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Resumé
Fornuftig opdatering af regnskabsregler om leasing
Finans Danmark kan tilslutte sig den foreslåede opdatering af regnskabsbekendt-

Høringssvar

gørelsens regler om leasing til de nye principper i IFRS 16, men foreslår det obligatoriske ikrafttrædelsestidspunkt udskudt til 1. januar 2020 for institutter, der ikke i
forvejen skal følge IFRS i deres koncernregnskab.
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Høring om ændringsbekendtgørelse til
bekendtgørelse om finansielle rapporter
for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl.
Finans Danmark har den 4. september 2018 modtaget udkast til ændringsbekendtgørelse til bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og
fondsmæglerselskaber m.fl. i høring.
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Vi takker for muligheden for at kunne deltage i høringen og har følgende bemærkninger:
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Bemærkninger
Det er i høj grad værdsat, at Finanstilsynet vil opdatere regnskabsbekendtgørelsen til leasingprincipperne i IFRS 16, så princippet om IFRS-forenelighed opretholdes.
Vi kan endvidere fuldt ud tilslutte os, at omvurderingsmetoden ikke skal anvendes
for leasingaktiver knyttet til leasede ejendomme, der anvendes i virksomhedens
drift (ligesom domicilejendomme), men at kostprisprincippet i stedet finder anvendelse.
I forhold til ikrafttrædelsen foreslås det i udkastet, at ændringsbekendtgørelsen
skal træde i kraft for regnskabsperioder, der begynder den 1. januar 2019, men
med mulighed for førtidig anvendelse på årsrapporter for regnskabsåret 2018.
Dette svarer til ikrafttrædelsen i IFRS 16 og er anvendeligt for institutter, der i forvejen skal følge IFRS på koncernniveau (IFRS-institutter).
For mange mindre og mellemstore institutter, der ikke i forvejen følger IFRS på
koncernniveau (ikke-IFRS-institutter), vil det derimod kunne være vanskeligt at nå
at anvende de nye regler allerede pr. 1. januar 2019 henset til, at de med tilsynets accept alene orienterer sig mod ændringer i regnskabsbekendtgørelsen og
ikke mod udviklingen i IFRS.
Vi foreslår på den baggrund, at det for ikke-IFRS-institutterne først gøres obligatorisk at anvende de nye leasingprincipper for regnskabsperioder, der begynder
den 1. januar 2020, hvormed såvel IFRS-institutterne som ikke-IFRS-institutterne vil
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have fået den fornødne tid til at kunne foretage en ordentlig implementering af
de nye regler.
Afslutning
Vi står gerne til rådighed, hvis bemærkningerne giver anledning til spørgsmål eller
kommentarer.
Med venlig hilsen
Martin Thygesen
Direkte: +45 3370 1024
Mail: mat@fida.dk
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