, så hvis de ikke 

overholder de definitioner så begynder der at kunne laves nogle meget sjove standarder.  

 

MBP: Bestemt. 

 

KHL: Så har jeg egentlig ikke flere spørgsmål. Er der noget du ønsker at tilføje her til sidst? 

 

MBP: Jeg kunne godt tænke mig at høre din konklusion på alt det her. Bliver det ud fra en teoretisk 

diskussion eller bliver det ud fra en praktisk diskussion? Fordi nu har du jo taget praktikken ind 

over ved, at du har interviewet forskellige virksomheder.  

 

KHL:  Det bliver en blanding. Det bliver klart en blanding for at se om fordelene opvejer omkostningerne.  

 

MBP: Hvad holder du fast i der personligt og hvad siger dine data dig? 

 

KHL: Umiddelbart giver det god mening i forhold til store virksomheder. Nu har jeg interviewet en fra 

Dong Energy og han mente ikke der blev de store administrative omkostninger ved det, så der giver 

det jo god mening at gøre det. Det er stadig uklart for mig med de mindre virksomheder, som ikke 

har systemer til at varetage leasing. Der kommer det jo til at øge deres arbejdsbyrde, så jeg synes 

det er svært.  

 

MBP: Jeg kunne godt være bekymret for de virksomheder, som er i en større koncern og skal aflægge 

efter IFRS. Jeg går også ud fra, at der bliver implementeret lignende regler i årsregnskabsloven 

efterfølgende. Der kunne jeg godt frygte, at man pålægger virksomhederne så meget administration 

at konkurrenceevnen... Altså at omkostningerne bliver så store ved det, at deres konkurrenceevne i  

forhold til konkurrenter bliver forværret væsentligt ved det.  

 

KHL: Igen kan jeg henvise til mit interview med Dong Energy, og der sagde han at et af deres nøgletal, 

ROCE, ville blive forværret ved at skulle indregne det. Det kunne få den betydning, at de skulle 
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genoverveje deres investeringer. Der er måske nogle investeringer, som de ikke vil foretage, fordi 

de skulle prøve at forbedre nøgletallet.  

 

MBP: Set med investor briller, så har investorerne taget højde for det. De ved jo godt, at nøgletallet bliver 

forværret. Det er jo ikke sådan så du på en C20-kunde vil kunne se, at aktiekursen pludselig falder, 

fordi de har implementeret de her nye regler. Det vil man ikke komme til at se.  

 

KHL: Det var i hvert fald det han sagde. 

 

MBP: Det tror jeg ikke på. Investorerne har taget højde for det og de er bekendte med det her. Ligesom 

Grækenland i mere eller mindre grad er blevet indregnet i deres forventninger, at de kan ryge ud af 

EU-samarbejdet. På samme måde har de taget højde for sådan nogle ting. Men det er en ny 

diskussion.  

 

 

 

  


