Vejledning til Finansieringsselskaber
Undersøgelsen

Formålet med statistikken for finansieringsselskaber er at belyse aktivitet og
regnskabsoplysninger for leasingselskaber, factoringselskaber, forbrugerkredit og selskaber, der yder lån til erhvervsliv og private.

Sådan indberetter I:
1. Start indberetning på www.dst.dk/fin
2. Log på med NemID medarbejdersignatur, udfyld og upload
regnearket.
3. Gem kvittering og eventuelt kopi af jeres indberetning.

Aktivitetsområder
Tilgang i året

Værdien af nyetablerede udlån i årets løb.

Beholdning ultimo
året

Saldo på udeståender ultimo året. Opgøres med den værdi de bogføres til i
balancen jf. nedenfor i afsnittet ”Resultatopgørelse og balance”.

Købe- og kontokort

Kredit knyttet til betalingskort med aftalt afvikling af saldoen og/eller med
aftalt kreditmaksimum.

Blankolån

Lån ydet uden sikkerhed og uden tilknytning til købe- og kontokort.

Kreditaftaler mod
sikkerhed

Kredit ydet med sikkerhed i underliggende varekøb, kaution eller lignende.

Factoring

Kredit ydet til virksomheder mod overdragelse af virksomhedens fakturaer/debitortilgodehavender.

Finansiel leasing

Finansiering af en vare, hvor brugsretten samt alle væsentlige tilknyttede
risici og fordele er overdraget til leasingtageren. Leasingtager betaler en fast
leasingydelse i en på forhånd aftalt periode, der omfatter hele eller det meste af godets levetid. Ved leasingperiodens udløb har leasingtageren ofte
mulighed for at købe godet til en symbolsk pris.
Omfatter ikke operationel leasing. (Aktiviteten hører under operationel
leasing hvis leasingperioden kun dækker en del af godets levetid. Ved operationel leasing forventer leasinggiver at kunne genudleje godet ved leasingperiodens udløb. Leasinggiver er ansvarlig for vedligeholdelsen og har typisk også en specialviden omkring godet. Operationel leasing betragtes som
en udlejningsaktivitet og ikke en finansiel aktivitet, hvorfor den ikke medtages her.)

Resultatopgørelse og balance
Generelt

Regnskabsposterne følger definitionerne i regnskabsloven og bedes udfyldt
med den regnskabspraksis, som virksomheden har fulgt ved seneste regnskabsaflæggelse. Der gælder dog, at uanset virksomhedens hidtidige regnskabspraksis bør indberetningerne vedrørende finansiel og operationel
leasing i denne opgørelse foregå som beskrevet herunder.

Finansiel leasing

Finansielle leasingkontrakter betragtes som udlån og indregnes i balancens
aktivside under udlån, pkt. 7.5.5 med et beløb, der svarer til de samlede minimumsleasingydelser i leasingkontrakten tillagt enhver ikke-garanteret
restværdi fratrukket ikke-indtjente finansielle indtægter (renter). Der henvises til Regnskabsvejledning 21, Leasing, udarbejdet af Foreningen af Statsautoriserede Revisorer. Vejledningen er baseret på de internationale regnskabsstandarder i IAS 17, ”Leases” (revised 1997).
Indtægter fra leasingkontrakten (leasingydelserne) splittes op på en afdragsdel og en rentedel. Rentedelen registreres under renteindtægter af finansiel
leasing, pkt. 6.1 på resultatopgørelsen, mens afdragsdelen bruges til at nedskrive udlånstilgodehavendet pkt. 7.5.5.
Startomkostninger i forbindelse med leasingkontraktens indgåelse kan enten omkostningsføres straks under gebyr og provisioner, pkt. 6.7 i resultatopgørelsen eller indregnes i leasingposterne ved at indregnes i udlånstilgodehavendet pkt. 7.5.5 på balancen og modregnes over leasingperioden i
renteindtægter af finansiel leasing, pkt. 6.1 i resultatopgørelsen.

Operationel leasing

Operationel leasing bør udskilles fra finansiel leasing. De operationelle leasingaktiver på balancen registreres under udlejningsaktiver, pkt. 7.8 og
værdisættes efter samme regnskabspraksis, som øvrige aktiver, der ejes af
virksomheden. Afskrivninger på leasingaktiverne registreres under afskrivninger, pkt. 6.15 i resultatopgørelsen, og de operationelle leasingindtægter
registreres under andre ordinære indtægter, pkt. 6.17 og udspecificeres i
den efterfølgende heraf-post.

Læs mere

Læs mere på www.dst.dk/fin

Spørgsmål

Kontakt statistikkontoret om indberetningens indhold, begreber, spørgsmål
mv. finans@dst.dk Telefon: 39 17 34 73 eller 39 17 30 54

Hjælp til indberetningen

Hvis I har spørgsmål til indberetningen, er I velkomne til at kontakte os på
www.dst.dk/sos

