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Abstract

The objective of this thesis is to examine the effect of the new International Financial Reporting

Standard on leases, IFRS 16, applicable to entities presenting their financial statements under IFRS.

Another objective is to examine the reasons for framing IFRS 16 and why it has taken almost 10 years

to formulate the financial reporting standard, and lastly to examine the effect of the implementation of

IFRS 16 on share analysts.

In this thesis, we seek to address the matter of framing by involving and conducting an open key

informant interview of IFRS Subject Matter Expert Jan Peter Larsen. The impact of IFRS 16 we

examine primarily by comparing IFRS 16 with IAS 17 and identifying the amendments from IAS 17 to

IFRS 16, with particular focus on the accounting treatment. Then we examine and calculate the effect

in a practical example by way of implementation of IFRS 16 at Danish oil and shipping giant A.P.

Møller-Maersk. In this context, we will involve and conduct a partially structured interview of State-

Authorised Public Accountant and IFRS Subject Matter Expert Bjarne Jørgensen, who has experience

of the shipping industry. Lastly, we will examine the effect of the implementation of IFRS 16 on share

analysts by conducting a partially structured interview of a share analyst with Danske Bank, Robert

Gartner. Throughout the thesis, we will use publications on IFRS 16 by the IASB, the primary issuer of

the financial reporting standard, as a basis.

The conclusion we draw in our thesis is that the IASB framed IFRS 16 to increase the informative

value and transparency of financial statements including operating lease commitments and for the

financial statements to give a more true and fair view. Another conclusion drawn is that the reason for

the lengthy framing process has been that there have been unusually many stakeholders who have

affected or tried to affect the framing of IFRS 16. We also conclude by comparing IFRS 16 and IAS 17

that both assets and liabilities will increase as a result of IFRS 16 because under this Standard operating

leases must be recognised in the balance sheet. Also, EBITDA goes up and the solvency ratio in

particular goes down. For that reason, we conclude in our practical example that A.P. Møller Maersk is

to recognise DKK 60 billion in their balance sheet and that EBITDA drops by DKK 20 billion. Profit

for the year remains unchanged, and the solvency ratio goes down from 57.26% to 48.89%. Finally, we

conclude that informative value and transparency will provide share analysts with better conditions for

their analyses and valuation. Also, the effect of IFRS 16 will take many analysts by surprise as many of

them have not kept abreast of the Standard.
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1. Introduktion

1.1. Indledning

I de senere år er erhvervsmæssig leasing blevet mere og mere attraktivt, og flere virksomheder benytter

sig efterhånden af muligheden for leasing frem for at købe. Det skyldes særligt, at betaling ved indgåelse

af en leasingkontrakt ikke kræver et så betydeligt likviditetstræk, som ved køb. Det har været en

øjenåbner for flere virksomheder, som eksempelvis har begrænsede finansieringsmuligheder.

Benyttelsen af leasing giver derfor virksomhederne større mulighed for at holde på likviditeten i

virksomheden således, at der frigives likviditet til andre og mere hensigtsmæssige investeringer.

Når virksomheder ønsker at indgå en leasingkontrakt, behandles det ved den nuværende

regnskabsstandard, IAS 171, enten som operationel leasing eller finansiel leasing. Den væsentligste

forskel på metoderne er, at man ved finansiel leasing skal indregne leasingkontraktens værdi direkte i

balancen i regnskabet og løbende afskrive på denne, mens at man ved operationel leasing skal

omkostningsføre de løbende leasingforpligtelser i resultatopgørelsen, ligesom man skal oplyse de

samlede leasingforpligtelser i en note bagerst i regnskabet.

Lovgrundlaget for den nuværende regnskabsmæssige behandling af operationelle leasingkontrakter

tillader derfor, at de operationelle leasingforpligtelser holdes uden for balancen. Dermed vil alle

leasingforpligtelser ikke nødvendigvis fremgå af balancen i regnskabet.

Siden 2005 har organisationen International Accounting Standards Board (IASB) - der er ansvarlig for

internationale regnskabsstandarder - i samarbejde med Financial Accounting Standards Board (FASB) -

der er ansvarlige for regnskabsstandarder i USA - arbejdet på ændringer til de nuværende leasingregler

for virksomheder, som aflægger efter International Financial Reporting Standards (IFRS)2 (IFRS

Foundation, 2016b: 3). Disse ændringer er netop blevet vedtaget i januar 2016 i en ny leasingstandard

ved navn IFRS 16 (IASPlus, 2016). Ændringerne omhandler i korte træk, at alle leasingkontrakter - i

form af både leasingaktiver og -forpligtelser - fremadrettet skal indregnes i balancen og ikke længere i

en note bagerst i regnskabet. Dette vil medføre en effekt på den samlede balance og resultatopgørelse i

1International Audit Standards nr. 17: “IAS 17 Leases”
2 IFRS er en regnskabsstandard for børsnoterede selskabers koncernregnskaber, der gælder på tværs af EU (Deloitte, 2013:
3).
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regnskabet og deraf enkelte nøgletal. Det må formodes, at størstedelen af de børsnoterede

virksomheder, hvor leasing har en væsentlig betydning, bliver påvirket i betydelig grad. Eksempelvis

fremgår det af A.P. Møller-Maersks årsregnskab for 2015, at de samlede operationelle

leasingforpligtelser udgør 65 mia.kr. Disse værdier vil som udgangspunkt fremadrettet skulle indregnes i

balancen ved implementeringen af IFRS 16. Da IFRS 16 som nævnt forventes at få en effekt på

regnskabet, kan ændringen derfor også tænkes at have en væsentlig betydning for regnskabslæseres og

investors synspunkt på regnskabet som følge af, at informationsværdien og præsentationen i regnskabet

påvirkes.

Der må være en særlig grund til, at IASB og FASB har valgt at foretage en ændring i praksis for

behandlingen af leasing i virksomhedernes regnskaber. Det må forventes, at ændringen for visse

virksomheder kan have en væsentlig indflydelse og ikke mindst betyde en større administrativ

arbejdsbyrde særligt ved implementeringsfasen. Med denne opgave ønsker vi derfor at finde ud af,

hvilke grunde der har været med til, at IASB og FASB har udformet den nye den regnskabsstandard,

IFRS 16, ligesom vi finder det interessant at undersøge, hvilke grunde der kan være til, at IASB og

FASB har været 10 år om at udforme disse ændringer. Derudover ønsker vi med opgaven at

demonstrere, både hvilke ændringer der vil være til den regnskabsmæssige behandling af leasing, men

også hvilken effekt den nye regnskabsstandard vil have for de virksomheder, der i større

betydningsfulde mængder anvender leasede aktiver. Slutteligt ønsker vi at undersøge hvilken effekt,

som IFRS 16 vil have på en investor i form af en aktieanalytiker.

Dette leder os derfor videre til vores problemformulering.

1.2 Problemformulering

For bedst at kunne undersøge ovenstående, har vi valgt følgende hovedspørgsmål:

1. Hvorfor har man udformet IFRS 16, og hvilken effekt vil regnskabsstandarden have for

virksomheder og aktieanalytikere?
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For at komme med en fyldestgørende besvarelse på vores hovedspørgsmål har vi udarbejdet følgende

fem arbejdsspørgsmål:

1. Hvad har ligget til grund for udformningen af den nye regnskabsstandard, IFRS 16?

2. Hvorfor har det taget omtrent 10 år at udforme IFRS 16?

3. Hvilke ændringer lægger IFRS 16 op til ift. de allerede gældende regler underlagt IAS 17?

4. Hvilke væsentlige konsekvenser vil implementeringen af IFRS 16 have for A.P. Møller-Maersks

regnskab for 2015?

5. Hvordan vil IFRS 16 påvirke investorer i form af aktieanalytikere?

Arbejdsspørgsmålene anvendes til at strukturere opgaven, hvorfor de besvares efter ovennævnte

rækkefølge.

1.3. Videnskabsteori og metode

I det følgende afsnit vil indgangsvinklen samt metoden, teori og empiri til opgaven belyses nærmere.

Opgaven har taget dette ståsted i forsøget på at afdække og besvare problemstillingen på bedste vis.

Opgaven er teoretisk funderet, hvor teorien understøttes af et praktisk eksempel samt af empiri og egne

tilvirkninger som interviews og holdninger. Dette gøres for at afdække flere perspektiver og dermed få

en mere retvisende besvarelse af problemformuleringen.

Til den indledende teoretiske del anvendes faglitteratur fra faget Eksternt Regnskab til grundlag for den

finansielle rapportering og de indregningsmetoder samt de regnskabsprincipper, der foreligger i et

årsregnskab. Dette understøttes derudover af regnskabsvejledningen, relevante internetkilder og

statistikker.

I vores praktiske eksempel har vi valgt at tage afsæt i en større betydningsfuld børsnoteret virksomhed,

som i større omfang anvender både finansielle og operationelle leasingaftaler. At tage udgangspunkt i

denne type virksomhed vurderes at kunne bringe størst værdi til opgaven i forsøget på at måle effekten

af den nye regnskabsstandard. Til dette formål har vi valgt olie- og rederigiganten A.P. Møller-Mærsk-

koncernen, da vi ved gennemgang af det offentliggjorte regnskab har observeret, at virksomheden

anvender leasede aktiver i betydelig grad, som vi finder interessant at undersøge effekten af.
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Dataindsamlingen afsluttes ved begyndelsen af maj 2016, hvorfor eventuelle ændringer eller anden

relevant dokumentation forekommet efterfølgende ikke er inkluderet i opgaven.

I opgaven har vi forsøgt at understøtte vores teorier og påstande af både primær og sekundær empiri i

forsøget på at opnå det mest retvisende billede og besvare problemformuleringen på bedste vis.

1.3.1. Slutningsformer

For at kunne besvare vores problemformulering har vi benyttet os af både deduktion og abduktion.

Deduktion og abduktion angiver begge fremgangsmåder, hvorpå man kan drage videnskabelige

slutninger (Andersen, 2013: 31). Vi har benyttet disse slutningsformer til at producere viden, som har

resulteret i en videnskabelig slutning, en fyldestgørende konklusion og deraf en besvarelse af vores

problemformulering.

Deduktive slutninger er, når du med udgangspunkt i generelle principper drager slutninger om enkelte

hændelser (Andersen 2013: 31). I opgaven har vi flere gange taget udgangspunkt i generelle principper

så som teori, for at sige noget om en enkelt hændelse. Eksempelvis ved vores praktiske eksempel har vi

taget udgangspunkt i faglig teori i form af regnskabspraksis efter IFRS 16 for at kunne beregne og

estimere effekten af IFRS 16 hos en virksomhed.

Abduktion er en udlægning af sammenhænge og en opbygning af en begrundelse ud fra flere forskellige

observationer, som leder til en plausibel forklaring ved at drage sammenhænge i den specifikke case

(Fuglsang & Olsen, 2012: 458). Abduktion er således det, at man kommer frem til en konklusion ved at

drage sammenhænge fra forskellige observationer. Vi har løbende og gennemgående anvendt abduktion

i opgaven, da vi bl.a. har foretaget flere interviews, som vi har sammenlagt og formet til en sluttelig

konklusion.

Da vi har sammenkoblet alle slutningsformerne i form af, at de er vævet ind i hinanden og foregår

samtidigt i opgaven, kan det dog være vanskeligt at adskille disse i opgaven for opgavelæseren.
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1.3.2. Dataindsamlingsteknikker

Andersen inddeler indsamlingsteknikkerne i to overordnede kriterier. Der er tale om følgende

(Andersen, 2013: 135):

● Kvantitative eller kvalitative data

● Primære eller sekundære data

Kvantitative data repræsenteres ved tal, imens at kvalitative data repræsenteres ved alt andet end tal,

eksempelvis tekst, film, fotos, genstande med mere (Andersen, 2013: 136). Vi har både anvendt

kvantitative og kvalitative data i opgaven. Kvantitative data har vi primært anvendt i form af A.P.

Møller-Maersks regnskab, mens at vi primært har anvendt kvalitative data ved adskillige interviews i

vores analyse.

Primære data er personligt indsamlede data, hvor formålet med dataindsamlingen har været den

pågældende opgave. Sekundære data er allerede eksisterende data, som er indsamlet af andre personer,

organisationer, institutioner mv., hvor formålet med dataindsamlingen har været andet end den

pågældende opgave (Andersen, 2013: 137). Vi har løbende i opgaven anvendt både primær og sekundær

empiri, idet opgaven både indeholder fortrolig information, som er tilegnet gennem interview, ligesom

den indeholder offentligt tilgængeligt materiale, primært i form af A.P. Møller-Maersks regnskab og

offentlige publikationer fra IASB.

Andersen beskriver, at der eksisterer to overordnede primære dataindsamlingsteknikker, i form af

stimulus- og ikke-stimulusteknik, hvortil der endvidere eksisterer sammenlagt fem underteknikker i

form af følgende (Andersen, 2013: 138):

● Spørgeteknikker

● Projektive teknikker

● Psykologiske test

● Observationsteknikker

● Indirekte teknikker

Teknikken vi har benyttet til indsamling af primære data har været spørgeteknik, som bekendt

udelukkende i form af forskellige typer af personlige interviews og ingen spørgeskemaer. Vi vil uddybe

dette længere nede i vores teori og metodeafsnit.
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Der skelnes generelt mellem tre typer af dataindsamlingsteknikker for sekundære data (Andersen, 2013:

144):

● Procesdata

● Registerdata

● Forskningsdata

Procesdata er data, som produceres i tilknytning til løbende aktiviteter i samfundet, som eksempelvis

løbende procesregistreringer af kvantitative data, dokumenter, publikationer rapporter, referater eller

lignende. Registerdata er data som kommer af registrering og styring, som eksempelvis budgetter,

statistikker og regnskaber. Forskningsdata er data, som er indsamlet af forskere (Andersen, 2013: 144).

Vi har indsamlet procesdata i form af indhentede publikationer og rapporter fra både IASB og Deloitte,

som er udarbejdet ifm. udformningen og udgivelsen af IFRS 16. Ligeledes har vi indsamlet registerdata

primært i form af A.P Møller-Maersks regnskab, men også i form af øvrige data, som eksempelvis

omhandler udbredelsen af leasing. Vi har ikke indhentet eller benyttet forskningsdata i opgaven.

1.3.3 Empiri

Vi har ved udarbejdelse af opgaven forholdt os kildekritisk til udvælgelsen af benyttet empiri. Vi har

anvendt uafhængige kilder, såsom Børsen og Politikken, ligesom vi har anvendt afhængige kilder, idet vi

har anvendt kilder såsom IASB’s og IFRS Foundations egne publikationer og artikler. I opgaven har vi

endvidere haft fokus på at præsentere et bredt spektrum af meninger og udtalelser fra forskellige

personer, som alle er berørt af eller har interesse i den nye regnskabsstandard på den ene eller den

anden måde. Dette er i form af interviews af både revisorer, aktieanalytikere og IFRS-eksperter for at

opnå et repræsentativt og kvalificeret billede af den nye regnskabsstandard påvirkning.

1.3.3.1 Interviews

Som nævnt i ovenstående er spørgeteknikker i form af personlige interviews, den klart væsentligste

dataindsamlingsteknik, som vi har bygget opgaven op omkring. Der findes fire overordnede typer af

personlige interviews:

● Åbne interviews

● Det delvist strukturerede interview

● Fokusgruppeinterviewet
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● Det standardiserede interview

I opgaven har vi anvendt åbent interview og delvist strukturerede interview.

Åbne interviews er kendetegnet ved at være kvalitative interviews, hvor interviewguiden er meget åben

eller helt fraværende, uden standardiserede spørgsmål og svar. Der findes fem forskellige typer af åbne

interviews i form af informantinterviewet, det kvalitative forskningsinterview, det analytiske interview,

det narrative interview og det diskursive interview (Andersen, 2013: 152). Vi har herunder foretaget et

informantinterview, som er et åbent, personligt interview, hvor informanten med sine svar typisk styrer

interviewet. Ligeledes er der typisk ikke en interviewguide, men kun en temaramme at styre efter

(Andersen, 2013: 152). Ved det delvise strukturerede interview udarbejder man typisk en

interviewguide, og man har ofte en vis kendskab til emnet samtidig med, at man er åben for nye

synsvinkler og informationer (Andersen, 2013: 155). Det delvise strukturerede interview er således

mindre åbent end de åbne interviews. Vi har ikke anvendt fokusgruppeinterview eller standardiseret

interview i opgaven.

For bedst muligt at kunne besvare vores problemformulering og dertilhørende arbejdsspørgsmål - som

i korte træk omhandler den nye regnskabsstandards forventede effekt og selve udformningen af

standarden - har vi foretaget tre personlige interviews i form af et åbent og to delvist strukturerede

interviews.

Det åbne interview er et informantinterview af en enkelt respondent i form af en IFRS-ekspert, hvor

interviewet primært omhandler den langvarige udformning af regnskabsstandarden. Vi har ikke

udarbejdet en interviewguide forud for interviewet, men temarammen har som nævnt været den

langvarige udformning. De to delvise strukturerede interviews er interviews af respondenterne, hhv. en

relevant større virksomhed i form af A.P. Møller-Maersk og en aktieanalytiker i erhvervsmæssig

forstand. I forbindelse med udarbejdelsen af opgaven har vi desværre været nødsaget til at konstatere,

at det ikke har været muligt at kunne foretage interview af den ene respondent, A.P. Møller-Maersk. Vi

har været i kontakt med flere af A.P. Møller-Maersks medarbejdere i deres økonomiafdeling, men

grundet tidspres i deres afdeling, bl.a. grundet implementering af IFRS 15, har det ej været muligt at

foretage dette interview. Vi har derfor i stedet valgt at foretage interview af en tilsvarende relevant

respondent i form af en erfaren statsautoriseret revisor med primær erfaring inden for shipping-

virksomheder. Det formodes kraftigt, at respondenten grundet sin erfaring og særlige kendskab til
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sådanne virksomheder har lig den samme viden, hvorfor vi forventer at kunne opnå tilsvarende output

af interviewet med denne respondent. Ved interviewene af henholdsvis aktieanalytikeren og revisoren

har vi udarbejdet klare interviewguides, selvom interviewene dog ikke har været fuldstændig låst til

disse, hvorfor interviewene karakteriseres som delvist strukturerede.

Ib Andersen belyser i sin bog, Den Skinbarlige Virkelig, vidensproduktion, herunder indsamling,

tolkning og analyse af empiriske data. Andersen skriver, at kravet om repræsentativitet sådan set er

underordnet ved udvælgelse af respondenter til et interview, hvilket vi har haft med i vores overvejelser

ved udarbejdelsen af opgaven (Andersen, 2010: 168). Med den betragtning in mente har vi i

udvælgelsen af respondenter ikke udvalgt dem på baggrund af repræsentativitet. Vi har i stedet valgt

hver respondent på baggrund af deres viden om samt påvirkning af den nye regnskabsstandard, IFRS

16.

1.3.3.1.1. Interview af IFRS-ekspert

Den første respondent vi har valgt at foretage et interview med, er Jan Peter Larsen. Larsen er IFRS-

ekspert og partner i Deloittes faglige afdeling, AuditBusinessSolutions. Larsen er valgt på baggrund af

sit indgående kendskab til den nye IFRS regnskabsstandard som ekspert på området. Grundet sin status

som IFRS-ekspert mener vi, at Larsen har gode forudsætninger for at kunne hjælpe os med at

tydeliggøre, hvorfor udformningen af regnskabsstandarden har været så langvarig. Da vores relation til

respondenten er, at Larsen er en af vores kollegaer, må vi tage forbehold for, at der i interviewet er en

mindre risiko for, at der kan forekomme interne underforståelser. Vi har dog forsøgt at være meget

opmærksomme på dette for at undgå sådanne underforståelser.

1.3.3.1.2. Interview af statsautoriseret revisor

Den anden respondent vi har valgt at foretage et interview med, er Bjarne Iver Jørgensen. Jørgensen er

statsautoriseret revisor i Deloitte med mange års erfaring inden for revision af shipping. Som nævnt i

tidligere afsnit har det ikke været muligt for os at foretage et interview med en repræsentativ

medarbejder fra A.P. Møller-Maersk. I korte træk ønskede vi at foretage et interview med en

repræsentant fra A.P. Møller-Maersk for at finde ud af, hvordan de forventede, at den nye

regnskabsstandard ville påvirke dem, primært regnskabsmæssigt og arbejdsbyrdemæssigt. Da dette ikke

var muligt, har vi i stedet udvalgt Jørgensen, da vi mener, at han med sit indgående kendskab til

branchen er det bedste alternativ til besvarelsen af dette. Da vores relation til respondenten er, at
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Jørgensen er en af vores kollegaer, må vi tage forbehold for, at der i interviewet er en mindre risiko for,

at der kan forekomme interne underforståelser. Vi har dog, ligesom ved interviewet af Larsen, forsøgt

at være meget opmærksomme på dette for at undgå sådanne underforståelser.

1.3.3.1.3 Interview af en aktieanalytiker

Den tredje respondent vi har valgt at foretage et interview med, er af Thomas Steen Hansen. Hansen er

en af A.P. Møller-Maersks regnskabsbrugere i form af at være aktieanalytiker fra Danske Bank. Som

beskrevet ønsker vi at måle effekten af den nye regnskabsstandard, herunder hvordan

regnskabsstandarden vil påvirke regnskabsbrugere og investorer, hvorfor vi netop har valgt at foretage

interview af Hansen, som opfylder begge roller. Da den nye regnskabsstandard bl.a. tilgodeser

aktieanalytikere som Hansen, vil det til dels være en ensidig holdning, som vores respondent har til den

nye regnskabsstandard, hvorfor der skal tages forbehold for dette.

Da vores interview, som skulle repræsentere vores praktiske eksempel af effekten i form af interview af

A.P. Møller-Maersk, var nødsaget til at blive erstattet af et interview af en uafhængig tredjepart, vil der

være oplysninger fra og vedr. A.P. Møller-Maersk, som ikke har været mulige at indhente til opgaven.

Vores praktiske eksempel er derfor udarbejdet efter bedste evne foruden disse oplysninger.

1.3.4 Kildekritik

Størstedelen af litteraturlisten indeholder materiale, der omhandler lovbestemmelser fra IASB. IASB er

udstedende af disse internationale regnskabsstandarder heri IFRS 16, hvorved udgives af en lang række

kompetente medlemmer, hvorfor indholdet er af kvalitet uden sammenligning. Det er et aktuelt emne

grundet den implementerede regnskabsstandard, som kommer til at gælde virksomheder, der aflægger

efter IFRS. Derudover er den implementerede regnskabsstandard IFRS 16 understøttet af en lang

række udkast, som tidligere år er blevet testet.

Der er derudover anvendt A.P. Møller-Maersks årsregnskab for 2015, hvilket er underskrevet af

autoriserede revisorer fra nogle af verdens største og anerkendte revisionshuse,

PriceWaterhouseCoopers og KPMG. Det indikerer en vis validitet af regnskabet, samt at regnskabet

viser et retvisende billede for den periode, vi vil gennemgå effekten af den nye regnskabsstandard.
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For at understøtte vores opgave og besvare vores problemformulering har vi foretaget tre interviews.

De tre interviews respondenter er anvendt som fageksperter inden for området IFRS og

shippingvirksomheder, dog er der taget hensyn til, at interviewene bygger på subjektive besvarelser, da

fagpersonernes holdninger og kendskab til emnet ligger til grund for besvarelsen. Besvarelserne anses

dog for værende pålidelige, eftersom respondenterne beskæftiger sig med problemfeltet som led af

deres ekspertiseområde. De vurderes derfor til at have et indgående kendskab og forståelse af den

aktuelle regnskabsstandard og de revisionsmæssige samt forretningsmæssige problemstillinger, der

måtte foreligge. Respondenterne anses derfor som valide kilder til at understøtte vores påstande i

opgaven.

Af sekundære kilder er anvendt anden litteratur i form af artikler, bøger med videre. Heri anvendes

publikationer udarbejdet af de største revisionshuse, hvorfor holdninger og anbefalinger fra de

respektive revisionshuse inddrages i besvarelsen. Denne form for litteratur anses for at indeholde en vis

form for subjektivitet, idet de enkelte personers og interessegruppers syn kommer til udtryk på

behandlingen af problemfeltet. Det skal dog primært betragtes at indeholde objektivitet, idet flere af

artiklerne og faglitteraturen er beskrivelser eller vejledninger til de aktuelle regnskabsstandarder.

1.4. Afgrænsning

Dette afsnit indeholder en redegørelse for opgavens afgrænsning, som sikrer, at fokus bevares på

problemstillingen.

For at sikre dybde i vores behandling af opgavens hovedemne afgrænser vi os til at fokusere på den

nuværende regnskabsstandard “IAS 17 Leases” og den nye regnskabsstandard “IFRS 16 Leases”. Vi

omtaler ikke, hvordan leasing behandles efter anden given lovgivning (lokale regnskabsregler) eller

sammenligning heraf, men har alene fokus på regnskaber, der aflægges efter IFRS.

IFRS 16 medfører i korte træk, at stort set alle leasingaftaler skal indregnes i balancen i leasingtagers

regnskab i form af en leasingforpligtelse og et aktiv, som repræsenterer leasingtagers ret til, at bruge det

underliggende aktiv. For IFRS 16 er den regnskabsmæssige behandling af leasing i leasinggivers

regnskab stort set uændret i forhold til IAS 17, hvorfor vi har afgrænset opgaven til at fokusere på

leasingtagers regnskab.
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I forbindelse med reglerne for indregningen vil vi primært se på effekten på balancen og

resultatopgørelsen, hvor det findes relevant. Opgaven vil derfor ikke berøre oplysningskrav,

præsentationskrav i resultatopgørelsen og balancen eller pengestrømsopgørelse.

Specifikke beregningsmetoder ud fra de foreslåede ændringer eller nuværende regelsæt vil vi kun berøre,

hvis det er relevant i forhold til området. Derfor vil opgaven heller ikke berøre specifikke indregninger

som eksempelvis sale and leaseback eller sub-leases.

Derudover er vi opmærksomme på, at der kan foreligge skattemæssige forhold ved behandlingen af

leasing, hvilket vi ikke finder relevant at inddrage i opgaven.

Ved de likviditetsmæssige konsekvenser, der kan forekomme ved leasing, afgrænser vi os fra at fordybe

os i, hvilke typer af finansieringstyper der eksisterer på markedet.

Ved klassifikation af leasingkontrakter omtaler vi ikke IFRIC 4 og SIC-27, som omhandler, hvorvidt en

kontrakt kan betegnes som en leasingkontrakt. Vi omtaler klassificering af kontrakter i opgaven, men

IFRIC 4 og SIC-27 er mere dybdegående omkring dette, end hvad der vurderes relevant for opgaven.

Ved vores analyse af IFRS 16’s påvirkning på en investor har vi afgrænset os fra andre investorer end

aktieanalytikere, da vi vurderer, at aktieanalytikere er de klart væsentligste investorer. Langt de fleste

investorer er enten aktieanalytikere eller private investorer, men private investorer vil ikke i samme grad

blive påvirket af IFRS 16’s effekt på regnskaberne. Ligeledes investerer aktieanalytikere markant højere

beløb, hvorfor de er langt mere afgørende for prissætningen og værdiansættelsen af en given

virksomhed og dermed udgør en større betydning.

Den ovenstående afgrænsning vurderes ikke at have væsentlig betydning for afhandlingens fokus på

den udarbejdede problemformulering.
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2. Introduktion til leasing

2.1. Definition af leasing for virksomheder

Leasing er en måde, hvorpå man kan investere i et aktiv i lighed med køb eller anden form for

finansiering, som virksomheder kan benytte sig muligheden af. Leasing vil ske ved indgåelse af en

leasingkontrakt, som er defineret ved:

Dette aktiv vil præsenteres i virksomhedens balance eller fremgå i en note i regnskabet afhængigt af

typen af leasingaftalen, som definerer den regnskabsmæssige behandling af aftalen. Dette vil blive

uddybet og beskrevet yderligere i et senere afsnit. For at et aktiv kan præsenteres, skal det opfylde

følgende definition:

Tilsvarende vil det gælde for den finansielle forpligtelse forbundet med leasingkontrakten i form af

omkostningerne i aftalen. En finansiel forpligtelse er defineret ved:

Se mere herom i afsnittet omhandlende det gældende regelsæt for regnskabsmæssig behandling af

leasing.

Værdien i leasingkontrakten vil således indgå i balancen hos leasingtager, som er et udtryk for den

virksomhed, der investerer i det leasede aktiv mod betaling af leasingydelser. Virksomheden som leaser

det pågældende aktiv videre til leasingtager - typisk efter først at have købt udstyret hos en leverandør -

“En aftale, ifølge hvilken leasinggiver for en aftalt periode overdrager brugsretten til et aktiv til leasingtager mod en eller

flere betalinger”. (Den Europæiske Unions Tidende, 2008: 83)

“Aktiver er defineret som ressourcer, der er under virksomhedens kontrol som et resultat af tidligere begivenheder, og

hvorfra fremtidige økonomiske fordele forventes at tilflyde virksomheden”. (Elling, 2014: 226)

“Finansielle forpligtelser er defineret som en aftalt pligt til at afgive likvider eller andre finansielle aktiver til

tredjemand, eller aftalt pligt til at udveksle finansielle aktiver eller forpligtelser med tredjemand på vilkår, der kan

være ugunstige”. (Elling, 2014: 227)
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kaldes leasinggiver. Leasinggiver “udlejer” derfor nærmest udstyret ud til leasingtager, og det er imellem

disse parter, at leasingkontrakten udarbejdes. Kontrasten mellem leasinggiver og leasingtager er

simplificeret i nedenstående figur:

Figur 1: Illustration af kontrasten mellem leasinggiver og leasingtager efter egen tilvirkning

Et væsentligt og generelt kendetegn ved leasing er, at leasingtager opnår brugsretten3 til aktivet, mens at

leasinggiver fortsat opretholder den juridiske ejendomsret4 til aktivet under leasingperioden, hvilket således

igen kan sammenlignes med leje af udstyr (Elling, 2014: 245). Selvom ejendomsretten ikke overgår, så

overgår brugsretten og alle væsentlige risici dog ved finansiel leasing, hvorfor udstyret skal defineres

som et aktiv (Elling, 2014: 245). Dette er dog ikke tilfældet ved operationel leasing, hvilket vi vil komme

nærmere ind på senere i opgaven i afsnittet omhandlende det gældende regelsæt for regnskabsmæssig

behandling af leasing.

Derudover er det væsentligt at nævne de mulige fordele og konsekvenser - og dermed formålet - ved

leasing, men også den regnskabsmæssige behandling heraf. Både formålet, konsekvenserne og den

regnskabsmæssige behandling vil derfor blive gennemgået i hhv. de følgende og senere afsnit.

3 Brugsretten er defineret som retten til at bruge og benytte det pågældende aktiv (Den Store Danske:
2016a).
4 Ejendomsretten er defineret som retten til både at råde over og eje det pågældende aktiv (Den Store
Danske: 2016b).
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2.2. Formålet med leasing fra et virksomhedsmæssigt synspunkt

Som nævnt opstår leasing typisk ved, at leasingtager har behov for et aktiv i sin virksomhed og derfor

leaser et sådan. Det kan eksempelvis være, at et flyselskab oplever øget efterspørgsel efter rejser eller

har strategisk interesse i at ekspandere sine destinationer yderligere, hvilket kræver behov for

investeringer af yderligere fly til sin allerede eksisterende portefølje af fly.

I regnskabsmæssig forstand vælger virksomhederne, i dette tilfælde flyselskabet, derfor at investere i et

eller flere aktiver, i form af fly, som dermed kan benyttes til generering af yderligere indtægter til

virksomheden.

Ved investeringen kan det pågældende flyselskab vælge eksempelvis at lease de nye fly, frem for at købe

dem eller finansiere dem på anden måde. Såfremt flyselskabet vælger at lease flyene, vil det frigøre en

større mængde likviditet, som der i stedet kan benyttes til øvrige investeringer eller andet i

virksomheden, hvilket kan være en fordel for den pågældende virksomhed. Dette vil derfor blive

beskrevet og illustreret i de følgende afsnit.

2.3. Leasingtagers likviditetsmæssige konsekvenser ved

investeringer

Som nævnt er en af fordelene ved leasing, at investeringsmetoden ofte frigør en hvis mængde likviditet,

modsat hvis man benytter sig af køb eller anden finansiering. Dette skyldes, at man ved leasing ikke er

nødsaget til at købe det pågældende aktiv, men i stedet skal betale løbende leasingydelser for at “leje”

aktivet. Omkostningerne til investeringen vil derfor både være mindre, men også blive fordelt over hele

leasingperioden, hvor imod at alle købsomkostningerne typisk vil ske på en gang ved selve

investeringen, når der er tale om et almindeligt køb.

Vi vil derfor i det følgende illustrere, hvordan de forskellige likviditetsmæssige konsekvenser typisk vil

være ved investeringerne hhv. leasing, almindeligt køb og finansieret køb.
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2.3.1. Likviditetsmæssige konsekvenser ved kontant køb

Ved kontant køb vil alle omkostninger forbundet med investeringen - foruden eventuelle løbende

vedligeholdelsesomkostninger - forekomme ved selve købet, hvilket er illustreret ved følgende fiktive

eksempel:

Figur 2: Illustration af likviditetsmæssige konsekvenser ved køb, efter egen tilvirkning5

Som det fremgår af illustrationen, vil hele likviditetstrækket således - som tidligere nævnt - ske ved selve

købstidspunktet, hvorfor det kræver en større mængde likviditet at kunne foretage investeringer i

aktiver og udstyr ved køb. Der vil derfor være en begrænset mængde likviditet til rådighed til øvrige

investeringer på det pågældende tidspunkt.

2.3.2. Likviditetsmæssige konsekvenser ved finansiering

Investeringer ved finansiering er som at foretage en investering ved køb, men hvor man låner

likviditeten til at kunne foretage købet. Ved finansiering eksisterer der flere forskellige hovedtyper af

lån, men som nævnt i afgrænsningen, vil vi i det følgende udelukkende beskrive finansieringstypen,

serielån.

5 Cashflow - også kaldet pengestrømme - er en opgørelse over indtægter og omkostninger for - i dette
tilfælde - en investering (E-conomic, 2016)
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Investering ved finansieringsmetoden serielån er lån, hvor afdragene er faste, men hvor renterne fortsat

beregnes af restgælden (Den Store Danske: 2016c). Renterne - og dermed også terminsydelserne6 - er

variable, da renterne som nævnt beregnes af hovedstolen, og denne jo er faldende ved de faste afdrag.

Dette er illustreret ved følgende:

Figur 3: Illustration af likviditetsmæssige konsekvenser ved finansiering og serielån, efter egen

tilvirkning

Som det fremgår af figur 3, er det kendetegnet ved de typiske finansieringsmetoder, at

likviditetsbehovet vil være langt mindre ved investeringstidspunktet end ved et almindeligt kontantkøb,

som der fremgår af figur 2. Ved finansiering vil omkostningerne typisk blive fordelt ud over hele

låneperioden, hvorfor lånetypen vil frigive en større mængde likviditet til rådighed for øvrige

investeringer i forhold til ved kontantkøb.

Omkostninger vil dermed falde mere spredt, men finansieringsmetoden vil typisk også være mere

omkostningsfuld end ved kontantkøb, hvilket skyldes renterne på lånene. Det frigiver derfor en større

mængde løbende likviditet at vælge finansiering frem for kontantkøb, men det er dog slutteligt

væsentligt mere omkostningsfuldt.

2.3.3. Likviditetsmæssige konsekvenser ved leasing

Ved leasing vil ydelserne som nævnt blive fordelt over leasingperioden. Typisk er der en

førstegangsydelse - også benævnt etableringsomkostninger - som skal betales til leasinggiver ved

6 Terminsydelser består af afdrag og tilhørende rentebetalinger af et givent lån.
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indgåelse af leasingaftalen. Dette fremgår af den pågældende leasingkontrakt. Vi har illustreret en

investering ved leasing ved følgende eksempel:

Figur 4: Illustration af likviditetsmæssige konsekvenser ved leasing, efter egen tilvirkning7

2.3.4. Opsummering på de likviditetsmæssige konsekvenser ved leasing

Som det fremgår af figur 4, vil omkostningerne forbundet med investeringen som nævnt blive fordelt

ud over hele perioden ved leasing. Dette så vi også ved brug af finansiering i foregående afsnit. Til

gengæld er de samlede omkostninger forbundet med investeringen, som er væsentligt lavere ved leasing,

frem for både ved finansiering og kontantkøb. Dette skyldes, dels at der modsat ved finansiering ikke er

renteomkostninger, og dels at udstyret “lejes” ved leasing modsat køb. Udstyret skal således som

udgangspunkt8 tilbageleveres ved leasingaftalens udløb, men til gengæld er omkostningerne væsentligt

lavere.

Det bør dog slutteligt nævnes, at selvom der eksisterer likviditetsmæssige fordele ved leasing, så overgår

den juridiske ejendomsret som bekendt nødvendigvis ikke. Det kommer vi nærmere ind på i afsnittet

omhandlende klassifikation af leasingkontrakter. Efter leasingaftalen skal det leasede aktiv derfor, som

udgangspunkt9, tilbageleveres til leasinggiver. Leasingtageren vil derfor ikke kunne opnå en fortjeneste

ved afståelse af et leaset aktiv, som det er muligt ved et købt aktiv. Selvom det typisk er mere

omkostningsfuldt at købe et aktiv frem for at lease et aktiv, bør den pågældende virksomhed derfor

have med i overvejelserne, at en del af omkostningerne måske kan hentes hjem igen ved et salg af det

pågældende aktiv.

7 Typisk forfalder leasingydelserne i praksis månedsvis, men i eksemplet har vi valgt at beregne med årlige
leasingydelser, således at eksemplet er mest muligt sammenligneligt med finansieringseksemplerne.
8 Ved nogle leasingaftaler købes udstyret ved leasingaftalens udløb. Se mere herom i senere afsnit
omhandlende det gældende regelsæt for operationel- og finansiel leasing.
9 Der kan dog være andet aftalt eller udformet i den pågældende leasingkontrakten.
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2.4. Udbredelsen af leasing

Som omtalt tidligere er leasing for mange virksomheder blevet et udbredt alternativ til køb, hvilket

antageligt må forventes at forblive det samme i fremtiden, da det er oplagt i forhold til muligheden for

økonomisk råderum.

Flere har fået øjnene op for, at det er vigtigere at have brugsretten end reelt at eje udstyret og samtidig

er det for virksomheder med begrænset egen- eller lånekapital en oplagt mulighed med leasing. Leasing

bliver sågar benyttet som del af en større strategi for nogle virksomheder, eksempelvis som en del af

virksomheders vækststrategi. Det kan f.eks. være omkostningsrigt at forøge sin produktion med

eksempelvis en ny produktionslinje. Leasing muliggør en sådanne investering, hvorfor er en faktor til at

opnå konkurrencemæssige fordele.

Figur 5: Statistisk over finansieringen i Danmark 2009-2015, kilde: Datagrundlag fra Finans og Leasing10

Ovenstående figur er et udtryk for, hvad leasing udgør i mio.kr. af det samlede udlån i Danmark for

perioden 2009-2015. For 2015 udgør det samlede udlån knap 160.000 mio.kr. og leasing knap 40.000

mio.kr., hvorfor leasing udgør cirka 25%. En ændring af behandlingen af leasing vil derfor have en

indflydelse på mange virksomheder i Danmark.

10Interesseorganisation for danske finansieringsselskaber
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Kigger man i udlandet, er ændringen af endnu større betydning. Som der omtales af IFRS Foundation

længere fremme i opgaven, i afsnittet omhandlende grundlaget for udformningen estimeres det for

børsnoterede selskaber, som anvender IFRS-standarder eller amerikanske regnskabsstandarder i form af

US GAAP, til at have omtrent 3 amerikanske trillioner USD i leasingforpligtelser i 2014, som ikke

fremgår af virksomhedernes balance (IFRS Foundation, 2016b: 3).

Betydningen for den manglende informationsværdi varierer i forhold til bl.a. industri, region og imellem

virksomhederne. Uanset dette vil det for mange virksomheder have en betydningsfuld effekt på den nye

rapportering med IFRS 16. IASB har endvidere foretaget stikprøver på 1.022 børsnoterede selskaber,

som aflægges efter IFRS eller US GAAP (IFRS Foundation, 2016b: 14-15). Disse selskaber er estimeret

til hver at have en leasing-balancesum på mere end US$300 mio., hvorfor de udgør de mest

betydningsfulde virksomheder. Resultaterne af stikprøverne er illustreret og opdelt pr. region i

nedenstående oversigt, hvoraf det tydeligt fremgår, at samtlige leasing-balancesum samlet udgør et

meget stort beløb, globalt set.

Figur 6: 1.022 stikprøver opdelt pr. region. (IFRS Foundation, 2016b: 15)
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3. Leasingkontrakter i årsregnskabet

Formålet med at have en regnskabsstandard vedrørende leasing er, at foreskrive en hensigtsmæssig

regnskabspraksis for leasingtager og leasinggiver samt angive de oplysninger, der skal gives i forbindelse

med leasingkontrakter.

I årsrapporten findes et afsnit “anvendt regnskabspraksis”, som beskriver de anvendte

regnskabsmetoder for alle anvendte poster i årsrapporten. Her skal virksomheden forklare

regnskabsmetoden, og hvordan denne bliver anvendt i praksis. Det betyder, at der i årsregnskabet skal

redegøres for de indregningskriterier og målegrundlag (værdiansættelse), der er anvendt på

regnskabsposterne i balancen og resultatopgørelsen. Opgørelsesmetoder for indregning af finansiel

leasing skal derfor beskrives.

Kravene til oplysning i anvendt regnskabspraksis varierer i forhold til regnskabsklasse, men dette er

ikke vurderet relevant at beskrive yderligere i denne opgave.

Årsregnskabet bygger på en række grundlæggende forudsætninger, som omtales i næste afsnit. Heri

indgår kontinuitetsprincippet, som betyder, at virksomhedens anvendte regnskabspraksis skal være den

samme fra ét regnskabsår til det næste.

Såfremt virksomheden ønsker at ændre i regnskabspraksis, må det kun finde sted ved følgende

undtagelsestilfælde:

1. Det er lovgivningsmæssigt påkrævet at foretage denne ændring

2. Ændringen er en følge af en regnskabsstandard eller -vejledning

3. Ændringen vil betyde et mere retvisende billede af virksomhedens aktiver og forpligtelser,

egenkapital, finansielle stilling, resultat og pengestrømme i årsregnskabet.

Et eksempel på hvorledes en samlet beskrivelse af anvendt regnskabspraksis for regnskabsmæssig

behandling af leasingaftaler kan formuleres, er som følgende:

”Leasingaftaler vedrørende materielle anlægsaktiver, hvor virksomheden har alle væsentlige risici

og fordele forbundet med ejendomsretten (finansiel leasing), indregnes i balance til dagsværdi af
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leasingaktivet, hvis denne kan opgøres pålideligt på et velfungerende marked. Er nutidsværdien

af de fremtidige leasingbetalinger på anskaffelsestidspunktet lavere, indregnes aktivet til denne

værdi. Ved beregning af nutidsværdien anvendes leasingaftalens interne rentefod som

diskonteringsfaktor eller en tilnærmet værdi for denne. Finansielt leasede aktiver af- og

nedskrives som virksomhedens øvrige materielle anlægsaktiver.

Den kapitaliserede restleasingforpligtelse indregnes i balancen som en gældsforpligtelse, og

leasingydelsens rentedel omkostningsføres løbende i resultatopgørelsen

Leasingaftaler, hvor alle væsentlige risici og fordele forbundet med ejendomsretten ikke

overføres til virksomheden, betragtes som operationel leasing. Ydelser i forbindelse med

operationel leasing indregnes lineært i resultatopgørelsen over leasingperioden.”

Figur 7: Eksempel på beskrivelse af anvendt regnskabspraksis for virksomhedens leasingaftaler

Indregningen og målegrundlaget bliver behandlet i de senere afsnit, hvorfor der henvises til afsnit

vedrørende klassifikationen af hhv. finansiel og operationel leasing samt den regnskabsmæssige

behandling.

3.1. Årsregnskabets funktion

Årsagen, til at der foreligger krav til indregningen og målingen i årsregnskabet, skyldes det retvisende

billede over virksomhedens finansielle situation. Når banker, investorer og virksomhedernes andre

samarbejdspartnere kigger på et regnskab, så er et af de mest centrale spørgsmål: “Hvordan ser

virksomhedens økonomi ud?”, “Er fremdriften i virksomheden god?” og “Er det en økonomisk fornuftig virksomhed?”.

Virksomhedernes finansielle information er i bred forstand efterspurgt og interessen for

informationsværdien, der foreligger i en årsrapport, må formodes at være øget efter finanskrisen særligt

for investorer og banker.

Årsregnskabet bibringer til at give offentligheden en god gennemsigtighed af virksomhedens økonomi,

hvorfor det er centralt at kunne have tillid til informationerne i årsregnskabet.
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Årsregnskabets indhold af oplysningskrav varierer dog bredt alt afhængigt af, hvilken form en

virksomhed er drevet i samt, hvilken størrelse virksomheden har. Fælles er dog, at der er en række

lovkrav for alle årsregnskaber, som skal sikre, at virksomheden indeholder korrekte informationer og at

der ikke bliver manipuleret med tallene. Til dette er der i mange tilfælde en kontrol af en ekstern og

uafhængig revisor, som bidrager til at sikre et retvisende billede over for omverdenen. Vi vil dog ikke

komme nærmere ind på revisors rolle, da dette ikke er aktuelt for problemstillingen i denne opgave.

3.2. Hvem bruger årsregnskaberne?

Ved etablering af en virksomhed i selskabsform begrænser ejeren sin egen økonomiske risiko, da ejeren

ikke længere hæfter personligt for økonomien i virksomheden. Omvendt øger det risikoen for

leverandørerne, bankerne mv.

Derfor har samfundet og lovgiver et ønske om, at der er øget gennemsigtighed i virksomhedens

økonomi, hvorfor det primært skabes gennem årsregnskaberne.

Figur 8: Figuren viser hvilke regnskabsbrugere, som årsregnskabet typisk henvender sig til efter egen tilvirkning
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I årsregnskabet stiger kravene til informationerne i takt med virksomhedens størrelse, og hvilken form

virksomheden er drevet i. For eksempel gælder det for børsnoterede selskaber, at de skal levere flere

oplysninger i regnskabet og samtidig offentliggøre kvartalsregnskaber, hvilket giver aktionærer og andre

interesserede regnskabslæsere en bedre mulighed for at følge udviklingen. Ved små virksomheder er der

naturligt færre krav, da den offentlige interesse er begrænset.

Regnskabslæserne har brug for en informationskilde til en virksomhedssituation, hvorfor banker,

kreditorer, investorer og øvrige interessenter har behov for disse vigtige oplysninger, som fremkommer

via en årsrapport. Såfremt der ikke var et årsrapport og ønsket om rapportering, lå i virksomhedens

egen hånd, vil det være besværligt og tidskrævende for interessenter, at få fremskaffet de nødvendige

informationer. Derfor er det vigtigt for samfundet, at virksomhederne skal levere informationerne efter

en standardiseret formel, som alle kan forholde sig til.

4. IAS 17 - Den nuværende regnskabsstandard

vedrørende leasing

4.1. Introduktion til skaberne bag IAS og IFRS

Den nye regnskabsstandard, IFRS 16, er udarbejdet til afløsning af den nuværende regnskabsstandard

omhandlende tilsvarende emne, benævnt IAS 17. Vi vil derfor introducere og redegøre for IAS 17 i de

følgende afsnit, ligesom vi vil introducere og redegøre for IFRS 16 senere i opgaven.

Først vil vi dog begynde med en introduktion til både IASB, som er den primære skaber bag både IAS

17 samt IFRS 16, og IFRS, som er navnet på en række internationale regnskabsstandarder, heriblandt

IFRS 16 vedr. leasing. Den anden drivkraft bag udformningen af den nye regnskabsstandard, FASB, vil

også kort blive introduceret.

4.1.1. IASB og IFRS/IAS

Som vi har omtalt tidligere, er regnskabsstandarderne udformet af den internationale

standardudstedende organisation, International Accounting Standards Board, også benævnt IASB,
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mens den nye regnskabsstandard er udarbejdet af både IFRS og FASB. Vi vil introducere FASB i det

efterfølgende afsnit.

IASB hed oprindeligt IASC, som stod for International Accounting Standards Committee. IASC blev

oprettet af 10 lande i 1973 med hovedsæde i London, men i dag består IASB af en større samling af

organisationer fra mere end 100 medlemslande (IASplus, 2007). IASB’s formål er at udarbejde klare og

kvalitetsrige regnskabsstandarder og retningslinjer, baseret på klart formulerede principper:

Figur 9: IASB formål (IFRS Foundation, 2016e: 1)

I begyndelsen havde det daværende IASC betydelige problemer med at udforme tydelige og brugbare

standarder på tværs af landene, da IASC skulle forsøge at tilgodese alle de forskellige medlemslande,

som allerede hver i sær var i besiddelse af et sæt nationale regnskabsstandarder. (Elling, 2014: 73).

Resultatet blev derfor af forskellig kvalitet, da nogle af virksomhederne fulgte IASB’s

regnskabsstandarder, mens andre virksomheder fulgte FASB’s amerikanske regnskabsstandarder

(Elling, 2014: 70). Dette var selvsagt meget uhensigtsmæssigt, da IASC’s formål var netop at sikre en

ensartet regnskabspraksis og en sammenlignelig regnskabsaflæggelsesproces. I 2001 - i samme omgang

som IASC i øvrigt skiftede navn til IASB - begyndte IASB derfor at arbejde hen imod at udforme et sæt

nye ensartede regnskabsstandarder for virksomheder, som senere i året blev til IFRS, dog dengang

under navnet IAS. På samme tidspunkt etablerede EU også et godkendelsessystem, som bestod af hhv.

et teknisk niveau, European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG), og et politisk niveau,

Accounting Regularity Committee (ARC). Godkendelsessystemet havde - og har fortsat - til formål at

godkende alle standarder, før disse bliver endeligt udgivet. Accounting Regularity Committee er et

regnskabskontrol udvalg under EU, der godkender alle IFRS/IAS regnskabsstandarder, mens

European Financial Reporting Advisory Group er et teknisk rådgivende organ for Kommissionen, som

egentlig ikke godkender IFRS/IAS standarderne, men i stedet er med i beslutningsprocessen og

deltager ved forslag til alle regnskabsstandarderne (Elling, 2014: 71).
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4.1.2. Kort om IFRS (tidligere benævnt IAS)

Som nævnt blev IFRS - International Financial Reporting Standards - etableret i 2001 for at sikre en

forenelig regnskabspraksis og dermed også sikre at regnskaberne giver forenelige informationer til

investorerne (Elling, 2014: 71). I 2002 blev det dernæst vedtaget, at IFRS standarderne ville blive

indført i EU fra regnskabsåret 2005 (bilag 1). Foruden indførelsen i 2005 blev det i Europa samme år

også lovkrav, at alle koncernregnskaber for børsnoterede virksomheder i Europa skulle aflægge

regnskaber efter IFRS regnskabsstandarderne (Deloitte, 2013: 3).

Siden 2005 har udviklingen i IFRS dernæst gået sin gang, og standarderne har løbende udviklet sig til at

blive benyttet i en større og større andel af verdenen, som det fremgår af tidslinjen (bilag 1). I dag

benyttes IFRS regnskabsstandarderne af mere end 100 lande spredt over hele verden, inkl. større

langdistance nationer som Kina og Japan. IASB er blevet den organisation i verden, som er ledende

inden for udformning af regnskabsstandarder (Deloitte, 2013: 3).

Et større antal lande - inkl. Danmark med den nye årsregnskabslov i 2002 - har efterhånden valgt at

implementere national regnskabslovgivning og regnskabspraksis, som er meget tilsvarende de

internationale regnskabsstandarder. På den måde opnås der også bedst sammenlignelighed og

afdækning af investorernes informationsbehov for de virksomheder, som ikke er underlagt IFRS' efter

lovkrav.

En af de senere større milepæle for IFRS er, at USA nu også tillader udenlandske selskaber, som er

noterede i USA, at anvende IFRS (Deloitte, 2013: 3). I USA er det som bekendt ellers FASB, der sætter

standarderne, men i den senere tid har IASB og FASB fastsat flere standarder ved samarbejde.

Heriblandt IFRS 16, den nye leasingstandard. Vi vil derfor ganske kort også introducere FASB i det

følgende afsnit.

4.1.3. Kort om FASB

Som nævnt er FASB - Financial Accounting Standards Board - ansvarlig for udstedelse af

regnskabsstandarder i USA. FASB blev oprettet i USA i 1973 og er siden blevet drevet som en

selvejende institution. Institutionen har i årene 1978 til 1985 udviklet den begrebsramme, som IASB

også har bygget deres IFRS regnskabsstandarder op omkring (Elling, 2014: 76). Dermed er den nye
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danske årsregnskabslov fra 2002 også bygget op omkring tilsvarende begrebsramme fra FASB, da

årsregnskabsloven - som nævnt i ovenstående afsnit - er bygget op omkring IFRS.

I mange år har FASB været den primære drivkraft inden for udstedelse af regnskabsstandarder i verden,

men de senere år er IASB blevet ledende på området. I det senere år er de dog også set, at FASB og

IASB har samarbejdet mere og mere ved udformning af nye regnskabsstandarder - som eksempelvis

ved udarbejdelse af den nye leasingstandard, IFRS 16.

Vi har således introduceret skaberne bag både IAS 17 og IFRS 16. Vi vil derfor komme nærmere ind på

IAS 17 i de følgende afsnit, ligesom vi vil beskrive IFRS 16 senere i opgaven.

4.2. Introduktion til IAS 17

IAS 17 finder sin anvendelse ved den regnskabsmæssige behandling af alle leasingkontrakter, bortset fra

(Den Europæiske Unions Tidende, 2008; 83):

a) Leasingkontrakter for efterforskning eller anvendelse af mineraler, naturgas, olie o.l. ikke-

regenererende ressourcer, og

b) Licensaftaler vedr. eksempelvis videooptagelser, manuskripter, skuespil, spillefilm, copyrights og

patenter.

Endvidere kan IAS 17 standarden ikke anvendes til målegrundlag (værdiansættelsen) for følgende (Den

Europæiske Unions Tidende, 2008; 83):

a) Ejendomme, som besiddes af leasingtageren, og som regnskabsmæssigt behandles som

investeringsejendomme. I den forbindelse skal IAS 40 anvendes vedr. Investment Property

(investeringsejendomme).

b) Investeringsejendomme, som udlejes af leasinggiver gennem en operationel leasingkontrakt.

Hertil anvendes IAS 40 ligeledes.

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

udlejes af leasinggiver gennem en operationel leasingkontrakt. I den forbindelse anvendes IAS

41 Agriculture (landbrug).
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De ovennævnte undtagelser er ikke behandlet yderligere i opgaven.

IAS 17 finder kun anvendelse ved aftaler, hvor brugsretten til aktiver overdrages, selv om

leasinggiveren måtte være forpligtet til at levere væsentlige tjenesteydelser ifm. driften eller

vedligeholdelsen af sådanne aktiver. Aftaler, der er servicekontrakter, og som ikke overdrager

brugsretten af aktiver fra den ene part til den anden, finder ikke anvendelse i IAS 17 (Den Europæiske

Unions Tidende, 2008; 83).

Denne regnskabsstandard omfatter de aktiver, der efter art er defineret som materielle anlægsaktiver.

Materielle anlægsaktiver er defineret som (Elling, 2014; 244):

Når materielle anlægsaktiver anskaffes i virksomheden, er det mhp. direkte eller indirekte at opnå

fremtidige økonomiske fordele ved anvendelse af aktivet i flere regnskabsår. Materielle anlægsaktiver

omfatter flere kategorier af aktiver, der primært er af ensartet karakter, og som virksomheden normalt

anvender til ensartede formål.

4.3. Gældende regelsæt for operationel- og finansiel leasing

4.3.1 Klassifikation af leasingkontrakter

I det nuværende regelsæt, IAS 17, skelnes der mellem to typer leasingkontrakter - hhv. finansiel og

operationel leasing, hvilke er afgørende for, hvordan den indgåede kontrakt skal behandles

regnskabsmæssigt (Elling, 2014; 245). For at vurdere hvilken klassifikation leasingkontrakten omfatter,

skal virksomheden vurdere substansen i aftalen og ikke blot fokusere på aftalens juridiske formulering. I

nedenstående beslutningsdiagram er listet forhold i en leasingkontrakt, som normalt vil føre til, at

kontrakten enten kan klassificeres som operationel- eller finansiel leasing.

““Fysiske aktiver, der besiddes af virksomheden til brug i produktionen efter distributionen af varer eller

tjenesteydelser eller med henblik på udlejning eller til administrative formål, og som forventes anvendt i mere

end én regnskabsperiode”
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Figur 10. Beslutningsdiagram Kilde: Regnskabsvejledningen

Klassifikationen af leasingkontrakten skal som udgangspunkt foretages ved kontraktens indgåelse.

Tidspunktet for indgåelse sker ved førstkommende tidspunkt af datoen for indgåelsen af

leasingkontrakten eller ved parternes forpligtelse til leasingkontraktens hovedpunkter (Den Europæiske

Unions Tidende, 2008; 83). Hvis leasingtager og leasinggiver på et tidspunkt i leasingperioden beslutter

at ændre i leasingkontraktens bestemmelser, bortset fra fornyelse af leasingkontrakten, på en måde som

ville have medført en anden klassifikation af leasing iht. de ovennævnte kriterier, og hvis de gældende

vilkår havde været gældende ved indgåelse af leasingkontrakten, anses den ajourførte kontrakt som en

ny leasingkontrakt i hele perioden (Den Europæiske Unions Tidende, 2008; 86).

Den valgte klassifikation har en væsentlig og ikke mindst afgørende betydning for den efterfølgende

regnskabsmæssige behandling af kontrakten, idet den regnskabsmæssige behandling af finansielle

leasingkontrakter er vidt forskellig fra behandlingen af operationelle leasingkontrakter, hvorfor dette vil

blive gennemgået nærmere i de efterfølgende afsnit.

I praksis kan klassifikationen af en leasingaftale være problematisk og subjektivt, hvorfor det i visse

tilfælde må kræve en grundig analyse af aftalen. En sådanne analyse kan bl.a. omfatte en identifikation
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af den forretningsmæssige hensigt bag leasingaftalen og dens økonomiske konsekvenser, reelt set, hvad

aftalen indeholder, og hvem der bærer risikoen.

Dertil er det vigtigt at vide, hvor langt leasingperioden strækker sig over, da perioden som oftest udgør

en uopsigelig periode, som leasingtager har forpligtet sig til at lease aktivet i (medmindre andet er aftalt).

Endvidere kunne der foretages en mere teknisk beregning af nutidsværdien af minimums

leasingydelserne. Nutidsværdien af en investering kan defineres som den nutidige (“i dag”) værdi af en

række fremtidige indtægter og udgifter med hensyn til renten. Denne beregning anvendes til at kunne

bedømme nutidsværdien ved aftalens indgåelse, som er større end eller i det væsentlige i lig med

dagsværdien af det leasede aktiv. (Wikipedia; 2015)

Til bestemmelse af nutidsværdien, er der som nævnt brug for en rente. Her kan leasingaftalens interne

rente anvendes, dog kun hvis den kendes. Alternativt kan lånerenten anvendes. Beregningen går på, at

der foretages en tilbagediskontering af de fremtidige indtægter og udgifter.

Overordnet set betyder beslutningsdiagrammet, at alle leasingforhold, hvor nytteværdien af det leasede

aktiv i hele - eller i størstedelen af - dets levetid tilkommer leasingtager, skal det behandles som finansiel

leasing. Der skal kun ét af de nævnte kriterier til at opfylde dette.

4.3.2. Regnskabsmæssig behandling af finansiel leasing

Hvis virksomheden har indgået en aftale om finansiel leasing, er alle væsentlige risici og

brugsrettigheder af aktivet overført til leasingtager, hvorfor definitionen på et aktiv skal være opfyldt,

uanset den juridiske ejendomsret fortsat tilkommer leasinggiver. Aftalen skal derfor indregnes i

leasingtagers balance som et leasingaktiv og en leasingforpligtelse. Regnskabsmæssigt behandles det på

samme måde, som om leasingtageren havde købt aktivet. Selve indregningen af et leasingaktiv og -

forpligtelse sker ved leasingperiodens begyndelse til den laveste værdi af enten:

- Det leasede aktivs dagsværdi

- Nutidsværdien af minimumsydelserne.

Det leasede aktivs dagsværdi er et udtryk for vurderingen af, hvor meget et aktiv i en virksomhed er

værd på et aktuelt tidspunkt. Det findes ved at se på, hvad det pågældende aktiv kan sælges til på et
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velfungerende marked - med andre ord er det et udtryk for en opgørelse af et aktivs salgsværdi. Hvis et

velfungerende marked ikke er aktuelt eksisterende, vil en tilnærmet salgsværdi af dagsværdien kunne

blive opgjort, som eksempelvis kan beregnes ud fra kapitalværdien på baggrund af en veldokumenteret

værdiansættelsesmodel. Samtidig kan kostprisen også anvendes som dagsværdi i det tilfælde, at en

tilnærmet salgsværdi ikke er mulig at beregne. Vi vil ikke behandle indregningen af det leasede aktivs

dagsværdi yderligere i denne opgave.

I forhold til værdien af nutidsværdien af minimumsydelserne beregnes denne, som vi tidligere har

nævnt, ved at anvende leasingkontraktens interne rente som diskonteringsfaktor, og såfremt denne ikke

kan opgøres, anvendes leasingtagers marginale lånerente. Derefter foretages en tilbagediskontering af de

fremtidige pengestrømme. (Wikipedia; 2015). Denne nutidsværdi er et udtryk for den aktuelle værdi af

en virksomheds fremtidige betalinger.

Afskrivningsmæssigt skal det leasede aktiv behandles på lige fod med andre anlægsaktiver, der lejes af

leasingtager. Når der er tale om finansiel leasing, medfører det en afskrivning af aktivet og en

finansieringsomkostning for hver regnskabsperiode.

Præsentations- og opbygningsmæssigt skal virksomheden give de samme oplysninger for de finansielt

leasede aktiver, ligesom for de øvrige aktiver, der ejes af virksomheden. Disse finansielt leasede aktiver

indgår som et materielt anlægsaktiv. Derudover gælder det på balancedagen, at der for hver

hovedkategori af aktiver oplyses om den regnskabsmæssige værdi af de finansielt leasede aktiver. Dette

har til formål, at gøre regnskabslæseren opmærksom på omfanget af virksomhedens andel af de

samlede anlægsaktiver, som virksomheden har ejendomsretten over. (Deloitte, 2013: 162)

På balancedagen skal virksomheden også oplyse de samlede minimumsleasingydelser samt

nutidsværdien af disse, hvorfor det synliggør den forpligtelse, virksomheder har over for leasinggiver.

For at fremhæve leasingaftalens likviditetsmæssige påvirkning kræves det, at der oplyses, hvor stor en

andel, der forfalder inden for 1 år efter balancedagen samt mellem 1 og 5 år efter balancedagen og

slutteligt den del, der forfalder mere end 5 år efter balancedagen. Det skal bemærkes, at der ikke må

modregnes i det indregnede leasede aktiver.

Såfremt leasingaftalerne indeholder specielle forhold eksempelvis betingede lejeydelser, købsretter osv.,

skal virksomheden oplyse disse.
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4.3.2.1. Eksempel ved præsentation af finansiel leasing i regnskabet

Tager vi et forsimplet eksempel, hvor et selskab har indgået en leasingkontrakt på et køretøj, som vi ved

analyse har konstateret værende finansiel leasing, vil beløbet (de finansielle leasede aktiver) typisk være

præsenteret i regnskabet under regnskabsposten “andre anlæg, driftsmateriel og inventar”. Denne vil

ligeså fremgå som en noteoplysning under regnskabsposten materielle anlægsaktiver og afhængigt af

regnskabspraksis, men oftest vil indestående indeholde kostprisen for den laveste værdi af dagsværdien

af aktivet og nutidsværdien af de fremtidige leasingydelser.

Heraf af de finansielle aktiver indregnes de indgåede finansielle leasingforpligtelser i balancen som

gældsforpligtelser og måles på tidspunktet for indgåelse af kontrakten til nutidsværdien af de fremtidige

leasingydelser. Heraf opgøres de kortfristede finansielle leasingforpligtelser, som forfalder inden for 1 år

og de langfristede gældsforpligtelser, som forfalder over et 1 år. Disse vil blive præsenteret

forholdsmæssigt på passivsiden i balancen.

Forskellen mellem nutidsværdien og den nominelle værdi af leasingydelserne indregnes i

resultatopgørelsen over kontraktens løbetid som en finansiel omkostning.

4.3.3. Regnskabsmæssig behandling af operationel leasing

Hvis virksomheden har indgået en aftale om operationel leasing, skal leasingydelsen indregnes - med

udeladelse af serviceomkostninger som for eksempelvis forsikring og vedligeholdelse - som en

omkostning på et lineært grundlag, medmindre der er et andet systematisk grundlag, der afspejler et

mere retvisende tidsmæssig mønster selvom betalingerne ikke foretages på dette grundlag.

Foruden de krævede oplysninger i IFRS 7 (Finansielle instrumenter: Oplysninger), som dog ikke

omtales yderligere i opgaven, skal leasingtager give følgende oplysninger om indgåede operationelle

leasingkontrakter. (Den Europæiske Unions Tidende, 2008; 88).

● de samlede fremtidige minimumsleasingydelser iht. uopsigelige operationelle leasingkontrakter.

Oplysningen skal ske for perioden

○ inden for 1 år

○ mellem 1 og 5 år, samt

○ senere end 5 år
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● de samlede fremtidige minimumsfremlejeydelser, som forventes modtaget iht. uopsigelige

fremlejekontrakter på balancedagen,

● leasing- og fremlejeydelser indregnet som omkostning i regnskabsåret med angivelse af separate

beløb for minimumsleasingydelser, betingede lejeydelser og fremlejeydelser,

● en generel beskrivelse af leasingtagers væsentlige leasingordninger, herunder bl.a.:

○ grundlaget for opgørelsen af betingede lejeydelser

○ tilstedeværelsen af og vilkårene for forlængelse eller købsret og prisstigningsklausuler,

samt

○ begrænsninger i leasingtagers dispositionsmuligheder som følge af indgåede

leasingordninger, eksempelvis restriktioner vedrørende udbetaling af udbytte, påtagelse

af yderligere forpligtelser eller leasingforpligtelser.

5. IFRS 16 - Den nye regnskabsstandard vedrørende

leasing

5.1. Udformning af IFRS 16

I januar 2016 udgav IASB - i samarbejde med FASB - en ny international regnskabsstandard

omhandlende regnskabsmæssig behandling af leasingkontrakter, benævnt IFRS 16. Som tidligere nævnt

ønsker vi at finde ud af, hvad årsagen har været til udformningen af disse ændringer i form af den nye

regnskabsstandard. Der må være nogle væsentlige grunde til, at IASB og FASB har udarbejdet og

udformet ændringerne, da det må forventes at have en væsentlig betydning for en større mængde

virksomheders regnskaber og også betydning for de pågældende virksomheders administrative

arbejdsbyrde i relation hertil.

Derudover har udformningen af den nye regnskabsstandard været undervejs siden 2005 og er - som

beskrevet i ovenstående - først blevet endeligt udformet og udgivet i januar 2016 (IFRS Foundation,

2016b: 3). Vi ønsker derfor også at undersøge, hvorfor IASB og FASB har været hele 10 år om at

udforme den nye regnskabsstandard. Hvad har gjort, at processen har været så langvarig?
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I de følgende afsnit vil vi derfor redegøre for udformningen af den nye regnskabsstandard. Vi vil

undersøge, hvad årsagen har været til udarbejdelsen af den nye regnskabsstandard, efterfulgt af en

gennemgang af processen herfor, inklusiv årsagen til processens langvarige længde.

5.1.1. Grunden til udformningen

Som omtalt tidligere er leasing en vigtig og ikke mindst fleksibel finansieringskilde for mange

virksomheder, men den nuværende regnskabsstandard IAS 17 gør det sværere for investorer og andre,

når de ønsker at få et indblik i en virksomheds leasede aktiver samt leasingforpligtelser.

I 2005 estimerede U.S. Securities and Exchange Commission (SEC)11, at de amerikanske offentlige

selskaber og de børsnoterede selskaber, som anvendte IFRS-standarder eller amerikanske

regnskabsstandarder, US GAAP, havde intet mindre end omkring 1,25 US trillioner12 $ leasede

forpligtelser, som ikke indgik i deres balancer (IFRS Foundation, 2016a: 3). Dette skyldes, at

leasingforpligtelserne efter det nuværende regelsæt (IAS 17), har været kategoriseret som operationel

leasing og derved blot oplyst i noterne. I 2014 estimerede U.S. Securities and Exchange Commission

dette tal til at være næsten 3 US trillioner $, hvilket understøtter tidligere antagelse om, at leasing er

blevet mere og mere udbredt i virksomhederne i de senere år. Dette var og er dog langt fra et tilfælde,

at det udelukkende relaterer sig til USA, men derimod til mange lande i hele verden. Faktisk er

“problemet” estimeret til at være endnu større uden for USA:

Figur 11: Operationelle leasingforpligtelser fordelt pr kontingent (IFRS Foundation, 2016b: 3)

Udeladelsen af leasingforpligtelserne i regnskabet betyder, at investorer og øvrige regnskabsbrugere ikke

har det fulde billede af en given virksomheds finansielle situation, såfremt virksomheden leaser en

11 U.S. Securities and Exchange Commision er et sikkerheds agentbureau for den amerikanske regering
(Wikipedia, 2016b)
12 1 amerikansk trillion svarer til 1 dansk billion (1.000.000.000.000) (Wikipedia, 2015a)
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væsentlig sum aktiver. Dette er meget uhensigtsmæssigt, da det dermed vil være udfordrende at

sammenligne eksempelvis en shippingvirksomhed med en virksomhed, som ikke leaser en væsentlig

sum aktiver (IFRS Foundation, 2016b: 3).

Grundet flere bekymringer fra både U.S. Exchange Commision, investorer og andre regnskabsbrugere,

omhandlende manglende gennemsigtighed af de leasede forpligtelser igangsatte IASB og FASB derfor i

2005 et projekt omhandlende den regnskabsmæssige behandling af leasede forpligtelser (IFRS

Foundation, 2016b: 3), hvilket blev til et meget langvarigt projekt i form af udformningen af den nye

regnskabsstandard, IFRS 16. Selvom IASB og FASB har samarbejdet om regnskabsstandarden, er man

dog alligevel endt ud med to forskellige regnskabsstandarder. Dette understøtter IFRS-ekspert Jan Peter

Larsen også, da vi spurgte ham om dette: “Ja, der er divergenser13 imellem dem,14 fordi at man har måttet

sige, at det har de ikke kunnet nå til enighed om.” (Larsen, 2016: 00:02:05). Vi vil komme nærmere ind på

både samarbejdet mellem IASB og FASB og årsagen, til at projektet blev så langvarigt i det følgende

afsnit. Ligeledes vil vi beskrive vores delkonklusion på årsagen til udformningen i et senere afsnit

samtidigt med, at vi beskriver vores delkonklusion på årsagen til den langvarige udformning. Afsnittene

vil derfor være lagt sammen og benævnt “delkonklusion på udformningen”, da vi mener, at det giver

bedst mening og værdi for opgaven.

5.2.1 Udformningen i et historisk perspektiv

Når IASB udformer nye regnskabsstandarder, udarbejder de typisk først et udkast, som virksomheder,

organisationer og andre relevante parter har mulighed for at kommentere på. Ligeså har IASB

udarbejdet et udkast ved udformningen af IFRS 16. Som nævnt påbegyndte IASB og FASB projektet i

2005, hvorefter det tog dem hele fire år, før IASB udarbejdede et “discussion paper” i 2009 efterfulgt af

et egentligt udkast i 2010. Grunden til dette var, at IASB indså, at sådan en væsentlig ændring i

regnskabspraksis - hvilket ville påvirke mange virksomheder - krævede meget dybdegående og

omhyggelige analyser. Derfor brugte IASB en betydelig mængde tid på analyser for at sikre sig, at alle

væsentlige parter og interessenter blev hørt ifm. udformningen, hvilket var en af årsagerne til den

langvarige udformning. IASB indsats gik derfor også meget på, at alle synspunkter blev hørt ifm.

udformningen (IFRS Foundation, 2016b: 6). Dette var dog formentlig ikke udelukkende fordi, at IASB

i alle årene kæmpede med næb og klør efter at få hørt alle parter, men formentlig også fordi, at mange

13 Divergenser er defineret som det, at to ting afviger fra hinanden (Ordnet, 2016)
14 Med “dem” menes der i dette tilfælde FASB’s og IASB’s regnskabsstandarder omkring leasing.
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virksomheder selv lagde en ligeså stor indsats for at få påvirket udformningen. Dette understøttes også

af udsagn fra IFRS-ekspert, Jan Peter Larsen, som udtalte følgende, da vi spurgte ham om sine tanker

omkring årsagen til den langvarige udformning:

”Det tror jeg der er forskellige årsager til, jeg tror bl.a., at det skyldes en meget stor lobbyvirksomhed15 fra

virksomhedernes side, som ikke nødvendigvis har været begejstret for denne her model med, at man skulle

have leasing op på balancen. Så fra virksomhederne og fra leasing industriens side har der været et stort

lobbyarbejde, som har gjort, at det har taget ekstra meget tid for IASB, som en del af forklaringen.” (Larsen,

2016: 00:00:32).

Der er derfor ingen tvivl om, at mange virksomheder og interessenter også har udført et rigtig stort arbejde, for

at forhindre eller i hvert fald påvirke standarden. Dette er bl.a. sket ved høringssvar, hvilket vi også kommer

mere ind på lidt senere i afsnittet. Et af de væsentligste årsager til denne påvirkning og lobbyisme er, at flere

virksomheder gerne vil beholde operationel leasing og dermed undgå, at bl.a. nøgletal påvirkes negativt og den

generelle effekt, hvilket vi kommer ind på senere i løbet opgaven. Dette understøttes igen af Jan Peter Larsen ved

følgende, da vi spurgte ham, om den langvarige udformning vel ikke også kommer af, at mange virksomheder

har forskellige holdninger til, hvor glade de er for den nye standard:

“Ja, helt klart (..)” (Larsen, 2016: 00:02:50)

Og dertil tilføjer Jan Peter Larsen:

“(..) Men der er ikke nogen tvivl om, at der er nogle, som har forsøgt at presse på, for at man skulle få lov til

at blive ved med at have operationel leasing, og det er måske mere et pres, end det er nogle gode

argumenter.” (Larsen, 2016: 00:03:47).

Denne “kamp” fra nogle virksomheder har selvfølgelig været en væsentlig årsag til den langvarige

udformning,

Siden 2009 har IASB gennemført i alt tre offentlige høringer i form af de to føromtalte - “discussion

paper” i 2009 samt det egentlige udkast i 2010 - og et revideret og tilpasset udkast i 2013. Derudover

har IASB afholdt flere hundreder møder og andre lignende aktiviteter, hvor formålet har været

15 Lobbyisme er den uformelle aktivitet, der udøves af enkeltpersoner eller organisationer for at påvirke
medlemmerne af en lovgivende forsamling til at indtage et bestemt standpunkt i et lovgivningsanliggende - i
dette tilfælde virksomheder, som forsøger at påvirke IASB og udformningen (Den Store Danske, 2016d)
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drøftelse af den nye regnskabsstandard. Det er derfor den generelle holdning, at IASB har ydet en

meget stor indsats, for at få hørt alle synspunkter, hvilket Jan Peter Larsen også antyder:

“IASB har jo prøvet meget, synes jeg, at lave rigtig mange ‘outreach16’ arrangementer for at finde ud af,

hvordan de kunne gøre noget for at løse alle disse problemer17. Det har jo selvfølgelig også trukket ud, fordi

at når man skal lave det her på det niveau, IASB gør det med en international standard, så kræver det jo

outreach forskellige steder i verden.” (Larsen, 2016: 00:01:44).

De møder og aktiviteter, som IASB har afholdt, har været med en bred skare af deltagere, her i

leasinggivere, leasingtagere, regnskabslovsbrugere, regnskabslovsregulerere, regnskabsstandards-

udformere og revisionsvirksomheder i hele verden (IFRS Foundation, 2016b: 6). Hele processen for

udformningen kan overordnet opsummeres til nedenstående steps:

Figur 12: Overordnede steps til udformningen af IFRS 16 (IFRS Foundation, 2016b: 6)

Oversigten beskriver ganske kort, hvordan processen har forløbet og den store indsats, der er lagt, for

at alle parter er blevet hørt. I tillæg hertil kan det også tilføjes, at IASB og FASB i forbindelse med

16 ‘Outreach’ er defineret som an act or instance of reaching out (Dictionary, 2016). I dette tilfælde menes
der, at IASB har været opsøgende omkring at indhente høringssvar og kommentarer til standarden,
17 Med “problemer” menes der udfordringer og negative høringssvar, som vi også kommer mere ind på
senere i afsnittet.
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projektet også oprettede en gruppe ved navn Lease Accounting Working Group udelukkende med

formålet at opnå praktisk erfaring inden for udformningen af regnskabsstandarden (IFRS Foundation,

2016b: 6).

De tre offentlige høringer har selvfølgelig resulteret i en masse feedback og høringssvar fra mange

parter og interessenter, hvilket Jan Peter Larsen også udtaler:

“Hvis jeg husker rigtigt, så er det måske den18, som de har fået flest høringssvar på, overhovedet. Jeg ved

ikke, hvor mange af dem der mere eller mindre ligner hinanden, fordi at hvis en interesseorganisation

skriver noget, så kunne det jo være, at medlemsvirksomheden tager nogenlunde det samme indhold og sender

afsted. Men derfor er det jo alligevel rigtig mange høringssvar, som de har fået.” (Larsen, 2016: 00:02:32).

Som bekendt har IASB ikke været helt alene om udarbejdelsen af regnskabsstandarden, men i stedet

udformet den i samarbejde med FASB. Målet var egentlig at udarbejde to regnskabsstandarder, som var

meget lig hinanden, dvs. den tilsvarende amerikanske US GAAP regnskabsstandard omkring leasing og

så selvfølgelig IFRS 16. Dette gav dog anledning til nogle udfordringer, hvilket Jan Peter Larsen også

nævner ved følgende:

“(..) IASB ville lave en standard, som lignede den amerikanske, den som FASB laver. Der har man undervejs

måttet sande, at man ikke har kunnet komme til enighed om, hvordan udformningen skulle være. Dvs., at

amerikanerne er kørt videre med en anden model, som gør, at selvom man har noget i balancen, som er

behandlet som finansiel leasing, så får man en afspejling af det i resultatopgørelsen, som om at det var

operationel leasing, og den model har IASB ikke valgt at køre videre med.” (Larsen, 2016: 00:01:06).

Dette har selvfølgelig også haft en væsentlig indflydelse på den lange proces, at IASB og FASB har

været uenige om, hvordan de endelige regnskabsstandarder omkring leasing egentlig skulle

sammensættes.

5.2.3 Feedback på høringer og udformningen generelt

Det generelle feedback på høringerne viste, at mange bakkede op om ændringen til den

regnskabsmæssige behandling af leasing. Dette var typisk begrundet i, at mange interessenter mente, at

når man benyttede et aktiv gennem leasing, så skulle leasingaktivet anses som et egentligt aktiv, og de

18 Med “den” menes der i dette tilfælde den nye regnskabsstandard.
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tilhørende forpligtelser skulle anses som egentlige forpligtelser i balancen, trods at det kun er for en

begrænset periode. Ligeledes var der opbakning for, at man angav og målte værdien af

leasingforpligtelserne, omregnet til nutidsværdien (IFRS Foundation, 2016b: 6). Denne positive

feedback på høringerne var konstant på disse områder gennem hele udformningen, mens der på andre

områder var mindre positiv feedback, hvilket Jan Peter Larsen også nævner:

“Dermed ikke sagt, at der ikke er en masse problemer ved standarden med bl.a. en af de store ting, som er,

hvordan man adskiller en leasing- fra en serviceydelse, som der måske sagtens kunne komme noget mere

guidance på, fordi det er også noget af det, som IASB har fået med i kommentar brevene19, og som de også

har prøvet at arbejde videre med (Larsen, 2016: 00:09:05)”.

De negative høringssvar relaterede sig typisk til de forventede øgede omkostninger, arbejdsbyrde,

kompleksiteten ved implementering af den nye regnskabsstandard og især udfordringer med skelnen

mellem leasing- og serviceydelser (IFRS Foundation, 2016b: 7), som Jan Peter Larsen også nævner og

understøtter igen ved følgende udtalelse:

“Det er stadigvæk ikke soleklart (skelnen mellem leasing- og serviceydelser), og man kan i hvert fald stadig

finde en masse tilfælde, hvor man så kan sige: “Er det serviceydelse eller er det leasing?” Og der er også

enormt mange virksomheder, som sælger produkter, hvor der er meget integration i disse ting, så det er

enormt svært at adskille service-delen fra leasing-delen (Larsen, 2016: 00:09:28)”.

Virksomhedernes udfordringer, herunder især arbejdsbyrden, vil vi også komme nærmere ind på i vores

praktiske eksempel senere i opgaven, hvor vi vil drøfte netop disse negative forhold igennem et

interview. IASB har dog taget disse negative bekymringer fra interessenterne til efterretning og reageret

på dem (IFRS Foundation, 2016b: 7), hvilket Jan Peter Larsen også nævner i citatet længere oppe i

afsnittet og gentager ved følgende:

“Men det IASB gør, når de så har høringssvarene, det er at prøve at trække ud, hvad der er for nogle temaer

i disse høringssvar, selvom de 3.000 - eller hvor mange der nu lige præcist er kommet - er rigtig mange

høringssvar at gå igennem. Så prøver de at finde ud af: “Er der noget hold i det her tema, er der et eller

andet, vi (IASB) kan gøre?”” (Larsen, 2016: 00:03:00).

19 Med kommentar brevene menes der i dette tilfælde høringssvarene.
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Ligeledes har vi beskrevet længere oppe, hvordan IASB har foretaget en meget stor mængde aktiviteter

og drøftelser på baggrund af disse høringssvar. Dette understøttes også af IFRS-ekspert Jan Peter

Larsen:

“Det kan måske også igen været noget, hvor de prøver at holde nogle outreach arrangementer, hvor de får

virksomheden til at komme og forklare. De har også indbudt virksomheder til møder i London hos IASB

sådan mere en-til-en lignende, hvor virksomheder har forsøgt at forklare, hvad det er for nogle forhindringer

og udfordringer, som de ser i standarden. Så det er jo sådan set godt nok, at de laver en grundig behandling

(..)” (Larsen, 2016: 00:03:18).

Den negative feedback, i form af de væsentligste bekymringer, som interessenterne har udtrykt, og

IASB’s tilhørende reaktioner på disse høringssvar (IFRS Foundation, 2016b: 7). Vi har valgt ikke at

gennemgå disse yderligere i vores opgave, da vi ikke mener, det vil være relevant for vores opgave og

problemformulering.

5.2.3.1. Delkonklusion på udformningen af IFRS 16

Årsagen til udformningens påbegyndelse 2005 var, at der i hele verden var en betydelig mængde

leasingforpligtelser, som ikke fremgik af balancen i regnskabet, da disse blev behandlet som

operationelle leasingforpligtelser. Dermed fik - og får - regnskabsbrugere ikke det fulde billede af en

given virksomhed med operationelle leasingaktiver og -forpligtelser. IASB påbegyndte derfor

udformningen af IFRS 16 for at øge gennemsigtheden og informationsværdien i regnskaberne.

Den langvarige udformning skyldes især, at IASB har været ihærdige efter at høre alle interessenters

synspunkter på udformningen af den nye regnskabsstandard, hvorfor der har været adskillige udkast,

høringer, møder og øvrige aktiviteter i løbet af processen. Ligeledes har adskillige virksomheder,

brancher og interessenter også selv lagt en stor indsats for at blive hørt, eksempelvis med rigtig mange

høringssvar og en tydelig lobby tilgang til udformningen, for at undgå eller i hvert fald påvirke

udformningen og dermed effekten af IFRS 16.

Derudover er årsagen til, at udformningen er trukket ud, at IASB og FASB forsøgte at udarbejde hver

deres regnskabsstandard om leasing, som skulle være meget lig hinanden. De var dog uenige om,

hvordan den regnskabsmæssige behandling skulle være, hvorfor det endte med to forskellige

regnskabsstandarder.
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Det er de to klart væsentligste årsager til, at udformningen har taget omtrent 10 år, ligesom Jan Peter

Larsen også slutter interviewet: “Så det er ligesom de to hovedårsager til, at det simpelthen har trukket

ud.” (Larsen, 2016: 01:40:00).

6. Sammenligning mellem IAS 17 og IFRS 16

Vi har nu gennemgået reglerne for den aktuelle regnskabsmæssige behandling af den internationale

regnskabsstandard IAS 17, som skal anvendes af virksomheder, der aflægger efter IFRS. Derudover har

vi beskrevet baggrunden for udformningen af den nye regnskabsstandard IFRS 16, hvorfor det nu leder

os videre til at analysere forskellen mellem de nuværende og kommende regler.

Vi vil i forbindelse hermed undersøge FSR’s udtalelse på, hvorvidt den nye regnskabsstandard bibringer

virksomhederne til en mere værdiskabende og retvisende præsentation af aktiver og forpligtelser i

regnskabet ved hjælp af øget antaget gennemsigtighed, forbedret sammenlignelighed mellem

virksomheder som henholdsvis selv leaser aktiver og som selv finansierer køb af aktiver, samt fjerne et

tidligere behov fra investorer, kreditvurderingsbureauer og for at foretage nødvendige justeringer af

regnskabet, for at forbedre informationsværdien (FSR, 2016).

Der er dog forskelligt i hvilken grad, de forskellige typer af virksomheder bliver påvirket af den nye

regnskabsstandard. Nogle industrisektorer vil blive mere påvirket end andre. Flyselskaber,

transportselskaber og øvrige industrier med en betydelig andel af leasede maskiner og udstyr, er blandt

de brancher, som må forventes at blive mest påvirket.

Den nye regnskabsstandard har følgende væsentlige punkter, som adskiller sig fra IAS 17:

- Næsten enhver type af leasing skal fremover indregnes i virksomhedens balance

- Leasingaftaler skal ikke længere klassificeres som enten operationel eller finansiel leasing, da alle

leasingkontrakter i princippet behandles som finansiel leasing.

- Kortfristet leasing (mindre end 12 måneder) og leasing af lav værdi af aktiver (“small-ticket

leasing såsom personlige computere) er undtaget af kravene

Vi vil undersøge ovennævnte punkter samt, hvordan det teoretisk påvirker indregningen på regnskabet.
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6.1. Leasingaktiver og -forpligtelser fremgår ikke af

virksomhedernes balance

Ved tidligere afsnit har vi ved den nuværende og vedtagende regnskabsstandard for leasing forklaret, at

en leasingkontrakt skal udløse både et aktiv (det leasede aktiv) samt en forpligtelse (aftalte

minimumsbetalinger). Med det nuværende regelsæt er dette dog ikke altid gældende, da det afhænger af

klassifikationen i forhold til, om der er tale om en operationel eller finansiel leasingkontrakt, hvorfor det

ved operationel leasing ikke er aktuelt med indregning af aktiv eller forpligtelse. Der kunne derfor være

risiko for, at virksomheden har et incitament til at vurdere en leasingaftale som værende operationel

leasing, såfremt kontrakten er på grænseområdet for skilningen mellem disse typer. Dette for at undgå

eller slippe for at foretage beregninger og løbende måle aktivet og forpligtelsens indregning. Derudover

vil det som oftest være en fordel for virksomheden at vælge indregningen som værende operationel

grundet gearingen i virksomheden, som bliver lavere, hvorfor det vil forbedre nøgletallene. Det er en

indikator på, at virksomheden kan have incitament til bevidst at indregne leaset udstyr som operationel

leasing.

I det nuværende regelsæt IAS 17 holdes leasingforpligtelserne uden for balancen ved operationelle

leasingaftaler og oplyses i regnskabets note-oplysninger. Her er der begrænset af oplysningsregler vedr.

leasingaktiver- og forpligtelser, hvorfor det ikke giver lige så meget information som ved leasingaftaler,

der indregnes som finansielle leasingaftaler i balancen. Dette er et argument for, at den nuværende

regnskabsstandard ikke giver tilstrækkelige oplysninger for regnskabsbrugerne.

I den vedtagende regnskabsstandard skal alle leasingaftaler behandles ens - hvorfor klassifikationen

mellem operationel og finansiel leasing ikke længere bliver aktuel og dermed vil ovennævnte incitament

forsvinde. Dog er der vedtaget “short term leases” ved den nye regnskabsstandard ift. kortfristede

leasingaftaler, som forløber sig under 12 måneder, hvorfor kan være et nyt incitament for

virksomheden at foretrække. Denne fremkommer senere i opgaven under afsnittet vedrørende

undtagelser.

6.2. Effekt på indregning af aktiver og forpligtelser

Som vi har beskrevet ovenstående, foreligger der på nuværende tidspunkt aktiver og forpligtelser, som

holdes uden for virksomhedernes balancer. Men med den nye vedtagende regnskabsstandard vil disse

blive indregnet i balancen.
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Figur 13: Oversigt over effekten på balancen (IFRS Foundation, 2016b; 4)

Ovenstående er vist et simplificeret og forståelig oversigt, hvor der sammenlignes med den nuværende

regnskabsmæssige behandling af leasing, IAS 17 mod den vedtagende standard, IFRS 16.

Ændringen er tydelig, da de aktiver, som er af operationelle leasingkontrakter, vil skulle indgå under

aktivsummen i virksomhedens balance. Dermed vil virksomheder med operationelle leasingkontrakter

på nuværende tidspunkt skulle indregne flere aktiver i regnskabet, hvorfor aktivsummen vil forøges.

Tilsvarende gælder det på passiv-siden, at den aftalte løbende modydelse for brugen af det aktiv, hvor

der er indgået operationel leasingkontrakt, skal indregnes i balancen som en forøgelse af forpligtelserne.

Der skal man ved IFRS 16 indregne de ydelser, som i aftalen er uundgåelige (minimumsydelserne), som

er omtalt tidligere i opgaven.

Vedtagelsen af regnskabsstandarden får ikke en større ændring på præsentationen i balancen, da både

leasingaktiverne og -forpligtelserne bliver behandlet, som vi kender det ved finansiel leasing. Det

forøger som sagt leasingaktiverne og gældsforpligtelserne i balancen, hvorfor det til gengæld påvirker de

finansielle målinger såsom gearingen og soliditetsgraden, hvorfor det omtales senere i opgaven.

Ud over ovenstående vil de leasingaftaler, som i dag er klassificeret som værende operationel leasing

ikke kun have effekt på indregningen af et aktiv og en forpligtelse på passiv-siden, men ligeledes have

en effekt på egenkapitalen (IFRS Foundation, 2016a; 42-43).
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Afhængigt af virksomhedens beslutning vil det ved implementering af IFRS 16 have en varieret

betydning for reduktion af egenkapital som følge af valget af tidspunkt for afskrivning af de leasede

aktiver, som før var operationelle leasingaftaler og tidligere ej indeholdt i balancen. Dette kommer

derved tættere på at være lig med at købe et aktiv via et lån (IFRS Foundation, 2016a; 43).

Figur 14. Udtrykker egenkapitalens udvikling ved implementering af IFRS 16, efter egen tilvirkning.

IASB har udarbejdet nedenstående diagram, som er et udtryk for forventet effekt på egenkapitalen.

Diagrammet viser hvilken procentvis effekt på egenkapitalen, som en leasingaftale har i forhold til

leasingforpligtelsen, hvilket er opsat i forhold til anvendt diskonteringsrate, som kan variere ved

underliggende beregning. Forudsætningerne er sat ved en virksomhed, som har en varieret portfolio af

ensartede leasingaftaler fra periodens start og til slut med de samme indgåede betingelser. Diagrammet

viser f.eks., at med en portfolio af leasede aktiver med en gennemsnitlig varighed på 15 år og en

gennemsnitlig anvendt diskonteringsrate på 5% er leasingforpligtelserne forventet til at være højere end

de leasede aktiver med omkring 10%. Det skal bemærkes, at diagrammet ikke indebærer de

skattemæssige konsekvenser, som kan opstå. Det er dog vigtigt at pointere, at forventningen til skatten

vil medføre en mindre reduktion på egenkapitalen som følge af, at de leasede aktiver og forpligtelser vil

være forskellige gennem leasingperioden, og dermed vil der i de fleste tilfælde opstå et udskudt

skatteaktiv.
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Effekten på egenkapitalen som procent af leasingforpligtelsen vil stige i takt med en længere

leasingperiode og højere anvendt diskonteringsrate.

Figur 15: Effekten på egenkapitalen som % af leasingforpligtelserne (IFRS Foundation, 2016a; 43)

IASB forventer ikke, at effekten på egenkapitalen kommer til at have en væsentlig betydning for de

fleste virksomheder (IFRS Foundation, 2016a; 43). I bilag 2 er illustreret et eksempel på distributører,

hvor effekten ikke er signifikant. Illustrationen er udarbejdet af IASB og underliggende datagrundlag

stammer fra rapporteret information fra en række virksomheder af denne karakter (distributører).

Denne indeholder dog estimater og antagelser, som kan indeholde fejlinformation, hvilket der tages

forbehold for. I opgavens regi er illustrationen kun anvendt til indikation af den lave påvirkning på

distributører. Reduktionen på egenkapitalen er i den viste illustration på -0,93%.

Der er ligeledes indhentet en illustration af påvirkningen ved flyselskaber jf. bilag 3, som også er

udarbejdet af IASB med samme forudsætninger, som ved ovenstående. Reduktionen, på egenkapitalen i

den viste illustration, er på -9,87%, hvorfor denne branche vil blive påvirket i væsentlig grad, hvilket

understøtter tidligere formodninger.
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6.3. Effekten på resultatopgørelsen

Eftersom at den vedtagende regnskabsstandard IFRS 16 endnu ikke er praktisk implementeret for

virksomhederne, har IASB lagt op til den antagende effekt af en virksomheds resultatopgørelse (IFRS

Foundation, 2016a; 44-49). Det er vist som følgende:

Figur 16: Overordnet effekt på resultatopgørelsen efter egen tilvirkning

Effekten afhænger naturligt af virksomhedens nuværende anvendelse af operationelle leasingaftaler. Vi

gennemgik ved forrige afsnit ændringen på indregningen af leasingaktiverne og -forpligtelserne, hvorfor

ændringen af disse ligeledes påvirker resultatopgørelsen. Med IFRS 16 behandles de operationelle

leasingaftaler som finansielle leasingaftaler, som vi kender det ved den nuværende IAS 17.

Leasingaktiver vil aflede løbende afskrivninger som repræsenterer den løbende værdiforringelse, aktivet

besidder. Lige så forekommer en omkostning som følge af den løbende betaling af leasingydelsen,

hvorfor den fratrækkes forpligtelserne i balancen (IFRS Foundation, 2016a; 44-45).

Ændringen er illustreret ved nedenstående figur, som viser en opstillet resultatopgørelsen. Når IFRS 16

implementeres for virksomheden, vil de nuværende operationelle leasingaftaler iht. IAS 17 ikke længere

fremgå under driftsomkostningerne (operating costs) i regnskabet, hvorfor på nuværende tidspunkt ved

IAS 17 driftsføres ift. den løbende leasingydelser. Derfor formindskes driftsomkostningerne og

forbedrer virksomhedens EBITDA20. Til gengæld bliver der indregnet flere leasede aktiver som følge af

den nye indregning, hvilket medfører en stigning på de omkostningsførte afskrivninger, men

driftsresultatet forbliver fortsat positivt påvirket. Dette skyldes, at de resterende omkostninger pålægges

de finansielle poster, hvorfor det sker som led af en stigning i forpligtelserne og dermed afledt af flere

renteomkostninger. Den samlede effekt på årets resultat er dog i al væsentlighed uændret.

20 Earnings Before Interests Tax Depreciation and Amortization. På dansk driftsresultatet, før renter, afskrivninger og skat

(Investopedia, 2016).
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Figur 17: Effekten på resultatopgørelsen efter egen tilvirkning

Præsentationen i regnskabet ændres derfor af implementeringen af IFRS 16. For virksomheder der på

nuværende tidspunkt har væsentlige omkostninger forbundet til operationelle leasingaftaler, vil

EBITDA stige markant. Vi vil undersøge virksomhedernes generelle holdning til dette senere i

opgaven.

IASB har desuden foretaget en analyse på de mest almindelige industrisektorer ift., hvor stor effekten

forventes at være på EBITDA og driftsresultatet i de pågældende industrisektorer. I bilag 4 ses det, at

alle industrier bliver påvirket med et bedre EBITDA og driftsresultat, men resultatet viser, at

industrisektoren inden for fly, rejser og fritid samt transport vil få en større påvirkning af

implementeringen af IFRS 16. Den største påvirkning foreligger i flyindustrien.

6.4. Effekten på noterne

IFRS 16’s effekt på noterne kommer til at betyde en ændring i form af flere noteoplysninger i

regnskabet, da IASB øger oplysningskravene. En leasingtager skal oplyse om sine leasingaftaler, og

IASB har opstillet en række krav til noterne, hvorfor der henvises til udgivet publikation fra IASB for

fuldstændig oversigt over notekravene (IASB, 2016; 17).
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De nedennævnte oplysninger er noteoplysninger, som kræves af IFRS 16, og som vurderes til at blive

de mest forekommende i regnskabet ved implementeringen af regnskabsstandarden (IASB, 2016; 17):

a) Afskrivninger på materielle anlægsaktiver fordelt pr. anlægskategori

b) Renter på leasingforpligtelserne

c) Omkostningerne knyttet til kortsigtede leasingaftaler (omtales i senere afsnit), dog undtagelse

ved aftaler på en måned eller mindre

d) Omkostninger knyttet til leasingaktiver med lav værdi (omtales i senere afsnit), dog med samme

undtagelse som ved ovenstående punkt c

e) Omkostning forbundet til variable leasingydelser, som ikke indgår i målingen af

leasingforpligtelserne

f) Indtægter fra sub-leasing

g) Udgående pengestrømme for leasingaftalerne

h) Tilgange på materielle anlægsaktiver

i) Fortjeneste eller tab fra “sale and leaseback” transaktioner og,

j) Regnskabsmæssig værdi af materielle anlægsaktiver på regnskabsaflæggelses tidspunktet.

Derudover skal virksomheden i modsætning til IAS 17 anvende kravene under IFRS 7 Financial

Instruments: Disclosure for noteoplysninger vedr. forfaldstidspunkter for de indgåede leasingforpligtelser

(IFRS, 2016; 18). IFRS 7 kræver, at en virksomhed opgør forfaldstidspunkter efter bedste vurdering i

forhold til det der giver mest brugbar information til investorerne og analytikerne. Hvorimod at der

efter IAS 17 skal oplyses leasingforpligtelserne ved forfald på under 1 år, mellem 1 og 5 år samt mere

end 5 år.

Der fremgår yderligere notekrav, men som ikke er omtalt yderligere i opgaven grundet en

væsentlighedsbetragtning. Af disse indgår f.eks. varierende leasingydelser, forlængelsesmuligheder og

restværdi garantier.

IASB har omtalt, at de udvidede notekrav er et ønske om et mere fuldstændigt billede af en

virksomheds leasingaktiviteter.
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6.5. Effekten på de finansielle målinger

Ved leasingaftaler, som tidligere er klassificeret som finansiel leasing, vil der ved implementeringen af

IFRS 16 ikke ske en væsentlig ændring til de finansielle målinger. Dog vil der ved leasingaftaler, som

tidligere er klassificeret som operationel leasing, forventes at ske en væsentlig ændring. De forventede

ændringer er oplistet i følgende figur:

Figur 18: Forventede effekt på finansielle målinger efter egen tilvirkning

Ovenstående er, efter vores vurdering, de væsentligste ændringer til de finansielle målinger som

konsekvens af implementering til IFRS 16.

Ud fra bilag 5. er listet IASB’s forventninger til de mest anvendelige finansielle målinger, som bliver

påvirket. I bilaget fremgår den pågældende måleenhed, hvad der måles på i virksomhedens regnskab,

den mest anvendelige beregningsmetode på måleenheden, IASB’s forventet effekt af IFRS 16 og en

dertilhørende forklaring. Eksempelvis forventes det, at den finansielle gearing vil stige for

virksomheden som følge af, at de finansielle forpligtelser stiger samtidig med, at egenkapitalen

forventes at formindskes.

Endvidere forventes soliditetsgraden at blive påvirket i betydelig grad som følge af flere indregnede

aktiver og en reduktion i egenkapitalen, hvorfor er illustreret nedenstående.
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I det viste eksempelvis i bilag 3, hvor flyindustrien er illustreret, vil det at gå fra IAS 17 til IFRS 16

påvirke soliditetsgraden fra 22% til 17%. Beregningen af nøgletallet er beregnet som følgende:

Soliditetsgrad (SG) = Egenkapital ultimo x 100 / aktiver ultimo

Figur 19: Beregning af soliditetsgrad efter egen tilvirkning

Soliditetsgraden beskriver, hvor stor en andel af virksomhedens aktiver, der er finansieret af

egenkapitalen og viser virksomhedens evne til at modstå tab. En generel hovedregel er, at jo større en

andel af egenkapitalen, der finansierer virksomheden, jo højere og bedre er soliditeten i virksomheden.

Faldet giver dermed et udtryk, at 17% mod tidligere 22% af aktiverne kan falde i værdi, før

fremmedkapitalen lider tab.

Som bilaget indikerer giver effekten ved IFRS 16 en forskellig påvirkning på de finansielle målinger,

hvorfor nogle målinger vil forbedres, mens andre ikke vil.

6.6. Undtagelser for indregning

Den nye regnskabsstandard indeholder en mulighed for at undlade indregning af to typer af

leasingaftaler i balancen. Som valg af anvendt regnskabspraksis kan man undlade at indregne følgende

(IFRS Foundation, 2016b; 4):

● Leasingaftaler med en forventet leasingperiode på under 12 måneder inkl. eventuelle optioner

på forlængelse af leasingperioden, som med rimelig sandsynlighed vil blive udnyttet (short-term

leases)

● Leasingaftaler vedrørende aktiver med lav værdi (“low value assets”).

I stedet for at indregne leasede aktiver med lav værdi og/eller kortfristede leasingaftaler kan

leasingydelserne i disse to typer leasingaftaler indregnes lineært i resultatopgørelsen. I noterne skal der

bl.a. oplyses om årets omkostning på hhv. kortfristede leasingaftaler og leasingaktiver med en lav værdi.

Derudover skal oplyses om den resterende leasingforpligtelse på kortfristede leasingaftaler. Det skal dog

samtidig oplyses, hvis undtagelserne benyttes (PriceWaterHouseCoopers, 2016; 5-6).
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I forhold til valget af anvendt regnskabspraksis foretages det for kortfristede leasingaftaler for hver type

af aktiv f.eks. biler, lejemål, kopimaskiner osv., mens det for valget af leasingaftaler med en lav værdi

foretages for hver enkelt leasingaftale (PriceWaterHouseCoopers, 2016; 6).

6.6.1 Kortfristede leasingaftaler

En kortfristet leasingaftale er defineret ved en aftale, som løber maksimalt 12 måneder i

leasingperioden. Ved selve vurderingen af denne leasingperiode skal der tages hensyn til, hvorvidt der er

muligheder for at forlænge leasingaftalen, hvorfor det har betydning for at kunne undlades. Desuden

må en kortfristet leasingaftale ikke indeholde en option på at købe aktivet efter udløb af

leasingperioden. Er der tale om, at leasingaftalen indeholder en sådanne form for option, er der ikke

tale om en kortfristet leasingaftale (IFRS, 2016; 9-10).

6.6.2 Leasingaktiver med lav værdi

Regnskabsstandarden IFRS 16 definerer ikke et leasingaktiv med lav værdi med et specifikt beløb. I

stedet gælder det for virksomheden ved vurderingen af, om et leasingaktiv har en lav værdi, at der skal

anvendes aktivets nyværdi, også selvom leasingaftalen omfatter et brugt aktiv. Herudover skal

vurderingen af det leasede aktiv baseres på en absolut værdi, hvorfor vurderingen ikke må afhænge af

virksomhedens størrelse eller art og heller ikke af, hvorvidt leasingaktiver er væsentligt for

virksomheden. Derfor vil det ved forskellige virksomheder med forskellige størrelser samt inden for

forskellige brancher forventes at ville komme frem til samme vurdering af, hvornår et leasingaktiv er et

aktiv med lav værdi (IFRS, 2016; 9-10).

En virksomhed kan dog fortsat, uanset reglerne om leasingaktiver, anvende det almindelige

væsentlighedskriterium ved vurderingen af, hvorvidt et leaset aktiv skal indregnes i balancen. Denne

vurdering foretages på lige fod som ved vurderingen af, om virksomhedens køb af småaktiver skal

aktiveres i balancen eller omkostningsføres. Den nævnte undtagelse i ovenstående for aktiver med lav

værdi har derfor været, at denne model kan bruges, uanset at omfanget af sådanne aktiver tilsammen

overstiger væsentlighedsniveauet i virksomheden (IFRS, 2016; 9-10).
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Vi vil ikke fordybe os yderligere i selve vurderingen af, hvorvidt et leasingaktiv har en lav værdi, da

dette ikke vurderes relevant for opgaven.

6.7 Omkostninger ved implementeringen af IFRS 16

I dette afsnit vil vi opsummere de omkostninger IASB forventer, at der vil tilgå virksomhederne ved

implementeringen af IFRS 16 (IFRS Foundation, 2016a; 31-40). Dette understøttes senere i opgaven af

et interview ved et praktisk eksempel på en væsentlig leasingtagers regnskab.

IASB forventer, at virksomheder - som på nuværende tidspunkt besidder væsentlig grad af

operationelle leasingaftaler og derved holdes uden for balancen - helt overordnet set vil det opnå

meromkostninger ved implementeringen af IFRS 16 som følge af, de tiltag virksomheden skal ændre.

I forhold til de leasingaftaler, som på nuværende tidspunkt er klassificeret som finansiel leasing iht. IAS

17 (som allerede er indregnet på balancen) vil det ikke formodes at give en meromkostning til

virksomheden, om enten det er ved implementeringen eller den fremadrettede proces. Det skyldes, at

den regnskabsmæssige behandling af de finansielle leasingforpligtelser ikke ændrer sig væsentligt som

tidligere nævnt i opgaven.

IASB har identificeret følgende omkostninger forbundet med implementeringen. (IFRS Foundation,

2016a; 32):

● opsætning af systemer og processer

● fastlæggelse af diskonteringsraten og,

● kommunikation og uddannelse.

Omkostningerne forbundet ved implementeringen afhænger naturligt af virksomhedens portfolio af

leasing, leasingaftalens forfaldsperiode og betingelserne.

6.7.1 Systemændringer

De informationer, de kræves at anvende IFRS 16, er ikke anderledes end IAS 17, dog er virksomheden

afhængig af, at systemet kan håndtere informationer på et hyppigere grundlag som følge af flere

indregnede leasingaktiver, da det på nuværende tidspunkt ved operationelle leasingforpligtelser (“off
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balance leases”) blot krævede noteoplysninger. Dette resulterer i flere bogføringstransaktioner, løbende

rapporteringer, samt at virksomheden løbende skal holde øje med sine leasingaftaler, da de nu skal

indregnes i balancen. For virksomheder, der har et mindre avanceret system til at håndtere og spore

leasingaftalerne evt. ved manglende automatisering, vil det give flere omkostninger i forhold til de

virksomheder, der har et avanceret system, som kan håndtere dette. Dermed kan det resultere i en

eventuel yderligere omkostning til implementering af system eller opgradering af system.

6.7.2 Process for identifikation af en leasingaftale

For virksomheder er det ikke et krav, at eksisterende kontrakter skal revurderes for at fastlægge

indholdet af leasing, men det forventes, at virksomhederne vælger at identificere sine eksisterende

kontrakter, da indholdet kan variere i forhold til, om der kan være tale om kortsigtede leasingaftaler

og/eller leasingaftaler med lav værdi, som omtalt tidligere (IFRS Foundation, 2016a; 36). Samtidig kan

kontrakten indebære serviceydelser eller anden opdeling, som virksomheden skal anvende tid på,

hvorfor det må forventes at blive en omkostningsbyrde.

Derudover skal der for de leasingaktiver og -forpligtelser, som skal indregnes i balancen, opgøres med

en diskonteringsrate som følge af, at nutidsværdien af de fremtidige leasingydelser skal fastlægges. Dette

skal ske for hver enkelt leasingaftale, hvorfor det forventes at give virksomheden en yderligere

omkostningsbyrde.

IASB har udarbejdet en skematisk oversigt over forventet effekt af omkostninger for virksomhederne,

se bilag 6. Vi har ikke forholdt os til alle punkterne, da flere af punkterne ikke forventes at give en

ændring på omkostningsbyrden for virksomheden.

6.8. Sondringen mellem leasingaftale og serviceydelser

IFRS 16 ændrer ikke på den grundlæggende definition af en leasingaftale eller på sondringen mellem en

leasingaftale og en aftale om levering af serviceydelser, men der er væsentlig mere vejledning og

eksempler i IFRS 16, end der er i IAS 17. Dette skyldes ikke mindst, at der med implementeringen af

IFRS 16 er væsentlig forskel på den regnskabsmæssige behandling af leasingaftaler og serviceaftaler,

hvilket ikke var tilfældet tidligere.
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Aftaler, som indeholder delelementer af både leasing- og serviceydelser, er nødvendige at holde adskilt.

Den del, som vedrører leasingydelsen, skal aktiveres på balancen, hvorved den del, der vedrører

serviceydelsen, skal i resultatopgørelsen som en omkostning (IFRS Foundation, 2016a; 40). Det kan

som tidligere nævnt være svært at vurdere leasingkontrakten, hvorfor leasingtageren efter bedste evne

må foretage et skøn eller indregne den samlede aftale som leasing.

Leasingaftaler, hvor delelementer indeholder leasing, kan også beskrives, som den del af aftalen, der er

bindende for leasingtageren samt den yderligere periode, som leasingtageren kan benytte sig af.

Leasingtageren skal dog her have en betydelig økonomisk fordel ved forlængelse af leasingperioden.

6.9. Delkonklusion på ændringerne fra IAS 17 til IFRS 16

Ved nuværende regelsæt, IAS 17, er det muligt at holde operationelle leasingaftaler uden for balancen.

Det konkluderes, at implementeringen af IFRS 16 betyder, at disse operationelle leasingkontrakter skal

indregnes, hvilket vil betyde en effekt for både resultatopgørelsen, aktiver- og passiver samt ved

noteoplysninger. Effekten på regnskabet vil aflede ændring i nøgletallene såsom soliditetsgrad og den

finansielle gearing.

Med IFRS 16 er der to undtagelser for indregning, nemlig ved leasingaftaler med en forventet

leasingperiode på under 12 måneder og leasingaftaler vedrørende aktiver med lav værdi, hvorfor

virksomheden skal tage højde for dette ved indregningen.

Det konkluderes endvidere, at omkostningerne ved implementeringen forventes at tilgå virksomheden

en betydelig stigning som følge af, at arbejdsbyrden øges. IFRS 16 kræver en ændring i opsætning af

systemer og processer, hvor der skal tages højde for fastlæggelse af diskonteringsrate, samt den interne

kommunikation og uddannelse skal optimeres.

Afslutningsvis vil ændringen imødekomme adskillige problematikker heriblandt sammenligning af

virksomheder på tværs og manglende informationsværdi og gennemsigtighed.
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7. Den nye regnskabsstandards påvirkning på en

leasingtager

I tidligere afsnit har vi grundlæggende set på teorien bag leasing og dens betydning for årsregnskabet.

Hertil har vi redegjort for teorien bag den nuværende regnskabsstandard for leasing og sammenlignet

med den nye IFRS 16 ift., hvordan det påvirker virksomhedernes regnskab samt de udfordringer, det

kan give for de virksomheder, der besidder større grad af leasede aktiver.

Vi kom frem til, at ændringerne i den nye regnskabsstandard kan have vidtgående ændringer på

virksomheders regnskaber, særligt dem som på nuværende tidspunkt benytter sig i høj grad af

operationel leasing. Det er i den forbindelse vurderet relevant at inddrage teorien til et praktisk og

virkelighedsnært eksempel. Vi vil se på, hvordan leasingaktiverne og deres tilknyttede forpligtelser, i al

væsentlighed, vil arte sig efter den nye regnskabsstandard ift. dem, der benytter sig i større grad af

operationel leasing. I forlængelse heraf vurderes det også interessant at afprøve den nye

regnskabsstandard ift. virksomhedens regnskab og i den forbindelse, se hvordan fordelingen af

forpligtelserne og de dertil relaterede nøgletal vil ændre på virksomheden.

Vores eksempel tages udgangspunkt i A.P. Møller-Maersk koncernen, da virksomheden er omfattet af

de internationale regnskabsstandarder IFRS herunder også IAS 17, som de skal behandle deres

leasingaftaler efter. Eftersom virksomheden i stor grad anvender leasede aktiver i sin drift, er det et

spændende praktisk eksempel både ift., hvilke ændringer det har på regnskabet og i den forbindelse

fordelingen af forpligtelserne, samt nøgletallene er forbundet hermed.

Virksomheden benytter sig på nuværende tidspunkt allerede af de gældende regler for hhv. finansielle

og operationelle leasingaftaler, som vi har omtalt tidligere. Eftersom der indgår operationelle

leasingaftaler, besidder A.P. Møller-Maersk koncernen leasingaktiver og forpligtelser, som holdes uden

for balancen og derfor på nuværende tidspunkt ikke bliver indregnet i regnskabet. Ved de operationelle

leasingaftaler står det klart allerede på nuværende tidspunkt, at virksomheden vil skulle revurdere disse

aftaler. Det er nødvendigt at skulle inddrage hver af aftalerne separat for at finde forhold, som der iht.

de nye regnskabsstandarder vil kræve indregning i balancen.

Vi har ikke adgang til leasingaftalerne, hvorfor revurderingen af samtlige af virksomhedens

leasingaftaler vil erstattes af nogle realistiske forudsætninger af disse leasingaftaler.
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I den forbindelse vil vi kort præsentere virksomheden inden analysen af regnskabet for A.P. Møller-

Maersk.

7.1 Introduktion til A.P. Møller-Maersk

Hele begyndelsen, på det vi i dag kender som olie- og rederigiganten A.P. Møller-Mærsk-koncernen,

stammer tilbage fra 1904. Her stiftede Arnold Peter Møller - i en alder af 28 år i samarbejde med sin far,

Peter Mærsk Møller - virksomheden A/S Dampskibsselskabet Svendborg, hvor de samtidig investerede

i et brugt skib, døbt Svendborg (DenStoreDanske, 2015).

Baggrunden for A.P. Møller-Maersks containerrederi stammer fra midten af 1960’erne, hvor A.P.

Møller-Maersk begyndte at undersøge muligheden for at investere i moderne containertransport. I

første omgang vurderede den interne ekspertgruppe fra rederiet det værende for dyrt og risikabelt, men

dette var en beslutning, som virksomhedens daværende leder, Maersk Mc-Kinney Møller valgte at

omgøre. I 1974 besluttede han at foretage et af de største projekter i A.P. Møller-Maersk gruppens

historie. Ved dette projekt blev der investeret for ca. 2 mia.kr. i skibe, containere, markedsføring, edb

og salg af denne shipping-tjeneste. Siden da har virksomheden udviklet sig til en koncern, hvor hele

containerforretningen er opdelt i de globale forretningsenheder Damco, Mærsk Line og APTM

Terminals samt en lang række lokale transport- og containervirksomheder (DenStoreDanske, 2015)

A.P. Møller-Maersk er i dag Danmarks største erhvervsvirksomhed med aktiviteter i op imod 130 lande

inden for en lang række sektorer primært transport, udvinding af olie og naturgas samt handel med

dagligvarer. Virksomheden består primært af containerdivisionen, som står for driften af cirka 550

containerskibe, 50 terminaler og cirka 1,9 mio. containere samt Tank- og offshoredivisionen, som

drives af cirka 260 øvrige skibe og olierigger (DenStoreDanske, 2015).

7.1.1 A.P. Møller-Maersk - Finansielle situation

A.P. Møller-Maersk er en dansk virksomhed og er børsnoteret på den danske børs Nasdaq OMX

Copenhagen (Børsen, 2016). A.P. Møller-Maersk har pligt til at udarbejde koncernregnskab efter de

gældende internationale regnskabsstandarder, hvilket betyder, at virksomheden skal foretage

udarbejdelsen på baggrund af de standarder og regnskabsvejledninger, som udarbejdes af IASB (kendt
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som IAS og IFRS). Dette betyder, at virksomheden er underlagt det nuværende regelsættet i IAS 17 for

behandlingen af leasing.

I 2015 havde koncernen en samlet nettoomsætning på 275,3 mia.kr. og et årsresultat på 6,3 mia.kr. mod

hhv. 291,1 mia.kr. og 31,7 mia.kr. i 2014 (Maersk, 2016; 27). 2015 har været et turbulent år for A.P.

Møller-Maersk, da virksomheden har lidt af udfordrende markedsvilkår. Virksomheden har haft

problemer med både containerforretningen og oliedivisionen. Begge steder slås man med overkapacitet,

da der er alt for mange containere og skibe til at fragte den last, der skal rykkes rundt på, og samtidig er

der alt for meget olie ift. det, der efterspørges i verdenen (TV2, 2016).

Der er dog ingen indikationer på særlige ændringer i virksomhedens forretningsmodel, eller en ændring

i benyttelsen af leasing, herunder operationel leasing, hvilket er set til årsregnskabets resultatopgørelse

og den tilknyttede noteoplysning.

Balancesummen for 2015 udgør 426,2 mia.kr. mod 421,3 mia.kr. i 2014, hvorfor den ikke har ændret sig

af væsentlig betydning. Fordelingen mellem de underliggende kategorier i balancen (lang- og

kortfristede aktiver ift. egenkapital samt lang- og kortfristede forpligtelser) har herudover heller ej

ændret sig væsentligt sammenlignet med år 2015 og 2014 (Maersk, 2016: 28). Det ser derfor ikke ud til,

at virksomhedens brug af finansielle leasingaftaler har haft den store ændring.

Der er derfor ingen indikationer på, at der har været en betydelig ændring i de lejede aktiver, som

virksomheden anvender i sin drift både i form af finansielle leasingaftaler indregnet i balancen, eller de

operationelle leasingaftaler, som udgiftsføres i resultatopgørelsen. Dette er kun med til at understøtte

vores brug af virksomheden som eksempel og bidrage til mere retvisende forudsætninger for

virksomhedens aftaler, men samtidig også for at understøtte konsekvenserne af IFRS 16.

7.1.2. A.P Møller-Maersk - Aktiver

I regnskabet for 2015 fremgår en aktivsum på 426 mia.kr., hvoraf anlægsaktiverne udgør 351 mia.kr. og

omsætningsaktiverne udgør 75 mia.kr. De materielle anlægsaktiver udgør 301 mia.kr. og er den største

regnskabspost på aktiverne (71% af aktivsummen). I noten for de materielle anlægsaktiver udgør skibe,

containere og produktionsanlæg, som forventet den væsentligste del (bilag 7). Af den regnskabsmæssige
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værdi på 301 mia.kr. på de materielle anlægsaktiver består finansielle leasingaktiver af 11 mia.kr.,

hvorfor det kun udgør 3,7% af de samlede materielle anlægsaktiver (Maersk, 2016; 28, 40).

Andelen på de 3,7% kan udtrykkes ved, at virksomheden har lejet 3,7% af sine aktiver, hvoraf de

resterende er ejet af virksomheden. Tidligere år har indikeret det samme niveau, hvorfor det er

interessant at se på, hvilke operationelle leasingaftaler virksomheden har.

Regnskabet beskriver ikke separat de operationelle leasingaftaler, som virksomheden har. For at finde

de aktiver, som er forbundet med disse typer aftaler, er det nødvendigt at se på de operationelle

leasingforpligtelser, da vi som tidligere skal se den samlede forpligtelse som umiddelbart udtryk for

aktivet.

7.1.3. A.P Møller-Maersk - Operationelle leasingforpligtelser

I årsregnskabets note 19 vedrørende forpligtelser er oplyst de operationelle leasingforpligtelser, som

virksomheden har og dermed ikke indregner i balancen. For 2015 er oplyst totalt 65 mia.kr., hvorfor de

operationelle leasingforpligtelser (sat i perspektiv) udgør 15% af virksomhedens samlede aktivsum

(bilag 8). Det må derfor forventes at være af væsentlig betydning, at få indregnet disse i balancen. For

regnskabsbrugere har man været nødsaget til at foretage korrektioner til regnskabet for at få effekten af

disse leasingaftaler - men ved den nye regnskabsstandard vil disse som tidligere nævnt blive indregnet

og dermed øge informationsværdien i regnskabet.

7.2 Effekten på A.P Møller-Maersks regnskab for 2015

I det følgende afsnit vil vi analysere, hvordan virksomhedens regnskab kommer til at udarte sig, når vi

behandler virksomhedens leasingkontrakter iht. IFRS 16.

Vi vil se på, hvordan ændringerne til IFRS 16 kommer til at have indflydelse på klassifikationen af A.P

Møller-Maersks leasingkontrakter. Dette vil vi gøre på baggrund af oplysninger fra årsregnskabet 2015

og dermed forsøge at forudsætte rammerne for leasingaftalerne. Vi har som tidligere nævnt ikke adgang

til de pågældende leasingaftaler og dermed underliggende oplysninger, hvorfor det bliver efter bedste

forudsætninger. Dette vil være på lige fod, som de analytikere, som ligeledes er nødsaget til at

reformulere årsregnskabet for at få et mere retvisende billede.
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Vi har i foregående afsnit afdækket de finansielle- og operationelle leasingaftaler i regnskabet. Først og

fremmest vil se på det de finansielle leasingaftaler, men da det ikke har en betydelig kvantitativ størrelse,

og da det er forventeligt, at ændringen er af minimum karakter, vil dette kun kort blive gennemgået.

For at understøtte effekten på A.P. Møller-Maersk regnskab har vi foretaget interview med Jørgensen

(bilag 9), hvorfor vi har anvendt det i de efterfølgende afsnit.

7.2.1. A.P. Møller-Maersk - Finansielle leasingaftaler

For at virksomheden har kunnet indregne disse finansielle leasingaftaler, må vi forudsætte, at aftalerne

består af en eller flere af de forhold, som forudsættes for indregning. Disse er gennemgået ved tidligere

afsnit omhandlende klassifikationen af leasingkontrakter, hvor regnskabsvejledningen konkret har

oplistet de forhold, som afgør, om der er tale om en finansiel leasingaftale.

Det må forudsættes, at en eller flere af de nævnte forhold er aktuelle i de finansielle leasingaftaler, som

på nuværende tidspunkt findes i regnskabet. Både ledelsen og formentlig virksomhedens revisor har

gennemgået disse for korrekt indregning, hvorfor vi forudsætter, at de er korrekte efter gældende

regelsæt. Vi får dog ingen oplysninger i regnskabet, hvordan tilbagebetalingsforpligtelserne af de

finansielle leasingaftaler er, hvorfor det kan være svært at vurdere, hvordan A.P Møller-Maersk er

forpligtet ift. dem. Eftersom aftalen er vurderet som værende en finansiel leasingaftale, er

forudsætningen, at virksomheden har lejet de pågældende aktiver i det meste af dets økonomiske

levetid. På aktivsiden foretages en løbende afskrivning, som er repræsentativt for aktivets økonomiske

levetid, da der afskrives løbende med aktives faldende værdi. I note 24 i regnskabet er anført

regnskabspraksis for afskrivningshorisonten (bilag 10). Vi vurderer dog ikke, at analysere yderligere på

disse, af grunde, som er nævnt tidligere.

Ved implementeringen af IFRS 16 er den centrale argumentation, at leasingtageren har opnået en ret

over aktivet i leasingperioden. Ift. de leasingaftaler A.P. Møller Maersk har på nuværende tidspunkt,

primært skibe og containere, vurderes det, at ved en revurdering af disse ikke kommer til at ændre sig

markant i den regnskabsmæssige præsentation af aktiverne i virksomhedens regnskab.
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7.2.2. A.P. Møller-Maersk - Operationelle leasingaftaler

Som oplyst tidligere har A.P Møller Maersk en betydelig andel af operationelle leasingaftaler. Faktisk

hele 65 mia.kr. eller for at sætte det i perspektiv er det 15% af aktivsummen. Men hvordan vil disse

blive indregnet i regnskabet efter IFRS 16. Det vil vi se nærmere på i dette afsnit.

I regnskabet er oplyst om forfaldsperioden for de operationelle leasingforpligtelser, hvorfor det er i

modsætning til de finansielle leasingforpligtelser. Dette skyldes, at der er højere notekrav ved de

operationelle leasingforpligtelser.

For de 65 mia.kr. af operationelle leasingforpligtelser er der opgjort forfaldsperiode som følgende

(Maersk, 2016; 56):

Figur 20: Forfaldsperioder på operationelle leasingforpligtelser, jf. A.P. Møller-Maersk årsrapport note 19

For at analysere nærmere på de operationelle leasingforpligtelser, redegøres kort for indholdet i de

opdelte kategorier:

● Maersk Line - driftsenhed ejet af A.P Møller-Maersk og er verdens største inden for transport af

ISO-containere21. Rederiet har over 600 skibe til rådighed med en samlet kapacitet på

2,6 mio.TEU (1 ISO-container er lig 1 TEU (Wikipedia, 2016)) (Maersk, 2016)

● APM Terminals - driftsenhed ejet af A.P Møller Maersk, som opererer og ejer containere og

havneterminaler i hele verdenen (Maersk, 2016)

● Andre - består af produktionsanlæg mv. (Maersk, 2016)

21 En ISO-container, er en standardiseret, transportabel kasse, som er meget udbredt i kommerciel transport (6.1m)
(Globalspec, 2016)
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Virksomheden forudsættes at have opnået brugsretten til aktiverne, hvorfor det må antages at kunne

opfylde betingelserne efter de nye regler. Som tidligere nævnt er der den undtagelse, at leasingperioden

som har en forfaldsperiode på under 12 måneder, fortsat skal holdes ude af balancen. I ovenstående

noteoplysning er der oplyst 12,9 mia.kr., som forfalder inden for det næste år. Dette skal dog ikke ses i

overensstemmende med, at virksomheden har indgået leasingaftaler med en periode på under 12

måneder men ligeledes være et udtryk for den kortfristede del af den langfristede leasingforpligtelse. På

baggrund af drøftelse med Jørgensen fra Deloitte, som er ekspert og erfaren revisor inden for

shippingvirksomheder, har vi analyseret, at skibe og containere ikke unormalt har en leasingaftale på 11-

13 måneder. På baggrund af dette har vi antaget, at 40% af leasingforpligtelserne, som forfalder inden

for næste år, vedrører leasingaftaler med en periode på under 12 måneder, da der også skal tages højde

for forlængelsesmuligheder, som tidligere omtalt i opgaven. Procentsatsen er udelukkende vurderet på

baggrund af professionel dømmekraft, hvorfor vi tager forbehold for, at en anden vil kunne have en

anden holdning.

Figur 21: Opgørelse af short-term leasingkontrakter og leasing til indregning for A.P. Møller-Maersk

efter egen tilvirkning

Vi har i det praktiske eksempel ikke taget højde for undtagelsen omkring leasingaktiver med lav værdi,

da disse er vurderet uvæsentlige ift. opgavens formål. Endvidere kan leasingaftalerne indeholde

serviceydelser, som omtalt tidligere i opgaven. Sondringen mellem leasingaftale og serviceydelser

medfører, at indholdet potentielt kan behandles anderledes regnskabsmæssigt, men vi vurderer, at de

primære leasingaftaler består af skibe, som må forudsættes at indeholde minimal grad af service ift.

leasing af skibet, som er den primære del. I den sammenhæng har vi ikke taget højde for dette, da det

vurderes af minimal betydning. Ved interview af Jørgensen bekræftes også vores vurdering af dette:

“Jeg har svært ved, at se low-value leasingaftaler vil blive relevant, fordi den grænse, der er sat på

low-value, er så lille, at det når A.P. Møller-Maersk aldrig nogensinde ned på med de
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leasingaftaler de primært har, som nok er på skibe i langt de fleste tilfælde - den har jeg svært ved

at se. For at omforme dem til en serviceaftale er det også rigtig svært, fordi det handler om at kigge

på det reelle indhold og ikke så meget om der står service e.l. Man kan sige, at A.P. Møller-Maersk

stadig er ude og leje en masse skibe i deres linere og tanker del osv., og det har jeg svært ved at se,

at de kan lave om til en serviceaftale - jeg siger ikke, det ikke kan lade sig gøre, men IFRS 16

påpeger helt klart, at det er det reelle indhold af aftalen, der skal analyseres.” (Jørgensen, 2016:

00:08:13).”

Ift. ovenstående revurdering skal A.P. Møller-Maersk indregne 59,6 mia.kr. i balancen, hvorfor det må

antages, at få en betydelig effekt på balancen. Dette understøttes ligeledes af Jørgensen, som nævner

følgende:

“(..)en meget stort del af de operationelle leasingforpligtelser vil ramme balancen og blive

indregnet som, det der i dag svarer til, en finansiel leasingforpligtelse - men en leasingforpligtelse

med et right-of-use asset tilsvarende. Det vil forhøje balancen, heri forhøje gældsdelen, forhøje

aktivdelen, og det vil give en lavere soliditetsgrad. Det der for mig at se er ingen tvivl om, fordi du

rører formentlig ikke væsentligt ved egenkapitalen i hvert fald ikke i samme henseender, som du

kommer til at røre ved aktivdelen og ved gældsdelen. Du kan sige, at de 65 mia.kr. er en indikator

for, hvor stor en leasingforpligtelse, der principielt vil komme på balancen. I de leasingforpligtelser

ligger der ikke tilbagediskontering, renteelementer eller kortfristede de vil kunne slippe for

(Jørgensen, 2016: 00:02:12)”.

7.2.3. Effekten på A.P Møller-Maersks balancen 2015

Vi har i dette afsnit foretaget en illustration af vores opgjorte effekt på A.P. Møller-Maersks balance for

2015 og anvendt det på årsregnskabet 2015, som foreligger offentligt tilgængeligt (Maersk, 2016).

Grundlaget for disse bevægelser og beregninger er gennemgået tidligere i afsnittet omhandlende

indholdet i IFRS 16, hvorfor dette afsnit er tilsvarende, blot i form af et praktisk eksempel med så vidt

muligt faktiske beløb. Vi har valgt at sammendrage regnskabsposterne i balancen grundet

overskueligheden for læseren, hvorfor der henvises til det offentliggjorte regnskab for yderligere

opdeling (Maersk, 2016).
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I det følgende illustreres A.P. Møller-Maersks balance med nuværende indregning (IAS 17)

sammenlignet med indregningen af IFRS 16 i implementeringsåret:

Figur 22: Illustration af A.P Møller-Maersks balance 2015 (Maersk, 2016; 28), egen tilvirkning.

I ovenstående vises indregningen af i foregående afsnit opgjorte 59,6 mia.kr., som har medført en

stigning i leasingaktiverne fra 11,07 mia.kr. til 70,67 mia.kr. På gældssiden, altså passiverne, har vi

foretaget en reduktion af egenkapitalen samt forhøjet leasingforpligtelserne på baggrund af de 59,6

mia.kr. For i al væsentlighed at opgøre reduktionen på egenkapitalen ift. stigningen af

leasingforpligtelserne, har vi forudsat, at de leasingforpligtelser, som A.P. Møller-Maersk indregner ved

implementeringen, består af en portfolio af leasingaftaler med en gennemsnitlig leasingperiode på 15 år.

De 15 år er forudsat på baggrund af en gennemsnitlig betragtning iht. levetiderne på aktiverne, som der

står foreskrevet i regnskabspraksis i regnskabets note 24 (Maersk, 2016; 62). Derudover er anvendt en

diskonteringsrate på 6%, hvorfor det er anvendt som følge af, at A.P. Møller-Maersk selv benytter sig af

denne procentsats ved beregning af nutidsværdi af leasingforpligtelser. Dette er oplyst i regnskabets

note 19 (Maersk, 2016; 56).
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Vi har tidligere i opgaven gennemgået analyse af effekten på egenkapital, hvorfor ved figur 15 kan se, at

en diskonteringsrate med 6% i al væsentlig vil reducere egenkapitalen med omtrent 11% ift.

leasingforpligtelserne. Derfor er indregnet en reduktion på 6,56 mia.kr. (11% af 59,6 mia.kr) og

tilsvarende pålagt leasingforpligtelserne, hvorfor disse ender i 66,16 mia.kr. Dette vurderes som

værende i al væsentlig rimeligt og afspejler samme effekt som ved IASB’s eksempel på påvirkningen af

flybranchen, jf. bilag 3.

Vi tager forbehold for, at dette er en vurderingssag, hvorfor valget af diskonteringsrate og levetid på

aktiverne kan variere og dermed munde ud i en anden effekt på regnskabets balance.

Samlet vil balancesummen ændres til 485,84 mia.kr., ift. den nuværende regnskabsstandard, hvor

balancesummen udgør 426,24 mia.kr., hvilket svarer til en stigning på 13,98%.

En stigning af denne grad gør det interessant at se på de finansielle nøgletal. Der er derfor

nedenstående beregnet ændringen i de væsentligste nøgletal knyttet til balancen.

Figur 23: Beregning af udvalgte finansielle nøgletal inkl. beregningsmetoden, efter egen tilvirkning

Soliditetsgraden ændres med -8,37% og giver udtryk for, hvor meget af de samlede aktiver, egenkapital

udgør. Den faldende soliditetsgrad betyder, at A.P. Møller-Maersk har forøget sine gældsforpligtelser og

derfor lånt en større del af den samlede kapital, hvilket er en negativ ændring for virksomheden.

Gældsætningsgraden ændres med +8,38% og belyser mængden af gæld brugt til at finansiere

virksomhedens aktiver. Gældsætningsgraden viser, at 51,11% af investeringerne i aktiver er finansieret

ved hjælp af fremmedkapital (gæld), hvilket ligeledes er en negativ ændring. Soliditetsgraden og

gældsætningsgraden udgør tilsammen 100%. Gearingen øges med 0,3 og betyder, at for hver gang

virksomhedens ejere har finansieret virksomhedens investeringer med 1 kr., har fremmedkapitalen

bidraget med 1,05 mod tidligere 0,75. Dermed er en stigning i gearingen ligeledes negativt for A.P.

Møller-Maersk.
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Ift. de finansielle nøgletal på balancen så vurderes det, at implementeringen på A.P. Møller-Maersks

regnskab giver en negativ effekt set fra virksomhedens synspunkt.

7.2.4. Effekten på A.P Møller-Maersks resultatopgørelse 2015

Effekten på A.P. Møller-Maersks resultatopgørelse for 2015 medfører, at de leasingydelser

virksomheden har ved den nuværende regnskabsstandard, ikke længere skal indregnes i

driftsomkostningerne ved implementeringen af IFRS 16. Til gengæld forøges, som nævnt tidligere,

afskrivningerne og renteomkostningerne. Vi har forsøgt at estimere og illustrere effekten på

resultatopgørelsen i det følgende.

I årsregnskabets note 2 vedrørende driftsomkostninger jf. bilag 11, er oplyst “Rent and lease costs” på

2,931 USD mio. svarende til 20 mia.kr. Disse omkostninger har vi forudsat udelukkende vedrører de

operationelle leasingydelser, da vi ved, at der iht. regnskabspraksis omkostningsføres operationelle

leasingydelser under den nævnte regnskabspost “driftsomkostninger” (operating costs). Eftersom A.P.

Møller-Maersk har klassificeret særskilte omkostninger knyttet til leje og leasing forudsættes det i al

væsentlighed rimeligt at anvende dette som værende de operationelle leasingydelser. Ved

implementeringen af IFRS 16 vil de 20 mia.kr i operationelle leasingydelser derfor ikke længere fremgå

under driftsomkostningerne i resultatopgørelsen, hvilket er illustreret nedenstående. I lighed med

beskrivelsen på effekten i balancen har vi sammendraget regnskabsposterne grundet overskueligheden

for læseren, hvorfor der henvises til den offentliggjorte årsrapport 2015 for yderligere opdeling heraf

(Maersk, 2016; 27).
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Følgende illustreres A.P Møller-Maersks resultatopgørelse med nuværende indregning (IAS 17)

sammenlignet med indregningen af IFRS 16 i implementeringsåret:

Figur 24: Illustration af A.P Møller-Maersks resultatopgørelse 2015 (Maersk, 2016; 27), egen tilvirkning.

I ovenstående har vi som nævnt fratrukket de 20 mia.kr. fra driftsomkostningerne, hvorfor denne

ændres fra 213,54 mia.kr til 193,54 mia.kr. Derfor påvirkes EBITDA ligeledes med 20 mia.kr. fra 61,98

mia.kr til 81,98 mia.kr.

Som vi tidligere har analyseret, vil resultatet ikke blive påvirket i særlig grad, hvorfor vi har foretaget en

regulering i lig med tidligere gennemgået analyse for effekten af resultatopgørelsen og for i al

væsentlighed at afspejle IASB’s eksempel på forventet påvirkning. For leasingydelserne har vi forudsat

at indebære en renteomkostning på 2% af de 20 mia.kr., hvilket, vi har antaget, er på markedsvilkår (en

minimal ændring i denne vil i vores tilfælde ikke have en væsentlig betydning for opgavens formål).

Dette medfører derfor en meromkostning på de finansielle omkostninger på 0,40 mia.kr. Residualen ift.

leasingydelserne på de 20 mia.kr. og de finansielle omkostninger på 0,40 mia.kr. vil således være

afskrivningerne, da de forhenværende leasingydelser typisk vil bestå af summen af værditabet

(afskrivningerne) og renter. 19,60 mia.kr. pålægges derfor afskrivningerne i regnskabet.
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Vores ændringer resulterer derfor i et forbedret EBITDA og driftsresultat, hvilket efter vores vurdering

kommer til at blive forbedret med hhv. 32,27% på EBITDA og 3,13% på driftsresultat. Årets resultat

vil som nævnt i al væsentlighed forblive uændret. Disse resultater harmonerer også meget fint med

Jørgensen forventninger til effekten:

“(..)Udgangspunktet er, at det vil være et stort set enslydende resultat, men bestemt ikke et enslydende

EBITDA, altså vil du få flyttet enormt mange omkostninger fra noget, der tidligere har ligget op over

EBITDA og derved påvirket EBITDA negativt til at ligge under EBITDA som en afskrivning eller en rente.

(..) (Jørgensen, 2016: 00:03:46)”.

Ift. de finansielle nøgletal, som rammes af effekten, er der nedenstående beregnet ændringen i de, som

vi vurderer værende de væsentligste nøgletal, knyttet resultatopgørelsen.

Figur 25: Ændringen i væsentlige nøgletal tilknyttet resultatopgørelsen, egen tilvirkning.

EBITDA Margin ændres med 7,22% og er et udtryk for A.P. Møller-Maersks driftsmæssige lønsomhed

(før renter, skat og afskrivninger) som procent af virksomhedens omsætning. Denne er typisk anvendt

til at sammenligne mellem virksomheder, hvorfor denne får en positiv effekt for A.P. Møller-Maersk

grundet, at de anvender færre driftsmæssige omkostninger ift. ved indregningen af IAS 17.

Afkastningsgraden ændres med -0,29% og viser virksomhedens evne til at skabe overskud ift., hvor

mange penge der er bundet i de forskellige aktiver. Til trods for at driftsresultatet forøges, så er den

procentvise stigning i aktiverne højere, hvorfor denne ændring er negativ for A.P. Møller-Maersk.

Nu har vi gennemgået de væsentligste ændringer, som IFRS 16 vil medføre sammenlignet med det

nuværende regelsæt, IAS 17. Men hvordan påvirkes arbejdsbyrden ved implementering af denne

regnskabsstandard? Det vil vi undersøge i det følgende afsnit.
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7.2.5. Arbejdsbyrden

A.P. Møller-Maersk må antages at tage højde for IFRS 16 på et tidligere stadie end andre virksomheder,

simpelthen grundet af, at virksomheden bør have kapaciteten in-house nok til at drive processen for

implementeringen af IFRS 16 og samtidig er af en størrelse med væsentlig omfang af leasingaftaler, som

må antages kræves at være forberedt i god tid.

A.P. Møller-Maersk er af en sådan størrelse, at det forudsættes at de har kompetencer nok til at drive

processen, hvorfor de eksempelvis også har en Lead IFRS Compliance Officer, som er ekspert inden

for IFRS. Dog forventes det samtidig, at implementeringsfasen vil ske i samarbejde med eksterne

konsulenter. Jørgensen udtaler sig om, at “(..) forventningen, til at A.P Møller-Maersk påbegynder IFRS

16 og dens betydning, vil ske i løbet af 2016 (Jørgensen, 2016: 00:11:30)”, hvorfor det understreges, at

A.P Møller-Maersk forbereder betydningen af IFRS 16 i god tid.

Vi forventer, at A.P Møller-Maersk vil blive ramt på flere områder af arbejdsbyrden og særligt

implementeringsfasen men antageligt også den fremadrettede proces ift. interne opfølgningsprocedure,

rapporter mv. Ved implementeringen vil der foreligge en del arbejde i at optimere processer og foretage

systemændring/tilpasning til de nuværende systemer samt ændre i håndteringen af leasingaftaler og

bearbejdningen af disse, da der eksempelvis foreligger nye undtagelsesregler og flere notekrav.

Jørgensen udtaler ligeledes:

“I implementeringsfasen vil arbejdsbyrden blive høj. Jeg vil forestille mig, at A.P Møller-Maersk vil skulle

ændre dels processer omkring kontraktindgåelse og opsamling af informationer omkring kontrakter, altså

kontraktdatabaser etc. Jeg vil også forestille mig, at der skulle ske tilpasninger af systemer for A.P Møller-

Maersk dels for at leve op til indregning og måling, men også oplysningskravene (Jørgensen, 2016:

00:12:28)”.

Foruden ovenstående vil det også forventes, at A.P Møller-Maersk må blive påvirket af eksterne

interessenter, såsom analytikere til spørgsmål omkring implementeringsfasen for oplysninger omkring

indregninger af leasing i regnskabet og virksomhedens tilgangsvinkler. Dette understøttes ligeledes af

Gartner:

“Selskaberne vil sagtens få lidt travlt med at svare på de spørgsmål, som analytikerne har, omkring

operationel leasing e.l., hvis de ikke har en god oplysning på det (i regnskabet).” (Gartner, 2016: 00:17:11).
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Implementeringsfasen formodes derfor, at være forbundet med ekstraomkostninger, som A.P Møller-

Maersk er nødsaget til at leve med, da de skal leve op til de foreskrevne regler, som IFRS 16 ændres

med ift. nuværende regelsæt, IAS 17. Opgørelsen i faktiske omkostninger er svær at sandsynliggøre,

men der herskes ingen tvivl om, at der må estimeres flere omkostninger i regnskabet forbundet med

implementeringen af IFRS 16 i de kommende år.

Jørgensen har i øvrigt en interessant pointe ift., hvilken effekt IFRS 16 har på den kommercielle

forretning, hvorved han udtaler sig følgende:

“Derudover vil der ved implementeringsfasen formentlig også analyseres på effekter på den kommercielle

forretning, altså det er jo nok ikke meningen, at det her skal gå ind og få en indvirkning på, hvordan A.P

Møller-Maersk driver deres forretning. Men hvis du f.eks. vælger, at gå short-term leasingaftaler er der

ingen tvivl om, at det vil få en effekt på din kommercielle forretning. Det vil være sådanne ting A.P Møller-

Maersk vurderer ift. altså et eller andet sted en simpel cost-benefit analyse på, hvad får vi ud af det og

hvilken cost skal vi give, hvilket problematikker giver de her ændrede nøgletal, som vi tidligere talte om,

altså effekten på regnskabet, hvilke problematikker giver de. Der kan være mulige incitamenter knyttet op på

EBITDA, mulige governance i låneaftaler, der er knyttet op på likviditetsgrad, gearingen, soliditetsgraden

osv.” (Jørgensen, 2016; 00:14:01)

Afslutningsvis lægger IASB op til muligheden for, at førtidsimplementere og ift. dette udtaler Jørgensen

sig som følgende:

“Jeg tror ikke, at A.P. Møller-Maersk vil gøre brug af førtidsimplementeringen, det tror jeg ikke, der er

nogen, der kommer til. Den branche A.P. Møller-Maersk befinder sig i, er en af de brancheorganisationer på

shippingdelen, som i den grad har talt negativt om det her nye leasingstandard, og derfor kommer de ikke til

at førtidsimplementere (Jørgensen, 2016: 00:10:55)”.

7.2.6. Delkonklusion på effekten af A.P Møller-Maersk regnskab 2015

A.P Møller-Maersk har ved nuværende regelsæt, IAS 17, en noteoplysning på 65 mia.kr. i operationelle

leasingforpligtelser gældende for årsregnskabet 2015 og set i perspektiv udgør det 15% af den samlede

balancesum. A.P Møller-Maersk benytter sig i væsentlig større grad af operationelle leasingaftaler end

finansielle leasingaftaler.
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Af de 65 mia.kr. er opgjort 5 mia.kr. som værende kortfristede leasingforpligtelser, hvorfor 59,6 mia.kr.

ved implementering af IFRS 16 skal indregnes i regnskabets balance 2015. Dette medfører en stigning

på balancesummen fra 426,24 mia.kr. til 485,84 mia.kr., hvilket giver en stigning på 13,98%. Heraf er

leasingaktiverne og leasingforpligtelser steget, hvorimod egenkapitalen er reduceret. Dette afleder en

betydelig grad af effekt på de finansielle nøgletal forbundet hermed, hvorfor særligt soliditetsgraden

påvirkes for A.P. Møller-Maersk og ændres fra 57,26% til 48,89%.

I resultatopgørelsen er der ved nuværende regelsæt, indregnet 20 mia.kr. som følge af leasingydelser fra

operationelle leasingaftaler. Ved IFRS 16 skal disse ikke længere indregnes, hvorfor driftsomkostninger

falder fra 213,54 mia.kr. til 193,54 mia.kr. Til gengæld forøges afskrivningerne fra 54,26 mia.kr til

73,86 mia.kr. og renteomkostninger fra 2,89 mia.kr til 3,29 mia.kr. Årets resultat forblives i al

væsentlighed uændret, mens præsentationen i resultatopgørelsen ændres betydeligt, heri særligt

forbedres EBITDA fra 61,98 mia.kr. til 81,87 mia.kr. svarende 32,27%.

Implementeringen af IFRS 16 afleder en ufrivillig ekstraomkostning for A.P. Møller-Maersk, som følge

af, at virksomheden er nødsaget til at leve op til de ændrede krav og derfor må tilpasse sig disse.

Dermed forventes en forøget arbejdsbyrde som følge af optimering af processer og systemer.

8. Den nye regnskabsstandards påvirkning på

aktieanalytikere

Tidligere i opgaven analyserede vi os frem til, at årsagen til udformningen af IFRS 16 i store træk var, at

IASB mente, at en regnskabsmæssig behandling af leasing efter IAS 17 ikke gav det mest retvisende

billede, såfremt en given virksomhed havde væsentlige operationelle leasingaftaler. IASB udformede

derfor IFRS 16 primært for at øge informationsværdien i regnskabet og for regnskabsbrugere,

heriblandt aktieanalytikere.

Vi vil derfor i de følgende afsnit analysere, hvorvidt udformningen af IFRS 16 faktisk også i praktisk

har været med til at forbedre informationsværdien for regnskabsbrugere i form af aktieanalytikere.

Ligeledes ønsker vi at analysere, hvorvidt om ændringerne til regnskaberne påvirker aktieanalytikernes

generelle arbejde samt, hvordan aktieanalytikerne forventes at håndtere disse ændringer. Derefter vil vi
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opsummere vores analyse og vurdere, om den samlede påvirkning på aktieanalytikere ser ud til at blive

positiv eller negativ.

8.1. IFRS 16’s påvirkning på informationsværdien for

aktieanalytikere

Som vi har analyseret os frem til tidligere i opgaven, så betyder implementeringen af IFRS 16, at langt

flere operationelle leasingforpligtelser vil blive inkluderet i balancen, frem for kun at være oplyst i en

note. IFRS 16 vil, som tidligere analyseret, i korte træk medføre, at leasingaktiver og leasingforpligtelser

stiger i balancen, hvorfor derfor får en betydning for soliditetsgraden, samt at præsentationen i

resultatopgørelsen ændres, særligt på en stigende EBITDA. For yderligere analyse af dette henvises der

til foregående afsnit i opgaven omhandlende sammenligningen mellem IAS 17 og IFRS 16 samt

opgavens praktiske eksempel.

Informationsværdien i regnskabet vil derfor som udgangspunkt være forbedret, da forpligtelser - som

en given virksomhed i princippet altid har haft - nu også faktisk indgår i balancen, ligesom at værdien

nu også indgår i eksempelvis nøgletallene. Regnskabet vil derfor være mere retvisende, hvorfor det er til

gavn for regnskabsbrugere, ligesom der vil være langt bedre forudsætninger for, at man kan

sammenligne eksempelvis shippingvirksomheders regnskaber med virksomheder, hvor leasing ikke har

en væsentlig betydning og dermed opnå bedre gennemsigtighed. Vi har derfor foretaget interview af

Gartner, jf. bilag 13 og spurgt, om han, som aktieanalytiker, også selv mener, at IFRS 16 vil forbedre

aktieanalytikeres informationsværdi i regnskabet, hvortil Gartner svarer:

“Ja, det vil det helt sikkert. Hvis jeg skal uddybe det en smule, så vil det selvfølgelig have en vis påvirkning

pga., at alt, som ikke er optaget i balancen, vil blive en mere eller mindre overraskelse for eksterne

analytikere” Gartner, 2016: 00:02:54).

Vores hypotese ved udarbejdelse af opgaven har hele tiden været, at aktieanalytikere typisk allerede har

taget højde for de operationelle leasingforpligtelser, allerede før udformningen af IFRS 16. Når

aktieanalytikere fastsætter en pris på en virksomhed, så fastsætter de den eksempelvis ved at skønne de

fremtidige cashflow - inklusiv det cashflow og de forpligtelser, som fremgår af noterne - i den
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pågældende virksomhed (Børsen, 2016). De foretager derfor en revurdering og fortolkning af

regnskabet, således at så vidt muligt alt medtages i deres beregninger.

Da der er tale om en fortolkning, vil de beregnede fremtidige cashflow typisk ikke være helt korrekte,

lige så aktieanalytikerne ikke har kendskab til andet end tallene, der fremgår af regnskabet. Typisk ved

aktieanalytikerne eksempelvis ikke, hvilke operationelle leasingkontrakter der er tale om, når de ser i

noten i et givent regnskab.

Implementeringen af IFRS 16 bør derfor give bedre forudsætninger for aktieanalytikernes fortolkning

af regnskab og cashflow, da næsten alle operationelle leasingforpligtelser vil blive præsenteret direkte i

balancen. De eneste operationelle leasingforpligtelser, som ikke vil blive præsenteret i balancen, er

short-term leasingkontrakter på under 12 måneder og leasingkontrakter af uvæsentlig beløbsstørrelse

(low-value assets), som omtalt tidligere i opgaven. Generelt vil informationsværdien af regnskabet blive

dybere men også mere præcis. Dermed er en del af forarbejdet allerede udført for aktieanalytikerne, da

de dermed ikke behøver at fortolke lige så meget på regnskaberne som ved før IFRS 16. Ligeledes

forestiller vi os, at forudsætningerne for deres værdiansættelse af aktierne er bedre og

gennemsigtigheden ved sammenligning af, at virksomheder vil være styrket. I tillæg hertil spørger vi så

Gartner, om det så ikke også vil øge aktieanalytikeres forudsætninger for værdiansættelser af selskaber

og aktier, hvilket resulterer i følgende svar:

“Det vil blive lidt mere detaljeret, det vil blive lidt mere eksakt, måske. (..) Det vil fjerne en del arbejde fra

vores modeller, så vi ikke behøver at gætte på nutidsværdi, minimumsleasingydelser osv.” Gartner, 2016:

00:05:17).

Som nævnt er et af IASB’s mål med IFRS 16 også, at regnskabet skal give et mere retvisende billede. Vi

spørger derfor Gartner ind til, om han, som aktieanalytiker, mener, at implementeringen af IFRS 16 vil

bidrage til et mere retvisende billede af regnskaberne, hvortil Gartner svarer prompte: “Ja, det synes jeg.

Kort svar: Ja.” (Gartner, 2016: 00:18:05).

8.2. IFRS 16’s generelle påvirkning på aktieanalytikere

Som beskrevet i ovenstående afsnit har det hele tiden været vores klare hypotese, at aktieanalytikere

allerede har taget højde for de operationelle leasingforpligtelser før implementering af IFRS 16. Gartner
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bekræfter også, at nogle aktieanalytikere godt kan håndtere at skønne og medtage leasingforpligtelserne,

trods det, at disse endnu ikke fremgår af balancen i regnskabet:

“Ja, der har vi vores regneark og modeller, hvor vi har muligheden for at beregne dem (de operationelle

leasingforpligtelser) ud på forskellige måder, alt efter om den pågældende virksomhed siger noget selv

(oplyser om operationelle leasingforpligtelser i regnskabet) eller ikke siger noget, hvor vi så kan beregne

dem (de operationelle leasingforpligtelser) ud fra minimumsydelserne (..) Så vi kan få et skøn på, hvordan

det vil påvirke balancen.” Gartner, 2016: 00:03:57).

Gartner fortsætter dernæst:

“Så vi kan altid få et skøn på, hvordan det vil påvirke balancen - og hvordan det vil påvirke

resultatopgørelsen, så skal vi bare dele hver leasingydelse ud på en afskrivning og en hypotetisk rente. ”

Gartner, 2016: 00:04:51).

Som udgangspunkt kunne man derfor forestille sig, at det ikke vil have en væsentlig indflydelse på

aktieanalytikere bortset fra, at det vil gøre deres arbejde en smule nemmere, da flere analytikere allerede

har taget højde for det. Vi spørger derfor Gartner, om dette ikke er korrekt forstået, at aktieanalytikere

helt generelt allerede har været på forkant med indregningen af operationelle leasingforpligtelser, hvortil

Gartner højst uventet ift. vores hypotese og forventninger svarer følgende:

“Jeg har set mange analyser (aktieanalyser), hvor det (operationelle leasingforpligtelser) ikke indgår, og

hvor der ikke er taget højde for dem i vores analyser. Så for visse analytikere så kan det her komme som en

vis overraskelse.” (Gartner, 2016: 00:06:21).

Herefter overrasker Gartner os endnu mere med følgende udtalelse:

“For shipping generelt kan jeg ikke se, at der er så mange analytikere, der faktisk medregner off-balance-

sheet i sine beregninger af værdien af selskabet (..) fordi det bare ikke er en traditionel ting, så har man bare

ikke gjort det.” Gartner, 2016: 00:07:19).

Gartner fortsætter dernæst i samme genre:
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“Hvis analytikeren er en dygtig analytiker, så tager han selvfølgelig højde for det. Hvis han eller hun er

bevidst om IFRS. Det er måske lidt en overraskelse, men det er ikke sådan, at alle analytikere eller

aktieanalytikere er ekspert i regnskab” (Gartner, 2016: 00:08:17).

Stik modsat vores forventninger, så afkræfter Gartner derfor tydeligvis vores hypotese om, at

aktieanalytikere generelt allerede har taget højde for indregning af operationelle leasingkontrakter før

vedtagelse af IFRS 16. Det tyder derfor på, at det vil få en større betydning for flere aktieanalytikere,

end vi først havde antaget. På baggrund heraf, spørger vi derfor Gartner om hvilke praktiske ændringer,

som han forventer, at IFRS 16 vil skabe for aktieanalytikernes generelle arbejde:

“Det vil give en vis ændring. Det vil give den ændring, at analytikere vil blive nødt til at opdatere deres

regneark med de nye tal, og hvis du (den givne aktieanalytiker) ikke allerede har lavet denne analyse, så vil

det komme som en overraskelse. Så vil du blive nødt til at lave om på nøgletal, og hvis du arbejder med en

DCF-model, så skal den selvfølgelig også tilpasses med en meget højere gæld, og det vil jo også ramme

egenkapitalen, selvfølgelig.” (Gartner, 2016: 00:13:40)

I forlængelse heraf spørger vi derfor Gartner ind til, hvornår de vil implementere det og begynde at tage

højde for ændringen:

“Det findes allerede i vores regneark, det gør det. Jeg tror, at implementeringen bliver en løbende proces i

takt med, at selskaberne går over til IFRS 16 og implementerer IFRS 16. (Gartner, 2016: 00:16:00).

Gartner fortsætter dernæst:

“Det vil blive en løbende implementering, men jeg kan sagtens tænke, at der vil være en del analytikere, der

allerede nu (medio 2016) går i gang med, på et lidt dybere niveau, at kigge på operationel leasing.”

(Gartner, 2016: 00:16:52)

Vi spørger dernæst Gartner, om arbejdsbyrden ifm. implementeringen, ift., om der vil være en

overgangsfase, og om der vil være mange spørgsmål og nogle ændrede producerer, hvilket resulterer i

følgende tilbagemelding:

“Der bliver nogle ændringer i regnearkene selvfølgelig, vi skal opdatere vores regneark.” (Gartner, 2016:

00:19:27).
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Vi slutter derfor vores interview med Gartner af med at spørge, om han samlet set opfatter

implementeringen af IFRS 16 som et positivt eller negativt tiltag for aktieanalytikere, som helhed:

“Ja, det er positivt. Det vil ikke øge vores arbejdsbyrde, men måske omvendt. Vi skal ikke længere søge og

finde alle informationerne i notaterne (i regnskaberne) for eksempel, og hvis selskabet ikke er meget

transparent, så skal vi også beregne nutidsværdien (af de operationelle leasingforpligtelser), på nuværende

tidspunkt.” (Gartner, 2016: 00:18:52).

8.3. Delkonklusion IFRS 16’s påvirkning på aktieanalytikere:

På baggrund af vores analyse af IFRS 16’s påvirkning på aktieanalytikere kan vi konkludere, at IFRS 16

vil øge regnskabernes informationsværdi og gennemsigtighed til gavn for blandt andet aktieanalytikerne,

ligesom det vil give aktieanalytikerne bedre forudsætninger for værdiansættelse af aktier og selskaber.

Derudover kan vi konkludere, at mange aktieanalytikere, stik mod forventning, ikke tidligere har taget

højde for de operationelle leasingforpligtelser i deres aktieanalyser, særligt ikke for

shippingvirksomheder. Der vil derfor være øget arbejdet for analytikerne i form af de regneark, der skal

tilpasses efter de nye regler. Slutteligt kan vi konkludere, at aktieanalytikere som ventet generelt er

positive overfor tiltaget, IFRS 16.

9. Konklusion

På baggrund af vores analyse af grunden til udformningen kan vi konkludere, at man i år 2005

estimerede, at der alene i USA var leasingforpligtelser for hele 1,25 US trillioner $, som blev udeholdt af

virksomhedernes regnskabsmæssige balancer, grundet det, at de pågældende leasingforpligtelser var

regnskabsmæssigt korrekt behandlet som operationelle leasingforpligtelser efter IAS 17. Uden for USA

og generelt i resten af verden estimerede man dog problemet til at være langt større.

Udeladelsen af leasing forpligtelserne i regnskabet betyder, at investorer og øvrige regnskabsbrugere

ikke har det fulde billede af en given virksomheds finansielle situation, såfremt virksomheden leaser en

væsentlig sum operationelt leasede aktiver. Udeladelsen forringer derfor gennemsigtigheden hos denne

type virksomheder, da det vil være problematisk at sammenligne eksempelvis en shippingvirksomhed
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med en virksomhed, som ikke leaser en væsentlig sum aktiver, da der vil fremgå færre forpligtelser hos

shippingvirksomhedens regnskab, end der faktisk eksisterer. Vi kan derfor konkludere, at IASB

udformede IFRS 16 for at komme med en løsning på udfordringerne omkring gennemsigtigheden og

informationsværdien i regnskabet relateret til operationelle leasingforpligtelser.

Vi kan på baggrund af vores analyse af den langvarige udformning konkludere, at der er to

hovedårsager til, at udformningen af IFRS har taget helt op imod 10 år.

Det konkluderes, at den primære hovedårsag er, at en meget stor mængde af interessenter - i form af

virksomheder, brancher organisationer og lignende – er blevet inddraget i udformningen, grundet det,

at der er tale om en betydelig ændring i regnskabspraksis. Ligeledes påvirker ændringen i

regnskabsstandarden mange virksomheder i hele verden, som beskrevet længere oppe i konklusionen.

Derfor udformede og afholdte IASB adskillige udkast, høringer, møder og øvrige aktiviteter i løbet af

udformningen for at sikre sig, at alle interessenter havde mulighed for at blive hørt. I tillæg hertil har

mange interessenter også selv haft en stor interesse i at blive hørt, hvorfor, at der særligt fra

virksomhedernes side har foregået en større mængde lobbyarbejde i relation til udformningen. Denne

lobbyisme skyldes, at mange berørte virksomheder gerne vil beholde operationel leasing og undgå de

negative effekter, som vi beskriver længere nede i konklusionen. Af samme grund er udformningen af

IFRS 16 også den regnskabsstandard, som har resulteret i flest høringssvar. Den anden hovedårsag til

den langvarige udformning kommer af, at IASB og FASB oprindeligt ville udforme to ensartede

regnskabsstandarder omhandlende den regnskabsmæssige behandling af leasing. Det konkluderes dog,

at de to regnskabsudstedere ikke kunne nå til enighed om udformningen, hvorfor udformningen endte

med at trække væsentligt ud, mens man endte med to separate regnskabsstandarder.

Vi kan derfor konkludere, at det har taget IASB omtrent 10 år at udforme IFRS 16, fordi så mange

interessenter har været involveret i udformningen og fordi, at man har forsøgt at udarbejde en

regnskabsstandard, som skulle være ensartet med FASB’s tilsvarende.

Selve ændringen i den regnskabsmæssige behandling af leasing vil afhænge af virksomhedens

anvendelsen af leasing i sin forretning. Det konkluderes, at fly- og transportindustrien bliver de mest

påvirkede industrier ved implementeringen af IFRS 16, da de besidder leasing i betydelig grad.
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IFRS 16 medfører, at enhver type af leasing fremadrettet skal indregnes i virksomhedens balance, og

leasingaftaler ikke længere skal klassificeres som enten operationel eller finansiel leasing. Det er dog

muligt at undgå indregning i balancen, som følge af, at IFRS har to undtagelser, i form af kortfristede

leasingaftaler og leasing af lav værdis aktiver. De fleste leasingkontrakter skal dog behandles som

finansiel leasing, hvorfor de operationelle leasingforpligtelser, som holdes uden for balancen, nu skal

indregnes i balancen. Der vil derfor typisk ikke længere indgå leasingydelser i virksomhedens

driftsomkostninger, som følge af disse netop skal indregnes i balancen hvilket forbedrer virksomhedens

EBITDA22 markant. Som residual af flere indregnede aktiver, forøges afskrivningerne i

resultatopgørelsen. Driftsresultatet vil dog fortsat være forbedret, da de resterende omkostninger

pålægges de finansielle poster, hvilke sker som led af en stigning i forpligtelserne. Endvidere vil

ændringen medfører flere oplysningskrav på noterne i regnskabet.

Som følge af at virksomheden får flere indregnede aktiver, forpligtelser, og at resultatopgørelsen får en

ændret præsentationen heri EBITDA, vil dette aflede en ændring i nøgletallene knyttet til de ramte

regnskabsposter, hvorfor særligt soliditetsgraden og gearingen i virksomheden rammes.

På baggrund af vores praktiske eksempel af A.P. Møller-Maersks regnskab konkluderer vi, at

implementeringen af IFRS 16 teoretisk set kunne medføre en yderligere indregning i balancen på 59,6

mia.kr, hvilket svarer til en stigning på 13,98% ift. balancesummen ved indregningen af det nuværende

regelsæt, IAS 17 for 2015. Dette påvirker særligt soliditetsgraden, som falder fra 57,26% til 48,89%,

hvilket udtrykker, at virksomheden ved IFRS 16 låner en større del af den samlede kapital som følge af

flere indregnede aktiver. Dermed påvirkes dette nøgletal negativt for virksomheden.

Ift. resultatopgørelsen for A.P Møller-Maersk konkluderer vi, at IFRS 16 medfører, at

driftsomkostningerne teoretisk set falder med 20 mia.kr., som følge af, at de operationelle leasingydelser

ikke længere skal indgå. Til gengæld forøges afskrivningerne med 19,6 mia.kr. og renteomkostningerne

med 0,4 mia.kr. Effekten medfører, at EBITDA stiger fra 61,98 mia.kr. til 81,98 mia.kr. og driftsresultat

fra 12,77 mia.kr. til 13,17 mia.kr. Det forventes at have en minimal eller stort set ingen påvirkning på

årets resultat, hvorfor effekten kun påvirker præsentationen og ikke den kommercielle forretning,

22 Earnings Before Interests Tax Depreciation and Amortization. På dansk driftsresultatet, før renter, afskrivninger og skat
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hvilket dog afhænger af A.P. Møller-Maersks beslutning om benyttelse af undtagelsesreglerne og

inddragelse af serviceydelser i form af, hvilke typer af leasingkontrakter de fremadrettet vil indgå.

Det konkluderes, at A.P. Møller-Maersk vil få en omkostningsrig arbejdsbyrde ved implementeringen af

IFRS 16 som følge af, at processer og systemer skal tilpasses/opdateres til at kunne leve op til

indregningen og målingen, samt oplysningskravene.

På baggrund af vores analyse af IFRS 16’s påvirkning på aktieanalytikere kan vi konkludere, at både

informationsværdi og gennemsigtighed i regnskabet vil blive forbedret til fordel for bl.a.

aktieanalytikerne. Ligeledes vil regnskabet give et mere retvisende billede, da flere af virksomhedens

forpligtelser nu vil fremgå som forpligtelser i balancen ved IFRS 16. Dermed vil aktieanalytikernes

forudsætninger for værdiansættelse af både selskaber og aktier blive styrket, og skøn forbundet med

værdiansættelser vil blive mere begrænsede.

Vi kan på baggrund af analysen af IFRS 16’s påvirkning på aktieanalytikere også konkludere, at nogle

aktieanalytikere, som ventet, allerede før vedtagelsen af IFRS 16 har taget højde for de operationelle

leasingkontrakter ved deres analyser og værdiansættelser. Dog kan vi, mere uventet, også konkludere at

den generelle tendens har været stik modsat, hvilket vil sige, at der generelt ikke har været taget højde

for disse leasingkontrakter blandt aktieanalytikerne, da det simpelthen ikke har været en traditionel ting

blandt analytikerne, særligt ikke for shippingvirksomheder, heriblandt A.P. Møller-Maersk. IFRS 16 vil

derfor komme bag på flere analytikere, som vil være nødsaget til at ændre i deres regneark og

beregninger, hvorfor der forekommer en mindre øget arbejdsbyrde ved implementeringen for nogle

analytikere. Slutteligt kan vi konkludere, at aktieanalytikerne generelt er meget positive over for IFRS

16, og at den samlet set ikke vil øge analytikernes arbejdsbyrde efter implementeringen – tværtimod.
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Bilag 2: Effekten ved distributør (udarbejdet af IASB)

Kilde: http://www.ifrs.org/Current-Projects/IASB-Projects/Leases/Documents/IFRS_16_effects_analysis.pdf

Bilag 3: Effekten ved flyselskaber (udarbejdet af IASB)

Kilde:

http://www.ifrs.org/Current-Projects/IASB-Projects/Leases/Documents/IFRS_16_effects_analysis.pdf
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Bilag 4: IFRS 16: EBITDA og Profit before interest and tax fordelt på industrisektor

Kilde:http://www.ifrs.org/Current-Projects/IASB-Projects/Leases/Documents/IFRS_16_effects_analysis.pdf
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Bilag 5: Metrisk på finansielle nøgletal (udarbejdet af IASB)

Del 1 af 2

Del 2 af 2

Kilde: http://www.ifrs.org/Current-Projects/IASB-Projects/Leases/Documents/IFRS_16_effects_analysis.pdf
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Bilag 6: IFRS 16 Regnskabets betydning af omkostninger for virksomheden

Kilde: http://www.ifrs.org/Current-Projects/IASB-Projects/Leases/Documents/IFRS_16_effects_analysis.pdf
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Bilag 7: Property, Plant and Equipment (A.P. Møller-Maersk årsrapport 2015)
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Bilag 8: Commitments (A.P. Møller-Maersk årsrapport 2015)
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Bilag 9: Interviewguide: Bjarne Iver Jørgensen

Interview med statsautoriseret revisor Bjarne Iver Jørgensen, som er ekspert og erfaren revisor inden

for shippingvirksomheder, ligesom han er IFRS-ekspert i Deloitte. Dertil har Bjarne været involveret i

flere diskussioner og oplæg omhandlende IFRS 16.

Formålet med interviewet er at få en relevant primær kildes synspunkt på, hvordan A.P. Møller-Maersk

kan tænkes at blive påvirket af den nye regnskabsstandard, set fra A.P. Møller-Maersks synspunkt.

Interviewet vil have særlig fokus på påvirkning af regnskabet for 2015 og arbejdsbyrden.

Grundet Bjarnes erfaring, ekspertise og kendskab, er han derfor vurderet særdeles relevant og brugbar

for dette interview, nu da det ikke var muligt at få et interview med A.P. Møller Maersk selv.

Interviewguide:

1. Med hvilken effekt tror du, at regnskabet bliver påvirket?

a. A.P.Møller Maersk har på nuværende tidspunkt finansielle leasingaktiver på 11 mia. kr. (3,7% af

materielle anlægsaktiver), men til gengæld 65 mia.kr. i operationelle leasingforpligtelser.

b. Forestiller du dig, at det vil have en væsentlig effekt på selskabets nøgletal? Herunder særligt

soliditetsgraden.

c. Forestiller du dig, at A.P. Møller-Maersk vil blive særligt påvirket ift. andre virksomheder, der

ligeledes anvender leasing i betydelig grad?

2. Tænker du, at A.P. Møller-Maersk kan gøre brug af incitamenter til fortsat at udelade

leasingforpligtelser af balancen?

. Evt. gøre brug af short-term (kortsigtede leasingaftaler), Low-Value leasingaftaler, og/eller

serviceaftaler.

3. Hvornår forestiller du dig, at A.P. Møller-Maersk vil påbegynde implementeringen? Vil de gøre

brug af førtidsimplementeringen?

4. Hvordan forventer du at arbejdsbyrden vil blive påvirket og i hvor høj grad?
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. Tænker du, at implementeringen vil være besværlig som følge af individuel revurdering af

kontrakter, systemændringer mv. og hvordan vurderer du omkostningsniveauet ved implementeringen?

5. Hvornår tænker du, at arbejdsbyrden vil blive mest påvirket?

6. Mener du, at der har været et behov for ændring af den regnskabsmæssige behandling af leasing

hos A.P. Møller-Maersk?

. I tillæg til dette vil du mene, at den nye regnskabsstandard vil bidrage til et mere retvisende

billede af regnskabet?

a. Hvordan forestiller du dig, at A.P. Møller-Maersks generelle holdning er til den nye

regnskabsstandard?

b. Forestiller du dig, at IFRS 16 samlet set vil være et positivt eller negativt tiltag for A.P. Møller-

Maersk?

7. Forventer du at effekten på A.P. Møller-Maersks regnskab vil påvirke aktieanalytikere og

øvrige regnskabsbrugere?

Bilag 10: Note 24 Regnskabspraksis udpluk af afskrivningshorisonter (A.P. Møller-Maersk årsrapport

2015)

Bilag 11: Note 2 Operating costs (A.P. Møller-Maersk årsrapport 2015)
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Bilag 12: Excel udtræk (snip) fra Nationalbankens Valutakurser på amerikanske dollar
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Bilag 13: Interviewguide: Robert Gartner (Aktieanalytiker, Danske Bank)

Formålet med interviewet er primært, at høre en investor - i form af jer som aktieanalytikere - hvordan

I forventer at blive indirekte påvirket af den nye regnskabsstandard, IFRS 16.

Spørgsmålene omhandler udsendelsen af den nye regnskabsstandard om leasing, som IASB vedtog i

januar 2016. Heri har vi fokus på de brancher som påvirkes mest, hvorfor vi i den forbindelse har

nedenstående spørgsmål, som ligeledes primært er med tanke på de virksomheder og regnskaber, som

påvirkes i højere grad.

IFRS 16 vil påvirke regnskabet med langt flere leasingaktiver og –forpligtelser, som følge af de

nuværende forpligtelser (operationelle leasingforpligtelser), der holdes ude for balancen, men som skal

indregnes i balancen ved IFRS 16.

I den forbindelse vil det øge balancesummen, reducere egenkapitalen ved implementeringen og

resultatopgørelsen vil vi se en effekt ved en stigning af EBITDA og driftsresultatet.

Derudover er der langt flere krav til noteoplysninger og de finansielle målinger vil påvirkes.

Eksempelvis vil især soliditetsgraden blive særligt negativt påvirket.

Interviewguide:

1. Har du et indtryk af, at en ændring i den regnskabsmæssige behandling af leasing vil ændre på

jeres informationsværdi i regnskabet, og jeres tilgang til analyser af de pågældende regnskaber?

1.1 Hvis ja, hvilken ændring vil det skabe hos jer?

2. Vil den nye regnskabsstandard øge jeres arbejdsbyrde ved analyse af ”ramte” regnskaber?

2.1 Og i så fald hvordan og i hvor høj grad?

3. Hvordan vil i tage højde for den ændrede informationsværdi i regnskaberne i jeres aktieanalyser?

4. Hvornår vil I begynde at tage højde for den ændrede informationsværdi i regnskaberne i jeres

aktieanalyser? (Som udgangspunkt er den nye regnskabsstandard gældende pr. 1.januar 2019, men

der er jo mulighed for før implementering).
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5. Føler I, at den nye regnskabsstandard vil bidrage til mere retvisende billeder af regnskaberne og

de fremviste leasingforpligtelser?

6. Forventer I, at den nye regnskabsstandard samlet set vil være et positivt eller negativt tiltag for jer

og aktieanalytikere/investorer som helhed? (Eksempelvis øget arbejdsbyrde kontra bedre

informationsværdi.)

7. Hvordan forestiller I jer, at den nye regnskabsstandard vil påvirke A.P. Møller-Maersks regnskab

og jeres analyse og syn på deres regnskab?


