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1 Problemstilling	
Finansiering af et anlægsaktiv kan foregå på mange måder for en virksomhed. Herunder kan nævnes

egenfinansiering, bankfinansiering, lån mellem koncernparter og leasing. Leasing er en af de former for

finansiering, der i stigende grad bliver mere og mere populær blandt virksomheder i Danmark og Europa,

som finansiering af et nyt anlægsaktiv. Brancheorganisationen Finans og Leasing oplyser årligt værdien af

leasingkontrakter indgået i året. I 2015 blev der i Danmark indgået leasingkontrakter for i alt 38.297 mio.

DKK, hvorimod der i 2014 blev indgået nye leasingkontrakter for i alt 30.431 mio. DKK.1 Dette svarer til en

stigning på 26 %. Den europæiske tendens inden for leasing afspejles også af den seneste rapport for 2014

fra brancheorganisationen Leasing Europe, hvor der blev indgået nye leasingkontrakter for i alt 209 mio. €

sammenlignet med 2013, hvor de nye kontrakter udgjorde 196 mio. €.2 Dette underbygger, at leasing stadig

bliver en mere eftertragtet mulighed til at finansiere driften på. Ydermere estimeres en yderligere vækst i

leasingkontrakter i fremtiden.

IAS 17 er på nuværende tidspunkt den gældende leasingstandard, der foreskriver, hvordan leasing skal

defineres, indregnes, måles og præsenteres regnskabsmæssigt. Standarden har dog mødt kritik, både fra

regnskabsaflæggere, analytikere og eksperter i regnskabs- og investeringsbranchen, der mener, at

standarden er for kompleks. Over de sidste 30 år er den derfor flere gange blevet revurderet og omskrevet.

I 2009 tog IASB (International Accounting Standards Board) skridtet til at udarbejde en helt ny standard for

leasing i samarbejde med FASB (Financial Accounting Standards Board). 3 gange er et udkast til en ny

standard blevet fremlagt til høring i offentligheden. Dette er til sidst resulteret i IFRS 16, der blev vedtaget i

januar 2016, og vil have virkning for regnskabsår begyndende 1. januar 2019 og frem. IFRS 16 lægger op til,

at alle leasingaftaler for leasingtager skal indregnes efter samme princip som finansiel leasing i den

nuværende standard, IAS 17 – også dem, der tidligere var betegnet som operationelle leasingaftaler efter

IAS 17. Dette betyder, at den nye standard nu fjerner muligheden for at undlade indregningen af

leasingaktiver og -forpligtelser i balancen. Dette vil have stor betydning for selskaber, hvor en stor del af

deres aktiver hidtil har været optaget i årsrapporten som operationel leasing, men nu skal indregnes i

balancen under aktiverne og som en forpligtelse. Ifølge IASB vil IFRS16 gøre regnskaberne mere

transparente og mere sammenlignelige i forhold til øvrige selskaber i branchen, der allerede har indregnet

leasing i balancen. Selskabernes nøgletal og resultater vil ændre sig og måske i sådan en grad, at det vil

ændre regnskabsbrugers syn på selskabet.

1 www.finansogleasing.dk→ Sta s k→ Hovedtal for sektorer→ Omsætningsstatistik for 2014 og 2015
2 www.leaseurope.org→ Market Trends and Research→ Sta s cs→ Annual sta s cal Enquiry 2014

http://www.finansogleasing.dk/
http://www.leaseurope.org/
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1.1 Problemformulering	
Kritikken af IAS 17, der har udmundet i udarbejdelsen af IFRS 16, skyldes primært de to muligheder for

indregning, måling og præsentation af leasing som finansiel og operationel leasing i regnskabet. Grundet de

to metoder er ikke alle regnskaber sammenlignelige.  Der har derfor været utallige diskussioner om,

hvorvidt operationel leasing bidrager til nytteværdien for regnskabsbruger af regnskabet. Dette har

udmundet i følgende problemformulering med tilhørende undersøgelsesspørgsmål:

Hvilken effekt vil implementeringen af IFRS 16 have for nytteværdien af regnskabet for

regnskabsbruger i forhold til den nuværende standard, IAS 17?

1.2 Undersøgelsesspørgsmål	
· Hvad er definitionen af nytteværdien for en regnskabsbruger, og hvem er regnskabsbruger?

· Hvordan behandles leasingkontrakter regnskabsmæssigt for leasingtager efter henholdsvis IAS 17

og IFRS 16?

· Hvilken effekt vil implementeringen af IFRS 16 have på en årsrapport og nøgletal for en

virksomhed?

· Hvad er interessenternes holdning til den nye IFRS 16?

· Hvilken effekt vil implementeringen af IFRS 16 have for nytteværdien af regnskabet for

regnskabsbruger ud fra et teoretisk synspunkt?

2 Afgrænsning	
For at sikre en kvalitativ dybde i analysen af nærværende hovedopgave er der foretaget følgende

afgrænsninger, som beskrevet nedenfor.

Opgaven vil fokusere på konsekvenserne for selskaber, der agerer som leasingtager. Der afgrænses fra

reglerne for leasinggiver, da kravene i forbindelse med IFRS 16 er uændret sammenlignet med kravene i IAS

17 for leasinggiver.

IASB og FASB har siden 20063 samarbejdet om udarbejdelsen af en ny standard. I slutningen af forløbet er

IASB og FASB dog ikke nået til enighed omkring standardens udformning, da FASB stadig ønsker en todelt

leasingmodel, imens IASB blot ønsker en form for leasing.

Nærværende hovedopgave afgrænses derfor fra FASBs regler omkring leasing.

3 www.IASplus.com→ Standards→ IFRS 16 – Leases. Link: http://www.iasplus.com/en/standards/ifrs/ifrs-16

http://www.iasplus.com/en/standards/ifrs/ifrs-16
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Der foretages afgrænsning fra privatleasing, da leasingtagere heraf ikke er omfattet af regnskabspligt. Der

fokuseres således kun på leasing, der anvendes i selskaber, som led af deres erhverv.

Skatte- og momsmæssige forhold berøres ikke i opgaven. Pengestrømsopgørelsen i et regnskab behandles

ikke i opgaven, da opgaven vil blive for omfattende, såfremt dette emne skulle behandles.

Reglerne omkring ”sale and leaseback”, hvor et selskab anskaffer et aktiv for at sælge dette til en

leasinggiver, hvorefter selskabet leaser dette tilbage, er ikke behandlet i opgaven. Det er et særskilt afsnit

af IFRS 16 og vurderes ikke bidragsgivende til opgavens problemstilling. Der afgrænses ydermere fra

problemstillinger omhandlende investeringsejendomme, da opgaven ville blive for omfattende, såfremt

dette emne var inddraget.

Reglerne om in-substance-fixed ydelser er nærværende opgave afgrænset fra. Disse regler vurderes

anvendt i et så begrænset omfang, at det ikke vil tilføre opgaven nogen værdi at behandle dette emne.

Derudover afgrænses denne opgave fra de overgangsbestemmelser, som IASB har udarbejdet i forbindelse

med vedtagelsen af IFRS 16 til brug for virksomhederne ved implementeringen af IFRS 16. Dette emne

vurderes ikke relevant for problemformuleringens besvarelse.

I det tilfælde, hvor der vil blive anvendt en årsrapport til analysen af en case virksomhed, vil faktuelle

værdier oplyst i årsrapporten blive anvendt i de praktiske eksempler. Da alle oplysninger ikke er

offentliggjort i årsrapporten, vil det vise sig nødvendigt at anvende estimater, antagelser og vurderinger til

at udføre de ønskede analyser. Det vil blive nævnt i opgaven, når der foretages antagelser, estimater eller

vurderinger. SAS AB’s koncernregnskab for 2014/15, der vil blive anvendt til det praktiske eksempel i afsnit

10, anses for at være repræsentativt for de forhold, som problemformuleringen omhandler.

Dataindsamlingen til nærværende opgave er ophørt den 10. april 2016. Forhold, der er offentliggjort

efterfølgende, er ikke behandlet i denne hovedopgave.

3 Hovedopgavens	struktur	
Formålet med opgaven er at besvare den opstillede problemformulering i afsnit 1.1. Opgavens struktur kan

derfor baseres på problemstillingens underspørgsmål. Strukturen kan beskrives som følgende og illustreres

af figuren nedenfor til højre:
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Kapitel 6 - Perspektivering

Kapitel 5 - Konklusion

Kapitel 4 - Vurdering

Kapitel 3 - Analyse

Kapitel 2 - Redegørelse

Kapitel 1 - Problemstilling og metode

Kapitel 1 vil fungere som en indledning til emnet, og hvor en

problemstilling identificeres. Problemstillingen søges

besvaret ved en problemformulering med tilhørende

undersøgelsesspørgsmål. Derudover indeholder kapitlet

metodeovervejelser samt afgrænsning.

Kapitel 2 indeholder en redegørelse af den anvendte teori.

Der redegøres for nytteværdien af regnskabet for

regnskabsbruger samt for den nuværende leasingstandard

IAS 17 og den fremtidige leasingstandard IFRS 16.

I kapitel 3 foretages en komparativ analyse af IFRS 16

sammenholdt med IAS 17. Derudover vil en

konsekvensanalyse af implementeringen af IFRS 16 bliver

foretaget samt en analyse af interessenternes holdning til

standarden. Analyserne vil primært tage udgangspunkt i den

gennemgåede teori i kapitel 2.

På baggrund af de opnåede resultater af analyserne i kapitel 3 vurderes det i kapitel 4, hvorvidt regnskabets

nytteværdi – set ud fra begrebsrammen – påvirkes af implementeringen af IFRS 16.

Med udgangspunkt i resultaterne af den tidligere analyse og vurdering i kapitel 3 og 4 opsamles og

sammenholdes empirien og teorien i en samlet konklusion i kapitel 5 og derved besvares opgavens ordnede

problemformulering.

Hovedopgaven afsluttes med en perspektivering i kapitel 6, hvor der perspektiveres til øvrige

problemstillinger, der er affødt ved besvarelsen af opgaven, som en eventuel videre besvarelse kunne

bygge på.

4 Valgt	metode	

4.1 Empiri,	teori	og	undersøgelsestilgang	
Ifølge opgavens beskrevne struktur i afsnit 3 har hvert kapitel et formål i forbindelse med behandlingen af

opgavens problemstilling. Disse behandles derfor metodemæssigt særskilt.



Copenhagen Business School IFRS 16 - Leases Jeanette Rygaard
HD 2. Del – Regnskab og økonomistyring Valgt metode Afgangsprojekt

Side 9 af 109

Det redegørende kapitel har en beskrivende indgangsvinkel, hvor der redegøres for at skabe en

grundlæggende forståelse til brug i analysen. Det redegørende kapitel består primært af regnskabsteori,

men også empiri, da der redegøres for den nuværende og kommende standard.

 Analysen har en eksplorativ indgangsvinkel, der undersøger konsekvenserne af implementeringen af IFRS

16. Der anvendes hovedsagligt empiri i form af årsregnskaber og regnskabsstandarder til en kvantitativ

analyse af effekten af implementeringen samt en komparativ konsekvensanalyse. Herudover anvendes en

kvalitativ analyse på baggrund af interessenternes holdninger til implementeringen og standarden.

Kombinationen af ovennævnte analyser vurderes at give de bedste forudsætninger for at besvare opgavens

problemstilling fuldstændigt.

I vurderingskapitlet vurderes det på baggrund af regnskabsteorien, hvorvidt nytteværdien for

regnskabsbruger er påvirket af implementeringen.

Tilgangen til undersøgelsen vil derfor være induktiv, da empiri i en enkelt situation vurderes med grundlag i

en generel viden om regnskabsteorien. For eksempel vil opgaven på baggrund af analysen af enkelte

interessenters holdninger og enkelte årsregnskaber for selskaber konkludere, hvorvidt standarden påvirker

nytteværdien af regnskabet for regnskabets interessenter og derved generalisere denne teori på øvrige

virksomheder, som dog ikke vil blive behandlet i opgaven. 4

4.2 Dataindsamlingsmetoder	
Der er hovedsagligt to slags kriterier, man skal være opmærksom på i forbindelse med indsamlingen af

data5:

· Kvantitative og kvalitative data

· Primære og sekundære data

4.2.1 Kvantitative	og	kvalitative	data	
Kvantitative data karakteriseres som alle data, der vedrører tal. For eksempel kan nævnes statstikker og

årsrapporter, der er kommet til på baggrund af et kvantitativt datasæt. Kvalitative data er alle de data, der

ikke er tal. Her kan eksempelvis nævnes tidskrifter, bøger, love og interviews.

Det er en udbredt opfattelse, at de kvantitative data er mest troværdige og objektive, da der er tale om

faktuelle tal. Dette er dog ikke altid tilfældet, hvor analyser ved anvendelsen af kvalitative data kan være

betydeligt bedre – det afhænger dog af formålet med analysen.6

4 Andersen, Ib: Den skinbarlige virkelighed, 4. udgave, s. 35
5 Andersen, Ib: Den skinbarlige virkelighed, 4. udgave, s. 150
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I nærværende hovedopgave vil både kvalitative og kvantitative data blive anvendt. De kvantitative data vil

optræde i form af årsrapporter for udvalgte case virksomheder,7 i mens de kvalitative data vil blive

repræsenteret ved bl.a. standarderne IAS 17 og IFRS 16, artikler og interviews med interessenter.8

Kombinationen af begge typer data vurderes at give det bedste resultat i forbindelse med besvarelsen af

opgavens problemstilling.

4.2.2 Primære	og	sekundære	data	
Forskellen på primære og sekundære data er, at de primære data er blevet til ved undersøgerens egen

tilvirkning, imens de sekundære data er indsamlet af andre personer end undersøgeren selv.  9

De primære data kan ofte opfattes som mere præcise, da disse er frembragt til formålet med

undersøgelsen, imens sekundære data ikke nødvendigvis tjener formålet med opgaven og man bør derfor

være mere kritisk i forbindelse med anvendelsen af disse.

De primære data kan opdeles i stimuli-data og ikke-stimuli data, der karakteriseres ved, hvorvidt den/det

observerede er påvirket af stimuli under observationen. De sekundære data kan også opdeles i

underkategorier. Her skelnes der mellem procesdata, registerdata og forskningsdata. 10

Opgavens primære data vil udgøre interviews med relevante interessenter, imens de sekundære data

blandt andet vil udgøre publikationer, bøger, en årsrapport for den udvalgte case virksomhed samt

offentliggjorte standarder fra kendte organisationer.

4.2.3 Interviews	
I forbindelse med analysen af interessenternes holdning til den nye standard samt vurderingen af

regnskabsbrugernes nytteværdi af regnskabet, er det vurderet relevant at anvende interviews. Interviews

er som nævnt ovenfor primære data, og er derfor mere velegnede til undersøgelsens formål frem for

sekundære data, som andre personer har tilvejebragt.

Der er foretaget interviews med følgende personer for at repræsentere følgende interessenters holdninger:

Jacob Pedersen, aktieanalysechef i Sydbank. Jacob Pedersen arbejder til daglig i Sydbank, hvor hans

primære opgave er at analysere aktier, specielt inden for transportindustrien, hvortil leasing er særligt

6 Andersen, Ib: Den skinbarlige virkelighed, 4. udgave, s. 50
7 Den udvalgte case virksomhed beskrives i afsnit 4.2.4
8 Interviews er beskrevet i afsnit 4.2.3
9 Andersen, Ib: Den skinbarlige virkelighed, 4. udgave, s. 151
10 Andersen, Ib: Den skinbarlige virkelighed, 4. udgave, s. 152-159
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relevant. Til brug for sit arbejde anvender Jacob dagligt regnskaber fra børsnoterede virksomheder. Jacob

vil repræsentere regnskabsbrugernes synsvinkel.

Lisbeth Frederiksen, Lead IFRS Compliance Officer hos Mærsk Group. Lisbeths primære opgaver som IFRS

specialist er at rådgive internt i virksomheden. Derudover har Lisbeth udarbejdet flere comment letters til

flere exposure drafts, som IASB har udsendt. Lisbeth vil repræsentere regnskabsaflæggernes synsvinkel.

Ovennævnte interviews er foretaget som delvist strukturerede interviews, da en teoretisk og praktisk viden

er opnået inden interviewet bliver foretaget. Interviewene vil dog blive foretaget med åben interesse over

for interessenternes holdninger, hvilket også kendetegner et delvist struktureret interview.11

4.2.4 Case	virksomhed	
SAS AB er valgt som case virksomhed til brug for belysning af opgavens problemformulering. SAS AB er et

skandinavisk flyselskab, der har hjemsted i lufthavne i Norge, Danmark og Sverige. SAS AB er et børsnoteret

selskab og aflægger derfor årsrapport efter IFRS. Årsrapporten for 2014/15 er den nyligst offentliggjorte,

hvorfor denne anvendes.

Fly er et særdeles omkostningstungt aktiv at anskaffe, hvorfor leasing er særdeles attraktivt for SAS. SAS

leaser derfor en stor del af deres flåde, hvorfor IFRS 16 vil have markant betydning for SAS’ regnskab ved

implementeringen af denne.

4.3 Målgruppe	
Opgavens primære målgruppe er investorer, virksomhedsejere, analytikere, revisorer m.fl. samt

regnskabsfunktionerne i såvel børsnoterede og ikke-børsnoterede virksomheder. Disse interessenter kan

søge viden omkring IFRS 16 og standardens regnskabsmæssige konsekvenser for virksomhederne. Som den

sekundære målgruppe kan studerende på CBS’ HD-uddannelser nævnes samt andre interesserede indenfor

dette emne. Disse kan anvende opgaven som læringskilde indenfor den regnskabsmæssige behandling af

leasing før og efter implementeringen af standarden samt dennes effekt for regnskabsbrugerne og

nytteværdien af regnskabet.

Til sidst er censor og vejleder en naturlig målgruppe af nærværende opgave, da denne er en del af det

afsluttende forløb på HD 2. del - Regnskab og Økonomistyring. Derudover er opgaven anvendt som

udvikling af forfatterens egne kompetencer indenfor emnet.

11 Andersen, Ib: Den skinbarlige virkelighed, 4. udgave, s. 169
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Det forventes, at læseren af denne opgave har et grundlæggende kendskab til regnskabsteori samt den

internationale regnskabsregulering. Det forventes desuden, at læseren er bekendt med relevante termer

inden for regnskabsteorien, som forudsætning for at opnå størst nytte af denne opgave.

4.4 Kildekritik	
Opgavens teoretiske kapitel bygger på de internationale regnskabsstandarder som kilder, herunder IFRS,

IAS samt Conceptual Framework. De internationale standarder er udarbejdet af IASB, som vurderes at være

en fagligt kvalificeret instans. IASB vurderes desuden som en uafhængig organisation. Teorien vurderes

derfor at være pålidelig og objektiv.

Der er yderligere anvendt faglitteratur i form af pensumbøger. Disse antages at være objektive, da

forfatteren antages at videreformidle allerede kendt viden.

Interviewede personer udtrykker en subjektiv holdning. Dette vurderes rimeligt, idet et regnskabs

nytteværdi også afhænger af den enkelte regnskabsbrugers subjektive mening. Oplysninger fra disse

interviews skal derfor behandles med skepsis, før en generel antagelse kan betragtes ud fra denne kilde.

Interviews er dog primære kilder, der er tilvejebragt med denne opgaves formål for øje. De primære kilder

er som udgangspunkt mere skræddersyet til en bestemt besvarelse. Det skal dog ikke udelukkes, at dem

der er blevet interviewet er blevet påvirket til at svare, hvad der syntes rigtigt. Det antages, at de

interviewede har svaret med deres virkelige synspunkter, da interviewene har vist tegn på dette. Det er

desuden en forudsætning for, at interviews kan anvendes som en valid kilde, at den interviewede har et

grundlæggende kendskab til standarden og relevant regnskabsteori. Det vurderes, at de interviewede

personer har haft kendskab til standarden samt almindelig regnskabsteori i kraft af deres hverv, hvorfor

disse kan agere som valide kilder.

5 Nytteværdi	af	regnskabet	
Regnskab som samfundsaktivitet beskæftiger sig med måling og kommunikation af finansiel og anden

information om udnyttelsen af knappe ressourcer til beslutningsforhold. Finansiel rapportering på

makroniveau skal derfor ses som en cyklus mellem ressourceejere og virksomheder, hvor virksomheder

udbyder ekstern regnskabsinformation til ressourceejere, der efterspørger ekstern regnskabsinformation.

Ressourceejerne vil herefter allokere finansielle ressourcer til virksomhederne, som efterspørger disse i

form af kapital eller fremmed kapital mv.12

12 Elling, Jens Ole, Finansiel Rapportering – teori og regulering, 3. udgave, side 17-19
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Ressourceejerne betragtes derfor som brugere af regnskabet til formål at vurdere deres

ressourceallokering. For konkretisering af interessenterne af et regnskab kan koalitionsmodellen af

primære interessegrupper anvendes, herunder kan nævnes ejere (investorer), leverandører, långivere,

kunder samt ledelsen og medarbejderne m.fl.13

Regnskabet har derved en vigtig funktion for oplysning til brug for ressourceallokering. For at sikre et fælles

fortolkningsgrundlag er der nedsat organisationer, der har til formål at udarbejde fælles

regnskabsstandarder, altså retningslinjer for hvordan ekstern regnskabsinformation udarbejdes. IASB har

udarbejdet the Conceptual Framework14, der er en rammelov, der beskriver de grundlæggende krav til et

regnskab. Målsætningen for begrebsrammen er at give generelle retningslinjer for, hvordan den finansielle

rapportering bør udformes af virksomhederne for at opnå størst mulig nytteværdi for brugerne.15

The Conceptual Framework har siden 2010 være underlaget en omfattende opdatering, hvor IASB og FASB

har samarbejdet om at udarbejde en fælles begrebsramme. I 2010 blev ændringerne til kapitel 1 og 2

vedtaget. Disse omhandler brugernes informationsbehov samt de kvalitative egenskaber. Ændringer til

kapitel 3 og 4 har i 2015 været til høring hos offentligheden i form af exposure draft, og de sidste detaljer er

ved at komme på plads. Kapitel 3 og 4 omhandler rapporteringsenheden samt årsrapportens bestanddele.

IASB forventer at have de opdaterede kapitler klar til vedtagelse i 2017. Den fremtidige begrebsramme,

ED/2015/3 vil blive anvendt i denne opgave, da det antages, at exposure draft vil blive vedtaget i dens

nuværende form og vil derfor være gældende, når IFRS 16 træder i kraft i 2019.16

Af bilag 2 fremgår en oversigt over IASBs Conceptual Frameworks afsnit. Disse er gennemgået kort i det

efterfølgende afsnit for at vise den betydning, som begrebsrammen har for nytteværdien af regnskabet.

5.1 IASB	Begrebsrammen	

5.1.1 Kapitel	1	-	Brugernes	informationsbehov	

Brugerne af en virksomheds eksterne regnskaber skal findes blandt virksomhedens interessegrupper, som

nævnt i afsnit 5. Brugernes informationsbehov i forbindelse regnskabsinformation karakteriseres som et

heterogent behov, da alle brugerne ønsker oplysning fra regnskabet til forskellige formål. IASB anlægger

således et shareholder-perspektiv, da de betragter investorerne som den væsentligste eksterne

brugergruppe, der opfylder de øvrige regnskabsbrugeres informationsbehov. Investorernes formål med

13 Elling, Jens Ole, Finansiel Rapportering – teori og regulering, 3. udgave, side 24, Figur 1.2
14 Conceptual Framework og begrebsrammen nævnes efterfølgende som synonymer for hinanden.
15 Elling, Jens Ole, Finansiel Rapportering – teori og regulering, 3. udgave, side 197
16 www.IFRS.org→ Standards development→ Work plan for IFRS→ Conceptual Framework. Link:
http://www.ifrs.org/Current-Projects/IASB-Projects/Conceptual-Framework/Pages/Conceptual-Framework-
Summary.aspx

http://www.ifrs.org/Current-Projects/IASB-Projects/Conceptual-Framework/Pages/Conceptual-Framework-Summary.aspx
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regnskabet er at opfylde prognoseopgaven. Prognoseopgaven opfyldes ved, at regnskabet bidrager med

nyttig information, så regnskabsbruger har mulighed for at bedømme en virksomheds evne til at skabe

fremtidige nettopengestrømme.

5.1.2 Kapitel	2	-	De	kvalitative	egenskaber	
For at bidrage til regnskabets nytteværdi mest muligt, er der en række kvalitative egenskaber, som kræves

opfyldt. De kvalitative egenskaber kan deles op i to typer. De fundamentale elementer; relevans og

troværdighed, og de forstærkende elementer, som er sammenlignelighed (konsistens), verificerbarhed,

aktualitet og forståelighed. De fundamentale elementer skal optræde, for at et regnskab opfylder

begrebsrammen, imens de forstærkende kan være med til at fremhæve de fundamentale elementer.

5.1.2.1 Relevans	
Relevant finansiel information defineres som information, der er i stand til at gøre en forskel for

beslutninger, der træffes på baggrund af det eksterne regnskab.17

5.1.2.2 Troværdighed	
Regnskabsinformation skal være troværdig, for at regnskabsbruger drager størst nytte af regnskabet.

Regnskabsinformation er derfor troværdig, når denne er fuldstændig, neutral og fejlfri.18

5.1.2.3 Sammenlignelighed	

Da regnskabsbrugers beslutninger oftest afhænger af en sammenligning enten mellem andre regnskaber

eller tidligere år, kan regnskabsbruger opnå større nytte af et regnskab, såfremt dette er sammenligneligt.19

En vigtig forudsætning for at et regnskab er sammenligneligt er, at dette ligeledes er konsistent. Det vil sige,

eksempelvis at man anvender den samme målemetode fra periode til periode, der således er med til at

sikre sammenlignelighed.20

5.1.2.4 Verificerbarhed	

Verificerbarhed af finansiel information er med til at styrke troværdigheden af et regnskab. Uafhængige

individer skal således ud fra informationen kunne opnå enighed om, at informationerne er troværdigt

præsenteret, da menes finansiel information at være verificerbart.21

5.1.2.5 Aktualitet	
For at regnskabsinformation skaber mest nytte, skal det være aktuelt. Generelt jo ældre informationen er,

des mindre nyttigt er den. Det afhænger dog af situationen, såfremt man er interesseret i historiske data.22

17 ED/2015/3, side 28, pkt. 2.6
18 ED/2015/3, side 29, pkt. 2.15
19 ED/2015/3, side 31, pkt. 2.23
20 ED/2015/3, side 31, pkt. 2.25
21 ED/2015/3, side 31, pkt. 2.29
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5.1.2.6 Forståelighed	
Alle informationer i den finansielle rapportering skal klassificeres, karakteriseres og præsenteres så tydeligt

og kortfattet som muligt, for at disse er forståelige. Nogle informationer kan dog være så komplekse i

natur, at de ikke kan gøres forståelige. Disse kan dog ikke undlades, da det vil resultere i, at regnskabet er

ufuldstændigt og derved ikke troværdigt.23

5.1.2.7 Grundlæggende	forudsætning	

Et regnskab aflægges altid med en række grundlæggende forudsætninger, som har en central betydning for

nytteværdien for brugerne. I denne henseende kan forudsætningen, om at en årsrapport er lagt under

going concern, betegnes som en af de vigtigste, da prognoseopgaven ellers ville være formålsløs, da denne

fokuserer på prognose af fremtiden. Det er dog muligt at aflægge regnskab, der ikke forudsætter going

concern, såfremt virksomheden ønskes likvideret. Der skal tages højde for dette i forbindelse med

måleattributter24 mv.25

5.1.3 Kapitel	3	-	Rapporteringsenheden	
Kapitel 3 beskriver den finansielle rapporterings rolle samt rapporteringsenheden. Det generellet formål

med den finansielle rapportering er at oplyse omkring virksomhedens ressourcer, krav og ændringerne i

disse krav og ressourcer. Den finansielle rapportering skal bibringe information om de finansielle effekter

som følge af transaktioner og andre begivenheder over en specifik periode.26

Rapporteringsenheden defineres som virksomheden, der vælger eller er påkrævet, at skulle udarbejde et

eksternt regnskab.27

5.1.4 Kapitel	4	-	årsrapportens	bestanddele	
Årsrapportens bestanddele udgør ifølge begrebsrammen følgende begreber: Aktiver, forpligtelser,

egenkapital, som er balanceposter samt indtægter og omkostninger, som er resultatopgørelsesposter.28

Indregningen af årsrapportens bestanddele kan kun ske ved, at ovenstående elementers definitioner er

opfyldt.29 Indregning skal dog kun ske, såfremt indregningen bidrager til finansielle informationers relevans

eller troværdighed.30  Dette kan opsummeres til to overordnede indregningskriterier:

22 ED/2015/3, side 32, pkt. 2.32
23 ED/2015/3, side 32, pkt. 2.33-2.34
24 Beskrivelse af måleattributter i afsnit 5.1.4
25 Elling, Jens Ole, Finansiel Rapportering – teori og regulering, 3. udgave, side 220-221
26 ED/2015/3, side 34, pkt. 3.2 og 3.5
27 ED/2015/3, side 35, pkt. 3.11
28 Definition af de forskellige regnskabsposter fremgår af bilag 1.
29 ED/2015/3, side 51, pkt. 5.7
30 ED/2015/3, side 52, pkt. 5.9



Copenhagen Business School IFRS 16 - Leases Jeanette Rygaard
HD 2. Del – Regnskab og økonomistyring Generelt om leasing Afgangsprojekt

Side 16 af 109

1. Posten skal kunne måles validt, da informationen ellers vil påvirke informationens troværdighed og

relevans.

2. Det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske ressourcer vil tilflyde eller fragå virksomheden, da

informationen ellers vil påvirke regnskabets relevans og troværdighed.

Ved vurdering af om det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske ressourcer vil tilflyde eller fragå

selskabet, skal det være ”more probable than not”, det vil sige at sandsynligheden skal være mere end 50

%, for at indregning kan ske. Enkelte standarder stiller dog strengere krav i forbindelse med indregning.31

Posten skal kunne måles validt. Der findes flere måleattributter, der kan anvendes. Det skal dog vurderes

ved valg af måleattribut, hvilken der giver størst nytteværdi for regnskabets brugere. Af måleattributter kan

nævnes kostpris, dagsværdi, salgsværdi, kapitalværdi m.fl.

5.2 Hvad	er	så	nytteværdi?	
Begrebsrammen er udformet med det formål at skabe en fælles opfattelse af, hvordan et regnskab giver

mest muligt nytte for regnskabsbruger til at foretage beslutninger. Ifølge IASB opfylder

regnskabsaflæggerne dette bedst ved at udarbejde regnskabet i overensstemmelse med begrebsrammen.

Det kan således på baggrund af ovenstående redegørelse for begrebsrammen konkluderes, at et regnskab

skaber største nytte, når regnskabsaflægger er bevidst om interessenternes informationsbehov.

Regnskabsaflægger kan således efter bedst mulig evne øge regnskabets nytteværdi ved at følge de

kvalitative egenskaber, herunder de fundamentale, men også ved hjælp af de forstærkende egenskaber.

Ligeledes øges nytteværdien af regnskabet ved at indregne de rigtige elementer som en korrekt del af

årsrapporten efter de korrekte definitioner, samt at måle disse til de attributter, der giver mest mening for

regnskabet. Nytteværdien er således en balance mellem begrebsrammens 4 kapitler.

6 Generelt	om	leasing	
Begrebet leasing betyder på dansk leje. Lejeaftaler og leasingaftaler kan derfor i praksis også have ens

ordlyd. Leasing kendetegnes ved at være en finansieringsform, som ikke er leje, men ej heller er

lånefinansiering. Leasing kan derfor klassificeres som en særskilt form for finansiering af et aktiv.

Ifølge IAS 17 Leases er definitionen af en leasingaftale følgende:

31 Elling, Jens Ole, Finansiel Rapportering – teori og regulering, 3. udgave, side 215-216
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” A lease is an agreement whereby the lessor conveys to the lessee in return for a payment or a series of

payments the right to use an asset for an agreed period of time.”32

Leasing er en aftale mellem en leasingtager og en leasinggiver. På baggrund af ovenstående kan det tolkes,

at leasinggiver overbringer brugsretten til et aktiv for en aftalt periode til leasingtager, der som modydelse

lægger en eller flere betalinger til leasinggiver. Leasinggiver har således ejendomsretten over aktivet og

giver ved en leasingaftale leasingtager brugsretten til aktivet. Til brug for vurderingen af, hvorvidt en aftale

indeholder leasing, kan IFRIC 4 anvendes.33

6.1 Eksempel	på	en	leasingaftale	
For at illustrere en generel forståelse af en leasingaftale opstilles et teoretisk eksempel nedenfor. Den

regnskabsmæssige behandling af en leasingaftale vil blive beskrevet i opgavens efterfølgende afsnit. Uanset

om der er tale om operationel leasing eller finansiel leasing34, har en leasingaftale typisk en række generelle

karakteristika.

Ved indgåelsen af en leasingaftale forpligter leasingtager sig til en række fremtidige pengestrømme. I

periode 0, hvor aftalen indgås, og brugsretten overtages, er der således tale om en positiv pengestrøm,

imens der i de efterfølgende perioder er negative pengestrømme i form af betaling af faste leasingydelser.

Dette ses af nedenstående eksempel.

Til eksemplet er følgende data tilgængelige:35

32 IAS 17 leases, pkt. 4.
33 IFRIC 4 vil senere blive gennemgået i afsnit 7.3.
34 Klassifikation af leasingaftaler vil blive omtalt i afsnit 7.5.
35 Egen tilvirkning



Copenhagen Business School IFRS 16 - Leases Jeanette Rygaard
HD 2. Del – Regnskab og økonomistyring Generelt om leasing Afgangsprojekt

Side 18 af 109

Det ses af ovenstående eksempel at værdien af de samlede leasingydelser er større end den reelle

dagsværdi af aktivet. Dette bunder i den finansielle ide ”Time Value of Money”, hvor teorien om at et beløb

er af større værdi på nuværende tidspunkt, i forhold til det samme beløb i fremtiden grundet dets

potentielle indtjeningsevne i form af eksempelvis renter på en bankkonto.36 Leasinggiver skal derfor have

en modydelse for den kredit, som selskabet yder i form af renter, der figurerer som leasingivers indtjening,

men også inflationen er skyld i forskellen.

Den interne rente for en leasingaftale kan anvendes til at vurdere, hvorvidt denne er rentabel. Den interne

rente skal dog sammenlignes med virksomhedens øvrige finansieringsmuligheder samt den alternative

lånerente. Såfremt den interne rente er mindre gunstig end den alternative lånerente, kunne virksomheden

i princippet have finansieret dette via et lån.  Herudover beskriver almindelig strategisk finansiering, at

nutidsværdien af de fremtidige pengestrømme kan anvendes til at vurdere, hvorvidt en investering er

rentabel.

Beregningen af den interne rente er særdeles kompleks og kan bedst beregnes ved hjælp af en iterativ

metode. Den interne rente for det ovenstående eksempel kan beregnes som følger.

=
(1 + )

→ 750.000	 =
150.000
(1 + )

→ = 0,0547	 = 5,47	%

NPV= nutidsværdien, PMT= Den årlige leasingydelse, r= den interne rente, n= antal terminer.

Nutidsværdien repræsenterer aktivets værdi på baggrund af fremtidige bevægelser i værdien. Formlen for

36 www.Investopedia.com→ Content Library→ T→ Time Value of Money – TVM Link:
http://www.investopedia.com/terms/t/timevalueofmoney.asp

http://www.investopedia.com/terms/t/timevalueofmoney.asp
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nutidsværdien kan derfor anvendes til beregningen. Såfremt en kalkulationsrente var fastsat, ville

ovenstående leasingkontrakt være rentabel, hvis den interne rente var højere end kalkulationsrenten.

Ovenstående eksempel kan virke relativt simpelt. Flere og flere leasingkontrakter har dog givet anledning til

stor tvivl hos mange regnskabsbrugere og medført flere essentielle kritikpunkter af IAS 17, som er den

nuværende gældende leasingstandard.37 Dette vil blive behandlet senere i nærværende hovedopgave.

7 IAS	17	Leases	
IAS38 17 leases er den nuværende leasingstandard, der beskriver, hvordan leasingaftaler regnskabsmæssigt

skal behandles for henholdsvis leasingtager og leasinggiver. Den nuværende gældende standard er

vedtaget i IAS 17 blev første gang vedtaget af IASB39 i 1982 og trådte i kraft i 1984. Denne standard er siden

hen blevet reformeret i 1997 og igen her i 2016.

7.1 Standardens	formål	
Formålet med IAS 17 kan beskrives således:

”The objective of this Standard is to prescribe, for lessees and lessors, the appropriate accounting policies

and disclosure to apply in relation to leases.”40

På baggrund af ovenstående kan det ses, at standarden er udarbejdet til brugen for regnskabsudarbejdning

for leasingtager, men også leasinggiver. Nærværende hovedopgave er dog afgrænset fra leasinggivers

behandling af leasing i årsrapporten, hvorfor denne synsvinkel ikke vil blive behandlet i opgaven, men der

fokuseres i stedet på leasingtagers synsvinkel.

7.2 Anvendelsesområde	
Standarden finder anvendelse på alle leasingkontrakter, der opfylder definitionen af en leasingkontrakt,

som beskrevet i afsnit 6. Det vil sige, at kontrakter, hvor brugsretten til et aktiv overdrages til leasingtager,

omfattes af denne standard. Brugsretten betragtes overdraget, selvom leasinggiver stadigvæk er forpligtet

til at f.eks. vedligeholde aktivet. Servicekontrakter skal dog ikke sidestilles med en leasingkontrakt.41

Servicekontrakter kan dog indeholde formalia, der giver denne karakteristika af en leasingkontrakt.

Vurderingen af, om der er tale om en leasingkontrakt, hviler ikke blot på kontraktens titel som

37 Kritikpunkter af IAS, jf. afsnit 7.8
38 For definition, se bilag 1
39 For definition, se bilag 1
40 IAS 17, pkt. 1
41 IAS 17, pkt. 3
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”leasingaftale” eller ”serviceaftale”, men primært på kontraktens indhold. Det er derfor muligt, at en aftale

med titlen serviceaftale kan indeholde et aktiv, hvor brugsretten overdrages og derved opfylder

definitionen af en leasingkontrakt. Denne vurdering, der kan være særdeles kompleks, har blandt andet

også givet anledning til kritik af IAS 17.42

Som nævnt ovenfor finder standarden anvendelse på alle leasingkontrakter på nær kontrakter, der

omhandler leasing af følgende nedenstående punkter:

a) ”Leases to explore for or use of minerals, oil, natural gas and similar non-regenerative resources;

and”

b) “licensing agreements for such items as motion picture films, video recordings, plays, manuscripts,

patents and copyrights.”

Derudover skal standarden ikke anvendes på følgende elementer:

a) ”property held by lessees that is accounted for as investment property (IAS 40)”

b) “investment property provided by lessors under operating leases (IAS 40)”

c) “biological assets held by lessees under finance leases (IAS 41)”

d) “biological assets provided by lessors under operating leases (IAS 41)”43

7.3 IFRIC	4	
Til brug for vurderingen af om en kontrakt indeholder et element af leasing, har IFRIC44 udarbejdet et

fortolkningsbidrag til IAS 17 standarden. Dette fortolkningsbidrag er døbt IFRIC 4 – Determining whether an

Arrangement contains a Lease.

Ifølge IFRIC 4 skal vurderingen af, om en kontrakt indeholder leasing, baseres på substansen af kontrakten.

Vurderingen skal ske på baggrund af følgende to parametre:45

a) Vurdering af om kontraktens opfyldelse afhænger af brugen af et specifikt aktiv eller aktiver og

b) Vurdering af om aftalen overdrager brugsretten af et aktiv

Ad. a) Svaret på om kontrakten indeholder brugen af et specifikt aktiv afhænger af den enkelte kontrakts

data og omstændigheder samt kontraktparterne. Der er dog ikke tale om et specifikt aktiv såfremt

leverandøren af aktivet kan erstatte denne med et andet magen til, f.eks. ved tilfælde af en defekt. For

42 Kritikpunkter af IAS 17 vil blive beskrevet nærmere i afsnit 7.8.
43 IAS 17, pkt. 2
44 Definition fremgår af bilag 1.
45 IFRIC 4, pkt. 6
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eksempel forpligter en leverandør sig til at levere en ordre, men har dog mulighed for at producere denne

ordre ved brug af andre aktiver, end dem der er beskrevet i kontrakten, da der ikke er tale om et specifikt

aktiv.46 Et aktiv er desuden indirekte specifikt, såfremt leverandøren kun ejer eller leaser dette ene aktiv til

at opfylde sine forpligtelser, og det desuden ikke er økonomisk eller fysisk muligt at opfylde forpligtelsen

ved brug af andre alternative aktiver.47

Ad. b) Vurderingen af om aftalen overdrager brugsretten af et aktiv, foretages ved at evaluere om en af 3

betingelser er mødt. De tre betingelser bygger primært på, om køberen har mulighed for eller ret til at

kontrollere aktivet samt mulighed for at disponere over aktivet til andre parters brug. Endvidere bygger

betingelserne på, om kontrakten overdrager brugsretten af et aktiv, såfremt en væsentlig del af det output,

som aktivet genererer, tilfalder køberen.48

7.4 Leasingperioden	
Efter en kontrakt er defineret som værende en leasingkontrakt, skal leasingperioden fastsættes.

Ifølge IAS 17 er leasingperioden defineret som:

”The lease term is the non-cancelable period for which the lessee has contracted to lease the asset together

with any further terms for which the lessee has the option to continue to lease the asset, with or without

further payment, when at the inception of the lease it is reasonably certain that the lessee will exercise the

option.”49

Leasingperioden er altså den uopsigelige periode, hvor leasingtager har forpligtet sig til at lease et aktiv.

Ligeledes kan der være andre optioner, der gør, at leasingperioden kan være længere end den uopsigelige

periode, som er nævnt i kontrakten. Såfremt det eksempelvis er overvejende sandsynligt på tidspunktet for

kontraktens indgåelse, at leasingtager vælger at forlænge kontrakten udover den allerede gældende

leasingperiode. Derved skal leasingperioden regnskabsmæssigt betragtes som længere end den oprindelige

periode, da det er overvejende sandsynligt, at leasingtager vil anvende forlængelsesmuligheden.

7.5 Klassifikation	er	leasingkontrakten	
Efter identifikationen af en leasingkontrakt skal denne klassificeres som enten finansiel eller operationel

leasing. Dette gøres til formål for den regnskabsmæssige behandling efter IAS 17, der vil blive redegjort for i

afsnittene nedenfor.  Af bilag 4 fremgår et beslutningstræ til brug for klassifikationen af leasingaftaler for

46 IFRIC 4, pkt. 7
47 IFRIC 4, pkt. 8
48 IFRIC 4, pkt. 9
49 IAS 17, pkt. 4
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leasingtager. Beslutningstræet samt IAS 17 vil danne grundlag for den yderligere redegørelse af

klassifikationen og den regnskabsmæssige behandling af de to former for leasing.

7.6 Finansiel	leasing	
Ved klassifikationen af en leasingkontrakt skal det vurderes ud fra kontraktens ordlyd, hvilke risici og afkast,

der tilfalder henholdsvis leasingtager og leasinggiver. Ved risici menes der de tab, der muligvis kan følge

ved at anvende det leasede aktiv, som f.eks. tabt omsætning ved uudnyttet kapacitet af en

produktionsmaskine. Ved afkast menes der de forventede indtægter, der følger af brugen af det leasede

aktiv.50

7.6.1 Definition	

Ifølge IAS 17 defineres en finansiel leasingkontrakt således:

”A lease is classified as a finance lease if it transfers substantially all the risks and rewards incidental to

ownership…”51

Ovenstående definition er gældende for både leasingtager og leasinggiver.52 En kontrakt betragtes som

finansiel leasing, såfremt alle væsentlige risici og afkast overbringes til leasingtager på lige fod med et

ejerskab af aktivet. Finansiel leasing kan tilnærmelsesvis sidestilles med et lånefinansieret køb, da alle risici

og afkast i så fald også ville tilfalde leasingtager. Forskellen mellem et lånefinansieret køb og en finansiel

leasingkontrakt er dog, at leasingtager ikke har den juridiske ejendomsret til aktivet, men blot retten til

brugen af aktivet, imens leasinggiver har den juridiske ejendomsret til aktivet. Finansielle leasingkontrakter

kan vedrøre bygninger og boreplatforme til mindre aktiver som biler og andet driftsmateriel.

Ved klassifikationen af en leasingkontrakt afhænger det ikke blot af kontraktens formalia, men primært det

substantielle indhold af kontrakten.53 Ifølge IAS 17 punkt 10 og 11 er der opstillet flere indikationer på,

hvornår der er tale om finansiel leasing. I punkt 10 er der tale om primære indikationer, der normalt vil føre

til, at en kontrakt klassificeres som finansiel leasing. Disse primære indikationer fremgår af den første,

øverste boks i beslutningstræet i bilag 4. De sekundære indikationer kan føre til klassifikationen af en

finansiel leasingkontrakt og fremgår af punkt 11 og den anden nederste boks i beslutningstræet i bilag 4.

Der vil være tale om finansiel leasing, såfremt ejendomsretten overføres til leasingtager efter kontraktens

udløb, eller hvis kontrakten indeholder en favorabel købsoption, dvs. væsentligt under dagsværdien af

50 IAS 17, pkt. 7
51 IAS 17, pkt. 8
52 Opgaven er afgrænset fra behandlingen af leasinggiver, se afsnittet om afgrænsning.
53 IAS 17, pkt. 10 og 11
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aktivet, hvor det er overvejende sandsynligt, at leasingtager vil benytte denne option.54 Aktivet vil også

klassificeres som finansielt leaset, såfremt kontrakten løber over størstedelen af aktivets økonomiske

levetid, eller hvis nutidsværdien af kontraktens minimumsleasingydelser udgør en væsentlig del af aktivets

dagsværdi. Ligeledes vil aktiver betragtes som finansielt leaset, hvis aktivet er specialfremstillet, så det

vurderes, at ikke andre end leasingtager vil kunne benytte aktivet.55

Der kan ligeledes være tale om finansiel leasing, hvis leasingtager vælger at ophæve kontrakten og

eventuelle omkostninger for leasinggiver grundet ophævelsen, skal bæres af leasingtager. En kontrakt kan

også være en finansiel kontrakt, hvis ethvert afkast eller tab i forhold til ændringen i dagsværdien af aktivet

tilfalder leasingtager, eller hvis leasingtager har mulighed for at forlænge kontrakten til en ydelse, der er

væsentligt lavere end markedsprisen.56

Ovenstående indikatorer er dog ikke altid afgørende, hvis det fremgår af kontrakten, at denne ikke

overdrager alle væsentlige risici og afkast forbundet med ejendomsretten. I sådanne tilfælde ville

kontrakten blive klassificeret som operationel leasing, da denne ikke opfylder selve definitionen af et

finansielt leaset aktiv, som nævnt ovenfor.57

Klassifikationen mellem finansiel og operationel leasing efter ovenstående indikationer volder oftest

regnskabsbrugere problemer, da klassifikationen hovedsagligt er forbundet med en subjektiv vurdering.

Eksempelvis har regnskabsbrugerne forskellige opfattelser af, hvornår en risiko er væsentlig. Men også

termerne ”vil” og ”kan” virker diffuse og er forbundet med en form for skøn, hvilket er et af punkterne, som

IAS 17 har mødt stor kritik over.58

7.6.2 Første	indregning	

En finansiel leasingkontrakt skal ved kontraktens begyndelse indregnes i leasingtagers årsregnskab.

Kontraktens begyndelse er det tidspunkt, hvor leasingtager har ret til at benytte det leasede aktiv.59

Leasingkontrakten skal indregnes som et aktiv og en forpligtelse. Forpligtelsen skal indregnes til dagsværdi.

Såfremt nutidsværdien af minimumsleasingydelserne60 er lavere end dagsværdien af forpligtelsen, skal

denne anvendes som indregningsgrundlag. Aktivet skal indregnes til samme værdi, men inklusiv eventuelle

direkte opstartsomkostninger.61

54 IAS 17, pkt. 10
55 IAS 17, pkt. 10
56 IAS 17, pkt. 11
57 IAS 17, pkt. 12
58 Kritikpunkter af IAS 17 vil blive beskrevet i afsnit 7.8
59 IAS 17, pkt. 4
60 Der redegøres for begrebet i næste afsnit
61 IAS 17, pkt. 20
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Til opgørelsen af nutidsværdien af minimumsleasingydelserne skal der anvendes en diskonteringsfaktor.

Diskonteringsfaktoren bør ifølge IAS 17 være den interne rente ifølge leasingkontrakten, hvis denne er

praktisk mulig at fastslå. Hvis dette ikke er muligt, kan leasingtager anvende den alternative lånerente som

diskonteringsfaktor.62

7.6.2.1 Minimumsleasingydelserne	

Minimumsleasingydelserne defineres som de betalinger over leasingperioden, som leasingtager er

forpligtet til eller kan forpligtes til at betale. Skatter og afgifter, som betales af leasinggiver,

serviceomkostninger samt betingede leasingydelser63 er ikke en del af minimumsleasingydelserne.

Herudover er betalinger, der er garanteret af leasingtager eller relaterede parter til leasingtager, også en

del af minimumsleasingydelserne. 64

Leasingtager kan ifølge leasingkontrakten have en købsoption ved kontraktens udløb. Såfremt prisen for

denne option forventes at være betydeligt lavere end dagsværdien af aktivet på tidspunktet, hvor det er

muligt at gennemføre købsoptionen, samt at leasingtager ved kontraktens begyndelse forventer, med

overvejende sandsynlighed, at gennemføre denne option, vil minimumsleasingydelserne omfatte ydelserne

i kontraktperioden frem til den dag optionen udnyttes samt det beløb, som det vil koste at gennemføre

købsoptionen.65

7.6.2.2 Betingede	leasingydelser	

De betingede leasingydelser kan også kaldes de variable leasingydelser66, da disse ikke er faste ydelser, men

varierer i størrelse, da de oftest er baseret på en faktor, der ændrer sig over tiden. Denne faktor kan være

fremtidig omsætning, et prisindeks eller valutakurser m.fl. 67

De betingede leasingydelser medregnes ikke i forpligtelsen i den finansielle leasing, da det ikke opfylder

kravet om, at forpligtelsen kan måles præcist68 og bør derfor ikke indregnes. De betingede leasingydelser

bør i stedet indregnes som en driftsomkostning i den regnskabsperiode, hvor omkostningen forfalder.69

Indregningen sker først der, så omkostningen opfylder således kravet om, at beløbet kan måles præcist.

62 IAS 17, pkt. 20
63 Der redegøres for begrebet i næste afsnit
64 IAS 17, pkt. 4
65 IAS 17, pkt. 4
66 I opgaven anvendes begreberne betingede og variable leasingydelser synonymt
67 IAS 17, pkt. 4
68 Dette krav er beskrevet nærmere i afsnit 5.1.4
69 IAS 17, pkt. 25
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7.6.3 Efterfølgende	måling	

7.6.3.1 Aktivet	

Leasingaktivet skal efter første indregning afskrives, som var det et aktiv, som leasingtager havde

ejendomsretten til.  Afskrivningsmetoden skal være lineær i lighed med regnskabspraksis for afskrivning på

andre afskrivningsberettigede aktiver og beregnes i overensstemmelse med IAS 16 (IAS 38 for immaterielle

anlægsaktiver). Afskrivningerne på anlægsaktivet skal indregnes som en særskilt post i resultatopgørelsen

for af- og nedskrivninger, imens aktivets værdi i balancen reduceres i takt med, at der afskrives.

Afskrivningsperioden skal være den korteste af leasingperioden og aktivets forventede brugstid.

Såfremt leasingtager har mulighed for at købe aktivet efter endt leasingperiode, og leasingtager med

overvejende sandsynlighed ikke forventer at gøre dette, da skal aktivet afskrives til nul eller den fastsatte

scrapværdi ved leasingperiodens udløb.

Leasingaktivets afskrivningsperiode skal fastsætte til den korteste af enten leasingperioden eller den

forventede brugstid.70

Aktivet afskrives løbende for at simulere den værdiforringelse, der løbende tilgår aktivet ved brugen af

dette. Der kan dog være hændelser, der yderligere forringer aktivets værdi. Dette skal vurderes løbende i

overensstemmelse med IAS 36 – ”impairment of assets” i form af nedskrivningstest.71

Efter ovenstående definitioner fra standarden svarer det til, at det finansielt leasede aktiv måles efter

kostpris-modellen med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

7.6.3.2 Forpligtelsen	

Efter første indregning af leasingforpligtelsen skal denne de efterfølgende regnskabsår reduceres med de

minimumsleasingydelser, der betales i året

afhængigt af antallet af terminer for

kontrakten. Ydelserne vil, i lighed med et

annuitetslån i en bank, bestå af renter

samt afdrag på forpligtelsen. Ydelsen skal

ifølge IAS 1772 indregnes som et afdrag, der

reducerer restgælden i balancen, imens

renten skal indregnes som en finansiel

omkostning i resultatopgørelsen. Renten

70 IAS 17, pkt. 27
71 IAS 17, pkt. 30
72 IAS 17, pkt. 25
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vil i starten af leasingperioden være stor og falde i takt med, at der afdrages, da restgælden, som renten

beregnes på baggrund af, mindskes. Afdragene er således størst i slutningen af leasingperioden og

forpligtelsen vil derfor falde kraftigst i slutningen af leasingperioden. Dette er illustreret med figuren til

højre. Dette betyder, at aktivet, der blev indregnet til samme værdi som forpligtelsen, ved første indregning

ikke reduceres ligeligt hvert år, da afskrivningerne indregnes lineært, imens renterne og afdragene

indregnes henholdsvis degressivt og progressivt.73 Dette kan sammenlignes med et annuitetslån.

7.6.4 Præsentation	

I henhold til IAS 1774 er der følgende oplysningskrav til årsrapporten ved anvendelse af finansiel leasing

under relevante noter:

· Det leasede aktivs nettoværdi ultimo regnskabsåret skal fremgå af anlægsnoten for materielle

anlægsaktiver (eller immaterielle, hvis relevant) fordelt på aktivkategorier.

· Der skal ske oplysning om de fremtidige minimumsleasingydelser per årsafslutningsdatoen. Disse

skal fordeles på ydelser, der forfalder

o Inden for 1 år

o Efter 1 år, men inden for 5 år

o Efter 5 år

· De betingede leasingydelser, som er indregnet som omkostninger i resultatopgørelsen i året, skal

oplyses.

· Hvis et leaset aktiv er subleaset75 til anden part, skal de forventede leasingydelser, som vil blive

modtaget under uopsigelige subleasingaftaler, oplyses per årsafslutningsdagen.

· En generel beskrivelse af leasingtagers væsentligste leasingaftaler inklusiv følgende punkter, men

leasingtager er ikke begrænset til kun at oplyse disse:

o Grundlaget for opgørelsen af de betingede leasingydelser

o Eksistensen af og vilkårene for forlængelse eller købsoptioner og betingelser for

prisstigninger samt,

o Begrænsninger i leasingtagers mulighed for disponering, eksempelvis begrænsning af

udlodning af udbytte.

Endvidere, hvis der er notekrav ifølge de øvrige regnskabsstandarder, som f.eks. IAS 16 og IAS 36, der gør

sig gældende, finder disse ligeledes anvendelse på leasingtagers årsrapport.76

73 IAS 17, pkt. 29
74 IAS 17, pkt. 31
75 Et leaset aktiv, der er leaset videre til en tredje part
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7.6.5 Eksempel	på	finansiel	leasing	i	leasingtagers	årsrapport	

I dette eksempel, der bygger på eksemplet i afsnit 6.1, vil det blive illustreret, hvorledes en finansiel

leasingkontrakt indregnes og måles i leasingtagers årsrapport. Leasingkontrakten er blevet vurderet til at

være finansiel leasing, hvorfor der skal indregnes et aktiv samt en forpligtelse i selskabets balance ifølge IAS

17. Den interne rente er uændret i forhold til afsnit 6.1 på 5,47 %, hvor denne blev beregnet på baggrund af

aktivets dagsværdi samt de samlede fremtidige minimumsleasingydelser. Såfremt den interne rente ikke

var kendt, kunne selskabet anvende deres alternative lånerente. Det antages desuden, at der ikke er nogle

opstartsomkostninger for leasinggiver, og aktivet ej heller har en scrapværdi.

Afskrivningsperioden skal være den korteste af leasingperioden og aktivets forventede brugstid, som nævnt

i afsnit 7.4. Afskrivningsperioden for det leasede aktiv vil derfor være 5 år, da den forventede brugstid er

kortere end leasingperioden på 6 år. Den årlige lineære afskrivning kan derfor beregnes således:

Å 	 =
750.000

5	å
= 	150.000	 . å

Indregningen kan illustreres således:

Aktivet indregnes som et anlægsaktiv under de materielle anlægsaktiver til dagsværdi, som er vurderet til

750.000 kr. Leasinggælden indregnes som en forpligtelse under passiverne. Beløbet, der indregnes ovenfor,

udgør nutidsværdien af de fremtidige leasingydelser. Renterne er beregnet med 5,47 % af restgælden det

pågældende regnskabsår, imens afdraget udgør det resterende beløb op til den fastlagte leasingydelse, der

årligt udgør 150.000 kr., som fastlagt i kontrakten.

76 IAS 17, pkt. 32
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Leasinggælden skal ligeledes opdeles i kort- og langfristet del af

forpligtelsen, som illustreres i tabellen til højre. Den kortfristede del

svarer til afdraget i det efterfølgende år, imens den langfristede del

svarer til restgælden i det efterfølgende regnskabsår fratrukket den

kortfristede del.

I ovenstående eksempel afskrives aktivet med 150.000 kr. årligt og er

derved fuldt afskrevet ved slutningen af år 5. Leasingforpligtelsen er dog

først endeligt afdraget efter det sjette år.

Resultatpåvirkningen udgør 750.000 kr. i form af afskrivninger fra

anlægsaktivet samt 150.000 kr. til renter til leasinggiver.

Eksemplet ovenfor er et simpelt eksempel, hvorfor præsentationen af noter med tilhørende oplysningkrav,

der er påkrævet i forbindelse med finansiel leasing, ikke behandles i dette eksempel.

7.7 Operationel	leasing	
Som beskrevet ovenfor sidestilles finansiel leasing oftest med et køb på kredit, imens operationel leasing

derimod sidestilles med en lejekontrakt. Der skelnes således ikke mellem afdrag og renter ved operationel

leasing, men derimod blot en samlet ydelse, der ses som en helhed.

7.7.1 Definition	

Operationel leasing defineres ifølge IAS 1777 som en kontrakt, der ikke er finansiel leasing.

Ved klassifikationen af en leasingkontrakt og vurderingen af, hvorvidt der er tale om en operationel

leasingkontrakt, skal risici og afkastmodtager betragtes tilsvarende ved finansiel leasing:

”… A lease is classified as an operating lease if it does not transfer substantially all the risks and rewards

incidental to ownership.”78

Hvorimod ved finansiel leasing, hvor risici og afkast blev overført til leasingtager lig med et ejerskab, er

operationel leasing det modsatte. Beslutningstræet i bilag 4 kan ligeledes anvendes ved klassifikationen af

operationel leasing. Såfremt ingen af punkterne i træet gør sig gældende, vil der være tale om en

operationel leasingkontrakt. Som beskrevet under afsnittene omkring finansiel leasing er klassifikationen

dog ikke ligetil, da der bør sondres mellem primære og sekundære indikatorer i IAS 17, punkt 10 og 11.

77 IAS 17, pkt. 4
78 IAS 17, pkt. 8
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7.7.2 Regnskabsmæssig	behandling	og	præsentation	

Indregningen af en operationel leasingkontrakt er relativt mere simpelt i forhold til indregning af en

finansiel leasingkontrakt. Som nævnt ovenfor skelnes der i operationel leasing ikke mellem afdrag og

renter. Leasingydelsen, som er fastsat i kontrakten, indregnes derfor lineært som en omkostning i

resultatopgørelsen over den periode, som leasingaftalen strækker sig over, med mindre en anden metode

tilnærmelsesvis udløser samme effekt.79

Operationel leasing indregnes ikke i balancen, men kun i resultatopgørelsen i det år, hvor ydelsen forfalder.

Det giver derfor regnskabsbruger et behov for en række noteoplysninger, for at leasingkontraktens omfang

er synlig for regnskabsbruger.

I henhold til IAS 1780 skal følgende notekrav oplyses i leasingtagers årsrapport:

· De totale fremtidige minimumsleasingydelser for den uopsigelige periode af den operationelle

leasingkontrakt per årsafslutningsdagen. Disse skal fordeles på ydelse, der forfalder:

o Inden for 1 år

o Efter 1 år, men inden for 5 år

o Efter 5 år

· Hvis relevant skal de totale sublease-betalinger fra uopsigelige subleasekontrakter, der forventes

modtaget per årsafslutningsdagen, oplyses.

· De indregnede ydelser til subleasing, leasing og betingede leasingydelser skal oplyses. Disse skal

fordeles på de førnævnte leasingformer.

· En generel beskrivelse af leasingtagers væsentlige leasingaftaler inklusiv følgende punkter, men

leasingtager er ikke begrænset til kun at oplyse disse:

o Grundlaget for, hvordan de betingede ydelser er opgjort

o Eksistens og vilkår omkring fornyelse eller købsoptioner eller betingelser for prisstigninger

o Begrænsninger i leasingtagers mulighed for disponering, eksempelvis begrænsning af

udlodning af udbytte.

Det er på baggrund af ovenstående således ikke et krav ifølge IAS 17, at leasingtager skal beregne

nutidsværdien af de fremtidige leasingydelser.

79 IAS 17, pkt. 33
80 IAS 17, pkt. 35
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7.7.3 Eksempel	på	operationel	leasing	i	leasingtagers	årsrapport	

Eksemplet tager udgangspunkt i eksemplet i afsnit 6.1, som også blev anvendt ved eksemplet for finansiel

leasing. Med udgangspunkt i det nævnte eksempel kan den regnskabsmæssige behandling af operationel

leasing illustreres således:

Leasingydelsen på de 150.000 kr.

indregnes lineært årligt i

resultatopgørelsen, i takt med denne

forfalder.

Noteoplysningen illustreres ligeledes,

hvor der er foretaget en opdeling af,

hvornår de fremtidige leasingydelser

forfalder i overensstemmelse med IAS

17, punkt 35.

7.8 Kritikpunkter	af	IAS	17	
Leasing er en vigtig finansieringskilde for mange virksomheder, og denne form for finansiering synes blot at

blive mere og mere populær. Det anses derfor som essentielt, at en regnskabspraksis og en standard er

med til at gøre området mere forståeligt for regnskabsbrugerne, ligeledes regnskabsaflæggerne. Den

nuværende leasingstandard, IAS 17, har dog været under større kritik, da en stor grad af subjektivitet og

dømmekraft skal anvendes ved brug af standarden, som derved gør standarden kompleks at benytte.

Herudover mener flere regnskabsbrugere, at de nuværende to leasingtyper forværrer

sammenligneligheden i virksomhedernes regnskaber samt informationsværdien af regnskaberne, da de

nuværende oplysnings- og præsentationskrav ikke er tilstrækkelige.

IASB og FASB indgik derfor et samarbejde, et såkaldt konvergensprojekt med det formål at udarbejde

kompatible standarder af høj kvalitet.81 Dette er her i 2016 udmundet i IFRS 16. Grundlaget for at

udarbejde en ny standard var de mange kritikpunkter, som IAS 17 har lidt under. Som en del af forarbejdet

til den nye standard har IASB og FASB opsummeret de væsentligste og mest gentagne kritikpunkter af IAS

17 i deres første Discussion Paper fra 2009. Disse vil blive opsummeret her:82

81 Elling, Jens Ole, Finansiel Rapportering – teori og regulering, 3. udgave, side 76.
82 Discussion Paper, DP/2009/1, Marts 2009, paragraph 1.12.
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1. Som beskrevet i afsnit 7.6 og afsnit 7.7, behandles de to leasingtyper forskelligt regnskabsmæssigt

og er derfor kritiseret for ikke at imødegå de behov, som regnskabsbrugerne har af de forskellige

årsrapporter:

a. Mange regnskabsbrugere mener, at operationel leasing reelt burde indregnes som aktiver

og forpligtelser i lighed med finansiel leasing, så den regnskabsmæssige behandling derved

er ensartet. Regnskabsbrugere er derfor konsekvent nødsaget til at reformulere

regnskaber, hvor operationel leasing fremgår. Dette gøres dog med en stor usikkerhed, da

ikke alle forudsætninger for aftalerne er kendte.

b. Selve eksistensen af to leasingtyper, der kan klassificeres på baggrund af forskellige

karakteristika, der inkluderer en stor grad af dømmekraft, forøger risikoen for forskellige

tolkninger af standarden. Det gør at regnskaberne ikke er sammenlignelige i den grad, som

det egentligt ønskes.

c. Ligeledes giver eksistensen af to leasingtyper virksomhederne incitament til at udforme

deres leasingkontrakter, så de klassificeres efter den regnskabsmæssige mest optimale

metode for selskabet. F.eks., hvis kontrakten er klassificeret som operationel leasing, og

derved ikke indregnes i balancen, hvilket kan være svært for regnskabsbrugerne at forstå.

2. Regnskabsaflæggere og revisorer har desuden kritiseret standarden for dens kompleksitet på

baggrund af den subjektive vurdering i forbindelse med klassificeringen af leasingkontrakten, som

nævnt ovenfor.83

3. Endvidere er der andre kritikere, der mener, at regnskabsstandarden er begrebsmæssigt

fejlbehæftet, hvilket særligt vedrører følgende:84

a. Ved indgåelsen af en leasingkontrakt, opnår leasingtager en væsentlig værdi ved at have

retten til at bruge aktivet, hvilket opfylder IASB’s definition af et aktiv ifølge definitionen i

begrebsrammen og ligeledes betales en række ydelser, der blandt andet opfylder IASB’s

definition af en forpligtelse ifølge definitionen i begrebsrammen. Dog er der mulighed for

at klassificere denne kontrakt som operationel leasing, såfremt eksempelvis væsentlige

risici og afkast ikke overdrages til leasingtager og derfor ikke møder definitionen af en

finansiel leasingkontrakt. Flere mener derved, at klassifikationen ikke bidrager til

informationsværdien af regnskabet for regnskabsbruger, da det ikke er retvisende ikke at

anerkende aktiver og forpligtelser, selvom disse møder definitionen heraf ifølge

rammebestemmelserne i begrebsrammen.

83 Discussion Paper, DP/2009/1, Marts 2009, paragraph 1.13
84 Discussion Paper, DP/2009/1, Marts 2009, paragraph 1.14
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b. Der er væsentlige og stigende forskelle mellem den regnskabsmæssige behandling af

leasingkontrakter og andre kontraktuelle forhold, hvilket leder til inkonsistent

regnskabsmæssig behandling af kontrakter, der opfylder definitionen af leasing og ligeså

med kontrakter, der ikke opfylder denne definition.

US Securities and Exchange Commission (efterfølgende benævnt som SEC) anbefalede i paragraf 1.15 på

baggrund af ovenstående kritikpunkter IASB og FASB om at opstarte et projekt, der skulle munde ud i en ny

standard for regnskabsmæssig behandling af leasingkontrakter.

Grundlaget er primært at udarbejde en standard, der som de fleste af IASBs andre standarder, er

principbaseret i forhold til FASB, hvis standarder primært er regelbaserede standarder. Målsætningen for

de principbaserede standarder er at sikre, at transaktioners og begivenheders økonomiske substans styrer

indregning og måling. Sådanne standarder er karakteriseret ved en kortfattet og præcis fremstilling af

regnskabsprincipper, hvori målsætningen er indarbejdet med en passende detaljeringsgrad, og så vidt

mulig uden undtagelse fra begrebsrammen.85 Grundlaget for en ændring af leasingstandarden er således at

skabe en standard, der i højere grad øger sammenligneligheden af årsrapporter. Standarden skal desuden

imødekomme de problemer, som der er vedrørende klassificeringen mellem de to leasingtyper og derved

lette kompleksiteten af standarden for regnskabsbruger. Dette skal efter hensigten resultere i, at flere

aktiver og forpligtelser, der opfylder begrebsrammens definitioner, indregnes og dermed gøre årsrapporten

mere transparent og nyttig for den almene regnskabsbruger, end den er efter nuværende standard.

8 IFRS	16	Leases	
IFRS 16 er den nye leasingstandard, som IASB har vedtaget i januar 2016 og træder i kraft for regnskabsår

begyndende 1. januar 2019 og herefter. Det er dog muligt at anvende standarden før denne dato, såfremt

den nye standard IFRS 15 Revenue from Contracts with Customers ligeledes implementeres.86

Formålet med standarden er at oplyse om principperne for indregning, måling, præsentation og

oplysningskrav af leasingkontrakter. Standarden skal sikre, at leasingtager oplyser relevant information, der

troværdigt repræsenterer sådanne transaktioner. Denne information skal give et grundlag for

regnskabsbruger til at vurdere betydningen og effekten, som leasingkontrakter har på et selskabs

finansielle resultater og pengestrømme.87

85 Elling, Jens Ole, Finansiel Rapportering – teori og regulering, 3. udgave, side 77.
86 IFRS 16, pkt. IN2
87 IFRS 16, pkt. 1
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I de følgende afsnit af opgaven vil der blive redegjort for den nye standard.

8.1 Identifikation	af	en	leasingaftale	
IFRS 16 anvendes på alle leasingkontrakter, på nær dem, som beskrevet i afsnit 7.2 for leasing efter IAS 17.

Ved indgåelsen af en leasingkontrakt skal leasingtager vurdere, hvorvidt kontrakten indeholder et element

af leasing. Leasing defineres ifølge IFRS 16 som følgende:

”… A contract is, or contains, a lease if the contract conveys the right to control the use of an identified asset

for a period of time in exchange for consideration…”88

En kontrakt, der overdrager retten til at kontrollere brugen af et aktiv af et identificeret aktiv over en

periode af tid mod et vederlag som modydelse.

Kontrolelementet samt begrebet ”et identificeret aktiv” og ”periode af tid” vil blive beskrevet i afsnittene

nedenfor. Begrebet ”vederlag som modydelse” vil ikke blive gennemgået, da det menes, at betydningen

ligger eksplicit i begrebet.

Til brug for vurderingen af om en kontrakt indeholder leasing kan beslutningstræet i bilag 5 anvendes.

Nedenfor vil der bliver redegjort for de essentielle begreber, så det således er muligt at anvende

beslutningstræet i forbindelse med vurderingen af en kontrakt.

8.1.1 Et	identificeret	aktiv	

Et aktiv er identificeret, såfremt to betingelser er opfyldt. Den ene betingelse er, at aktivet skal være

specificeret i kontrakten, imens den anden betingelse er, at leverandøren ikke skal have en væsentlig

mulighed for at substituere aktivet i løbet af hele perioden, hvor aktivet anvendes.

Det identificerede aktiv skal eksplicit specificeres i kontrakten med eventulle oplysninger omkring aktivet.

Dog kan et aktiv specificeres indirekte på det tidspunkt, hvor aktivet er gjort tilgængeligt for leasingtager.89

Der vil ikke være tale om et identificeret aktiv, såfremt leverandøren af leasingaktivet ikke har væsentlig

mulighed for at substituere aktivet i løbet af aktivets brugstid. Dog er en leverandørs ret til at substituere

aktivet først væsentlig, hvis følgende to betingelser er opfyldt:90

88 IFRS 16, pkt. 9
89 IFRS 16, Appendiks B, paragraf B13
90 IFRS 16, Appendiks B, paragraf B14
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a) Leverandøren skal have den praktiske evne til at substituere til alternative aktiver under hele

leasingperioden, eksempelvis hvis kunden ikke kan forhindre erstatningen af aktivet og alternative

aktiver er let tilgængelige og kan fremskaffes af leverandøren inden for rimelig tid.

b) Det skal gavne leverandøren økonomisk at udøve sin ret til at substituere det pågældende aktiv, for

eksempel hvis de økonomiske fordele overstiger de økonomiske omkostninger i forbindelse med

substitueringen af aktivet.

Såfremt leverandøren har ret til eller er forpligtet til at substituere aktivet på eller efter en given dato eller

som følge af en specifik hændelse, da vil substitutionsretten ikke være væsentlig, da leverandøren ikke har

den praktiske evne til at substituere aktivet gennem hele leasingperioden.91

Vurderingen af væsentligheden af leverandørens substitutionsmuligheder skal ske ved indgåelsen af

leasingkontrakten. I vurderingen skal fremtidige hændelser, der ikke med overvejende sandsynlighed

forventes at indtræffe, ikke tages i betragtning i f.eks. vurderingen af, om det er økonomisk rentabelt for

leverandøren at substituere aktivet.92 Såfremt det ikke er muligt for leasingtager at vurdere, om

leverandøren har væsentlige rettigheder til at substituere aktivet, da bør leasingtager antage at

leverandørens rettighed til at substituere aktivet ikke er væsentlig.93

8.1.2 Retten	til	at	kontrollere	anvendelsen	af	aktivet	

Ligesom ved det identificerede aktiv skal 2 betingelser være opfyldt, før kunden anses for at have retten til

at kontrollere anvendelsen af aktivet.  Den første betingelse er, at kunden skal have retten til at disponere

over, hvordan og hvad aktivet skal anvendes til igennem hele kontraktperioden – da vil der være tale om et

såkaldt right-of-use aktiv (ROU aktiv). I forbindelse med vurderingen af, om kunden har retten til at

disponere over aktivet, skal selskabets beslutningsrettigheder tages i betragtning. Et eksempel på en

beslutningsrettighed kunne være, at kunden har mulighed for at ændre typen af output, som produceres af

aktivet eller retten til at ændre på tidspunktet, hvor outputtet produceres. Dette karakteriserer, at kunden

har retten til at kontrollere aktivet.94

Hvis kunden ikke har ret til at bestemme over brugen af aktivet, skal der alternativt være truffet relevante

beslutninger om, hvordan og til hvilket formål aktivet skal anvendes. Desuden skal kunden have retten til at

betjene aktivet, uden at leverandøren har mulighed for at ændre på betjeningsmåden, eller aktivet skal

91 IFRS 16, Appendiks B, paragraf B15
92 IFRS 16, Appendiks B, paragraf B16
93 IFRS 16, Appendiks B, paragraf B19
94 IFRS 16, Appendiks B, paragraf B24-B26
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være designet specifikt, eller at det er forudbestemt, hvordan eller til hvilket formål som aktivet skal

anvendes til.95

Den anden betingelse, som skal være opfyldt, før kunden har ret til at kontrollere anvendelsen af aktivet,

er, at kunden skal have retten til at opnå alle væsentlige økonomiske fordele ved brugen af aktivet igennem

brugsperioden. De økonomiske fordele ved brugen af et aktiv kan være dets primære output. De

økonomiske fordele, der kan komme i betragtning, er fordele, som kan realiseres via en kommerciel

transaktion med en tredjepart.96

Ved vurderingen af, om kunden opnår alle væsentlige økonomiske fordele i forbindelse med brugen af det

identificerede aktiv, skal selskabet tage højde for, hvorvidt der er begrænsninger i kundens ret til at

anvende aktivet. Eksempelvis kan nævnes en bil, hvor kontrakten kun rækker i et hvis antal kilometer. Da er

det de økonomiske fordele, som selskabet opnår af bilen frem til det maximale antal kilometer, der var

mulige inden for kontrakten, der skal indgå i vurderingen omkring de økonomiske fordele.97

8.1.3 Leasingperioden	

Leasingperioden defineres som den uopsigelige periode af en leasingkontrakt ifølge IFRS 16. I

leasingperioden indgår også den periode, såfremt en mulig option om forlængelse af leasingperioden efter

perioden i kontrakten, forventes anvendt. Ligeledes skal leasingperioden forkortes, såfremt leasingtager

forventer at bringe leasingkontrakten til ophør før perioden i kontrakten.98

Ved vurderingen af, om det er overvejende sandsynligt, om leasingtager vil anvende ovennævnte optioner,

skal alle relevante vilkår og omstændigheder tages med i vurderingen, herunder hvorvidt leasingtager har

økonomisk incitament til at enten forlænge eller ende kontrakten.99

Ifølge IFRS 16 skal leasingperioden, som noget nyt i forhold til IAS 17, ikke kun vurderes ved indgåelsen af

en leasingkontrakt, men skal løbende revurderes, såfremt der er hændelser, der giver anledning til en

ændring i den uopsigelige leasingperiode eller i leasingtagers vurdering af anvendelsen af ovennævnte

optioner.100

95 IFRS 16, Appendiks B, paragraf B24-B26
96 IFRS 16, Appendiks B, B21
97 IFRS 16, Appendiks B, B22
98 IFRS 16, pkt. 18
99 IFRS 16, pkt. 19
100 IFRS 16, pkt. 20-21
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8.2 Indregning	
Efter det er vurderet, at der er tale om en leasingkontrakt, skal leasingtager indregne denne i årsregnskabet

i overensstemmelse med IFRS 16. Indregningen skal ske ved indgåelsen af kontrakten, hvor leasingtager

skal indregne et ROU aktiv samt en leasingforpligtelse i balancen.

Ved første indregning skal ROU aktivet indregnes til kostpris. I kostprisen indeholdes beløbet som

leasingforpligtelsen indregnes til samt leasingydelser, der forfaldt til betaling før aktivet blev tilgængeligt

for leasingtager, og opstartsomkostninger og skønnede bortskaffelsesomkostninger afholdt af

leasingtager.101

Dette adskiller sig ikke væsentligt fra IAS 17, hvor leasingaktivet ved første indregning skal indregnes til

samme værdi som forpligtelsen, men inkl. opstartsomkostninger.

Leasingforpligtelsen skal ifølge IFRS 16 indregnes første gang ved kontraktens begyndelse.

Leasingforpligtelsen, der skal indregnes, opgøres til at være nutidsværdien af de fremtidige pengestrømme,

hvilket er de fremtidige leasingydelser. Diskonteringsfaktoren er den interne rente i leasingkontrakten, men

hvis denne ikke er tilgængelig, kan selskabets alternative lånerente anvendes.102

Ovenstående indregningsmetode er ens i forhold til den metode, der anvendes ved indregning af finansiel

leasing i forhold til IAS 17. Der er dog ændret på opfattelsen af, hvad de fremtidige leasingydelser udgør.

Ifølge IFRS 16 udgøres de fremtidige leasingydelser af følgende: Konstante ydelser, variable ydelser, der

afhænger af en rente eller et indeks, som f.eks. LIBOR renten, de beløb der forventes betalt af leasingtager

hørende under definitionen af residuale værdigarantier103, det beløb såfremt en eventuel købsoption

forventes realisereret samt eventuelle bødebetalinger i forbindelse med en for tidligt opsagt

leasingkontrakt. I IAS 17 indregnes alle variable leasingydelser ikke i balancen, men omkostningsføres

løbende, se afsnittet 7.6.2.2 (betingede ydelser). IFRS 16 foreskriver derimod, at de variable leasingydelser

skal indregnes til det indeks eller den rente, som denne er målt til på tidspunktet for kontraktens

begyndelse. 104 De variable leasingydelser, som ikke afhænger af en rente eller et indeks, skal i lighed med

IAS 17 indregnes i resultatopgørelsen i takt med at disse betales, da disse ikke kan måles pålideligt, før disse

forfalder.

101 IFRS 16, pkt. 23-24
102 IFRS 16, pkt. 26
103 Der henvises til bilag 1 for definition af residuale værdigarantier
104 IFRS 16, pkt. 27
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8.2.1 Undtagelse	for	indregning	

Da IASB har vurderet, at det vil blive alt for omkostningstungt for virksomhederne at alle fremtidige

leasingaftaler skulle indregnes i balancen, har organisationen opstillet to slags leasingtyper, hvor det ikke er

et krav, at disse skal indregnes. Dette drejer sig om kortvarige leasingkontrakter samt low-value105

leasingkontrakter.

Kortvarige leasingkontrakter defineres som leasingkontraker, der har en leasingperiode kortere end 12

måneder. Leasingkontrakter, der indeholder en købsoption, er ikke en kortvarig leasingkontrakt.106

Leasingperioden skal opgøres ud fra beskrivelsen i afsnit 7.4, og vurderes på baggrund heraf. Kortvarige

leasingkontrakter, der er ifølge kontraktperioden, er kortere end 12 måneder, men hvor der er mulighed

for forlængelse af leasingperioden, da skal den forventede brugstid for aktivet anvendes i vurderingen.

Kontrakten vil i så fald ikke omfattes af definitionen af en kortvarig leasingaftale.

Der foreligger ingen specifik definition af, hvornår et leaset aktiv er af lav værdi (low-value). Flere

virksomheder efterspurgte dog en grænseværdi for, hvornår et aktiv var af lav-værdi. IASB oplyste derfor,

at et aktiv af værdi på US $ 5.000 eller mindre – ca. 30.000 DKK, skulle betragtes som et low-value aktiv.107

Ydermere er der nogle krav, der er udstukket i forbindelse med vurderingen af, om aktivet opfylder

definitionen af at være af lav værdi. Aktivets værdi skal vurderes, som var det nyt. Det vil sige, at selvom

man eksempelvis leaser en brugt bil, er det ikke bilens brugte værdi, men bilens værdi som ny, der ligger til

grund for vurderingen. Vurderingen tager ikke hensyn til leasingtagers størrelse, forretningsområde eller

omstændigheder, og det har ingen betydning, hvorvidt aktivet er af væsentlig betydning for leasingtager. Et

underliggende aktiv kan dog kun være et low-value aktiv, såfremt at leasingtager opnår fordele ved at

anvende aktivet, og hvis aktivet ikke i høj grad afhænger af andre aktiver.108 Eksempler på low-value aktiver

kan være smartphones, tablets, bærbare computere, kontormøbler o. lign.

Såfremt at leasingtager ikke vælger at indregne ovenstående leasingtyper efter reglerne for almindelige

leasingkontrakter, skal disse indregnes på samme måde som operationel leasing indregnes i IAS 17, som

beskrevet i afsnit 7.7.2, hvor der løbende indregnes leasingydelser i resultatopgørelsen i takt med, at disse

forfalder.

105 Begreb refererer til kontrakter, der omhandler aktiver af lav værdi.
106 IFRS 16, Appendiks A, definition of short-term lease contracts
107 IASB, IFRS 16, Basis for conclusions, pkt. BC100
108 IFRS 16, Appendiks B, paragraf B3-B8
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8.3 Efterfølgende	måling	
Efter første indregning af leasingaktivet skal leasingtager anvende en kostpris model, såfremt en anden

værdiansættelsesmodel som eksempelvis dagsværdi måling efter IAS 16 ikke vurderes relevant.

Kostprismodellen fungerer ved, at kostprisen reduceres lineært over afskrivningsperioden i form af

afskrivninger samt eventuelle nedskrivninger foretaget efter de påkrævede nedskrivningstest efter IAS 36.

Afskrivningerne og nedskrivningerne indregnes ligeledes i resultatopgørelsen som omkostninger i

overensstemmelse med IAS 16. Udover afskrivninger og nedskrivninger skal kostprisen også tilrettes med

den regulering, der opstår, hvis leasingforpligtelsen revurderes. Revurdering af leasingforpligtelsen

beskrives nærmere nedenfor.109

Hvis leasingtager vælger at realisere en eventuel købsoption eller rettighederne til aktivet overføres til

leasingtager ved kontraktens sluttidspunkt, skal afskrivningsperioden udgøre aktivets forventede brugstid.

Hvis dette ikke forventes, skal leasingtager derimod afskrive aktivet over den korteste periode af enten

aktivets brugstid eller leasingperioden.110

Leasingforpligtelsen skal efterfølgende måles ved at foretage følgende:111

1. Øge restforpligtelsen i balancen med et beløb svarende til rentetilskrivningen. Rentetilskrivningen

indregnes som en finansiel omkostning i resultatopgørelsen løbende i takt med denne forfalder.

2. Reducere restforpligtelsen i balancen med et beløb svarende til leasingydelsen. Ved at foretage

punkt 1 og 2 reduceres forpligtelsen med beløbet svarende til afdraget på leasingforpligtelsen.

3. Revurdere restforpligtelsen for at reflektere ændringer i leasingkontraktens vilkår eller ændringer i

de variable leasingydelser.

Det der specielt afviger fra den regnskabsmæssige behandling af forpligtelsen ifølge IAS 17 er

revurderingen af leasingforpligtelsen, som nu er et krav i IFRS 16. Der er intet krav om, hvor ofte

revurderingen skal foretages. Det er dog et krav, at der tages aktion, såfremt der har været anledning til

genberegning af leasingforpligtelsen. Ved en justering af restforpligtelsen skal aktivets værdi ligeledes

justeres, som nævnt ovenfor.

Revurdering af restforpligtelsen gør sig gældende, såfremt der har været ændringer til leasingperiodens

længde, som er beskrevet i afsnit 7.4, eller der har været ændringer i leasingtagers vurdering af

anvendelsen af den foreliggende købsoption, som ligeledes er beskrevet i afsnit 7.4. Leasingtager skal

109 IFRS 16, pkt. 29-33
110 IFRS 16, pkt. 32
111 IFRS 16, pkt. 36 og 38 (a)
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derudover revurdere restforpligtelsen, hvis der er ændringer til den residuale værdigaranti, som er stillet af

leasingtager og beskrevet ovenfor, eller hvis der er ændringer i pengestrømmene som følger af en ændring

i den rente eller det indeks, som de variable leasingydelser var indregnet på baggrund af ved første

indregning. Revurderingen af restforpligtelsen foretages på samme måde som ved første indregning af

leasingforpligtelsen, dog med de nye fremtidige leasingydelser som variabel samt en revurderet

diskonteringsfaktor.112

8.4 Præsentationskrav	
For at forbedre gennemsigtigheden af leasingtagers årsrapport, som var et af kritikpunkterne af IAS 17, har

IASB i forbindelse med vedtagelsen af IFRS 16 udvidet de præsentations- og notekrav, der påkræves af

leasingtager i årsrapporten.

Følgende skal præsenteres i årsrapporten eller i noterne hertil:113

a) ROU aktivet skal oplyses særskilt fra andre aktiver. Såfremt leasingtager vælger ikke at oplyse

aktivet særskilt, skal leasingtager da:

a. Inkludere aktivet i samme linje, som dets øvrige aktiver, som var det leasingtager, der

besidder ejendomsretten, og;

b. Noteoplyse, hvilken linje i årsrapporten der indeholder ROU aktivet.

b) Leasingforpligtelsen kan ligeledes oplyses særskilt fra andre forpligtelser, dog kan leasingtager i

stedet vælge at præsentere denne sammen med de øvrige forpligtelser og noteoplyse, hvilken linje

i årsrapporten, der indeholder leasinggælden.

Ovenstående gælder ikke for ROU aktiver, der opfylder definitionen af investeringsejendomme, der skal i

stedet præsenteres særskilt som investeringsejendomme.114

I resultatopgørelsen skal renteomkostningen for leasingforpligtelsen samt afskrivningen på leasingaktivet

vises som henholdsvis en finansiel omkostning og som en afskrivning. Det er dog ikke et krav at de

omkostninger, der hidrører fra leasing, skal oplyses særskilt115 og kan således indgå i de øvrige linjer i

årsregnskabets talmæssige beretning.116

112 IFRS 16, pkt. 39-42
113 IFRS 16, pkt. 47
114 IFRS 16, pkt. 48
115 Rente og afskrivninger for leasingkontrakter skal dog repræsenteres særskilt i en note, se nedenstående afsnit.
116 IFRS 16, pkt. 49
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8.4.1 Noteoplysningskrav	

Udover de oplysningkrav til årsregnskabet, der er belyst ovenfor, har IASB fastlagt yderligere notekrav, der

med hensigten skal forbedre regnskabsbrugeres mulighed for at vurdere, hvad leasing har af betydning for

den pågældende virksomhed. Notekravene er bestemt mere omfattende end i IAS 17, hvor det kun er et

krav, at operationelle leasingforpligtelser skal oplyses, samt restgælden for finansielle leasingydelser skal

fordeles på, ydelsernes forfald. Disse noteoplysninger var tidligere blot en del af noten for henholdsvis

eventualforpligtelser og langfristet gæld. Fremover skal noten dog udgøre en særskilt note eller særskilt

sektion i årsrapporten for leasing. Leasingtager skal dog være opmærksom på, at noten for leasing ikke

gengiver oplysninger fra andre noter i årsrapporten.117

Leasingtager skal ifølge IFRS 16 oplyse følgende i den særskilte note i årsrapporten eller sikre, at dette er

oplyst i øvrige noter for det gældende regnskabsår:118

a) Oplysning om afskrivningen af ROU aktivet, som fordeles på underliggende klasser af aktiver

(grunde og bygninger, driftsmateriel mv.);

b) Oplysning om renteomkostninger i forbindelse med leasingforpligtelsen;

c) Oplysning om den omkostning, der er indregnet i resultatopgørelsen som en kortvarig eller en low-

value leasingkontrakt. Det er ikke et krav at oplysningen skal indeholde omkostninger, der vedrører

leasingaftaler med en leasingperiode, der er kortere end 1 måned.

d) Oplysning om de omkostninger, der indregnet i resultatopgørelsen som variable leasingydelser,

som ikke er indregnet som en del af restforpligtelsen.

e) Oplysning om indkomst i året fra subleasingaftaler af ROU aktiver til tredjepart.

f) Oplysning om de totale udgående pengestrømme i forbindelse med leasingaftaler

g) Oplysning om tillæg til ROU aktiverne.

h) Oplysning om tab og gevinster fra sale-and-leaseback transaktioner119

i) Oplysning om den endelige værdi af ROU aktivet ultimo regnskabsåret, fordelt på underliggende

klasser af aktiver.

Herudover skal leasingtager noteoplyse en modenhedsfordeling af restforpligtelsen af leasinggælden

ultimo regnskabsåret. Modenhedsanalysen skal opbygges i overensstemmelse med IFRS 7, paragraf 39

117 IFRS 16, pkt. 51-52
118 IFRS 16, pkt. 53
119 Nærværende opgave er afgrænset fra sale-and-leaseback aftaler, se afgræsningsafsnittet.
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samt Appendiks B, paragraf B11. Fordelingen kan altså være fordelt på eksempelvis ydelser, der forfalder

inden for 1 år, i mellem 1 og 5 år og efter 5 år.120

Ydermere skal leasingtager oplyse yderligere kvalitative og kvantitative oplysninger, såfremt dette vurderes

nødvendigt for at imødekomme formålet med noteoplysningerne, som beskrevet ovenfor. Det kunne

eksempelvis være arten af leasingtagers leasingkontrakter eller fremtidige leasingydelser, som leasingtager

forventer at betale, som ikke afspejles af leasingforpligtelsen. Disse kunne eksempelvis være andel af

variable leasingydelser, der er indregnet i leasingforpligtelsen.121

9 IFRS	16	i	forhold	til	IAS	17	
Effekten af den nye leasingstandard, IFRS 16, vil få betydning for de mange virksomheder, der aflægger

regnskab efter IFRS og har indgået leasingaftaler. Særligt vil standarden få betydning for virksomheder, der

har en stor del af deres leasingaftaler, som klassificeres som operationel leasing efter IAS 17.

På baggrund af redegørelsen for den finansielle rapporterings teori samt de to leasingstandarder vil følge

en komparativ analyse af de to leasingstandarder. IASB har udviklet den nye leasingstandard for at

efterkomme en eller flere af de kritikpunkter, som IAS 17 har lidt under. Der vil blive fokuseret på de

områder af IFRS 16, der adskiller sig væsentligt fra IAS 17. Der vil ligeledes løbende i forbindelse med

analysen kort blive taget stilling til, om dette har gjort op med de kritikpunkter, som IAS 17 tidligere gav

anledning til.

9.1 Definitionen	på	en	leasingaftale	
Den generelle definition på en leasingaftale er i forbindelse med IFRS 16 ændret væsentligt på to punkter.

Hvor IFRS 16s definition122 bygger på retten til at kontrollere brugen af et aktiv bygger IAS 17 definitionen

på retten til at bruge aktivet. Der tilføjes således et yderligere element til definitionen i IFRS 16, hvor det

ikke kun omhandler aktiver, som leasingtager har brugsretten over, men også retten til at kontrollere

aktivet, som beskrevet i afsnit 9.1.2.

 Ydermere er et identificeret aktiv et nyt begreb i forhold til definitionen af leasing ifølge IAS 17, men

adskiller sig ikke væsentligt fra definitionen i IFRIC 4.

120 IFRS 16, pkt. 58
121 IFRS 16, pkt. 59
122 Se afsnit 8.1 hvor definitionen er oplyst
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9.1.1 IFRIC	4	og	det	identificerede	aktiv	

IFRIC 4 beskriver, hvornår der er tale om en leasingkontrakt, imens definitionen af et identificeret aktiv

udgør en del af den generelle definition på en leasingaftale. IFRIC 4 foreskriver, at der skal være tale om et

specifikt aktiv, evt. med serienummer, imens den ene af betingelserne for at der var tale om et identificeret

aktiv også er, at der skal være tale om et specifikt aktiv. Begreberne afviger derfor ikke fra hinanden på

disse punkter.

Ifølge IFRIC 4 skal det ligeledes vurderes om selve brugsretten af aktivet overdrages til leasingtager. Det er

dog ikke længere brugsretten af aktivet, der er det afgørende. Ifølge IFRS 16 er der først tale om et

identificeret aktiv, når leasinggiver ikke har væsentlig mulighed for at substituere det pågældende aktiv.

Ved væsentlig mulighed mener IASB, at leasinggiver både skal have den praktiske mulighed samt en

økonomisk fordelshensigt for, at leasinggiver har væsentlige substitutionsmuligheder. I praksis kan der dog

blive tale om situationer, hvor det kan være særdeles besværligt for regnskabsaflægger (kunden) at

vurdere, hvorvidt leverandøren har økonomiske fordele ved at bytte aktivet ud, da kunden som regel ikke

har adgang til leasinggivers regnskabsmæssige data. Det antages ej heller, at leasinggivers økonomiske

fordele på grund af et skift af aktivet vil være oplyst i kontrakten, som oftest er leasingtagers eneste kilde til

data for leasingaftalen. I forhold til IAS 17 er der ingen udfordringer ved vurdering af brugsretten, da

leasingtager selv kan konstatere dette.

9.1.2 Kontrolelementet	kontra	brugsretten	

 Hvor der ifølge IFRIC 4 og derved IAS 17 er tale om en leasingaftale, såfremt brugsretten overdrages til

leasingtager, er der ifølge IFRS 16 først tale om en leasingaftale, såfremt kunden har retten til kontrollere

aktivet. Med kontrollen af aktivet menes muligheden for at disponere over aktivets muligheder og brugen

heraf. Dette nye begreb vil resultere i, at flere aftaler bliver betragtet som serviceaftaler. Serviceaftaler

adskiller sig fra leasingaftaler, som værende aftaler, hvor leasingtager ikke har retten til at kontrollere

aktivet.123 Mange nuværende aftaler, der er klassificeret som leasing, vil således fremover blive defineret

som en serviceaftale. Dette skyldes, at de efter nuværende standard er en leasingaftale, da leasingtager har

brugsretten til aktivet, dog kan leverandøren kontrollere instruktionerne til aktivet. I dette tilfælde vil der

efter den nye standard være tale om en servicekontrakt. Servicekontrakten indregnes ikke i balancen, da

denne ikke opfylder definitionen af et aktiv eller en forpligtelse ifølge begrebsrammen.  Udgiften i

forbindelse med servicekontrakten skal løbende indregnes i resultatopgørelsen som en omkostning. Ifølge

IAS 17 har leasingtager derfor ikke tidligere haft incitament for at skelne mellem service og leasing i

forbindelse med operationelle leasingaftaler. Dette får dog betydning fremover, da alle leasingkontrakter

123 Project update, February 2015, Leases: Definition of a lease – publikation udsendt af IASB
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skal indregnes i balancen, imens servicekontrakter stadigvæk skal driftsføres løbende. Kontrolelementet

stiller således højere krav til, at leasingtager kan identificere servicekomponenterne i en leasingaftale.

Dette bekræfter Lisbeth Frederiksen fra Mærsk Group, der bemærker, at det især vil blive komplekst at

skelne mellem service- og leasingaftaler i forbindelse med implementeringen af standarden i praksis.124

9.2 Klassifikationen	afskaffes	
En af de største ændringer i IFRS 16 i forhold til IAS 17 er klassifikationen mellem de to leasingtyper,

finansiel og operationel leasing. I IFRS 16 skelnes der ikke længere mellem operationel og finansiel leasing,

da alle leasingkontrakter, der opfylder definitionen heraf, skal indregnes i balancen. Dette er i lighed med

den regnskabsmæssige behandling af finansiel leasing efter IAS 17, hvorfor de største påvirkninger vil

fremgå af virksomheder med mange operationelle leasingforpligtelser.

Det er kun meget få slags leasingaftaler, der holdes ude af balancen, herunder kortvarige leasingkontrakt

samt low-value leasingkontrakter. Dette tiltag er udarbejdet for at imødegå kritikpunkterne 1(a) og 1(b) i

afsnit 7.8, som IAS 17 var pålagt. Fremover skal leasingkontrakter indregnes i balancen, hvilket løser

problemstillingen om, at den operationelle leasing bliver holdt uden for balancen. Denne problemstilling

har nødsaget investorer og analytiker til at reformulere regnskaberne, således at der tages højde for

leasingforpligtelserne. Dette har skabt en vis kritik, da de rigtige forudsætninger og oplysninger ikke altid er

til rådighed ud fra selskabernes regnskab. Dette bekræftes af Jacob Pedersen, der er aktieanalytiker i

Sydbank og dagligt sidder med analyse af regnskaber, der bemærker, at det er svært, og specielt med de

oplysningskrav, som han mener, er begrænsede ifølge den nuværende standard.125 Det at leasing fremover

skal indregnes som en del af balancen, glæder derfor Jacob, da det vil gøre aktieanalytikers vurdering

betydelig lettere og også mere præcis, da man så med sikkerhed kan vide, at leasingforpligtelserne er

indregnet i balancen under de rigtige forudsætninger, som ikke er baseret på antagelser, som muligvis ikke

var korrekte.

Ydermere løser den ene leasingtype også den kompleksitet, der før var ved bedømmelsen af, om

leasingkontrakten overførte ”alle væsentlige risici og fordele”. Man vil dog mene, at kompleksiteten i stedet

er erstattet af en anden sondring mellem, hvorvidt der er tale om leasing eller en service. Som Jacob også

mener, kan det antages, at flere virksomheder tilskynder at udforme fremtidige kontrakter, således at disse

i stedet omfattes af servicedefinitionen, og derved opnår de pågældende selskaber at holde en potentiel

gældspost uden for balancen. Dette incitament var desuden nævnt som et af kritikpunkterne af IAS 17, jf.

afsnit 7.8 punkt 1 (c), hvor standarden blev kritiseret for at give incitament til at udforme kontrakten,

124 Interview med Lisbeth Frederiksen, Mærsk Group fremgår af bilag 11.
125 Interview med Jacob Pedersen fremgår af bilag 10.



Copenhagen Business School IFRS 16 - Leases Jeanette Rygaard
HD 2. Del – Regnskab og økonomistyring IFRS 16 i forhold til IAS 17 Afgangsprojekt

Side 44 af 109

således de var mest optimale for selskabet i forhold til gældssammensætningen. Den nye sondring

modvirker således ikke det kritikpunkt og vil sandsynligvis også være et fremtidigt kritikpunkt, som IFRS 16

vil lide under.

Der ligger en vis subjektivitet i forbindelse med klassifikationen af en leasingaftale mellem finansiel og

operationel leasing. Den subjektivitet, som standarden også er blevet kritiseret for126, er forsøgt erstattet af

en mere præcis definition af en leasingaftale. Subjektiviteten i klassificeringen ligger i vurderingen af, om

”alle væsentlige risici og fordele” er overført til leasingtager, hvilket kan være svært at afgøre ud fra blot en

leasingkontrakts indhold og formalia. Kontrolelementet, der i stedet erstatter begrebet ”alle væsentlige

risici og fordele”, er i stedet formuleret præcist i den nye standard. Det vurderes også at være nemmere for

leasingtager at vurdere, om der er mulighed for at kontrollere aktivet, da disse retningslinjer antages at

være oplyst i kontrakten.  Der vil derfor ikke være lige stor grad af dømmekraft ved sondringen fremover,

som der er efter IAS 17 klassifikationen. Kritikpunktet kan derfor siges at være taget til efterretning i

forbindelse med den nye standard.

9.3 Revurdering	af	leasingperioden	
Ifølge begge definitioner indeholder leasingperioden den uopsigelige periode af leasingkontrakten samt en

længere eller kortere periode, såfremt man henholdsvis vælger enten at forlænge eller afbryde kontrakten.

Dette skal ifølge IAS 17 vurderes ved kontraktens start. Ifølge IFRS 16 skal leasingperioden tilsvarende

vurderes ved kontraktens start. De bestemmelser, der således definerer længden af leasingperioden ifølge

IAS 17, afviger ikke fra definitionen ifølge IFRS 16.

Den væsentligste forskel i mellem de to standarder er, at leasingperioden fremover løbende skal revurderes

ifølge IFRS 16. I og med at leasingtager har mulighed for at regulere på længden af leasingperioden i form af

en eventuel købsoption eller kontraktafbrydelse, har IASB valgt at kræve, at virksomhederne løbende skal

revurdere leasingperioden. Dette krav giver teoretisk god mening, i en situation, hvor det forventes at

kontrakten forlænges, og virksomheden derved forpligter sig yderligere og bør derfor også oplyse den

forventede gældsforpligtelse for at sikre regnskabets troværdighed. Det vil dog i praksis have væsentlig

betydning for virksomhedernes forretningsgange, da de før kun skulle vurdere leasingperioden ved

kontraktens startdato. Større virksomheder, hvor en stor del af deres aktiver er leasede med f.eks. op mod

flere tusinde leasingkontrakter på koncernniveau, vil dette krav hurtigt blive en fuldtidsbeskæftigelse, da

mange faktorer vil spille ind i vurderingen af, om kontrakten forventes forlænget. Eksempelvis, for at

nævne en faktor, hvorvidt man forventer at der vil være kunder til at aftage den produktion, som en

maskine leverer.  Ligeledes vil tidsforbruget i forbindelse med revurderingen af leasingperioden yderligere

126 Jf. kritikpunkt nr. 2 i afsnit 7.8.
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øges end ovenfor beskrevet, da eventuelle ændringer i perioden også vil medføre flere reguleringer i de

regnskabsmæssige poster, da eksempelvis leasingforpligtelsen skal tilrettes. Det øgede tidsforbrug i

forbindelse med vurderingen af leasingperioden løbende vil således afføde en række omkostninger til

administration af leasingkontrakter, der såvel sagtens kan blive væsentlige for leasingtager. Dette

bekræfter Lisbeth Frederiksen, Mærsk Group, der har oplyst, at koncernen har op mod 10.000

leasingkontrakter.127

IAS 17 har tidligere været kritiseret for at en stor grad af skøn har været nødvendigt i forbindelse med

klassificeringen mellem operationel og finansiel leasing. IASB har i forbindelse med IFRS 16 forsøgt at gøre

op med subjektiviteten ved denne vurdering, således en mere ensartet konsensus kan opnås blandt

virksomhederne.

Den løbende revurdering af leasingforpligtelsen, der herunder omfatter en revurdering af leasingperioden,

vil fremover også kræve en stor grad af skøn, da flere faktorer spiller ind i forbindelse med vurderingen af

førnævnte. Virksomhederne har derved en mulighed for at regulere restforpligtelsen til deres fordel,

såfremt en god argumentation herfor er at finde. Det er således ikke lykkedes IASB at gøre op med den

subjektivitet der før lå i vurderingen efter IAS 17, da IFRS 16 stadig vil kræve en stor grad af skøn.

9.4 Variable	leasingydelser	–	en	del	af	forpligtelsen	
Efter implementeringen af den nye leasingstandard betyder det, at alle fremtidige leasingaftaler skal

indregnes som et aktiv og en forpligtelse. Forpligtelsen skal bestå af de fremtidige ydelser og betalinger,

som leasingtager forpligter sig til. For at illustrere forskellen på definitionen af leasingydelser mellem IFRS

16 og IAS 17 er nedenstående tabel udarbejdet.

127 Interview med Lisbeth Frederiksen, Mærsk Group fremgår af bilag 11.
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Sammenligning af definition af leasingydelser

IAS 17 IFRS 16

· Konstante minimumsleasingydelser

· Beløb, som følge af købsoption udnyttes

· Bøder, såfremt leasingtager forventer at

afbryde kontrakten før tid

· Garantibeløb, som leasingtager eller en

relateret part til leasingtager har

garantereret

· Konstante leasingydelser

· Beløb, som følge af købsoption udnyttes

· Bøder, såfremt leasingtager forventer at

afbryde kontrakten før tid

· Garantibeløb, som leasingtager eller en

relateret part til leasingtager har

garantereret

· Variable leasingydelser, der baseres på et

indeks eller en rente, eks. diskonto renten.

Kilde: Egen tilvirkning

Som det ses af ovenstående sammenligning, er definitionen af de fremtidige leasingydelser primært det

samme. Den væsentligste forskel er dog, at de variable leasingydelser, der baseres på et indeks eller en

rente ifølge IFRS 16, også skal indregnes i leasingforpligtelsen. De variable ydelser, som ikke afhænger af et

indeks eller en rente, som f.eks. leasingydelser, der beregnes på baggrund af forbrug128, skal ikke indregnes

i forpligtelsen, men løbende omkostningsføres i resultatopgørelsen i takt med, at disse forfalder. Der skal

således med den nye standard skelnes mellem to slags variable leasingydelser, hvor der i IAS 17 kun er en

slags variable ydelse, som ikke indregnes som en del af forpligtelsen, som beskrevet i afsnit 7.6.2.2.

Denne sondring mellem to typer variable leasingydelser vurderes dog ikke vanskelig for leasingtager, da en

kontrakt oftest vil nævne, når en del af leasingydelsen er baseret på et indeks eller en rente.

Det nye krav om, at indregning af de variable leasingydelser, der baseres på et indeks eller en rente, skal

indregnes, vil gøre regnskabet mere transparent. Dette skyldes, at de variable leasingydelser er

uundgåelige, selvom de kan variere på baggrund af et indeks. Variable leasingydelser kan reelt set udgøre

en stor del af en leasingkontrakt, sågar en væsentlig del, hvorfor det vil skabe mere transparens, at disse

også medtages i balancen i regnskabet.

Efter implementeringen skal der som nævnt ovenfor skelnes mellem to typer variable leasingydelser. Hvor

det kan bidrage til regnskabets transparens, at de i princippet uundgåelige variable leasingydelser

indregnes i balancen, kan sondringen mellem to typer variable leasingydelser også påvirke

sammenligneligheden mellem virksomheders regnskaber. Eksempelvis har en virksomhed, der primært har

128 Også kaldet for wet-leasingydelser. Wet-leasingydelser er kort beskrevet i afsnit 9.4.
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leasingydelser, der er variable og ikke afhænger af et indeks, stadig en forpligtelse, som der ikke vil blive

taget højde for, da denne ikke indregnes i balancen. Virksomhedens regnskab vil således adskille sig

væsentligt fra en virksomhed, der primært har variable leasingydelser, men disse afhænger af et indeks.

Disse to virksomheder er således ikke sammenlignelige regnskabsmæssigt, da de i princippet har samme

omfang af forpligtelser, men kun den ene virksomhed skal indregne dette i balancen.

Som et eksempel på selskaber, der ikke i stor grad vil blive påvirket af IFRS 16s implementering, grundet de

variable leasingydelser, er selskaber, der benytter sig af Wet-leasing. Det ses oftest, at flyselskaber

anvender Wet-leasing til en del af deres flåde. Wet-leasing er kontrakter, hvor man leaser et aktiv inkl.

f.eks. personale og brændstof o. lign. Leasingydelserne er ikke faste, men baseres på brugen af aktivet og

kan derved variere alt efter f.eks. højsæsoner. Der er således tale om variable leasingydelser, der løbende

skal indregnes i resultatopgørelsen, som de forfalder, og ikke i balancen. Således vil en relativ stor andel af

leasing fortsat holdes uden for balancen, modsat hvad der oprindeligt var formålet med IFRS 16.

Analytikere, der tidligere har måttet korrigere for operationelle leasingydelser i selskabernes balancer, vil

sandsynligvis fremover i stedet korrigere for variable leasingydelser i selskabernes forpligtelser, såfremt

disse vurderes relativt væsentlige for selskabet. Det er også Jacob Pedersens forventning til fremtiden at

skulle korrigere værdiansættelsen, når selskabet har leasingforpligtelser, såfremt disse vurderes

væsentlige.

De variable leasingydelser, der afhænger af et indeks eller en rente, vil løbende ændre sig, deraf navnet

”variable leasingydelser”. Såfremt et indeks ændrer sig, skal leasingtager ikke regulere de fremtidige

leasingydelser. Det er først på det tidspunkt, hvor leasinggiver regulerer de fremtidige leasingydelser – altså

der sker en ændring i de fremtidige pengestrømme - at leasingtager skal regulere de fremtidige

leasingydelser og derved gældsforpligtelsen. Denne vurdering foretages i forbindelse med den løbende

revurdering af leasingforpligtelsen, der ligeledes er et nyt krav i IFRS 16. Dette vil øge regnskabets

aktualitet, da forpligtelsen løbende reguleres til det tidssvarende indeks.

9.5 Revurdering	af	restforpligtelsen	
Da en større andel af leasingkontrakter fremover skal indregnes i balancen, vil man også se en stigning i

aktiverne og forpligtelserne hos flere virksomheder. Derfor bliver det også signifikant for selskabernes

regnskaber, at leasingforpligtelsen fremover revurderes, såfremt der er anledning til det. Ifølge IFRS 16 er

det et krav, at restforpligtelsen på leasingkontrakter løbende skal revurderes. Som nævnt tidligere er der

ikke noget specifikt krav til, hvor ofte forpligtelsen skal revurderes. Selskaber skal dog reagere, såfremt der

har været ændringer i nogle af de faktorer, som er en del af beregningen af leasingforpligtelsen. Disse
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ændringer kunne være; en ændring i længden på leasingperioden, eksempelvis hvis leasingtager har

ændret mening omkring anvendelsen af en eventuel købsoption eller en ændring i de variable

leasingydelser, som følge af en ændring i en rente eller et indeks. Så skal en ny leasingforpligtelse beregnes

på baggrund af de nye fremtidige ydelser og en revurderet diskonteringsrente, og aktivet skal tilsvarende

reguleres med den regulering, der foretages af restgælden.

Det vurderes, at det i praksis for virksomheder med mange leasingkontrakter fremover vil blive mere

tidskrævende at skulle indregne leasingforpligtelser. Udfordringerne heri ligner delvist udfordringerne, der

også ligger i revurderingen af leasingperioden, som beskrevet ovenfor i afsnit 9.3, hvilket blev vurderet

mere tidskrævende i forhold til den nuværende standard, hvor leasingforpligtelsen ikke løbende

revurderes.

Imens der kan komme en del udfordringer og omkostninger for leasingtager, som også er

regnskabsaflægger, vil det nye krav omkring revurderingen af restforpligtelsen tilgodese de øvrige

interessenter, som også er kendt som regnskabsbrugerne. Revurderingen af restforpligtelsen sørger for at

give et aktuelt billede af selskabets restforpligtelser og fremtidige pengestrømme, hvilket forsyner

regnskabsbruger med et bedre grundlag at foretage sin vurdering af, om det eksempelvis vil være rentabelt

at investere i selskabet. Revurderingen af restforpligtelsen vil således indirekte bidrage til den forstærkende

kvalitative egenskab, aktualitet, der således på sigt vil forbedre nytteværdien af regnskabet.

9.6 Kortvarige	leasingkontrakter	
IASB har i forbindelse med udarbejdelsen af standarden haft fokus på, at fordelene ved at udarbejde IFRS

16 skal opveje de omkostninger, der følger med implementeringen og de fremtidige omkostninger som

følge af efterfølgende måling. IASB har derfor vurderet, at fordelene, ved at indregne kortvarige

leasingkontrakter i balancen og de regler gældende derfor, ikke opvejer de omkostninger i forbindelse med

behandlingen af disse. Dette skyldes primært, at de kortvarige leasingkontrakter oftest er af relativt

uvæsentlig størrelse.

De kortvarige leasingkontrakter kan indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at leasingydelserne forfalder,

såfremt virksomhederne vælger at benytte sig af undtagelserne.  Denne mulighed kan for nogle

virksomheder give incitament til at udforme leasingkontrakter, således at disse maksimalt varer ét år.

Således har virksomhederne en mulighed for at undlade at indregne forpligtelser i balancen, der muligvis vil

få dem til at fremstå dårligere for deres gældssammensætning i regnskabet. Incitament for at udforme

kontrakterne til selskabernes fordel er Jacob Pedersen enig i, at han ser som en mulig konsekvens af, at

IFRS 16 er udformet, som den er. Han mener dog også, at undtagelsen er rimelig, da det er et spørgsmål om
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en leasingkontrakts fleksibilitet i forhold til opsigelser sammenlignet med fleksibiliteten af eksempelvis et

køb. En kortere leasingkontrakt kan være nemmere og billigere at afbryde i forhold til en længere

leasingkontrakt, der mere vil ligne et lånefinansieret køb. Da retfærdiggør fleksibiliteten af den kortvarige

leasingkontrakt, som kan sidestilles med en lejekontrakt, at denne ikke indregnes som en forpligtelse, da

denne ikke minder om et køb.

Kortvarige kontrakter kan ikke indeholde en købsoption. Købsoptionen er et af kendetegnene for finansiel

leasing ifølge IAS 17, da væsentlige risici og fordele overdrages til leasingtager, såfremt der foreligger en

købsoption. Denne definition af de kortvarige kontrakter må derfor resultere i, at disse kan sidestilles med

de kontrakter, der før blev betragtet som operationel leasing ifølge IAS 17, da leasingkontrakter, der ikke er

finansielle, er operationelle. Der vil således ikke være en stor modifikation af dette punkt ved

implementeringen af IFRS 16, da de samme kontrakter vil blive holdt ude af balancen på samme måde som

operationel leasing ifølge IAS 17. Ovenstående betragtning kræver dog, at kontrakterne har en

leasingperiode på mindre end et år, hvilket ikke alle tidligere operationelle leasingkontrakter har, hvorfor

man dog stadig vil se en ændring ved implementeringen af IFRS 16, da flere operationelle leasingkontrakter

vil blive indregnet i balancen.

9.7 Mange	low-value	aktiver	
Ifølge IFRS 16 har selskaber ligeledes mulighed for at undlade indregning af low-value aktiver. Der er ingen

specifik definition af et low-value aktiv i selve standarden. IASB nævner dog i deres publikation i

forlængelse af standarden, ”Basis for conclusions” at aktiver af en værdi på US $ 5.000 eller lavere (ca.

30.000 DKK) er low-value aktiver. Vurderingen af, hvorvidt der er tale om et low-value aktiv, skal foretages

på baggrund af det enkelte aktivs nypris, selvom aktivet muligvis ikke er nyt. Udnyttelsen af reglen skal

imidlertid foretages på et lease-by-lease grundlag, hvilket vil sige pr. leasingkontrakt og ikke for hvert enkelt

aktiv. Eksempelvis kan et selskab have indgået en leasingkontrakt om at lease 10 kopimaskiner, der

enkeltvis ville være under værdien af et low-value aktiv, men værdien tilsammen er større end grænsen for

et low-value aktiv. Da skal disse 10 kopimaskiner indregnes som et leasingaktiv, da de ikke betragtes som

hørende under low-value definitionen, da kontrakten omfatter alle 10 kopimaskiner.

Low-value aktiver efter definitionen ovenfor vurderes ikke at være væsentlige for de typiske virksomheder,

der anvender IFRS til rapportering, hvorfor udeladelsen heraf ej heller vil have stor betydning for

regnskabsbrugerne. Dog er der en risiko, for at selskaberne kan udforme kontrakterne, således at disse ikke

behøver indregning efter reglerne for low-value aktiver. Eksempelvis har et selskab indgået 500 særskilte

leasingkontrakter vedrørende hæve-sænke skriveborde, der hører under definitionen af et low-value aktiv

enkeltvis, da disse har en værdi af 25.000 kr. Da kontrakterne er indgået særskilt, er det muligt at undlade
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at indregne disse. Denne forpligtelse, som selskabet har indgået, kan dog være særdeles væsentlig for det

pågældende selskab, da leasingkontrakterne samlet set har en størrelse af 12,5 mio. kr. IASB har dog valgt, i

forbindelse med udarbejdelsen af bestemmelsen omkring low-value aktiver, at vurderingen ikke skal

påvirkes af selskabernes størrelse, forretningsområde o. lign. Enkelte regnskabsbrugere ville muligvis

vurdere de 12,5 mio. kr. afgørende i forbindelse med deres vurdering af selskabets værdi og

regnskabsbrugerens eget investeringsbehov. Oplysningen om forpligtelsen er dog kun krævet i en note,

hvilket modstrider IASBs formål med IFRS 16, der var at bringe flere leasingkontrakter fra noterne og ind i

balancen i regnskabet, hvilket især er væsentligt, hvor mange low-value aktiver vil spille en rolle i

regnskabsbrugerens vurdering.

9.8 Flere	oplysningskrav	
De nuværende præsentations- og notekrav omkring leasing er ifølge den nugældende standard, IAS 17,

begrænset til at være indeholdt i de øvrige poster, som f.eks. materielle anlægsaktiver og langfristet gæld.

IFRS 16 lægger op til, at leasing skal have større betydning i forbindelse med præsentation og

noteoplysninger. IASB ønsker derfor, at leasing oplyses enten særskilt i balancen som henholdsvis et

leasingaktiv og en leasingforpligtelse. Alternativt kan virksomhederne vælge at udarbejde en note, der

udelukkende omhandler leasing. Leasingen skal i øvrigt fremgå særskilt af eksempelvis noten for

anlægsaktiver, som en gruppe af aktiver for sig. Dette gælder ligeledes for noten for gældforpligtelserne.

For at skabe overblik over de krævede præsentations- og notekrav er der i bilag 6 opstillet en oversigt over

de forskellige krav ifølge de to standarder. Som det fremgår af dette bilag, minder en stor del af de

notekrav, som vil blive krævet i forbindelse med implementeringen af IFRS 16, om de krav, der er ved

oplysning om finansiel leasing efter IAS 17. Det kan dog ikke påstås, at kravene er helt ens, da kravene

ifølge IFRS 16 ydermere er tilpasset de ændrede definitioner og nye krav i forhold til dem ifølge IAS 17, som

er gennemgået i de tidligere afsnit. Der er ligeledes kommet flere notekrav til som følge af de nye

definitioner af leasing ifølge IFRS 16, f.eks. low-value aktiver eller de variable leasingydelser, der afhænger

af et indeks eller en rente.

De øgede præsentations- og notekrav antages at være udarbejdet, da IASB ønsker at gøre leasing mere

synlig for regnskabsbrugerne samt at øge disses nytte af regnskabet til at gennemføre beslutninger.

Spørgsmålet er blot, om kravene vil virke efter IASBs hensigt. Ifølge Lisbeth Frederiksen, Mærsk Group129,

vil notekravene uden tvivl øge regnskabsbrugernes nytte at regnskabet, da leasing bliver mere oplyst. Hun

påpeger dog at for virksomheder med mange leasingkontrakter, som eksempelvis Mærsk koncernen, vil det

blive meget omfattende at skulle oplyse om alle specielle vilkår for leasingkontrakterne, da det hurtigt vil

129 Interview med Lisbeth Frederiksen, Mærsk Group fremgår af bilag 11.
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fylde flere sider. Derfor har virksomhederne en tendens til at gøre oplysningerne mere generelle for at

dække så mange kontrakter som muligt. Dette vil dog påvirke regnskabsbrugernes nytteværdi, for de skal

ikke bruge de generelle oplysninger, når det er de specielle vilkår, der kan få betydning for deres

beslutningsevne. Det vil ligeledes påvirke sammenligneligheden af selskabernes regnskaber, da de

generelle notekrav omkring beskrivelse af leasingaftalerne har plads til tolkning af disse. Det kan således

ske, at et selskab oplyser andre generelle beskrivelser end andre virksomheder, hvilket enten giver et

forkert billede af en af virksomhederne eller påvirker sammenligneligheden af deres årsrapporter, da

virksomhederne potentielt godt kan være ens, selvom de oplyser forskellige oplysninger omkring deres

leasingaftaler.

Det vil derfor også blive en udfordring for regnskabsaflæggere, der skal vurdere graden af oplysninger, der

vil være relevante. Dette er en udfordring i forhold til den nugældende standard og ser ikke ud til at ville

forbedres i forbindelse med implementeringen af IFRS 16.

9.9 Delkonklusion	
Ved lanceringen af IFRS 16 lægger IASB op til markante ændringer i forhold til den nugældende standard for

leasing, IAS 17. Leasing skal fremover, efter implementeringen af IFRS 16, have en større betydning i

virksomhedernes regnskaber, end de har den dag i dag. IASB har desuden forsøgt at efterkomme nogle af

de kritikpunkter, som IAS 17 har mødt, herunder at denne standard er særdeles kompleks og subjektiv.

I IFRS 16 skelnes der ikke længere mellem to leasingtyper. Der er i stedet udarbejdet en ny definition af,

hvornår der er tale om en leasingkontrakt, som på nogle punkter væsentligt afviger fra IAS 17. Herunder

kan nævnes kontrolelementet i IFRS 16, der erstatter brugsret elementet i IAS 17. I den forbindelse angiver

IFRS 16 forskellen mellem en service- og en leasingkontrakt, idet leasingtager ikke har kontrollen over

aktivet ved en servicekontrakt. Der vil derfor med det nye kontrolelement i definitionen komme en

sondring mellem service og leasing, hvilket ligeledes kan blive en kompleks sondring, som det før var under

IAS 17. Dette har betydning for virksomhederne, idet servicekontrakter regnskabsmæssigt skal behandles

på samme måde som operationel leasing efter IAS 17, imens leasingkontrakter skal indregnes i balancen.

IASB har desuden afskaffet klassifikationen mellem finansiel og operationel leasing, da denne var forbundet

med en del subjektivitet.  Afskaffelsen af klassifikationen medfører også, at al leasing skal indregnes i

balancen, hvilket vil bidrage til sammenligneligheden af de forskellige virksomheders regnskaber. Flere af

de tiltag som følger af IFRS 16, har således imødekommet kritikpunkterne af IAS 17.

IFRS 16 afviger også væsentligt fra IAS 17 ved, at leasingperioden samt restforpligtelsen løbende skal

revurderes i forhold til IAS 17, hvor denne kun blev fastsat ved leasingperiodens start. Dette vil ultimativt
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bidrage til regnskabets aktualitet. Dog vil en løbende revurdering af forpligtelsen og herunder

leasingperioden også kræve en større grad af skøn. En vurdering baseret på skøn kan være særdeles

usikker, hvilket kan få væsentlig betydning for regnskabets konsistens, idet et skøn, der løbende ændres på

grund af dets usikkerhed, vil resultere i flere ændringer, hvorved regnskabet ikke er konsistent.

De fleste leasingkontrakter skal ifølge IFRS 16 fremover indregnes i balancen. Der er dog nogle undtagelser,

hvor low-value aktiver, som eksempelvis møblement samt kortvarige kontrakter, hvor det ikke kræves, at

disse bliver indregnet. Denne undtagelse er skabt for at spare virksomhederne for omkostninger

vedrørende uvæsentlige kontrakter, der ikke vil bidrage væsentligt til regnskabets relevans. Ved disse regler

er der dog mulighed for, at virksomhederne vælger at udnytte disse således at et større antal af

leasingkontrakter, der enkelvist vurderes uvæsentlige, således holdes uden for balancen.

Ifølge IFRS 16 skal leasingforpligtelsen fremover opgøres inkl. variable ydelser, der afhænger af en rente

eller et indeks. Disse har ikke før været inkluderet i leasingforpligtelsen efter IAS 17, der ikke indeholdt

nogen form for variable ydelser. Det vurderes dog mere retvisende at inddrage de variable ydelser, da de i

princippet er en reel forpligtelse, som virksomheden har bundet sig for. Regnskabet vil således fremover

være mere fuldstændigt, idet de variable ydelser også indregnes.

Udover ovenstående vil note- og oplysningskravene for leasing ligeledes øges efter IFRS 16 i forhold til IAS

17. Dette har været efterspurgt under IAS 17, da mange regnskabsbrugere mente, at noteoplysningerne var

begrænset i forhold til, hvad der kunne ønskes ved vurderingen af et regnskab. Det er derfor positivt, at der

vil komme et krav om flere oplysninger om leasing i regnskabet. Virksomhederne står dog over for en

udfordring: Hvor specifikke skal oplysningerne være, før det bliver for meget? Dog skal

regnskabsaflæggerne også passe på, at oplysningerne ikke bliver for generelle.

De øgede oplysningskrav kan derfor være gode for regnskabsbrugerne, men kan også risikere at påvirke

regnskabet til det værre.

Den praktiske implementering af IFRS 16 i virksomhederne vil medføre en række tidskrævende handlinger

og ændringer i deres forretningsgange, der også vil påføre virksomhederne omkostninger, som vil være

væsentlige for nogle. Mange regnskabsaflæggere vil derfor se den nye standard, som ”et bump på vejen”.

Hvorimod regnskabsaflæggerne vil møde større praktiske udfordringer, vil implementeringen af standarden

dog gavne regnskabsbrugerne fremover, hvilket ligeledes var IASBs formål med standarden.

Regnskabsbrugerne vil se frem til, at leasingkontrakter fremover vil skulle indregnes i balancen efter IFRS

16, hvilket vil gøre konsekvenserne af virksomhedernes leasingkontrakter mere synlige i forhold til

regnskaberne efter IAS 17, der har krævet reformulering for at skønne disse konsekvenser. Desuden ser
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regnskabsbrugerne positivt på de flere oplysningskrav, der ligeledes vil gøre deres anvendelse af

regnskaberne bedre, da de har flere forudsætninger til at vurderer virksomhedernes værdi på baggrund af.

Der er således både fordele og ulemper ved implementeringen af IFRS 16, der vil få betydning både praktisk

samt regnskabsmæssigt for virksomhederne, men også brugerne af virksomhedernes regnskaber.

10 Praktisk	eksempel	efter	IFRS	16	

10.1 Indledning	
På baggrund af den gennemgåede teori i redegørelsesdelen samt den komparative analyse udført ovenfor

vil det være relevant at vise den effekt, som implementeringen af IFRS 16 vil have for virksomheder i

praksis. Præsentationen af den regnskabsmæssige behandling vil bygge på teorien beskrevet i afsnit 8, og

således illustrere den effekt, som IFRS 16 vil have på resultatopgørelsen og balancen i et børsnoteret

selskab. I forlængelse af konsekvensanalysen vil det være muligt at beregne og analysere effekten af IFRS

16 på virksomhedens nøgletal.

IASB har udfærdiget en række overgangsregler, der har til formål at lette implementeringen af IFRS 16 for

størstedelen af virksomhederne. Med disse overgangsregler følger en række lempelser, således at

virksomhederne kun behøver at regulere egenkapitalen primo implementeringsåret. Denne hovedopgave

er dog afgrænset fra disse overgangsbestemmelser, hvorfor følgende eksempel ikke vil illustrere

implementeringen af IFRS 16. Eksemplet vil illustrere, hvordan et regnskab vil se ud såfremt leasing er

indregnet efter IFRS 16 i eksempelvis år 1 efter implementeringen af standarden.

 Til brug for præsentationen af eksemplet er SAS AB (efterfølgende SAS) valgt som case virksomhed. SAS er

et skandinavisk flyselskab, der opererer i transportbranchen, der i høj grad anvender leasing til finansiering

af deres aktiver. Dette er også tilfældet for SAS, der leaser størstedelen af deres flåde af fly. Et fly kan være

særdeles omkostningstungt at investere i, hvilket et selskabs likviditet ikke altid er udrustet til, hvorfor

leasing er meget populært inden for denne branche. SAS aflægger koncern- og årsregnskab efter IFRS130,

hvorfor den nye leasingstandard vil være relevant for SAS’ finansielle rapportering.131 Selskabet har både

finansiel leasing, men også operationel leasing, der vedrører fly, bygninger og andet driftsmateriel.

130 SAS årsrapport 2014/15, note 1, side 54.
131 Uddrag af SAS’ årsrapport fremgår af bilag 7.
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SAS oplyser i ledelsesberetningen, at 17 fly er wet-leaset132, hvoraf en del af kontrakterne herfor vil blive

betragtet som variable leasingydelser eller omfattet af definitionen af en servicekontrakt, som derfor

regnskabsmæssigt skal behandles anderledes, end den øvrige del af leasingydelsen. Af noten133 for de

operationelle leasingforpligtelser i SAS’ årsrapport er det ikke muligt at skelne mellem servicekontrakter og

leasingkontrakter, som det er krævet efter den nye standard. Det antages derfor, at alle oplyste

operationelle leasingforpligtelser i noten for koncernregnskabet er leasingkontrakter i den følgende

konsekvensanalyse af den regnskabsmæssige behandling af IFRS 16.

10.2 Konsekvensanalyse	af	IFRS	16	ud	fra	årsrapport	for	SAS	

10.2.1 Leasing	i	koncernregnskabet	efter	IAS	17	

SAS oplyser i årsrapporten, at selskabet både har finansiel og operationel leasing. Den finansielle leasing

fremgår af koncernregnskabets note for materielle anlægsaktiver, note 12. Som det er gennemgået i de

tidligere afsnit, vil der ikke være store ændringer i forbindelse med indregningen af finansielle

leasingkontrakter, da indregningen efter den nye leasingstandard i stor grad minder herom. Der fokuseres

derfor på den operationelle leasing i koncernregnskabets note 34 i konsekvensanalysen.

Det fremgår af koncernregnskabets note 34, at koncernen har sub-leaset en mindre del af deres aktiver og

kan på dette punkt betragtes som leasinggiver. Da sub-leasing er uvæsentligt for de regnskabsmæssige

konsekvenser, behandles dette ikke yderligere i opgaven.

De operationelle leasingforpligtelser udgør ifølge koncernregnskabet 23.193 MSEK i alt – disse forpligtelser

er fordelt med 66 %, der vedrører fly, 25 % vedrører bygninger, imens kun 9 % vedrører maskiner og andet

driftsmateriel. Noten og fordelingerne fremgår af bilag 7. 3.855 MSEK er leasingydelser, der forfalder inden

for 1 år. Som tidligere beskrevet i afsnit 9.6 og 9.7 er det muligt at undlade at indregne kortvarige og low-

value aktiver i balancen. Der fremgår dog ikke tilstrækkelige oplysninger i koncernregnskabet til at vurdere

den resterende leasingperiode. Det antages derfor, at de leasingydelser, der forfalder inden for de næste

12 måneder, indgår i en leasingkontrakt i en periode, der er længere end 12 måneder. Hvorfor det ikke er

muligt at undlade at indregne disse kontrakter.

10.2.2 Reformulering	af	SAS’	koncernregnskab	efter	IFRS	16	

Da der efter IFRS 16 ikke længere er krav om en klassifikation mellem finansiel og operationel leasing, skal

alle leasingaktiver, der ikke hører under undtagelsesreglerne, indregnes i balancen, som beskrevet i afsnit

9.6 og 9.7. Ved indregning skal virksomheden i stedet være opmærksom på at adskille eventuelle

132 Kort beskrivelse af wet-leasing fremgår af afsnit 9.4.
133 SAS årsrapport 2014/15, note 34. Noten fremgår af bilag 7.
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servicekontrakter fra leasingkontrakter. Dette kan ligeledes være dele af en leasingkontrakt. Dette var ikke

før nødvendigt under IAS 17, da virksomhederne ikke havde incitament til dette, da operationelle

leasingydelser og serviceydelser blev indregnet i resultatopgørelsen på lige fod. Servicekontrakter skal

stadigvæk indregnes i resultatopgørelsen, i takt med at ydelserne betales, men der vil ikke længere være

operationel leasing ved implementeringen af IFRS 16. Grundet førnævnte er servicekontraktydelserne ikke

oplyst særskilt i note 34 i SAS’ koncernregnskab. Det antages derfor, at alle fremtidige ydelser, oplyst i note

34, er ydelser vedr. leasing.

Reformuleringen af koncernregnskabet efter IFRS 16 fremgår af bilag 8. Nedenfor vil forudsætningerne,

antagelserne og fremgangsmåden, der er anvendt i forbindelse med reformuleringen, blive beskrevet.

Forpligtelsen: Ifølge IFRS 16 skal alle leasingkontrakter indregnes i balancen og kan ikke længere kun

oplyses i noterne. Forpligtelsen skal indregnes til nutidsværdi på baggrund af de fremtidige pengestrømme.

Den interne lånerente skal anvendes som diskonteringsfaktor, hvis den ikke er kendt kan selskabets

alternative lånerente anvendes.

De fremtidige pengestrømme er oplyst i note 34 i koncernregnskabet i form af operationelle leasingydelser.

Den interne lånerente i hver enkelt leasingkontrakt er ikke kendt, hvorfor selskabets alternative lånerente

kan anvendes. Selskabet har dog oplyst en diskonteringsrente beregnet på baggrund af de gennemsnitligt

vægtede kapitalomkostninger (WACC) i selskabet svarende til 9,1 %, hvorfor denne er anvendt som

diskonteringsrente. 134 Da det ikke er et krav at specificere leasingydelser, der forfalder efter 5 år, fordelt på

hvert enkelt år ifølge IAS 17, har SAS ikke oplyst fordelingen fra 2020 og frem i koncernregnskabet.

Diskonteringen af ydelserne efter 5 år sker derfor med grundlag i en enkelt termin, da det ikke er muligt at

opdele ydelsen på 7.180 MSEK på de efterfølgende år. På baggrund af ovenstående forudsætninger kan

nutidsværdien af de fremtidige pengestrømme, som oplyst i bilag 7, derfor beregnes således:

→	 .
( , ) + 	 .

( , ) + .
( , ) + .

( , ) + .
( , ) + .

( , ) = 16.932	

Nutidsværdien af de fremtidige leasingydelser udgør 16.932 MSEK. Dette er 6.261 MSEK lavere end de

oplyste forpligtelser ifølge note 34 i koncernregnskabet, hvilket primært skyldes en forholdsvis høj

diskonteringsrente. De 16.932 MSEK skal indregnes som en forpligtelse i koncernregnskabet. Forpligtelsen

skal dog opdeles i kortfristet og langfristet gæld, hvorfor de ydelser der forfalder inden for et år (3.855

MSEK), ligeledes er tilbagediskonteret. Disse udgør herefter 3.533 MSEK, som skal indregnes som en

134 SAS årsrapport 2014/15, side 54, note 11 – diskonteringsrente er oplyst i forbindelse med nedskrivningstest på
immaterielle anlægsaktiver.
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kortfristet del af den langfristede leasingforpligtelse, der herefter udgør 13.398 MSEK, som indregnes

særskilt under den langfristede gæld ifølge IFRS 16s præsentationskrav.

Aktiverne: Aktiverne skal ifølge IFRS 16 indregnes til kostpris, som IFRS 16 definerer som den værdi, som

forpligtelsen er beregnet til inkl. eventuelle opstartsomkostninger mv.  Ifølge præsentationskravene i IFRS

16 kan SAS vælge at oplyse deres leasingaktiver på en særskilt linje i balancen, eller oplyse disse i noten for

anlægsaktiver. Da balancen for anlægsaktiver er forholdsvis detaljeret i forvejen, er det valgt, at

leasingaktiverne skal indregnes på de forskellige eksisterende linjer i balancen135, imens de skal oplyses

særskilt i noten. Denne er dog fravalgt at præsentere, da denne vurderes ikke at bidrage væsentligt til

analysen. Således indregnes nutidsværdien af de forskellige aktivgrupper, som er oplyst i note 34 i

koncernregnskabet, hvilket betyder, at 11.479 MSEK indregnes under flåden af fly, 3.909 MSEK indregnes

under grunde og bygninger samt 1.543 MSEK indregnes under andre driftsmidler. Således indregnes der i

alt aktiver for 16.932 MSEK i balancen, hvilket svarer til forpligtelsen, som er beregnet ovenfor.

Fordelingen af driftsførte leasingydelser i resultatopgørelsen: I note 34 i koncernregnskabet oplyses det, at

3.735 MSEK i form af leasingydelser er indregnet i resultatopgørelsen for regnskabsåret 2014/15. Heraf

udgør 31 MSEK variable leasingydelser. Det antages, at de variable leasingydelser udgør betalinger for

anvendt personale eller brændstof, hvorfor ydelserne ikke afhænger af et indeks eller en rente, og kan

derfor ifølge IFRS 16 ikke indregnes som en del af leasingforpligtelsen. De 31 MSEK fastholdes derfor som

en driftsomkostning i resultatopgørelsen. SAS oplyser allerede deres leasingomkostninger i forbindelse med

deres flyflåde på en særskilt linje i resultatopgørelsen, som udgør 2.593 MSEK. Det antages, at alle disse

omkostninger vedrører operationel leasing og reklassificeres derfor til aktuelle poster i resultatopgørelsen

ifølge IFRS 16. Omtalte reklassificering vil blive beskrevet nedenfor. De øvrige 1.111 MSEK antages at være

driftsført under de andre eksterne omkostninger, der derfor ligeledes reklassificeres til de relevante poster.

De i alt 3.704 MSEK føres væk fra driftsomkostningerne, da disse ikke længere skal indregnes efter reglerne

for operationel leasing i henhold til IAS 17.

Fordelingen af renteomkostninger og afskrivninger: Efter IFRS 16 skal leasingaktiver afskrives, imens

leasinggælden forrentes. Renteomkostningerne i dette eksempel er beregnet med udgangspunkt i en oplyst

diskonteringsrente fra årsrapporten på 9,1 %. Denne rente har SAS anvendt i forbindelse med deres

vurdering af impairment af immaterielle aktiver. Renten er baseret på de vægtede gennemsnits

kapacitetsomkostninger (WACC). Derfor vurderes denne rente valid at anvende, da det antages, at

selskabet har de samme afkastkrav for deres immaterielle anlægsaktiver, som deres materielle. Renten kan

135 SAS vælger muligvis en anden tilgang end denne, hvorfor dette er en egen vurdering.
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dog ændre sig med udgangspunkt i gældsandelen (der er en faktor i beregningen af WACC), da denne

ændrer sig væsentligt i forbindelse med indregningen af leasingforpligtelsen som beskrevet ovenfor. Dette

er der dog valgt at se bort fra, da det ikke er muligt under de givne forudsætninger at beregne en ny rente.

Renten er således beregnet til at udgøre 337 MSEK og indregnes i resultatopgørelsen under de finansielle

udgifter. Afskrivningerne udgør 3.367 MSEK i resultatopgørelsen og reklassificeres til linjen for

afskrivninger. Dette beløb er således residualbeløbet svarende til 90,9 % af de samlede driftsførte

leasingomkostninger efter IAS 17. I alt er 3.704 MSEK blevet reklassificeret, hvilket svarer til de

operationelle leasingomkostninger, der blev ført tilbage som beskrevet i afsnittet ovenfor.

10.2.3 Betydning	af	ændring	for	regnskabet	

På baggrund af ovenstående antagelser og forudsætninger er koncernregnskabet for 2014/15 for SAS

reformuleret, hvor resultatopgørelsen, balancen og noten for operationelle leasingforpligtelser er opstillet

efter ændringen efter IFRS 16. Dette fremgår som bilag 8. Det er derfor muligt at analysere de

konsekvenser, som IFRS 16 vil have på koncernregnskabet.

Aktiverne: Efter ændringen af aktiverne i forhold til IFRS 16, hvor de operationelle leasingaktiver indregnes i

aktiverne, er de materielle anlægsaktiver steget med i alt 16.392 MSEK svarende til en stigning på 56 % i

den totale aktivsum. Dette har derfor væsentlig indvirkning på de nøgletal, som beregnes på baggrund af

aktiverne.

Da aktiver er pengestrømsgenerende enheder, antages det, at regnskabsbrugerne opfatter en større værdi

af aktiver som positivt, idet jo flere pengestrømsgenerende enheder virksomheden har, des flere

muligheder har virksomheden for at tjene penge. Denne hypotese er det primære udgangspunkt, men

denne er ikke altid gældende, da det afhænger af mange faktorer - herunder branchen og ønsket om

fleksibilitet ved eksempelvis pludselig faldende aktivitet m.fl.

Passiverne: SAS’ forpligtelser øges som følge af reformuleringen, da de tilbagediskonterede pengestrømme,

bestående af de nominelle værdier af de operationelle leasingydelser, er indregnet som en kortfristet og

langfristet leasingforpligtelse. Indregningen betyder, at SAS’ henholdsvis langfristede og kortfristede

forpligtelser stiger med 130 % og 26 %. Dette svarer til en stigning i selskabets totale forpligtelser på i alt 71

%, hvilket vurderes at have væsentlig betydning for regnskabsbrugernes opfattelse af koncernregnskabet,

når gældsforpligtelserne bliver væsentligt højere. Dette antages dog, at det vil have en negativ effekt på

regnskabsbrugers opfattelse, da en investering i dette selskab således vil være mere risikofyldt.

Som det fremgår af den reformulerede balance ændrer egenkapitalen sig ikke fra det oprindelige

udgangspunkt, der viser regnskabet efter IAS 17. Dette har en betydning for selskabets gæld/egenkapital
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forhold, der således forværres, idet gælden bliver en større andel af balancen kontra egenkapitalen, der er

uændret. Et forværret gæld/egenkapital forhold betyder, at selskabet i større grad er finansieret via

fremmed kapital fremfor egenkapital. Dette signalerer, at det kan være risikofyldt for eksempelvis

investorer at vælge at investere i SAS, da deres finansielle gearing136 er væsentligt højere, hvilket gør

selskabet betydeligt mere sårbar i forbindelse med økonomiske recessioner. SAS oplyser i

koncernregnskabet, at Moody’s137 har ratet dem til en creditrate B3138, hvilket er forholdsvist lavt i skalaen,

hvor Aaa er den bedste rating og D er den dårligste. Det at gæld/egenkapital forholdet forværres og øger

risikoen ved investering, antages at ville påvirke Credit ratingen negativt, da risikoen er en faktor, som

Moody’s inddrager i deres vurdering. Dette vil ydermere påvirke regnskabsbrugernes opfattelse af

selskabet negativt.

Resultatopgørelsen: I forbindelse med reformuleringen af resultatopgørelsen efter IFRS 16 er de

operationelle leasingydelser, der var ført som en driftsomkostning, reklassificeret til henholdsvis renter og

afskrivninger vedr. leasingaktiver. Ændringen har således ikke haft en effekt på årets resultat efter skat,

som fremgår uændret i bilag 8. Derimod har ændringen påvirket EBITDA samt EBIT. Idet leasingydelserne er

flyttet fra driftsomkostningerne, medfører dette, at EBITDA stiger med 129 %. Disse ydelser flyttes til

afskrivningerne, imens renterne først indregnes under resultatbetegnelsen EBT, hvilket betyder, at EBIT

stiger med 15 %.

Ændringerne i EBITDA og EBIT har betydning for beregningen af en række nøgletal, der baseres på disse

resultatbetegnelser.

10.2.4 Nøgletalsanalyse	

Nøgletal anvendes oftest af virksomhedens interessenter i forbindelse kreditvurderingen og

værdiansættelsen af virksomheden, hvorfor det vurderes relevant at udføre en nøgletalsanalyse på en

række nøgletal for at belyse ændringseffekten af IFRS 16 på SAS’ koncernregnskab for 2014/15.

Regnskabsbrugerne beregner ofte yderligere nøgletal, hvis disse ikke fremgår af regnskabet. Det er

imidlertid ikke altid at nøgletallene er 100 % præcise, da det tilgængelige datagrundlag ikke altid er

tilstrækkeligt til brug for beregningen.139

Reformuleringen af SAS’ årsrapport er anvendt til beregningen, som fremgår af bilag 8, imens formler til

beregningen af nøgletallene fremgår af bilag 9.

136 Finansiel gearing anvendes synonymt for gæld/egenkapital forholdet.
137 En anerkendt organisation, der rater selskabers kreditrisiko og betalingsevne på globalt plan.
138 SAS årsrapport 2014/15, side 30
139 Som det er udtalt af Jacob Pedersen, jf. bilag 10.
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10.2.4.1 Afkastningsgraden	

Afkastningsgraden afspejler, hvor effektivt selskabet er i stand til at skabe overskud ud fra den investerede

kapital på baggrund af driften. Dette nøgletal er særdeles relevant for flere regnskabsbrugere, herunder

investorer, der anvender afkastningsgraden til at vurdere, hvor mange pengestrømme de kan forvente at

opnå ud fra deres investering. Dette bekræftes ligeledes i interview med Jacob Pedersen, aktieanalytiker i

Sydbank.140

Afkastningsgraden falder som følge af, at aktiverne stiger mere end EBIT, da alle leasede aktiver indregnes,

imens ændring i EBIT blot følger af reklassificeringen af driftsomkostningerne og renteomkostninger. Det er

derfor heller ikke positivt, at SAS’ afkastningsgrad falder med 26 %, som følge af implementeringen af IFRS

16, da flere investorer eksempelvis vil fravælge en investering i SAS.

10.2.4.2 EBITDA-margin	

EBITDA-marginen udtrykker forholdet mellem EBITDA og omsætningen. Ud fra dette nøgletal kan

interessenterne aflæse, hvor effektiv selskabet er til at skabe overskud ud fra den primære drift ved at

tilpasse deres omkostninger til omsætningen.

SAS’ EBITDA-margin stiger efter reformuleringen af resultatopgørelsen, idet selskabets EBITDA stiger som

følge af at leasingomkostningerne, der før var ført som driftsomkostninger, er reklassificeret til poster, som

ikke er indeholdt i EBITDA. Herved stiger EBITDA-marginen, selvom omsætningen er uændret efter IFRS 16.

Det at EBITDA-marginen stiger er positivt for SAS, da det ser positivt ud udadtil. Dette kan dog snyde

regnskabsbrugerne, da omkostningerne ikke forsvinder, men blot flyttes til andre poster.

10.2.4.3 Aktivernes	omsætningshastighed	

Aktivernes omsætningshastighed afspejler, hvor meget af selskabets omsætning der generes pr. krone

aktiver. I SAS’ tilfælde før reformuleringen genererede selskabet en omsætning, der var på størrelse med

1,31 gange af selskabets aktiver. Efter reformuleringen efter IFRS 16 betyder det, at AOH141 falder med 36

140 Transskribering af interview fremgår af bilag 10.
141 Forkortelse for aktivernes omsætningshastighed.
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% til 0,84 gange, hvilket primært skyldes en stigning i selskabets aktiver, da leasingaktiverne indregnes i

balancen, imens omsætningen ikke ændrer sig.

Under IAS 17 fremgik leasingaktiverne ikke af balancen. Aktiverne antages dog at have genereret positive

pengestrømme, da det er en del af SAS’ væsentligste driftsaktiver, der er operationel leaset efter IAS 17,

som blev indregnet i omsætningen. Nøgletallet kan derfor siges at blive mere retvisende end førhen, da

flere aktiver, der egentligt også genererer pengestrømme, ligeledes medtages i nøgletallet. Nøgletallet har

således været kunstigt højt førhen.

10.2.4.4 Soliditetsgraden	

Soliditetsgraden beskriver, hvor stor en andel af virksomhedens aktiver der er finansieret via egenkapitalen

og viser desuden virksomhedens evne til at modstå tab. En høj soliditetsgrad kan således være bedre end

en lav soliditetsgrad, da selskabet i større grad er finansieret via egenkapitalen og ikke har lånt sig til

pengene, hvilket indebærer en større risiko. Nøgletallet beregnes for at analysere på en virksomheds

modstandsdygtighed over for eventuelle tab, og spiller derfor en vigtig rolle i regnskabsbrugernes

beslutninger.

SAS’ soliditetsgrad ændrer sig som følge af reformuleringen af balancen fra 20,94 % til 13,43 %, idet

aktiverne stiger ved indregningen af leasingaktiverne, samt at egenkapital forbliver uændret. Ændringen

indikerer, at SAS’ soliditet er svækket, da gæld/egenkapital forholdet er øget142, hvilket kan få långivere til

at hæve renten på fremtidige lån for at afspejle den øgede risiko, som den forværrede soliditetsgrad

indikerer. Långivere og aktieanalytikere er dog allerede klar over den risiko og forsøger at regulere for

denne efter nugældende regler ved at reformulere virksomhedernes regnskaber inden de værdiansætter

selskabet.

10.3 Delkonklusion	
Efter reformuleringen af SAS’ koncernregnskab for 2014/15 kan dette primært synes mindre attraktivt for

flere regnskabsbrugere, idet påvirkningen af flere nøgletal forekommer negativt, da flere nøgletal påvirkes

negativt. Det kan derfor konkluderes at regnskaberne førhen har været undervurderet i forhold til IAS 17,

som for eksempel for SAS’ vedkommende. Dog burde den nye standard ikke ændre regnskabsbrugernes

opfattelse af virksomhederne, eftersom de operationelle leasingkontrakter altid har været der, men førhen

har de blot være oplyst i noterne. Mange regnskabsbrugere har derfor også tidligere reguleret for de

operationelle leasingaftaler, når de skulle værdiansætte en virksomhed. Der er spiller dog flere væsentlige

faktorer ind, som ikke er krævet oplyst af den nuværende standard, som besværliggør denne regulering for

142 Som beskrevet i afsnit 10.2.3.
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regnskabsbrugerne. Af de faktorer kan nævnes restperioder af leasingkontrakter samt dele af

servicekomponenter. Dette medbringer en risiko for, at regnskabsbrugerens vurdering af virksomheden

ikke sker korrekt, hvorfor informationsværdien efter den nuværende standard er begrænset.

Ved implementeringen af IFRS 16, der medfører, at operationelle leasingaftaler skal indregnes i balancen,

vil der således blive gjort op med den risiko for at værdiansætte forkert. Regnskabsaflæggerne får til

opgave at indregne disse, hvilket således vil give regnskabsaflæggere og -brugere de samme grundlag for

beregning af nøgletal. Det vil således forbedre informationsværdien for regnskabsbrugerne i forhold til

under nugældende standard.

Implementeringen vil således finansielt set have en negativ påvirkning på virksomhedernes årsrapporter og

nøgletal, men ikke en effekt, der førhen var ukendt. Implementeringen vil dog give regnskabsbrugerne et

bedre grundlag for værdiansættelsen af virksomhederne ud fra deres regnskaber. IFRS 16 vil således

forbedre regnskabsbrugernes vilkår ved værdiansættelsen af virksomhederne, imens regnskabsaflæggerne

muligvis vil opfatte effekten af standarden som negativ for deres finansielle rapportering.

11 Interessenternes	holdninger	
Til brug for vurderingen af regnskabets nytteværdi vurderes det relevant at inddrage en analyse af de

primære interessenters opfattelse af IFRS 16.

Der er i forbindelse med analysen af interessenternes holdning foretaget to interviews. Det ene interview

er foretaget med Jacob Pedersen, Senioranalytiker i Sydbank, for at opnå en forståelse af

regnskabsbrugernes holdninger til IFRS 16. Det andet interview er foretaget med Lisbeth Frederiksen, Lead

IFRS Compliance Officer hos Mærsk Group, for at klarlægge regnskabsaflæggernes synspunkt på IFRS 16.143

Nedenfor er disse interview anvendt til at beskrive interessenternes holdninger, da disse to personer

antages at afspejle en generel holdning for hver deres gruppe af interessenter.

11.1 Regnskabsbrugerne	
Formålet med interviewet med Jacob Pedersen er at inddrage en regnskabsbrugers synsvinkel i forhold til

IFRS 16 i en værdiansættelsesbetragtning. Transskribering af hele interviewet fremgår af bilag 10.

Jacob fortæller, at de udfordringer som han oftest møder i forbindelse med værdiansættelsen af selskaber,

er ved sammenligneligheden, der er begrænset mellem regnskaberne, som i større grad anvender leasing,

der er klassificeret som operationel leasing efter IAS 17. Sammenligneligheden er specielt vigtig, da en del

143 Interview personernes baggrund og rationale for interviewet frem af afsnit 4.2.3.
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af værdiansættelsen foregår på baggrund af sammenligning af konkurrerende virksomheder i samme

branche. Jacob kender derfor også til problemstillingerne, når regnskaberne skal reguleres for

leasingforpligtelser uden for balancen. Han har selv flere værdiansættelsesmodeller, hvor han konkret

nævner, at for SAS har han en model med og uden leasing. Han understreger dog, at reguleringen for

leasing i virksomhedernes regnskaber ikke spiller en så stor rolle i værdiansættelsen, som mange

interessenter synes, da denne værdiansættelse primært baseres på betragtning af pengestrømme, som

effektmæssigt er uændret i forhold til leasing efter IFRS 16.144 Udover pengestrømsmodellen, som Jacob

anvender til værdiansættelsen, medtager han også en række kursnøgletal, eksempelvis Enterprise Value og

AG145, i sin vurdering, hvor IFRS 16 vil få betydning, da det vil ramme flere variabler, der bruges til

beregningen af disse nøgletal.146 Han er derfor også positiv over for, at leasingaftaler skal indregnes på

balancen, da det giver værdifuld viden om virksomhedernes finansielle struktur, der også er en vigtig del af

risikovurderingen af virksomheden.

De udvidede oplysnings- og notekrav vil yderligere forbedre Jacobs nytte af regnskabet, da det vil være

nyttigt med mere detaljeret viden omkring den risiko og fleksibilitet, der ligger i aftalerne. Fleksibiliteten er

et vigtigt punkt at overveje, som ikke altid er muligt at medtage i sine overvejelser. Han tilføjer dog, at der

måske kan blive for meget ”støj” i regnskabet med alt for mange oplysninger, som man ikke kan anvende til

noget. Han bemærker, at det er hans job at vurdere, hvad der er relevant, og hvad der ikke er relevant.

Jacob mener derfor, at implementeringen af IFRS 16 vil øge hans nytte af regnskaberne ved at indregne

leasing i selve balancen, da det specielt øger sammenligneligheden af regnskaberne i mellem og derved

overordnet gør hans job nemmere.

Generelt vil indregningen af leasing efter IFRS 16 gøre analyseopgaven for regnskabsbrugerne mere

håndterbar, da leasingaftaler fremover vil være samlet et sted i regnskabet og derved gør regnskaberne

mere sammenlignelige.

11.2 Regnskabsaflæggerne	
Formålet med interview med Lisbeth Frederiksen er at inddrage regnskabsaflæggernes syn på IFRS 16 og

implementeringen heraf. Interviewet er gennemført med henblik på at skabe klarhed over

regnskabsaflæggernes udfordringer, herunder regnskabsmæssigt i forbindelse med implementeringen af

144 Pengestrømme i forbindelse med leasing vil ikke blive behandlet i denne opgave, se afgrænsning afsnit 2.
145 Afkastningsgraden
146 Påvirkningen af en virksomheds nøgletal som følge af IFRS 16 er beskrevet i afsnit 10.2.4 med SAS AB som
eksempel.



Copenhagen Business School IFRS 16 - Leases Jeanette Rygaard
HD 2. Del – Regnskab og økonomistyring Interessenternes holdninger Afgangsprojekt

Side 63 af 109

IFRS 16 samt finansielle konsekvenser af standarden for større virksomheder, som Mærsk.

Transskriberingen af interviewet fremgår af bilag 11.

Den nuværende leasingstandard, IAS 17, giver efter udsagn fra Lisbeth meget god mening. Dette udsagn

bunder i, at Lisbeth mener, at det giver mening at indregne aktiver, hvor man har lignende vilkår, som hvis

man ejede aktivet, hvilket er tilfældet for finansielle leasingaftaler. Hun mener at IAS 17 er kommet til kort,

når det gælder graden af oplysninger, hvilket efter hendes mening er noget begrænset. Mærsk har derfor

også suppleret deres regnskab med oplysning om nutidsværdien af deres operationelle leasingydelser,

hvilket ikke er et krav efter IAS 17.

Ifølge Lisbeth vil IFRS 16 medføre en række udfordringer for større virksomheder, der skal aflægge

regnskab. Disse vil blive gennemgået kort nedenfor.

Lisbeth oplyser, at definitionen på en leasingkontrakt ikke har ændret sig væsentligt i forhold til IFRIC 4, der

beskriver definitionen af leasing efter IAS 17.147 Kontrolelementet, som er nyt i definitionen af leasing, ser

hun heller ikke som en udfordring, da det er nemt et spørgsmål, om hvorvidt man har kontrollen over et

aktiv.  Hun mener dog, at i forbindelse med implementeringen af IFRS 16 kan sondringen mellem leasing-

og servicekontrakter blive kompleks, da dette skal påføres alle eksisterende kontrakter. Herefter vil der ikke

være de store udfordringer, da mange virksomheder sandsynligvis vil have indført en fast forretningsgang,

der kan bestemme, hvornår der er tale om leasing- eller en servicekontrakt.

Hun tilføjer desuden, at det er sært, at leasingkontrakter fremover skal indregnes i balancen, imens

servicekontrakter stadigvæk skal holdes ude af balancen, da virksomheden stadig har en forpligtelse

vedrørende servicedelen, der for nogle kan udgøre en væsentlig del. Hun mener ikke, at dette vil være

retvisende for regnskabsbruger.

Vurderingen omkring low-value aktiver under en grænseværdi på 5.000 USD vil skabe problemer, der

kunne have været undgået, såfremt det havde været muligt for virksomheden at gøre sin egen

væsentlighedsbetragtning og derved sætte egen grænseværdi. På dette punkt mener Lisbeth, at IASB har

glemt, at regnskabet skal være et værktøj og ikke et modelbaseret regnskab. Ved at påtvinge

virksomhederne specifikke grænseværdier. Omvendt vil en fast grænseværdi dog medvirke til, at

regnskaberne bliver mere sammenlignelige, hvilket også var et af hovedformålene med IFRS 16.

Lisbeth er positiv over for ændringen omkring indregning af de variable ydelser, der afhænger af et indeks

eller en rente, i forpligtelsen. Specielt da idet disse først indregnes, når der er en ændring i

147 IFRIC 4 er beskrevet i afsnit 7.3.
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pengestrømmene, som følge af en ændring i indekset eller renten. Dette vil bidrage til, at nøjagtigheden af

leasingforpligtelsen øges, hvilket ses som positivt for regnskabsbrugernes beslutningsværdi på baggrund af

regnskabet.

Ifølge Lisbeth vil de forøgede note- og oplysningskrav uden tvivl bidrage til nytten af regnskabet. Mange

større virksomheder står dog over for udfordringen, at disse oplysninger hurtigt vil blive meget generelle,

idet man ikke specifikt kan beskrive hver enkel leasingkontrakts servicevilkår. Derfor vil mange

virksomheder blive nødsaget til at lægge meget arbejde i at vurdere, hvilke oplysninger der både er

relevante, men ikke for generelle. Denne proces for virksomhederne kan resultere i at være meget

omkostningstungt for regnskabsaflæggerne.148

Det fremtidige krav om at alle leasingaftaler skal indregnes i balancen, giver ikke mening for Lisbeth, der

mener, det ikke er retvisende at vise aktiver i balancen, som man i princippet ikke har ejerskab over. IASB’s

formål med dette tiltag er at gøre regnskaberne mere sammenlignelige i mellem virksomhederne. Lisbeth

mener ikke, at regnskaberne bliver mere sammenlignelige af at indregne gældsforpligtelserne og aktiverne i

lighed med virksomheder, der har købt et aktiv på kredit. Hun mener, dette ikke er sammenligneligt, da der

er meget forskellige risici ved at købe aktiver frem for at lease, hvilket derfor kan bidrage til, at

regnskabsbrugerne får et forkert billede af virksomheden. Derved kan regnskabsbruger igen være nødsaget

til at søge til noterne for at opnå de korrekte oplysninger om de risici, der er ved virksomhedernes

investeringer. Et af formålene med IFRS 16 var dog, at regnskabsbrugerne ikke længere skulle ty til noterne

for at blive oplyst, hvilket således ikke vil blive opfyldt.

Lisbeths generelle holdning som regnskabsaflægger er, at IFRS 16 kommer ubelejligt, da det ikke var

nødvendigt at udarbejde en helt ny standard. IASB kunne alternativt have ændret IAS 17 ved at øge

oplysningskravene eller have samlet alle finansielle forpligtelser i en samlet rapport. Vedtagelsen og den

foreliggende implementering af IFRS 16 pålægger derved større administrative omkostninger i forbindelse

med implementeringen, som virksomhederne egentlig gerne havde været foruden, da

regnskabsaflæggerne mener, at disse ikke bidrager væsentligt til regnskabsbrugernes nytte af regnskabet.

11.3 Delkonklusion	
Efter de foretagne interviews er de to interessentgruppers holdninger til IFRS 16 blevet klarlagt. Overordnet

er regnskabsbrugernes holdning til IFRS 16 positive, da de ser frem til en øget sammenlignelighed mellem

regnskaberne, hvilket før har krævet et større arbejde i form af reformuleringer af virksomhedernes

148 Der refereres synonymt til virksomheder og regnskabsaflæggere.
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regnskaber, før disse var sammenlignelige. Det kan derfor konkluderes, at regnskabsbrugerne er

forholdsvist positive over for IFRS 16, da det efter deres mening bidrager til deres nytte af regnskaberne.

Generelt er regnskabsaflæggernes holdning dog mere negativ, da IFRS 16 omfatter nogle markante

ændringer på leasingområdet, der ikke nødvendigvis vil have positiv indvirkning på hverken deres

regnskaber eller den administrative byrde, som der vil være ved at omlægge regnskabspraksis til IFRS 16.

Regnskabsaflæggerne mener, at standarden er unødvendig, da disse ikke opfylder de formål, der var med

standarden eller de kritikpunkter, som IAS 17 har været underlagt. IASB burde derimod have revideret IAS

17 og forbedret denne på de forhold, som har mødt kritik. Overordnet mener regnskabsaflæggerne, at

implementeringen af standarden vil være for udfordrende, da denne i høj grad bygger på et teoretisk

grundlag, hvilket vil blive besværligt på nogle punkter at indføre i praksis. Så udfordrende at

regnskabsbrugernes nytteværdi ikke vil øges i praksis ved implementeringen af IFRS 16.

12 IFRS	16	i	forhold	til	begrebsrammen	
Som beskrevet i afsnit 5.2 opnås nytteværdi af regnskabet for regnskabsbruger ved at udarbejde et

regnskab, der opfylder begrebsrammen.149 IAS 17 har tidligere lidt under kritik, at denne standard ikke

opfyldte begrebsrammens definitioner af aktiver og forpligtelser.150 I dette kapitel vil den viden og de

udfordringer, der er klarlagt for IFRS 16, tidligere i opgaven blive vurderet ud fra begrebsrammens

kapitler151 for at danne grudlag for en vurdering af, hvorledes nytteværdien påvirkes af implementeringen

af IFRS 16.

12.1 Brugernes	informationsbehov	
Som beskrevet i afsnit 5.1.1 anlægger IASB et shareholder-perspektiv. De betragter derfor

prognoseopgaven som den vigtigste opgave for regnskabet, da denne dækker de øvrige regnskabsbrugeres

informationsbehov. Et af formålene med IFRS 16 er at gøre regnskaberne mere sammenlignelige, idet

investorer og analytikere har måttet reformulere regnskaberne med henblik på operationelle

leasingydelser. IFRS 16 tilgodeser derfor prognoseopgaven, da implementeringen af denne vil forbedre

mulighederne for at foretage prognoser på baggrund af regnskaberne, som Jacob ligeledes nævner i

interviewet med ham.

Hvor investorerne og analytikere er regnskabsbrugere, er virksomhederne, der aflægger regnskab, også

brugere af disse regnskaber. IASB tilgodeser prognoseopgaven og forventer derved, at andre brugeres

149 Begrebsrammen og The Conceptual Framework bruges synonymt i opgaven.
150 Beskrevet i afsnit 7.8, punkt 3.
151 Som beskrevet i afsnit 5.1.
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informationsbehov dækkes af denne opgave. Imidlertid kan denne anskuelse afkræftes, da

regnskabsaflæggernes nytte af regnskabet ikke påvirkes, hverken finansielt eller administrativt positivt af

implementeringen af standarden, hvilket Lisbeth bekræfter i interviewet med hende, og som de tidligere

analyser ligeledes konkluderer.

12.2 De	kvalitative	egenskaber	

12.2.1 Relevans	

Tiltaget omkring indregning af alle leasingaftaler i balancen vurderes at påvirke regnskabets relevans, idet

det antages, at mange regnskabsbrugere vil vælge anderledes i forhold til, hvordan de ville have valgt ved

et regnskab, der blev aflagt efter IAS 17. Dette skyldes primært den regnskabsmæssige påvirkning,

herunder at gæld/egenkapital forholdet stiger, og flere nøgletal påvirkes negativt i forbindelse med

implementeringen af IFRS 16, hvilket ikke var ligeså tydeligt før, hvor operationelle leasingforpligtelser

udelukkende fremgik af en note i regnskabet. Et regnskab vurderes på baggrund af ovenstående, således at

det bliver mere relevant ved implementeringen af IFRS 16, idet leasingaftalers konsekvenser fremgår

tydeligere i forhold til IAS 17. Indregningen vurderes ligeledes særdeles relevant, idet mange

regnskabsbrugere allerede indregner operationelle leasingaftaler i forvejen.

De variable leasingydelser, der afhænger af et indeks eller en rente, der fremover også skal indregnes som

en del af leasingforpligtelsen i regnskabets balance, påvirker ligeledes regnskabets relevans. Det har førhen

blot været et krav at oplyse, hvor meget de fremtidige variable ydelser udgjorde af de totale fremtidige

ydelser. Disse bliver derfor mere synlige ved indregningen i forpligtelsen, hvilket godt kan gøre en forskel i

regnskabsbrugernes beslutninger. Relevansen vurderes derfor øget ved at indregne de variable

leasingydelser i balancen.

De udvidede noteoplysningskrav vil ligeledes øge relevansen af regnskabet i forhold til de

noteoplysningskrav, der var ifølge IAS 17, der flere gange er blevet kritiseret for at være mangelfulde. For

mange noteoplysninger kan dog påvirke relevansen negativt, idet dette vil skabe uoverskuelighed for

regnskabsbrugeren. Det er således en af udfordringerne, som virksomhederne fremover vil møde, når

relevansen af de enkelte noteoplysninger skal vurderes.

12.2.2 Troværdighed	

Som beskrevet i afsnit 5.1.2.2, er et regnskab troværdigt, når dette er fuldstændigt, neutralt og fejlfrit. Et

perfekt regnskab er selvfølgelig foretrukket, hvis overhovedet opnåeligt, hvorfor virksomhederne skal

tilstræbe at opfylde ovenstående tre karakteristika så godt som muligt.
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Fuldstændigheden af et regnskab efter IFRS 16 vurderes uændret, idet oplysningerne omkring operationelle

leasingaftaler altid har været tilgængelige i en noteoplysning i regnskaber efter IAS 17, som Lisbeth

ligeledes bemærker.152 Dog kan man diskutere, hvor fuldstændige regnskaberne vil være fremover med

muligheden for at undlade at indregne low-value leasingkontrakter samt kortvarige leasingkontrakter. Som

beskrevet i afsnit 9.7 kan denne undladelse sagtens resultere i at en væsentlig del af virksomhedernes

leasingaktiver udelades af virksomhedens balance, da der ikke er krav om oplysning af fremtidige

forpligtelser vedr. low-value og kortvarige kontrakter.

Neutraliteten af et regnskab kommer til kort, når regnskabsstandarderne kræver en subjektiv vurdering, da

en vurdering således ikke undgås at blive farvet af den person, som foretager denne. IAS 17 har også

tidligere været kritiseret for sin subjektivitet i forbindelse med klassifikationen mellem finansiel og

operationel leasing. Som beskrevet i afsnit 9.1.2 er dette kritikpunkt dog ikke afhjulpet, idet ovennævnte

sondring erstattes af eksempelvis sondringen mellem en leasing- og en servicekontrakt, der ligeledes

kræver en subjektiv vurdering. Derudover er der stadigvæk en vis subjektivitet i forbindelse med

fastsættelsen af en diskonteringsrente. Neutraliteten vurderes således ikke forbedret i forbindelse med

implementeringen af IFRS 16.

IASB har målrettet IFRS 16 mod den fejlfrihed, der også kan oversættes til nøjagtighed, som kræves af

regnskaberne. Dette er gjort ved, at regnskabsaflæggerne skal indregne leasingkontrakterne i balancen,

fremfor regnskabsbrugerne skal gøre dette. Det sikrer således et mere nøjagtigt analysegrundlag, idet

virksomhederne alt andet lige må have den bedste forudsætning for at indregne leasingkontrakterne

korrekt. Revurderingerne af leasingperiode samt restforpligtelsen fremover vil ligeledes påvirke regnskabet,

således dette bliver mere nøjagtigt i forhold til IAS 17, hvor indregningen skete på baggrund af en vurdering

ved startdatoen og ikke efterfølgende blev revurderet.

12.2.3 Sammenlignelighed	

Sammenligneligheden af regnskabet i forhold til tidligere år afhænger af, hvilken overgangregel

virksomheden vælger at implementere IFRS 16 med, da der er to måder dette kan gøres på.153

Et af IASBs overordnede formål med leasingstandarden var, at en større del af leasingforpligtelserne skulle

gøres synlige ved at indregne disse i balancen. Den sondring, der vil opstå mellem to typer variable

leasingydelser, modarbejder dog dette formål. De variable leasingydelser kan imidlertid ikke indarbejdes,

da ydelsernes størrelse ikke kan bestemmes præcist. Såfremt disse kunne skønnes, ville usikkerheden ved

152 Interview med Lisbeth Frederiksen fremgår af bilag 11.
153 Opgaven er dog afgrænset fra de overgangsregler IASB har fremlagt, jf. afgrænsningen i afsnit 2.
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dette skøn dog være så stor, at det ville påvirke regnskabets troværdighed ved at indregne så usikker en

forpligtelse. Da sammenlignelighed kun er en forstærkende kvalitativ egenskab, er troværdighed en af de

fundamentale egenskaber, hvorfor denne kommer frem for sammenligneligheden af regnskaberne.

På baggrund af indregningen af de operationelle leasingaftaler vurderes det, at sammenligneligheden af

regnskabet i forhold til andre regnskaber forbedres, da leasingkontrakter nu vil blive indregnet på det

samme grundlag. Sammenligneligheden er et af formålene med IFRS 16, da IAS 17 tidligere har mødt stor

kritik for, at regnskaber med en stor del af operationel leasing ikke var sammenlignelige med virksomheder,

der f.eks. valgte at købe deres aktiver på kredit, hvilket nødsagede regnskabsbrugerne til kunstigt at

indregne operationel leasing i deres analyser.

 Selvom sammenligneligheden regnskaber i mellem øges, betyder det ikke, at regnskaberne er fuldt

sammenlignelige, som Lisbeth også påpeger i interviewet, da der ikke altid er de samme risici ved at lease,

som der er ved at købe på kredit. Dette kan virksomheden dog løse ved at oplyse, hvor stor en del af

aktiverne der leases i noterne for leasing eller i anlægsnoten.

Konsistensen i et regnskab, der bidrager til, at regnskabet er sammenligneligt, påvirkes naturligvis ved

implementeringen af IFRS 16, da regnskabspraksis ændres. Derudover vil konsistensen blive ramt såfremt

usikre skøn er foretaget i forbindelse med vurderingen af en restforpligtelse. En stor grad af skøn er nemlig

krævet af regnskabsaflæggerne. En vurdering baseret på skøn kan være særdeles usikker, hvilket kan få

væsentlig betydning for regnskabets konsistens, idet et skøn, der løbende ændres på grund af dets

usikkerhed, vil resultere i flere ændringer, hvorved regnskabet ikke er konsistent.

12.2.4 Verificerbarhed	

IAS 17 er blevet kritiseret for, at et regnskab efter denne standard ikke var verificerbart nok. Dette skyldes,

at oplysningskravene under IAS 17 er meget begrænsede samt operationel leasing og servicekontrakter

ikke var opdelt særskilt og udelukkende oplyst i en note. Regnskabsbrugerne har derfor haft de samme

oplysninger som grundlag, som dog har forudsat, at de har foretaget antagelser i forbindelse med

indregningen af de operationelle leasingforpligtelser til analyseformål. Antagelser øger risikoen for, at

regnskabsbrugerne ikke når frem til samme konsensus omkring årsrapporten.

Overordnet set vil verificerbarheden forbedres ved implementeringen af IFRS 16, idet klassifikationen

mellem operationel og finansiel leasing afskaffes, samt at alle operationelle leasingaftaler skal indregnes i

balancen. Det at virksomhederne selv indregner leasingen, giver derved regnskabsbrugerne det samme

informationsniveau, og de kan således nå til enighed på baggrund af det samme regnskab. Herudover øges
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oplysningskravene ved implementeringen af IFRS 16, hvorfor regnskabsbrugerne har bedre forudsætning

for at opnå et mere præcist og korrekt resultat i deres analyse, da de har flere oplysninger til brug herfor.

12.2.5 Aktualitet	

I IFRS 16 skal leasingperioden samt leasingrestforpligtelsen fremover løbende revurderes, såfremt der har

været ændringer i de pengestrømme, der er lagt til grund for den forrige opgørelse. IAS 17 havde ikke dette

krav, hvor leasingperioden og forpligtelsen udelukkende skulle opgøres ved første indregning.

Kravet om revurdering ifølge IFRS 16 betyder således, at regnskabet overordnet set vil blive mere aktuelt

end førhen, idet revurderingen af forpligtelsen sikrer konsekvens i regnskabet, når en ændring indtræffer.

12.2.6 Forståelighed	 	

I forbindelse med implementeringen af IFRS 16 skal regnskabsaflæggere og regnskabsbrugere sætte sig ind

i den nye standard og dennes definitioner. Dette kan medføre, at forståeligheden af årsrapporten mindskes

det første år, hvor standarden er indført.

Indregningen af alle leasingaftaler vil fremover øge forståeligheden af regnskabet, da leasingkontrakterne

således præsenteres tydeligt og kortfattet, uden at regnskabsbrugerne skal ty til noterne for at blive oplyst.

Det vil dog påvirke forståeligheden negativt, idet virksomheden kan vælge at præsentere leasingaktivet

særskilt eller sammen med de andre aktiver. Der burde være en konsekvent måde at gøre dette på, hvilket

således ville forbedre forståeligheden af regnskabet yderligere.

De nye oplysningskrav vil øge forståeligheden af regnskabet, da disse vil bidrage med oplysninger, som

regnskabsbrugerne førhen skulle antage. Dog vil de øgede oplysningskrav også kunne påvirke

forståeligheden negativt, idet mange regnskabsaflæggere vil møde udfordringer ved at vurdere, hvilke

oplysninger der vil være relevante at oplyse, uden at disse ikke længere er kortfattede og derved

komplekse at forstå. Det er således en kompleks men vigtig udfordring, som virksomhederne står over for i

forbindelse med rapportering af et forståeligt regnskab efter IFRS 16.

Overordnet vil forståeligheden af regnskabet øges i forhold til IAS 17 ved implementeringen af IFRS 16, men

sandsynligvis ikke i den grad, som IASB måske ville have ønsket.

12.3 Årsrapportens	bestanddele	
Som beskrevet i afsnit 5.1.4 udgør årsrapportens bestanddele aktiver, forpligtelser, egenkapital samt

indtægter og omkostninger. Såfremt en transaktion opfylder en af ovenstående bestanddeles definitioner

samt opfylder indregningskriterierne, som er, at disse skal bidrage til regnskabets relevans og

troværdighed, skal denne fremgå af regnskabet.
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Et af de væsentligste kritikpunkter ved IAS 17 er, at standarden er begrebsmæssigt fejlbehæftet, idet

aktiver og fremtidige forpligtelser, som er klassificeret som operationel leasing, der egentligt opfylder

definitionen af et aktiv og en forpligtelse, ikke indregnes i årsrapporten. Dermed er transaktioner undladt

indregnet, men som burde være indregnet. Dette påvirker regnskabets troværdighed, idet dette er

ufuldstændigt, og derved påvirkes regnskabsbrugernes nytteværdi af regnskabet væsentligt.

Kontrolelementet er et nyt begreb i definitionen af en leasingkontrakt, hvilket erstatter, at leasingtager skal

have brugsretten til aktivet. Efter tilføjelsen af kontrolelementet til definitionen betyder dette, at der er en

synergi mellem definitionen af et leasingaktiv samt definitionen af et aktiv.154 Derfor gælder det, at hvis

definitionen af en leasingkontrakt er opfyldt, så er definitionen af et aktiv opfyldt.

Når definitionen af en leasingkontrakt er opfyldt, er definitionen af en forpligtelse ligeledes opfyldt, i og

med at en række fremtidige ydelser vil frafalde virksomheden, som resultat af en tidligere begivenhed. Det

giver derfor også mening, at leasingkontrakter fremover efter IFRS 16, skal indregnes i balancen, idet disse

således opfylder definitionen af en forpligtelse og et aktiv.

Servicekontrakter skal dog ikke indregnes på lige fod med leasingkontrakter ifølge IFRS 16, og skal derfor

løbende indregnes i resultatopgørelsen på en lineær basis. Dette skyldes, at en servicekontrakt ikke

opfylder definitionen af et aktiv, da serviceaktivet ikke kan kontrolleres. Dog har virksomheden stadig en

forpligtelse ved at have indgået en servicekontrakt, som fortsat ikke skal indregnes i balancen, selvom

denne opfylder definitionen af en forpligtelse. Det vurderes derfor, at regnskabet er delvist ufuldstændigt

efter IFRS 16, hvilket påvirker regnskabets troværdighed og dermed regnskabets nytteværdi for

regnskabsbrugerne. Dette punkt bør IASB derfor tage til efterretning ved en eventuel revision af

standarden i fremtiden.

Før man indregner en transaktion, skal transaktionen kunne måles pålideligt. Ved indregning efter IFRS 16

indregnes leasingaktivet, eksempelvis til markedsværdi, da dette er målbart, herudover indregnes de

forpligtelser, der kan måles pålideligt. Her har IASB valgt, at virksomhederne skal skelne mellem variable

ydelser og variable ydelser, der afhænger af et indeks eller en rente. Opdelingen sker med det formål at

gøre forpligtelsen, der indregnes, mere nøjagtig, idet variable ydelser, der afhænger af et indeks eller en

rente kan måles pålideligt. I forhold til IAS 17 har dette kriterie ikke været relevant, da man ikke indregnede

nogen form for variable ydelser i forpligtelsen i balancen.

Leasingkontrakter skal fremover indregnes i balancen, hvilket forudsætter, at indregningskriterierne er

opfyldt. Et af de to indregningskriterier, sandsynligheden for at økonomiske fordele vil tilflyde eller frafalde

154 For definitionen af et aktiv, se bilag 1.
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virksomheden, vurderingen af dette kriterie ændres ikke væsentligt i forhold til IAS 17. Uanset

standarderne har leasingkontrakterne altid givet leasingtager en forventning om, at fremtidige økonomiske

fordele vil tilkomme og frafalde virksomheden, og dette har været mere sandsynligt end usandsynligt, idet

man har bundet sig ved kontraktindgåelse. Den manglende ændring i vurderingsgrundlaget, understreger

at leasingkontrakterne også burde have været indregnet under IAS 17. Dette har dog ikke været tilfældet,

hvorfor regnskabet efter IAS 17 vurderes at have været begrænset nyttigt for regnskabsbrugerne. Ved brug

af IFRS 16 bliver regnskabet derfor mere korrekt og derved mere nyttigt for regnskabsbrugerne, idet man

nu vil indregne leasingkontrakterne.

IASB har revideret definitionen af leasingkontrakt og indført denne i IFRS 16 således, at hvis der er tale om

en leasingkontrakt, da opfyldes definitionen og indregningskriterierne for både et aktiv og en forpligtelse.

Af samme grund skal alle leasingkontrakter ligeledes indregnes fremover. Som beskrevet ovenfor har IAS 17

på mange områder ikke opfyldt hverken definitioner eller indregningskriterier ved at holde operationelle

leasingkontrakter uden for balancen. Dette har haft væsentlig betydning for regnskabets nytteværdi for

regnskabsbrugerne. Implementeringen af IFRS 16 vurderes således at forbedre regnskabets nytteværdi for

regnskabsbrugerne i forhold til IAS 17. Som beskrevet ovenfor har IAS 17 på mange områder hverken

opfyldt definitioner eller indregningskriterier ved at holde operationelle leasingkontrakter uden for

balancen. Dette har haft væsentlig betydning for regnskabets nytteværdi for regnskabsbrugerne.

13 Konklusion	
IASBs hovedformål med udarbejdelsen af IFRS 16 var at skabe et større fokus på leasing og specielt

operationel leasing, der tidligere blot har været oplyst i noterne, hvor en betydelig størrelse af reelle

forpligtelser ikke var indregnet som en gældspost. Ved at skabe et større fokus på leasing ønsker IASB, at

regnskabsbruger skal få større nytte af regnskabet i forhold til den nytte, som regnskabsbruger opnår ved

regnskaber efter IAS 17.

Ifølge IAS 17 skal leasing klassificeres som enten operationel eller finansiel leasing ud fra indikatorer, som er

beskrevet i IAS 17. Den finansielle leasing indregnes i balancen, i lighed med et aktiv, der købes på kredit,

imens operationel leasing blot skal oplyses som en forpligtelse i en note til årsregnskabet. IFRS 16 lægger

op til en række markante ændringer, herunder at der er udarbejdet en ny definition af en leasingaftale

indeholdende et kontrolelement samt et identificeret aktiv. Herudover skal alle leasingaftaler, der opfylder

definitionen, indregnes i balancen. Der er ikke længere tale om en klassifikation mellem to leasingtyper.

Derudover er der kommet nye krav til løbende revurdering af leasingperioden samt restforpligtelsen. Der er

ligeledes kommet en ny beskrivelse af, hvilke former for ydelser, forpligtelsen skal indeholde. Til sidst er
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note- og oplysningskravene omkring leasing i årsregnskabet øget i forhold til IAS 17. De førnævnte

ændringer vil få en række praktiske konsekvenser for de virksomheder, der senest i 2019 skal

implementere IFRS 16. De praktiske konsekvenser vil medføre øget administrativt arbejde og deraf flere

omkostninger for virksomhederne i forbindelse med implementeringen af IFRS 16. Derudover vil de mange

ændringer have væsentlig påvirkning på, hvordan virksomhederne fremover regnskabsmæssigt skal

behandle leasing, idet alle leasingkontrakter skal indregnes, leasingforpligtelser skal justeres løbende mv.

I konsekvensanalysen af IFRS 16 i forhold til IAS 17 på SAS ABs koncernregnskab for 2014/15 blev det

klarlagt, at indregningen af de operationelle leasingforpligtelser i balancen på baggrund af egne vurderinger

og antagelser påvirker en række nøgletal. De nøgletal, der relaterer sig til aktiverne, blev påvirket negativt,

imens nøgletallene, der relaterede sig til EBITDA i resultatopgørelsen, blev påvirket positivt, såfremt

omkostningerne vedrørende operationel leasing reklassificeres i resultatopgørelsen som afskrivninger og

renter i stedet for driftsomkostninger. Aktivsummen stiger ved indregningen, hvilket kan opfattes positivt

af flere regnskabsbrugere, og komme virksomhederne til gode. Derimod stiger forpligtelserne også, hvilket

kan medføre et forværret syn af virksomheden fra regnskabsbrugers side.

Idet en række nøgletal samt at forpligtelserne vil stige, vil virksomhederne ikke opfatte som positivt for

deres eksterne finansielle rapportering. Administrativt set vil implementeringen ligeledes påvirke

virksomhederne ved at påføre dem yderligere omkostninger. Regnskabsaflæggernes holdning er derfor, at

IFRS 16 vil påføre yderligere omkostninger for en nytteværdi af et regnskab, som oprindeligt ikke var

hensigten med standarden.

Implementeringen af IFRS 16 vil betyde en stigning i antallet af leasingkontrakter, som indregnes i balancen,

i forhold til IAS 17. Ved indregningen vil der ske en stigning i virksomhedernes aktiver samt forpligtelser,

hvilket implicit betyder, at regnskaber under IAS 17 førhen har været undervurderet, hvor flere

leasingkontrakter blev holdt uden for balancen. Informationsværdien af regnskabet har derfor efter

nuværende standard været begrænset. Dette har regnskabsbrugerne været klar over, hvorfor de efter

bedste evne har reformuleret regnskaberne ved at indregne leasingforpligtelserne. De har dog ikke altid

haft de nødvendige oplysninger til reformuleringen, hvorfor der har været en risiko for fejl i deres

reformulering. I og med at leasingkontrakterne ifølge IFRS 16 skal indregnes i balancen, forbedres

regnskabsbrugernes forudsætninger for at vurdere et regnskab og dermed også regnskabsbrugers nytte af

regnskabet. Det er derfor regnskabsbrugernes overordnede holdning, at IFRS 16 vil forbedre deres nytte af

regnskabet, idet disse bliver mere sammenlignelige i mellem virksomhederne ved implementeringen af

IFRS 16.
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IAS 17 har lidt under flere kritikpunkter fra regnskabsbrugerne, herunder at standarden var kompleks og

subjektiv i forbindelse med klassifikationen mellem finansiel og operationel leasing. Derudover var IAS 17

kritiseret for at være begrebsmæssigt fejlbehæftet, hvilket i denne situation betyder, at standarden i

princippet opfylder definitioner mv. for indregning, men trods dette ikke indregnes i den finansielle

opgørelse af årsrapporten. Dette har medført, at regnskaber med en stor del af operationel leasing, der

holdes uden for balancen efter IAS 17, ikke har opfyldt begrebsrammens kvalitative egenskaber i den grad,

som egentligt var ønsket.

De kvalitative egenskaber samt årsrapportens bestanddele er nogle af de væsentligste punkter i IASB’s

Conceptual Framework, som er rammen for, hvordan finansiel rapportering foretages, således at

regnskabsbruger har den største nytteværdi af regnskabet. I og med at IAS 17 ikke har mødt

begrebsrammens regler på enkelte punkter, kan det konkluderes at regnskaber efter IAS 17 derved ikke har

bidraget med den nytteværdi, som ville være mest optimalt for regnskabsbruger.

I forbindelse med implementeringen af IFRS 16 vil ændringerne i forhold til leasing efter IAS 17 overordnet

set påvirke de kvalitative egenskaber af årsrapporten positivt set ud fra begrebsrammen. Der vil dog

komme udfordringer vedr. forståeligheden af regnskabet, da regnskabsbrugerne i de først år skal tilpasse

sig den nye standard. Derudover vil de øgede note- og oplysningskrav stille både virksomhederne samt

regnskabsbrugerne over for en udfordring i at vurdere, hvilke oplysninger der er relevante. Endvidere er en

stor grad af skøn stadigvæk nødvendig under IFRS 16, som IAS 17 dog var kritiseret for, hvilket fortsat vil

have negative betydning for regnskabets konsistens.  Der er dog flere fordele end ulemper ud fra et

begrebsmæssigt synspunkt ved IFRS 16; herunder at troværdigheden, relevansen, sammenligneligheden

samt aktualiteten af regnskabet øges. Samtidig kan det konkluderes, at regnskabets nytteværdi fremover vil

øges betydeligt ved, at leasing fremover skal indregnes i regnskabet. Dette kan konkluderes, idet

operationel leasing førhen ikke har været indregnet på trods af, at kriterierne for indregning var opfyldt.

Det kan derfor konkluderes på baggrund af de nævnte delkonklusioner, at implementeringen af IFRS 16 vil

forbedre regnskabets nytteværdi for regnskabsbrugerne i forhold til IAS 17.

14 Perspektivering	

14.1 Forretningsgange	
IFRS 16 blev i januar 2016 vedtaget af IASB. Virksomhederne har derved mulighed for at implementere

standarden for regnskabsåret 2016, såfremt de også vælger at implementere IFRS 15 – Revenue from

Contracts with Customers. Det vil være tvungent at implementere IFRS 16 senest for regnskabsår
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begyndende 1. januar 2019. Virksomhederne har således en rum tid til at forberede sig på de ændringer,

som IFRS 16 vil medføre administrativt i deres forretningsgange. Som fremlagt i denne opgave vil opgaven i

at implementere standarden bliver mere kompleks, end mange virksomheder antageligt forventer. Det vil

således være fordelagtigt for virksomhederne allerede nu at revurdere nuværende forretningsgange

vedrørende leasing, således de er bedst klædt på, når standarden endeligt skal anvendes.

14.2 Virksomheder	og	årsregnskabsloven	
Årsregnskabsloven (ÅRL) indeholder ingen konkrete retningslinjer for virksomheder, der anvender leasing. I

stedet henviser ÅRL i lovbemærkningerne til IAS 17.  Ifølge IASB vil IFRS 16 vil fremover erstatte IAS 17 samt

de tilhørende fortolkningsbidrag, hvorved IAS 17 ikke længere er gældende i international

regnskabsregulering. Således vil virksomheder, der aflægger regnskab efter ÅRL, ikke længere have en

vejledning for, hvordan leasing regnskabsmæssigt skal behandles. Såfremt IFRS 16 indføres i den danske

årsregnskabslov, vil det have væsentlig betydning for flere mindre virksomheder, der anvender en stor del

operationel leasing, eksempelvis en bustransportvirksomhed, der aflægger årsrapport efter

regnskabsklasse B. Det kan få væsentlige konsekvenser for virksomheden, da denne ikke har det samme

kapitalberedskab, som eksempelvis Mærsk. Ved en øgning af forpligtelserne i en relativt lille balancesum

kan derfor få stor betydning for denne virksomheds muligheder for at låne.

Erhvervsstyrelsen nævner i en mail at en implementering af IFRS 16 vil kræve et grundlæggende arbejde,

hvor det vurderes, hvorvidt det er hensigtsmæssigt at ændre ÅRLs bestemmelser. En sådan vurdering vil

typisk omfatte en vurdering af nytten for regnskabsbrugerne ved en ændring samt en vurdering af de

byrder for virksomhederne i forbindelse hermed.

Det er dog styrelsens umiddelbare opfattelse at ÅRLs definitioner på aktiver og forpligtelser kan rummes

indenfor IFRS 16. Dog vil de krav, som der er ifølge IFRS 16, kræve en ændring af årsregnskabsloven.

Styrelsen gør imidlertid opmærksom på at lovgivningsarbejdet er en politisk proces, hvorfor det på

nuværende tidspunkt ikke er muligt at sige om IFRS 16 vil være det fremtidige grundlag for indregning,

præsentation og måling af leasing ifølge ÅRL.155

14.3 Omkostninger	ved	IFRS	16	
Som konkluderet i opgaven vil IFRS 16 fremover pålægge virksomhederne nogle praktiske udfordringer, der

kan være omkostningsfulde på baggrund af øget tidsforbrug i forbindelse med de nye krav i IFRS 16. Andre

instanser, der vil opleve et øget tidsforbrug er revisorerne. IFRS 16 vil som nævnt medføre en række skøn

på baggrund af den løbende revurdering af restforpligtelsen. Revisionen af skøn kan være særdeles

155 Som grundlag for denne perspektivering, er mail fra Erhvervsstyrelsen anvendt, jf. bilag 12.
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kompleks idet dette er forbundet med subjektivitet, hvor revisor muligvis anlægger en anden subjektiv

vurdering end regnskabsaflæggeren. Kompleksiteten vil medføre et øget tidsforbrug i forbindelse med

revisionen af leasingforpligtelserne, hvilket vil resultere i flere omkostninger til revision for

virksomhederne.

14.4 Leasingtager	og	leasinggiver	
I den nye leasingstandard, IFRS 16, er reglerne ændret markant for leasingtager, som konkluderet i denne

opgave. Reglerne for den regnskabsmæssige behandling af leasing for leasinggiver er ikke ændret i forhold

til reglerne ifølge IAS 17. Dette kan resultere i en række problemstillinger. Som et eksempel på en af disse

problemstillinger kan nævnes virksomheder, der både agerer som leasinggiver og -tager. Disse

virksomheder vil stå overfor et problem i forbindelse med deres segmentrapportering, som er et krav ifølge

IFRS 8. I en situation hvor der er leasing i mellem deres forskellige segmenter, skal leasinggiver ifølge IFRS

16 klassificere aftalen som enten operationel eller finansiel leasing, hvilket er i lighed med reglerne for IAS

17. De operationelle leasingaftaler skal leasinggiver indregne som et aktiv, da selskabet i realiteten har det

juridiske ejerskab over aktivet.

Ifølge IFRS 16 skal leasingtager også indregne leasingaktiver, som før under IAS 17 blev betragtet som

operationelle leasingaftaler, som et anlægsaktiv i lighed med de andre aktiver, som selskabet juridisk ejer. I

forbindelse med segmentrapporteringen vil dette give et problem, da begge segmenter skal vise ejerskab

over det samme aktiv.

Dette problem har IASB tilsyneladende endnu ikke taget stilling til, hvilket efterlader virksomhederne i

vildrede over, hvad alternativet kan være til ovenstående problemstilling. Dette vil resultere i flere

forskellige behandlinger af problemstillingen, hvor nogle virksomheder, som Mærsk, vil undlade at vise

aktivet hos det ene segment, imens andre måske vil vise ejerskab af aktivet hos begge segmenter. Dette vil

påvirke sammenligneligheden i mellem forskellige virksomheders segmentrapporteringer. IASB bør derfor i

fremtiden gøre op med denne problemstilling og udarbejde en ensartet behandling af ovenstående

problemstilling.
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16 Bilag	

16.1 Bilag	1	–	Begrebsdefinitioner	
IASB: International Accounting Standards Board

FASB: Financial Accounting Standards Board

IFRIC: International Financial Reporting Interpretation Committee

IFRS: International Financial Reporting Standards

IAS: International Accounting Standards

Definitionen af et aktiv iflg. ED for Conceptual Framework, paragraph 4.5:

”An asset is a present economic resource controlled by the entity as a result of past events”

Definitionen af en forpligtelse iflg. ED for Conceptual Framework, paragraph 4.24:

“A liability is a present obligation of the entity to transfer an economic resource as a result of past events”

Definitionen af egenkapital iflg. ED for Conceptual Framework, paragraph 4.43:

”Equity is the residual interest in the assets of the entity after deducting all its liabilities”

Definitionen af indtægter iflg. ED for Conceptual Framework, paragraph 4.48:

”Income is increases in assets or decreases in liabilities that result in increases in equity, other than those

relating to contributions from holders of equity claims”

Definitionen af omkostninger iflg. ED for Conceptual Framework, paragraph 4.49:

Expenses are decreases in assets or increases in liabilities that result in decreases in equity, other than those

relating to distributions to holders of equity claims”

Residual værdi garanti: Den restværdi som leasingtager garanterer leasinggiver ved et evt. ophør af

leasingperioden modregnet aktivets faktiske dagsværdi.
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16.2 Bilag	2	–	The	Conceptual	Framework	ED/2015/3	
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16.3 Bilag	3	–	De	kvalitative	egenskaber	

Kilde: Elling, Jens Ole, Finansiel Rapportering – teori og regulering, 3. udgave, figur 5.3
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16.4 Bilag	4	–	Beslutningstræ	IAS	17	
Beslutningstræet kan anvendes ved klassifikationen af operationel og finansiel leasing efter IAS 17.

Kilde: Indsigt i årsregnskabsloven, 2. udgave, 2015/16 udgivet af EY, side 579
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16.5 Bilag	5	–	Beslutningstræ	IFRS	16	
Beslutningstræet kan anvendes ved vurdering af, hvorvidt en kontrakt omfattes af definitionen af en

leasingaftale.

Kilde: IFRS 16 – Leases, Appendiks B.
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16.6 Bilag	6	–	Sammenholdelse	af	præsentations-	og	notekrav	

Sammenligning af oplysningskrav

IAS 17 IFRS 16

Finansiel leasing Operationel leasing Leasing

Præsentationskrav:

· Leasingaktiv i

balancen

· Leasingforpligtelse i

balancen

· Renteudgifter i

resultatopgørelsen

· Afskrivninger i

resultatopgørelsen

Noteoplysninger:

· For hver aktiv klasse,

skal den bogførte

værdi ultimo

regnskabsåret oplyses.

· De fremtidige

minimums-

leasingydelser skal

oplyses.

· Nutidsværdien af

minimums-

leasingydelserne skal

oplyses fordelt på

forfald inden for 1 år,

mellem 1 og 5 år,

efter 5 år.

· Oplysning om

betingede ydelser, der

er indregnet i

Præsentationskrav:

· Leasingydelser i

resultatopgørelsen

Noteoplysninger:

· De uopsigelige

fremtidige

leasingydelser skal

oplyses fordelt på

forfald inden for 1 år,

mellem 1 og 5 år, efter

5 år.

· De totale fremtidige

minimumsleasingydels

er, der forventes

modtaget fra

uopsigelige

subleasingkontrakter.

· Beskrivelse af de

leasingomkostninger,

der er indregnet i

resultatopgørelsen for

perioden fordelt på

faste leasingydelser,

betingede

leasingydelser og

subleasingydelser.

· En generel beskrivelse

af leasingtager

Præsentationskrav:

· Leasingaktiv i balancen

· Leasingforpligtelse i balancen

· Renteudgifter i

resultatopgørelsen

· Afskrivninger i

resultatopgørelsen

· Leasingydelser i balancen

vedrørende, variable

leasingydelser, ydelser fra

kortvarige kontraker og ydelser

vedr. low-value aktiver.

Noteoplysninger:

· Afskrivninger fordelt på klasser

af aktiver

· Renteomkostninger vedr.

leasingforpligtelser

· Udgifter indregnet i

resultatopgørelsen vedr.

kortvarige leasingkontrakter og

low-value aktiver.

· Udgifter indregnet i

resultatopgørelsen vedr.

variable leasingydelser, der ikke

afhænger af et indeks.

· Indkomst fra subleasing aftaler

· Totale udgående pengestrømme

vedrørende leasing



Copenhagen Business School IFRS 16 - Leases Jeanette Rygaard
HD 2. Del – Regnskab og økonomistyring Bilag Afgangsprojekt

Side 84 af 109

resultatopgørelsen i

perioden

· De totale fremtidige

minimums-

leasingydelser

vedrørende den

uopsigelige periode

under

subleasingaftale.

· En generel beskrivelse

af leasingtager

leasingkontrakter,

herunder:

· Grundlaget for de

betingede

leasingydelser.

· Eksistensen af vilkår

for fornyelsen og

optioner mv.

· Begrænsninger som

følge af

leasingkontrakter.

leasingkontrakter,

herunder:

· Grundlaget for de

betingede

leasingydelser.

· Eksistensen af vilkår

for fornyelsen og

optioner mv.

· Begrænsninger som

følge af

leasingkontrakter.

· Tillæg til ROU aktiver

· Gevinster eller tab vedr. sale-

and-leaseback aftaler

· For hver aktiv klasse, skal den

bogførte værdi ultimo

regnskabsåret oplyses.

· Oplysning om de fremtidige

leasingydelser vedr. kortvarige

kontrakter samt low-value

aktiver.

· Leasingforpligtelsens afdrag skal

oplyses fordelt på forfald inden

for 1 år, mellem 1 og 5 år, efter

5 år.

· En generel beskrivelse af

leasingtagers leasingkontrakter,

herunder:

· Typen af kontrakten

· Eksistensen af vilkår for

fornyelsen og optioner mv.

· Fremtidige pengestrømme, som

af en grund ikke er oplyst som

del af forpligtelsen.

· Herudover skal en leasingtager

oplyse at de har aktiver, der er

behandles efter reglerne for

kortvarige leasingkontrakter

samt low-value aktiver.

Kilde: Egen tilvirkning
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16.7 Bilag	7	–	Uddrag	af	SAS	AB	årsrapport	2014/15	
Oplysningerne nedenfor er en gengivelse af de oplysninger, som er givet for koncernen for regnskabsåret

2014/15 med leasing aflagt efter IAS 17.
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16.8 Bilag	8	–	Uddrag	af	SAS	AB	årsrapport	2014/15	reformuleret	efter	IFRS	16	
Nedenstående opgørelse viser rapportens opgørelse ovenfor. Disse reformuleres ved at indregne leasing

efter IFRS 16. Forudsætninger og antagelser er beskrevet i opgavens afsnit 10.2.2.
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16.9 Bilag	9	–	Formler	til	beregning	af	nøgletal	

=
	 	 æ 	 	( )

Aktiver	i	alt
∗ 100

	 =
	 ø 	 	( )
Nettoomsætning	i	alt	

∗ 100

Aktivernes	omsætningshastighed =
Nettoomsætning

Aktiver	i	alt

Soliditetsgraden =
	 .

Aktiver	i	alt
∗ 100
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16.10 Bilag	10	–	Transskribering	af	interview	med	Jacob	Pedersen	
Interviewet er foretaget pr. telefon d. 6. april 2016. Det er forsøgt at transskribere interviewet så ordret

som muligt.

JR = Jeanette Rygaard samt JP = Jacob Pedersen.

JR: Hvor meget kender du til den nye leasingstandard?

JP: Lidt…

JR: Du har sat dig lidt ind i den eller?

JP: Altså, jeg har jo været med til at skrive en lille smule om det i den vejledning der hedder Anbefaling og

Nøgletal, som finansforeningen udgiver. Så jo, jeg har taget stilling til nogle ting, men altså på revisorniveau

må du ikke forvente at jeg er kørende i den.

JR: Nej, det er helt okay.

JP: Men prøv du at teste mig. Så må vi hvad jeg kan diske op med svar.

JR: Jeg har forberedt nogle spørgsmål.

JR: Jeg ville starte med at spørge, hvad dine arbejdsopgaver består af?

JP: Jeg er jo aktieanalytiker/analysechef, så mit arbejde består i at skulle analysere selskaber. Jeg læser

deres regnskaber, jeg læser alt hvad der kommer inde fra dem. Hører og ser hvad der kommer fra

konkurrenter. Og værdiansætter de her selskaber. Det er det jeg får min arbejdsdag til at gå med.

JR: Hvilken type virksomheder, analyserer du typisk?

JP: Det kan i og for sig være rigtigt meget, men i øjeblikket der er det dansk og udelukkende dansk og

industri virksomheder. Det er Mærk, det er Vestas, FL Smith, DSV. Og SAS er et af dem også. Så der er nogle

selskaber, der har masser af leasing, som bliver påvirket af de her standarder.

JR: Så ville jeg høre dig, når du nu sidder og analyserer de her selskaber, hvilke dele af deres årsrapporter

kigger du så på i forbindelse med analyserne og hvilke nøgletal bruger du typisk?

JP: Jeg er lige ved at sige ALT. Jeg bruger jo alt hvad jeg kan komme i nærheden af. Jeg læser det de skriver i

regnskabet. Jeg kigger selvfølgelig på den strategiske udvikling for selskabet, og der kan godt komme nogle

specifikationer frem i det årsregnskab, som man ikke normalt ser. Ellers… Jeg læser selvfølgelig
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årsregnskabet igennem og man kan sige på nøgletal-siden og regnskabssiden, der bruger jeg jo også

regnskabet i dets helhed og bruger de noter, der er opgivet til at blive klogere på de bestanddele der er i

selskaberne.

JR: Har du nogle bestemte nøgletal, som du måske selv beregner?

JP: Altså, jeg vil sige at det ikke er alle selskaber, der er lige konsekvente i deres beregning af return on

invested capital for eksempel. For det er jo noget af det som jeg kigger meget på og som vi gør for ligesom

at vurdere værdiskabelsen i selskabet. Så det er nogle af de ting. Economic Value Added nøgletal, EVA

nøgletallene, invested capital og NOPLAT. Det er noget af det som vi selv går ind og beregner. Det er der

nogle selskaber, der også gør, men der er også nogle der ikke gør. Det er lidt forskelligt. Ellers så mange af

de nøgletal vi bruger, som også regnskabsmæssigt er interessante at se på, det er jo også nogle af dem som

selskabet selv laver. Så man jo sige i relation til leasing, der kan man jo gå ind og justere deres

rentebærende gæld eller finansgæld med nutidsværdien af leasingforpligtelserne for at få et mere

retvisende billede. Hvis det er sådan at det er den vej rundt. Men i min værdiansættelse af selskabet ud fra

alt hvad jeg har kunnet læse om det, så skal leasing jo ikke have nogen stor betydning for værdiansættelsen

af selskabet. Men jeg gør alligevel det, eksempelvis – SAS er måske det bedste eksempel, for der er meget

leasing – at der har jeg lavet to separate valuation ark. Et som arbejder ud fra en model uden leasing, hvor

jeg ikke tager leasing med ind over værdiansættelsen, og et hvor jeg tager leasing med ind over

værdiansættelsen.

JR: Hvad værdi giver det for dig at du medtager leasing i din værdiansættelse? Bliver du klogere på

virksomhedens værdi?

JP: Et eller andet sted, jo. Ja, jeg synes jo helt klart at det tilfører noget viden om selskabets finansielle

struktur. Det gør det helt afgjort. Det kan der slet ikke være nogen tvivl om, selvfølgelig gør det det. Men

det giver mig ikke noget i henhold til om jeg skal sige køb eller sælg som sådan. Fordi det har ikke nogen

effekt på en teoretisk fair value i form af en cash-flow eller en EVA-model. Det har selvfølgelig nogle ret

vidtrækkende konsekvenser på kursnøgletal, særligt når vi snakker de her Enterprise Value relaterede

nøgletal, som jo bliver belastet markant af at leasing pludselig kommer til at indgå som en del af

leasingforpligtelserne. Da nutidsværdien af leasingforpligtelserne der vil indgå som bestanddel i Enterprise

Value.

JR: Så jeg ville jeg høre dig, hvilken slagsmodel du anvender til din værdiansættelse? Er det en cash-flow

model, som det hedder i teorien eller er det…
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JP: Ja, det er cash-flow og EVA model. Det er jo i princippet lidt det samme. Det er i hvert fald konceptuelt

det samme. Men vi bruger dem egentligt til at krydstjekke hinanden med, så vi er sikre på at vi ikke regner

forkert. Og så supplerer jeg naturligvis med de kursnøgletal, som jeg nu har adgang til gennem diverse

portaler og hvad jeg ellers bruger af IT udstyr. Altså EBIT, EBITDA, EBIT/Sales, Price/earning, kurs indre

værdi og alle de her ting kan man også se på.

JR: Hvilke udfordringer møder du typisk ved analyse af regnskaber, f.eks. hvor operationel leasing indgår?

JP: At det er meget svært at sammenligne selskaber, der har en stor andel af operationel leasing og

selskaber som måske er sammenlignelige, men ikke har den her leasing. Det er jo alt andet lige den øvelse

som jeg skal mestre, men som selvfølgelig er svære med de regnskabsregler, som der foreligger nu.

JR: Hvordan forholder du dig, hvis en diskonteringsfaktor ikke er oplyst?

JP: Så bruger jeg en diskonteringsfaktor, som jeg fastsætter. Jeg bruger jo selv i mine kursmålsberegninger

og værdiansættelse de væsentligste gennemsnitlige kapitalomkostninger og der er jo bestanddele, der

indgår i der, som jeg også skal bruge for at finde min leasingrente eller hvad du vil kalde det. Så det er den

model, som jeg normalt bruger der. Men altså de bestanddele korrigeret i forhold til hvad jeg så mener er

retfærdigt. Det er meget subjektivt.

JR: Synes du de oplysningskrav, som der er i forhold til den nuværende leasingstandard, om de er

tilstrækkelige eller er der plads til forbedringer?

JP: Altså for mig at se, så bliver det nemmere at sammenligne selskaber. I forhold til at sammenligne

selskaber, så er de ikke tilstrækkelige i dag. De bliver de i langt højere grad fremadrettet. Men om de bliver

bedre til at vurdere et selskabs finansielle position. Det kræver vel lidt viden om hvordan man kan komme

ud af de leasingforpligtelser som man har. Hvis det er sådan at problemerne lige pludselig begynder at

tårne sig op for selskaberne, er leasingforpligtelser så det man retmæssigt skal bruge som fælles ækvivalent

eller kan man rent faktisk komme ud af forpligtelserne til under pari. Det synes jeg jo er en svaghed, som

det kan være svært at gennemskue i forhold til at gå ind og vurdere på hvordan er selskabets gæld er. Man

kan sige det er en ting, gæld, men det kan godt være når vi sammenligner i en situation, hvor det er sådan

at selskabet er i finansiel turbulens, så et det måske ikke det retvisende billede, men det må tiden jo vise.

JR: Jeg startede med at spørge dig, hvor meget du kendte til IFRS 16. Er du f.eks. bekendt med at der ikke

længere er et behov for klassifikation mellem finansiel og operationel leasing?
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JP: Der siger jeg lige måske. Det synes jeg godt jeg kan huske at jeg har læst nu når du nævner det. Men det

er ikke noget, der har været centralt for den måde jeg har kigget på de nye regler på.

JR: Hvad har da været centralt for dig at se på?

JP: Man kan sige at, i forhold til det arbejde jeg har, så bliver det meget et spørgsmål om og kunne justere

Enterprise Value og om at kunne værdiansætte både inklusiv og eksklusiv leasing og sikre at tallene ikke

bliver alt for afvigende, når der er så mange der bruger leasing. Det har meget været valuation tilgangen til

det, som jeg har brugt.

JR: Vil den nye leasingstandard gøre dine arbejdsopgaver nemmere, nu når hvor alt leasing skal indregnes i

balancen?

JP: Et eller andet sted ja. Ligeså snart jeg har mine modeller finpudset til at håndtere det, så ja. Helt afgjort.

(Red: Det gør at kursnøgletallene bliver mere sammenlignelige). Og lige så snart hvor jeg har min model

oppe at køre, hvor jeg regner leasing ind efter den nye standard, så fungerer det jo. Så ja, jeg synes bestemt

at min arbejdsdag bliver nemmere. Jeg skal så heller ikke sidde og som sådan konkursvurdere selskaber. Og

selvom jeg er klar over at det giver mening at sidestille leasing med gælden i en going concern betragtning,

så er der måske nogle ting, der gør at selskaber som mere på vippen rent overlevelsesmæssigt at dem der

skal sidde og vurdere den type selskaber, skal i hvert fald være meget forsigtige i forhold til hvordan man

kigger på det. Men igen er det jo ikke mit job, for mig bliver det nemmere, for jeg sammenligner jo

selskaber.

JR: Jeg kan også fortælle dig at der kommer flere krav til noter og oplysning om leasingkontraktens

formalia, f.eks. med købsoptioner og opsigelsesvilkår. Du nævnte før, at der godt kunne være plads til

forbedring, at det ikke skal oplyses i dag. Mener du også at de her nye noteoplysningskrav vil gøre det

nemmere for dig at udføre dine arbejdsopgaver?

JP: Jo, det kommer helt klar til at give mig mere detaljeviden om selskabet. Om det så i sidste ende, ender

med at blive støj eller om man i princippet burde bruge sine kræfter på noget andet, det er jo et godt

spørgsmål. Det er op til mig som analytiker og finde ud af hvor mange kræfter jeg skal lægge i de

oplysninger, der kommer og hvor meget skal jeg bruge dem, hvordan skal jeg bruge dem.

JR: Hvordan vurderer du at den nye leasingstandard vil påvirke din vurdering af aktierne, når det første

årsregnskab offentliggøres efter implementeringen?
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JP: Det fundamentalt ikke bør have nogen betydning om selskabet bruger leasing eller ej. Jeg er jo allerede

nu, klar over de udfordringer der er med leasing. Og det er, uanset hvor eksplicit det ligger i mine modeller,

jo noget som jeg tager stilling til, til daglig. Så det er ikke noget der kommer til og sådan rykke helt vildt på

min vurdering af de selskaber som jeg sidder og kigger på. Men det er ikke det samme som at der er mindre

oplyst end de store, der godt kan få sig lidt af en overraskelse, når det er sådan at vi skal til at kigge på

værdier og kigge på gæld og kigge på værdiansættelse af de her selskaber når man kigger fremad.

JR: Hvad synes du om at der fremover vil kun være en tilgang til den regnskabsmæssige behandling af

leasing? At der ikke længere skelnes mellem flere typer.

JP: Du tænker på finansiel og operationel?

JR: Ja.

JP: Det ved jeg ikke om jeg har nogen detaljeret holdning til. Som jeg lige oplever det, så giver det mening

at man forsøger at behandling leasing ens. Men jeg ved ikke helt præcist hvordan reglerne er udformet. Er

det ikke også noget med at de ting du leaser med en kortere løbetid, dem skal du alligevel ikke indregne på

balancen?

JR: Ja det er korrekt. Det kommer jeg tilbage til senere.

JP: Okay. Men altså den tanke der ligger bag at man får leasing med på balancen giver mening for mig og

den giver mening, når jeg kigger på selskabet og kigger på muligheden for at sammenligne selskaber. Og

derfor tager jeg selvfølgelige positivt i mod de forandringer, som er på vej.

JR: Man har mulighed for at undlade at indregne kortvarige og low-value leasingkontrakter. Hvad synes du

om det?

JP: Altså det giver jo nogle virksomheder tilskyndelse til at indgå kortere leasingkontrakter. Så er det også

mere retvisende at man så ikke nødvendigvis skal indregne gælden. Og også den vej rundt synes jeg at

tingene giver ret god mening, den måde som det ser ud til at blive skruet sammen på. Så kan det jo blive et

værre jag for virksomhederne at få indberettet tingene rigtigt og oplyst rigtigt, det er så en anden historie,

men for mig som regnskabslæser og -bruger kan jeg godt se rationalet i de forandringer, som er blevet

lavet.

JR: Jeg har f.eks. set på årsrapporten for SAS. Jeg lagde mærke til at de lægger en stor dyd i at mange af

deres leasingkontrakter er kortvarige netop for at minimere deres risiko. Tror du at det vil være væsentligt,

at de kan benytte sig af at undlade at indregne de kortvarige leasingaftaler?
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JP: Det er jeg ikke i tvivl om. Det giver virksomhederne nogle muligheder for også selv at… Altså for mig er

det hele tiden en sondring mellem den fleksibilitet du har ved kun at lease dine ting kontra den forpligtelse

du har ved at lease aktivet i lang tid, hvor det nærmere bliver en sådan lidt mere købslignende situation og i

det forhold synes jeg at det giver rigtigt god mening, at man laver sondringen på et år og siger at

leasingperioden, den maks. er et år, så skal du ikke indregne det her som en forpligtelse fordi så har man

mulighed for at ud af det til meget billige penge. For så giver det den fleksibilitet, synes jeg, som det gør at

man sagtens kan forsvare at det her ikke er købslignende. Så det synes jeg egentligt giver god mening.

JR: Tror du flere virksomheder fremover vil vælge at købe deres aktiver fremfor at lease disse?

JP: Alt andet lige, så vil vi se at nogle af de selskaber, der har følt at leasing var en god løsning for dem fordi

det kunne holde noget potentiel gæld ude af balancen. Dem vil vi også se i forhold til at de lægger om, og

vælger at købe lidt mere (red. Med likvid finansiering, hvis man har mulighed for det.) På den anden side, så

vil jeg også være ude for med mit kendskab til mange virksomheder. Rigtige mange virksomheder bruger

leasing for at opnå fleksibilitet. Og de virksomheder der gør det, dem er jeg ret overbevist om at de ikke

kommer til at ændre ret meget i deres fremgangsmåde.

16.11 Bilag	11	–	Transskribering	af	interview	med	Lisbeth	Frederiksen	
Interviewet er foretaget pr. telefon d. 10. april 2016. Det er forsøgt at transskribere interviewet så ordret

som muligt.

JR = Jeanette Rygaard samt LF = Lisbeth Frederiksen.

JR: Jeg kender din jobtitel, men jeg ville høre hvad dine arbejdsopgaver primært består af?

LF: Nu kan du jo sige, jeg sidder jo i Mærsk gruppefunktion og det er jo helt op i det sidste led i gruppen,

fordi Mærsk jo består af flere større forretningsenheder, som hver i sær i sig selv er en koncern. Du har

f.eks. Mærsk Line, der er en koncern i sig selv. Og de har jo også en gruppe funktion der. Mærsk Oil er også

en gruppefunktion for dem selv og APM terminals er for sig selv. Men vi sidder alt helt oppe i toppen og

laver sådan set den samlede konsolidering og laver jo så også det regnskab, som skal offentliggøres til

fondsbørsen for moderselskabet. Moderselskabet er jo det selskab, der har deres aktier noteret på Børsen,

så det er på vegne af dem at vi laver konsolidering.

Og min rolle det er egentlig at være rådgiver på IFRS spørgsmål og også orientere virksomheden om hvad

der foregår på IFRS området. Deraf følger jeg med i udviklingen af standarderne, og sørger for at læse

discussion papers og exposure drafts. Og jeg har også i de seneste år på vegne af firmaet skrevet de her
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svarbrev, commentletters, til IASB, omkring vores holdning til de nye standarder, fordi vi ikke har været helt

enige i udviklingen. Så er det er sådan set mine opgaver, så det er egentligt at være IFRS specialist.

JR: Hvor stor en del af Mærsks aktiver på koncernniveau er leaset? Du behøver ikke at komme med et

præcist svar, men et cirka tal er fint.

LF: I dag?

JR: Ja, i dag.

LF: Jeg ved det faktiske ikke, men finansiel leasing udgør en meget lille del af balancen. Jeg kan ikke sige dig,

hvor meget det er, men du kan gå ind i årsregnskabet og se hvor meget det er. Jeg kan desværre ikke huske

procenterne – det må jeg indrømme.

JR: Hvilken type aktiver leaser Mærsk typisk?

LF: På finansiel leasing vil det typisk være tankskibe eller containerskibe.

JR: Hvad så med operationel leasing?

LF: Ja, der er jo så noget mere. Det er ikke en væsentlig del af vores balance, jeg tror det er i omegnen af

10-15 % af vores balance som vi har operationel leaset. Det er jo også skibe i et vidt omfang, altså tankskibe

og containerskibe, så kan det selvfølgelig være husleje og den slags. Vi har ikke det helt store indblik i vores

lease endnu, bortset fra at vi ved at en del af dem det er tankskibe og den slags.

JR: Hvor mange leasingkontrakter har Mærsk?

LF: Det har vi ingen ide om. Vi er rent faktisk nu igangsat, at vi skal have indrapporteret det nu. Til halvåret

vil vi gerne bede business units om ikke kun at indrapportere deres leasingforpligtelser, men også antallet

af kontrakter. Men det er vi meget, meget spændt på at se hvor mange det er. VI skyder på at det løber op i

omkring 10.000, men det er et bud.

JR: 10.000 stk.?

LF: Ja, det vil vi skyde på, hvis vi tager det hele med. Altså helt ud i de enkelte selskaber med alle mulige

leje, altså firmabiler og kontorudstyr og alt det der. Og der ville være mange af den slags, altså virkelig bare

småting.

Men når det gælder de store leases, som f.eks. skibe og den slags, der løber vi selvfølgelig ikke op det

omfang. Men altså, der er nok flere hundrede af alligevel vil jeg tro.
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JR: Hvordan er en typisk standard leasingkontrakt udformet hos Mærsk? Er det nogle med en kort

leasingperiode f.eks.?

LF: Det ved jeg jo ikke så meget om i virkeligheden, for det er ude i Mærsk Line og Mærsk Tankers, altså

forretningsenhederne, det ligger, så jeg har egentlig aldrig rigtigt set dem. Men jeg har kunnet forestille

mig, at de er mellemlange, men med forlængelsesoptioner. Altså fordi, du kan jo sige ideen med at indgå

en leasingkontrakt i forhold til at eje er jo at have en form for fleksibilitet i forhold til din kapacitet. For

Mærsk er det jo ikke for at man har brug for finansiering, for Mærsk har masser af kapital og likviditet. Det

er mere på grund af at få noget fleksibilitet og kunne regulere sin kapacitet. Og derfor tror jeg ikke, uden at

jeg ved det, men jeg tror det ligger på det sådan korte/mellemlange, men med forlængelsesoptioner.

JR: Hvordan vurderer du at IAS 17, den nuværende leasingstandard, bidrager til nytteværdien af

regnskabet?

LF: Jeg vil sige på det indregningsmæssige og i forhold til klassifikation af leasing og måling af leasing og

sådan noget, der synes jeg at vi ikke har haft nogen problemer med den. Det må jeg indrømme. Der hvor

jeg selvfølgelig tror at den er kommet til kort, og hvorfor man så også har ønsket at få en ny standard, det

er jo nok fordi den ikke har været tilstrækkelig i hensyn til oplysninger.

Vi har også i vores kommentarer til Exposure draft anbefalet at man måske mere kiggede på, i stedet for at

lave en ny standard med indregning, som vi måske vil mene er lidt konceptuelt forkert, hvorfor man så ikke

i stedet gav lidt flere oplysninger om de forpligtelser, der rent faktisk er. Vi har faktisk i vores regnskab givet

en lidt større opdeling af leasingforpligtelserne i forhold til hvad der egentligt bliver krævet. Vi beregner

faktisk også en skønnet nutidsværdi af de leasingforpligtelser, der er off-balance, som vi oplyser. Så jeg vil

sige at IAS 17, er nok kommet til kort i forhold til oplysningerne.

JR: Hvordan vurderer Mærsk om leasingkontrakten er operationel eller finansiel leasing? Har I en fast

forretningsgang herfor?

LF: Vi har i hvert fald, når det netop gælder de store leasingkontrakter på skibe og dem der er med store

værdier i, der har vi nogle fra vores finansafdeling med inde over de kontrakter, også inden man

overhovedet indgår dem og laver beregninger og vurderer og klassifikationer, om det skal klassificeres som

finansiel eller operationel leasing og den slags. Så det har vi nogle centralfunktioner, der sidder og gør.

Desuden så hjælper forretningsenhederne til med det. Men jeg vil sige at det er selekterede leases. Jeg tror

ikke de sidder og fedter med små kontrakter.



Copenhagen Business School IFRS 16 - Leases Jeanette Rygaard
HD 2. Del – Regnskab og økonomistyring Bilag Afgangsprojekt

Side 100 af 109

JR: Hvad synes du om at man fremover skal vurdere hvem der har kontrollen over et aktiv fremfor

brugsretten, som det er i IAS 17?

LF: Jeg må indrømme.. Jeg betvivler jo ikke at man som leasingtager har kontrol over et aktiv. Det som vi jo

har været kritisk over, det er om vi synes det er nyttigt at indregne kontrakterne på balancen. Fordi vi har

ikke rigtigt købt, det der præmis om at man gerne ville have regnskaberne til at være mere

sammenlignelige. Fordi vi synes at man så kommer til at sammenligne noget der ikke er sammenligneligt.

På den måde at, hvis du nu siger at du har to virksomheder, den ene har været ude og investere i sine skibe

og ejer dem selv og har dem på sin balance, har de fordele og ulemper, der er ved det. Så har du den anden

virksomhed, som har valgt, på grund af måske et ønske om større fleksibilitet eller hvad ved jeg, ikke at eje

dem, men bare at leje sine aktiver. Og der er det vi siger: Skal de to regnskaber ligesom stilles op på samme

måde, sådan så du får samme struktur i resultatopgørelsen i forhold til afskrivninger og renter og alt muligt

andet, når de nu ikke er sammenlignelige?

JR: Nej, der er selvfølgelige nogle andre vilkår. En leasingaftale er ikke det samme som en kreditaftale.

LF: Nej netop. Og du kan jo sige at der er en årsag til at du får finansiel leasing på din balance, og det er jo

fordi at man jo i al væsentlighed har de samme risici og afkast som på sine ejede aktiver. Så synes jeg det er

klart, så har de den samme substans i forhold til… Du skal jo selvfølgelige oplyse hvor mange af dine aktiver,

som du ikke har juridisk ejerskab over, men udover det er de jo trods alt forholdsvis ens. Og derfor kan vi

godt synes at det har været fornuftigt at indregne finansiel leasing. Men vi synes ikke, det at du har kontrol

over et aktiv i en periode, at det så skal betyde at du så reelt set skal til at have afskrivninger og renter på

balancen. Derfor har vi været lidt imod den her tankegang for at sige det. Også i forhold til, vi synes ikke

brugerne får bedre information ud af det. Vi synes tværtimod det giver mindre brugsværdi af regnskabet, at

man laver nogle regnskaber, opstiller dem på samme måde for at gøre dem mere sammenlignelige, når den

underliggende forretning og de valg virksomheden har truffet er forskellige.

JR: Det her spørgsmål om at man fremover skal have kontrollen af et aktiv fremfor brugsretten, det gør at

man fremover ikke skal sondre mellem operationel og finansiel leasing, fordi alt skal indregnes på balancen.

Men det bliver i stedet et spørgsmål om, om det er en servicekontrakt eller en leasingkontrakt.

LF: Ja, det er fuldstændigt rigtigt.

JR: Ja, og så ville jeg høre om større del af Mærsks leasingkontrakter faktisk vil blive omfattet definitionen

af en servicekontrakt?
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LF: Det vil jo vise sig, når vi nu begynder at dykke ned i det. Vi regner ikke med det. Vi har jo det problem, at

en stor del af vores leasingaftaler de prisfastsættes, hvor man betaler også for at få nogle til at drive det. Du

kan eks. sige at du lejer et skib med kaptajn og det hele. Og der er det at det serviceelement det kan godt

være ret svært at adskille fra det andet. Og derfor de oplysninger vi har givet indtil videre i vores

commitments (Red. Note i regnskabet) de inkluderer faktisk servicekomponenten. Vi skriver så at de er

estimeret til at udgøre ca. en tredjedel. Der kan du jo sige, at det leasing vi får på balancen, det vil jo så vær

et lidt mindre beløb end det som vi har oplyst som forpligtelse. Til gengæld kan det jo så være at der noget

med nogle forlængelsesoptioner og sådan noget, der skal tages med. Men i forhold til porteføljen af

kontrakter, der vil vi ikke afvise at der vil selvfølgelig være en lille smule, der så vil komme til. Men vi har

ikke lige PT opgjort hvor meget det vil være. Men vi regner ikke med, at det bliver meget. Altså vi synes jo

et eller andet sted at et stykke af vejen, så ligger den nye definition, sig ret tæt op af IFRIC 4. Og derfor er

det jo ikke voldsomt forskelligt.

JR: Nej, det er rigtigt. Det er mest elementet af kontrol, der er det nye.

LF: Jeg vil snarere sige, at vi måske kan komme ud for at der er nogle kontrakter som vi i dag ville anse for at

væres leasing, men som så vil være service ud fra den her nye ting i definitionen omkring, hvis det er

forudbestemt hvad aktivet skal lave eller hvilken opgave det skal løse, at det er forudbestemt. Der kunne

man godt forestille sig at der vil være inden for nogle af vores ting. For eksempel hvis Mærsk Oil de har

lavet en aftale med et supply-skib om at de skal sejle ud og lægge nogle kabler ned et sted, og det du så kan

sige, at det er forudbestemt, så ville man måske sige er så en service i virkeligheden. Der vil være nogle

grænseområder, hvor det her kunne være, men regner virkelig ikke med at det her bliver meget.

JR: Den sondring, der så skal til mellem service- og leasingkontrakter. Forventer du at denne bliver

kompleks?

LF: Ja i et hvis omfang. Men du kan sige at det jo så vil være noget, hvor at det bliver meget nogle

sondringer vi skal lave i forbindelse med implementeringen og så kan du sige, så vil det kun være, hvis det

så henad vejen bliver lavet nogle kontrakter som så afviger fra de koncepter, som vi har diskuteret under

implementering, at vi så skal sidde og vurdere dem igen. Jeg regner ikke med at det bliver noget som vi skal

vurdere kontrakt for kontrakt, da mange af dem nok er forholdsvis ensartede. Men der vil selvfølgelige

være at man jo ikke bare kan sige at så laver vi denne samme model for alle kontrakter. Men jeg tror den

største del af de ting, der kan blive vanskelige, det vil være noget vi gør her i implementeringsprocessen.

Selvfølgelig skal vi lægge noget arbejde i det, men jeg regner ikke med at det bliver lige så voldsomt, når vi

så går live og der kommer nye kontrakter ind. Så tror jeg man ligesom får sat nogle modeller op, så det
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bliver den type kontrakt eller den type kontrakt. Så falder de sådan i nogle bokse som man kan sige. Der vil

være noget hvor du kan sige at vi vil gå ind og lave en vurdering, der måske vil være mere kompleks end

hvad vi har været vant til.

JR: I forlængelse af at al leasing nu skal indregnes i balancen. Ville du vurdere at regnskabets nytteværdi

øges efter hensigten. Det er jo IASBs hensigt med standarden at nytteværdien øges ved at indregne flere

ting i balancen fremfor at regnskabsbrugerne skal ty til noterne for at blive oplyst?

LF: Jeg vil tro at IASB selv synes at det her ønske om at nytteværdien bliver større bliver opfyldt. Vi synes

man har haft en for snæver tankegang. For eksempel, at hvis vi nu har vores kontrakter, hvor vi er forpligtet

til at betale både leasingelementet og servicedelen. Nu skal kun have noget af det på balancen. Vi har jo

stadig en forpligtelse vedr. servicedelen på vores kombinerede kontrakter, men det er jo stadigvæk off-

balance. Så der kommer man jo ind den her diskussion om, hvorfor er det at nogle rettigheder som du skal

have på din balance og andre du ikke skal. Hvis det underliggende er et aktiv, så skal man. Men hvis det

underliggende er kontraktforhold, der indeholder noget service, så skal det ikke. Altså synes vi i

virkeligheden, at man kunne have fået en meget større nytteværdi ud, hvis man i stedet for havde tænkt på

at lave nogle flere dimensioner på sit regnskab. På den måde du kan jo sige at man har en dimension, der er

vores balance, som er det hvor vi har væsentlige fordele og risici og det vi ejer og den slags. Så har man

måske en alternativ opgørelse, som så indeholder alle de forpligtelser og de kontrakter du har indgået i,

som er der hvor du har committed dig eller at nogle andre har commited sig til dig. Som så skulle indeholde

alle de, både i forhold til operationel leasing, men det kunne også være alle de indkøbsordre som har

afgivet, alle dine investeringsordre du har afgivet, det kunne også være alle dine salgsordre, det er jo så

modsat i forhold til cash-in-flow, men alle dem hvor du kan sige din ordrebog. Den slags, hvor man kan sige

at man skulle have et mere fuldstændigt billede, men så lade være med at blande det hele sammen på én

balance. Men i stedet have en alternativ opgørelse, som kunne være af de cash-flows som jeg har nævnt

før. Der synes vi at IASB har været for fokuseret på det her leasing, fordi man bare har set at der ligger en

stor mængde derude, der var oplyst som operationel leasing. Men det er nogle meget konceptuelle

diskussioner, som IASB også nu er ved og gå igennem i deres Conceptual Framework i forhold til, hvorfor

man ikke skal have en salgs- og almindelige indkøbsordre med på balancen. Eller hvad de skal måles til eller

skulle de måske på balancen. Og det er der vi siger at IASB bare har været lidt for fokuseret på at få trukket

det her leasingprojekt igennem i stedet for virkelig at tage det her konceptuelle spørgsmål om hvad der

eksempelvis er et aktiv og hvad der er en forpligtelse. Hvad det er for nogle commitments som vi har og

hvad det er for nogle commitments andre har til os og så prøve og skille det mere ad på den måde. Vi synes

altså at der kunne have været meget mere brugsværdi i, og tænke helt nyt.
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JR: IASB har valgt at man kan undlade at indregne kortvarige og low-value aktiver efter reglerne for leasing

af hensyn til administrationsomkostningerne ved at skulle administrere disse. Har Mærsk mulighed for og

har Mærsk intention om at anvende disse regler?

LF: For det første vil vi sætte en højere tærskel end den som IASB har sat i forbindelse med low-value

kontrakter. Det er jo fordi vi i forvejen har nogle grænser for småaktiver, der ville vi, på grund af

virksomhedens størrelse, nok sætte en eller anden grænse for hvad vi ville vurdere, der var væsentligt. Det

er ud fra en almindelig væsentlighedsvurdering. Så vi ville nok på en eller anden måde lave nogle

forretningsprincipper, hvor man i første omgang skal vurdere væsentligheden. Ellers vil det ligge ude lokalt

for de mindre business units for de mindre kontrakter. Men det bliver da en udfordring. Men vi har ikke

helt fundet ud af endnu, hvordan vi skal håndtere det. Det er jo en af de kompleksiteter, som vi også har

skrevet i vores regnskab, som gør at vi ikke bare skal ryste posen og så har vi implementeret den nye

leasingstandard. Det er en af de ting, der bliver udfordrende, men vi bliver nok i først omgang nødt til at se

på noget med væsentlighed og tage det oppefra og ned.

JR: En væsentlighedsbetragtning kan også være særdeles relevant. Men i standarden står at

virksomhederne ikke skal tage udgangspunkt i deres egen størrelse eller forretningsområde ved

vurderingen af low-value aktiver, men at det i stedet er det her threshold på 5.000 dollars der gælder.

LF: I så fald får vi godt nok et problem. Her synes jeg så at IASB ikke har nogen jordfornemmelse. De

glemmer at regnskabet bør anvendes som et værktøj og ikke som et modelbaseret regnskab. Der må jeg

indrømme, at der er noget der handler om, når der er noget der er nærmest umuligt og hvad der er muligt.

Det er det muliges kunst i virkeligheden. Vores prioritering er så at tage det oppe fra og ned. Vi så løse det

ved at sige at vi lægger opgaven i nogle forskellige steder i organisationen.

JR: Som noget nyt skal variable ydelser, der afhænger af et indeks eller en rente. Hvilken betydning tror du

det vil få for Mærsk at skulle indregne disse?

LF: Altså beløbsmæssigt tror jeg ikke, det er noget der vælter læsset. Jeg regner med at det bliver sådan,

altså i forhold til de leasingforpligtelser som vi har oplyst på de operationelle commitments, så er det jo

ikke noget, der rykker i forhold til, når vi så skal indregne det. Det regner jeg ikke med. Men igen her er det

proceduremæssigt, der bliver udfordrende i forhold til at, du har nogle forudsætninger til at begynde med…

Nu kan jeg ikke helt huske hvad reglerne blev til endeligt, i forhold til skal man så, hvis det nu er, at man

tager en forudsætning til at begynde med og så ved næste regnskabslukning, skal man så ind og ændre på

forpligtelsen hvis nu indekset har ændret sig?
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JR: Nej, man skal først ændre forpligtelsen, såfremt der er ændringer i pengestrømmene, som følge af

ændringen i indekset.

LF: Okay, det var da en lempelse i hvert fald. Det er dejligt at vide, det gør det i hvert fald lidt lettere. På det

med de variable, der hvor vi nok får en udfordring det er der hvor at vi måske har nogle aktiver hvor det

hele er variable ydelser. F.eks. APM terminals, hvor vi har nogle steder, hvor vi betaler for rettigheden til og

bruge nogle faciliteter, som f.eks. infrastruktur mv. ved at du betaler et fee pr. volumen som vi anvender.

Der siger standarden jo så, at i dag er der ikke nogen minimum commitment, men der vil IFRS 16 sige at der

er noget der hedder in-substance fixed. Hvor du kan sige at selvom det hele reelt set er variable, så skal

man gøre op og sige hvad der er i substansen, som er fast og det vil være det som man skal indregne i

forpligtelsen. Og der vil udfordringen være, og nu er det heldigvis nogle langsigtede og forholdsvis få

kontrakter, at man skulle sige hvad markedsværdien egentligt er. Hvad skulle vi betale i leje, hvis man nu

skulle betale en leje for at bruge en sådan facilitet? Og det skulle måske være det beløb, som man anser for

at være en in-substance fixed ydelse. Det tror jeg er der hvor vi får vores besværligheder på noget helt

specifikt omkring de variable betalinger.

JR: Tror du det vil øge nytteværdien af regnskabet, at man vælger og indregne de variable leasingydelser i

leasingforpligtelsen også?

LF: Nej, det synes jeg egentligt ikke. Jeg tror ikke det i virkeligheden rykker sig meget i forhold til minimum

commitments, som man i dag oplyser. Slet ikke, når man nu egentlig har begrænset det til, at det kun er

hvad der baserer sig på et indeks eller en rente. Det er jo kun et spørgsmål om at man prøver at gøre

forpligtelsen lidt mere nøjagtig. Så jeg tror ikke det bliver væsentligt. Men det er jo klart at IASB har lavet

en vurdering af at man skulle have en hvis nøjagtighed eller forsøge på at gøre noget mere nøjagtigt op end

som man før bare tog minimum leasingydelserne ind i forpligtelsen. Det må være det, der har været ideen

med det.

JR: IFRS 16 lægger op til at virksomhederne skal tillægge de her noteoplysningskrav mere betydning

fremover. Der er i hvert fald kommer flere oplysningskrav i forhold til IAS 17. Så vidt jeg kan forstå på dig, er

Mærsk tilhænger af at lave de her ”grundige noter”. Men hvad vil det administrativt betyde for Mærsk at

man skal lægge et større arbejde i noterne end før?

LF: Jeg vil sige, at det som igen bliver udfordringen er at få det omfang, vi egentligt har af leasingkontrakter,

og få det kogt ind til noget essens, som man så skal prøve at få ind i en tekst uden den tekst bare bliver

generisk og intetsigende. Det er jo faktisk også lidt udfordringen i IAS 17, hvor der er krav om at oplyse om

forlængelsesoptioner og andre forhold i kontrakten. Og der kan du jo sige, hvad skal man egentlig skrive
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om? Du kan jo ikke side og skrive om hver enkelt kontrakt. Så kunne man overveje om man kunne skrive at

der nogle generelle ting, noget der typisk eksisterer eller et eller andet. Men udfordringen er at når man

begynder om at skrive hvad man typisk har, så er det ikke så specifikt, som måske er det der er

udslagsgivende. Det er udfordrende. Sådan vil det være under den nye standard, som det også var under

den gamle standard. Du kan jo også sige at jo større virksomheden er, des mindre er vi også eksponeret

overfor at der er en eller andet speciel kontraktligt forhold eller et eller andet. Fordi jeg kan godt se formål

med at man har det oplysningskrav, hvis man er en mindre virksomhed eller hvis du har indgået nogle

aftaler, som på en eller anden måde har en ret stor betydning for dig. Jo større scope du får, jo mindre

betydning får det enkelte jo så for din finansielle position og dine risici i virkeligheden.

JR: Tror du de øgede oplysningskrav vil øge nytteværdien af regnskabet for regnskabsbruger? Eller vil de

bare bidrag til forvirring, da der er for mange oplysninger?

LF: Jeg er slet ikke i tvivl om, at det de fleste tilfælde nok vil øge nytteværdien. Men at der er de

udfordringer, som netop for sådan nogle som os, at jo større, des flere bliver der af kontrakter, som du skal

oplyse omkring, jo mere tendens har oplysningerne til at blive generelle. Og så mister vi nytteværdien, som

også nævnt tidligere. Men da må man så sige at der må vi påtage os et ansvar for virkelige at gå ind og se,

hvor er det vi kan skære det til, så vi kan lave noget der bliver relevant og passe på at det ikke bliver for

generelt. Men det er en udfordring og det bliver svært. Det kan jeg lige så godt sige. Men det er jo ikke det

samme som at kravene jo ikke er nyttige, for det synes jeg de er et langt stykke af vejen.

JR: Vurderer du at implementeringen af IFRS 16 vil have nogen væsentlige regnskabsmæssige konsekvenser

for Mærsk? Du sagde før at leasing ikke udgjorde en stor del af jeres balancesum.

LF: For os er det som en sten i skoen at vi nu skal implementere den her standard. Vi har været i mod den

hele tiden, da vi ikke har syntes at det har været nødvendigt at udarbejde en ny standard, da vi synes man

kunne have gjort noget andet. Som jeg hele tiden har sagt skulle man måske have været mere fokuseret på

at lave en mere samlet rapportering for det, der er all finance commitments. Så vi synes jo et eller andet

sted at vi nu skal til at implementere noget vi ikke har støttet op om, som vi ikke kan se den fulde ide med.

Men hvis det sådan gælder regnskabskonsekvenser. Jeg tror ikke det er noget, der vil rykke på vores

børskurs. Der er jo de her forpligtelser, som har været synlige hele tiden, det kan godt være at der kommer

lidt større nøjagtighed i forhold til, hvor mange af de her forpligtelser vi har, som nu egentlig er henfør bart

til det underliggende aktiv og hvor meget der bliver henfør bart til serviceelementet. Men i virkeligheden er

konsekvensen af det her, at når vi nu skiller serviceelementet ud – dem er der ikke noget oplysningskrav til.
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Da vil regnskabsbrugerne i så fald få mindre information om hvad vi egentlig har af fremtidige

betalingsforpligtelser. Det er der jo sådan set en eller anden paradoks i, i virkeligheden.

JR: Overordnet set, på baggrund af de tidligere spørgsmål, som jeg stillet dig, hvor jeg har lagt vægt på

ændringerne i forhold til IAS 17, tror du så at IFRS 16 overordnet vil have en gavnlig effekt for regnskabet?

Bliver regnskabet mere relevant, troværdigt, sammenligneligt, aktuelt eller forståeligt?

LF: Nej, det må jeg indrømme. Vi tror ikke at der kommer noget ud af det her. Jeg er bange for at man nu

tror at virksomhedernes regnskaber er mere sammenlignelige, på grundlag af noget, hvor de ikke er

sammenlignelige. Regnskabsbrugerne skal jo nu helt ned i det underliggende materiale for f.eks. at se hvad

der er ROU-aktiver og hvad der er ejede aktiver. Vi synes som sagt ikke at det har været den rigtige vej.

Derfor tvivler vi altså på at det giver en kæmpe forbedring i nytteværdien. Det kan vi altså ikke se. I forhold

til troværdigheden – der er jo ikke noget der ikke tidligere har været oplyst. Altså hvis du er långiver eller

kreditor, så har du helt sikkert sat dig ind i hvad der er af forpligtelser off-balance også. Der er jo ingen, der

bare blindt kigger på balancen, men man skal jo have det fulde billede med. Og der kan du jo sige at

regnskaberne er troværdige, når de også i dag tager de ting med der er oplyst i noterne. De nye

oplysningskrav kunne jo eksempelvis bare være taget med i IAS 17, og på den forbedret regnskaberne.

JR: Tror du at implementeringen af IFRS 16 vil medføre flere omkostninger for Mærsk? Vil omkostningerne

være væsentlige?

LF: Jo, det vil absolut koste mere. Nu ved du jo selv hvordan det går for Mærsk for tiden. Vi er presset på

indtjeningen i forhold til containerfragtraterne og oliepriserne og derfor er det da ikke rart at man nu skal

implementere den her standard. Slet ikke når vores forretningsenheder går mange sparekrav i møde, så er

det jo ikke ligefrem armene vi rækker i vejret på grund af den nye standard. Og det er jo statutory

reporting, som vi ikke kan undgå. Vi er jo nød til at implementere den her standard. Det er træls.

JR: Hvilken overgangsregel forventer Mærsk at anvende?

LF: Der er endnu ikke taget nogen formel ledelsesbeslutning endnu om det. Men mit oplæg er at man

bruger den her lempede overgang, hvor man bare indregner på egenkapitalen 1. januar 2019 og hvor man

får lov til at bruge den rente, der er gældende pr. den dato. Således undgår vi at anvende den retrospektive

overgangsregel. Den er jo også ifølge ”Basis for Conclusions” at denne her lempelse er netop lavet for

sådan noget virksomheder som os, der har rigtigt mange leasingkontrakter.  Det nok også den vi vil tage.

Det er selvfølgelige sådan, det problem at fordi man ikke retter sammenligningstallene, så vil tallene
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komme til at se mærkelige ud, når man sammenligner. Men igen vil jeg sige, fordi vi ikke er totalt

eksponeret overfor leasing vil det jo være et lille bølgeskvulp, som man nok kan forklare sig ud af.

JR: Vil IFRS 16 fremover have betydning for Mærsk valg af finansiering af investeringer?

LF: Det tvivler jeg på. Det er de forretningsmæssige ting, der afgør hvor meget man vil lease og hvor meget

man vil eje. Jeg ved at man har nogle strategier for, grundet fleksibiliteten, hvor stor en andel man vil have

er ejede og lejede skibe. Og det er taget ud fra at du skal have mulighed for at tilpasse din kapacitet. Det vil

derfor overhovedet ikke påvirke disse beslutninger om leasing kommer på balancen eller ej.

JR: Er der noget andet jeg synes jeg bør vide i forhold til min opgave om standarderne og nytteværdien?

LF: Jeg synes et eller andet sted at der er et dilemma i man nu har lavet modellen for leasing asymmetrisk

for leasingtager og leasinggiver. Det er vi lidt spændt på hvordan det kommer til at fungere, f.eks. i forhold

til vores segmentrapportering. Eksempelvis hvis Mærsk Drilling (leasinggiver) nu laver noget for Mærsk Oil

(leasingtager). Hvis man i dette tilfælde skal have det her ROU aktiv på balancen for Mærsk Oil, men at man

i Mærsk Drilling ville skulle tage det i balancen, da det karakteriseres som operationel leasing, da står vi

med to gange aktiver i to segmenter. Det er så her vi går ind og overvejer om vi skal aktivere de her

intersegment leases, netop fordi vi mener at det er vildledende at skulle have de samme ressourcer

stående to steder på segmenterne. Hvilken brugsværdi vil det så have for brugerne? For hvis vi skal vælge,

og det kan vi godt gøre i forhold til segmenterne, og vælger at alt det er intersegment det aktiverer vi ikke,

da vi ikke mener det giver mening. Der kan man jo så sige at hvis nu regnskabsbrugerne kigger på vores

regnskab, og vi er jo konglomerat, der kunne regnskabsbrugerne måske få mere værdi af at segmenterne

rapporteredes stand alone på den måde at vi gerne vil have at regnskabsbrugerne kan sammenligne APM

terminals med andre terminalvirksomheder. Så hvis vi vælger ikke at indregne intersegment aktiver, så er

de to segmenter jo ikke sammenlignelige. Man tror man får lavet noget, der er sammenligneligt, men det er

det i virkeligheden ikke.
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16.12 Bilag	12	–	Mail	fra	Erhvervsstyrelsen	omkring	ÅRL	og	IFRS	16	
Nedenstående mail korrespondance er medtaget som bilag til perspektiveringen i afsnit 14.2.

Fra: Lykke Skødt
Sendt: 25. april 2016 14:02
Til: Jeanette Rygaard
Emne: Spørgsmål omkring leasing i henhold til ÅRL

Kære Jeanette,

Jeg har modtaget din skriftlige opfølgning på vores telefonsamtale om forholdet mellem
årsregnskabslovens regler om leasing og den nye leasingstandard, IFRS 16. Den sene besvarelse beklages.

Fremtidig regulering af årsregnskabsloven:

Helt generelt kan man sige, at når årsregnskabsloven ændres på områder, hvor lovens bestemmelser
udfyldes af detailreglerne i IFRS, så vil et naturligt led i det lovforberedende arbejde ofte være at vurdere,
hvorvidt det er hensigtsmæssigt at ændre lovens bestemmelser der, hvor der er kommet en ny standard,
eller hvor der er sket væsentlige ændringer i den standard, der danner grundlaget for udfyldelsen af lovens
bestemmelse. I en sådan vurdering vil typisk indgå en række faktorer, herunder en vurdering af nytten for
regnskabsbrugerne ved en ændring samt en vurdering af eventuelle byrder for virksomhederne forbundet
herved. Da selve lovgivningsarbejdet jo er en politisk proces, er det derfor ikke muligt på nuværende
tidspunkt at sige, om årsregnskabsloven fremover vil komme til at henvise til IFRS 16 i forhold til
indregning, måling og præsentation af leasingaftaler.

Fortolkning af de nuværende bestemmelser i årsregnskabsloven:

IFRS 16 stiller som bekendt som udgangspunkt krav om indregning af alle leasingaftaler i balancen. Den
tidligere sondring mellem operationelle og finansielle leasingaftaler er derfor fjernet for leasingtagere.
Årsregnskabslovens regler for indregning af leasingaftaler i regnskabsklasse C baserer sig fortsat på den
hidtidige IAS 17, hvorfor der ikke vil være noget krav om at følge reglerne i IFRS 16. Lovens definitioner på
aktiver og forpligtelser vil dog efter styrelsens umiddelbare opfattelse formentlig godt kunne rummes
indenfor IFRS 16. En endelig afklaring kræver dog en nærmere undersøgelse af problemstillingen.

Hvis alle leasingaftaler skulle indregnes i balancen på samme måde som under IFRS 16, vil det dog efter
styrelsens opfattelse forudsætte en ændring af årsregnskabsloven.

Jeg skal for god ordens skyld nævne, at dette alene er udtryk for styrelsens vejledende fortolkning – den
endelige afgørelse henhører under domstolene.

Jeg håber, dette besvarer dine spørgsmål.
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Med venlig hilsen

Lykke Skødt
Chefkonsulent

ERHVERVSSTYRELSEN
Erhvervsvilkår og Regulering

Dahlerups Pakhus
Langelinie Allé 17
2100 København Ø

___________________________________________________________________________________________________________________

Fra: Jeanette Rygaard
Sendt: 7. april 2016 14:58
Til: Erhvervsstyrelsen Postkasse
Emne: Spørgsmål omkring leasing i henhold til ÅRL

Hej,

Jeg har talt med Lykke Skødt over telefonen og hun tilbød mig at jeg kunne sende en mail til jer og få et
skriftligt svar på mine spørgsmål.

Jeg er i gang med at skrive min hovedopgave på HD (R) på CBS. Min hovedopgave vil handle om leasing og
den nye leasingstandard IFRS 16.

På nuværende tidspunkt er der ingen specifikke regler for indregning og måling af leasing i ÅRL. Der bliver
dog henvist til IAS 17 i lovbemærkningerne.

I forbindelse med den nye leasingstandard IFRS 16’s implementering vil denne erstatte IAS 17.

Det leder mig frem til følgende spørgsmål:

Kan det forventes at årsregnskabsloven (ÅRL) fremover vil henvise til IFRS 16 ved indregning, måling og
præsentation af leasing? Og derved vil mindre selskaber (regnskabsklasse B-C) skulle indregne operationel
leasing på samme måde som man indregner finansiel leasing på nuværende tidspunkt?

Hvis det ikke forventes at ÅRL vil henvise til IFRS 16, hvorledes forventes det så at virksomheder skal
indregne, måle og præsentere leasing, når IAS 17 ikke længere vil være gældende?

Hvis der er spørgsmål til ovenstående, er du velkommen til at kontakte mig.

På forhånd tak.

Med venlig hilsen

Jeanette Rygaard
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