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Abstract
During the past decades, leasing has been subject to increased attention. The companies have become more
fond of using leasing as a way of financing acquisitions. Entering leasing contracts contrary to buying assets
financed through bank loans, offers some advantages for the lessee. Obviously, they avoid having their funds
tied to specific investments, and have a liquid working capital.

Accounting for leasing contracts are presently regulated under the IAS 17. As leasing has become more and
more used, the need for interpretations, such as the IFRIC 4 has increased over the years. Though the inter-
pretations have clarified some of the issues identified, the standard has been criticized, for allowing the
lessee too much of a choice in the accounting for leases and not being transparent for the users of the
reporting. For almost a decade, the IASB have been working on a new leasing standard, the IFRS 16 leases,
and in 2016 it was finally published.

Under the IAS 17, leasing contracts were considered either finance or operational leases, determining
whether to be accounted for in the lessee’s balance sheet or directly in the profit and loss. The aim with
composing a new leasing standard was to create a more united and more transparent accounting and presen-
tation of leases. In the IFRS 16, all leases have to be accounted for in the balance sheet, with the immediate
effect that annual reports will be more transparent. Though creating a new standard, containing major
changes in the accounting for contracts that usually reaches over years and affect series of annual reports,
causes significant workloads in the affected companies.

The board were aware, that the new standard potentially could cause major burdens on the companies
during the implementation process. Taken this into account, the implementation date was set to 1 January
2019. As the effective date is rapidly getting closer, most affected companies have started their imple-
mentation process now, and all consultancies and auditors are becoming familiar with the new accounting
model, even the public are beginning to show interest in the IFRS 16.

The new standard is considered rather difficult to implement as well as demanding in the subsequent
measurement of leases. This thesis takes the reader through the present regulation under IAS 17 and the
new standard, IFRS 16, by means of description, practical examples, comparison of the present and the new
standard and analysis of variations between the two. Those areas in IFRS 16 that differ the most from IAS 17,
are given extra attention and have their own chapters, e.g. Lease term, Discount Rates, Separating Compo-
nents and Modifications to existing contracts.

Implementation of IFRS 16 is done under the special transitional regulation, and can be done fully
retrospectively with adopting the standard as had it always been applicable. Alternatively, by a modified
retrospective method, giving the lessee extensive reliefs in the accounting of existing contracts. The thesis
present illustrations of the various implementation methods, and analyzes on the advantages and disadvan-
tages for both lessee and users of the reporting, choosing one method over the other. Finally, the
implementation methods are exemplified in a reformulated P&L and balance sheet and conclusions are
presented.

In general, the IASB, with the introduction of the IFRS 16, are considered to have achieved their goal of ac-
counting for all leases in the balance sheet. However, the IFRS 16 includes numerous exceptions and practical
expedients, which to some extent compromise the aim of a more transparent accounting treatment.
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1. Indledning
Indenfor de seneste årtier er interessen for leasing som finansieringsform steget betragteligt. og er således
blevet en vigtig del af forretningen for mange af de største danske, såvel som udenlandske virksomheder.
Leasing betyder helt forenklet at en virksomhed i en periode køber brugsretten til et specifikt aktiv, mod en
række løbende ydelser over brugstiden samt en eventuel opstartsbetaling. Som finansieringsform giver
leasing en række fordele for virksomhederne, der undgår store pengebindinger og opnår en bedre likviditet.
I modsætning til finansiering gennem pengeinstitutter, er leasing som udgangspunkt ikke betinget af krav til
virksomhedernes indtjening og nøgletal, såkaldte låne covenants.

Som investeringsform undgår virksomhederne samtidig at eje aktivet og eksponeres derved ikke i samme
omfang for de risici som medfølger ved et reelt ejerskab, herunder værdiforringelse og omkostninger i
forbindelse med afskaffelse. Leasing kan yderligere have de fordele at kontrakterne ofte omfatter en række
favorable forhold for leasingtager, det være sig købsoption ved udløb, service og mulighed for tilbage-
levering. Ulemperne vil modsatrettet være at leasing som finansieringsform alt andet lige må være anelse
dyrere i  og  med leasinggiver  skal  have en form for  vederlag,  for  at  påtage sig  risiciene ved ejerskabet  og
administrationen af leasingkontrakterne. Hertil kommer at nogle leasingkontrakter kan være skruet sammen
på en relativt kompleks måde og kombineret med en tilsvarende kompleks lovgivning på området anses det
ofte for værende en ressourcekrævende opgave at sikre sig korrekt indregning og måling leasingaktiver og –
forpligtelser.

Som følge af den stigende interesse for leasing, er der opstået et øget fokus på den regnskabsmæssige
behandling af leasingkontrakter. Området har gennem en årrække været reguleret under den noget kritise-
rede IAS 17. Standarden er særligt blevet kritiseret for, at give leasingtager for stor valgfrihed i den regnskabs-
mæssige behandling af leasing, hvilket betyder manglende gennemsigtighed for analytikere og andre
regnskabsbrugere.

Den manglende gennemsigtighed er blot blevet et større og større problem, i takt med stigningen i leasing-
kontrakter1. IASB (International Accounting Standards Board) har således gennem knap et årti arbejdet på en
ny og mere ensartet standard, til behandling af virksomhedernes leasingaktivitet. Denne nye Standard, IFRS
16, blev udgivet i januar 2016 og træder i kraft for regnskaber påbegyndende 1. januar 2019 eller senere.
Standarden har af mange, været ventet med lige dele spænding og bekymring og på trods af at den først er
godkendt til anvendelse i EU i november 2017, har den været betragtet som værende en realitet siden
udgivelsen i 2016.

Den nye standard, har været mange år undervejs, hvilket ikke har været uden grund. Der er ikke blot tale om
opdatering af en eksisterende standard, men tale om en helt ny og kompleks standard med behov for
indsamling af historiske data, samt mange elementer af skøn og subjektive vurderinger. Den nye standard
møder blandt andet derfor kritik for at være besværlig og meget ressourcekrævende at implementere og
anvende. IFRS 16 gør op med begreberne finansiel og operationel leasing og giver således som udgangspunkt
mindre valgfrihed i, hvorvidt leasingkontrakter indregnes på balancen eller direkte i resultatopgørelsen. På
denne måde burde opnås større gennemsigtighed og derved bedre mulighed for sammenligning på tværs af
regnskaber og brancher.

1 Finans & Leasing
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Det er nu to et halvt år siden den nye standard blev udgivet, og meningerne er mange og delte. Leasingtager
står umiddelbart foran en stor og ressourcekrævende opgave og regnskabsbruger står foran en markant
ændret rapportering, hvor leasingtagers balancesum og nøgletal ændres fra det ene år til det andet, uden at
der er sket ændringer i virksomhedens forretning, med det formål at skabe en mere gennemsigtig rappor-
tering.

Fremstillingen vil gennemgå den regnskabsmæssige behandling af leasingkontrakter under henholdsvis den
nuværende standard, IAS 17, samt den kommende standard, IFRS 16. Der vil blive set på kritikpunkterne af
IAS  17  og  på,  hvorvidt  disse  bliver  afhjulpet  ved  overgangen  til  IFRS  16.  Ligeledes  vil  de  væsentligste
udfordringer ved implementering samt den efterfølgende måling under den nye standard blive diskuteret,
herunder påvirkningen på regnskabsaflægger såvel som på regnskabsbruger.

1.1 Problemformulering
Med udgangspunkt i indledningen, er hovedproblemet formuleret som følger: Er den nye standard virkelig
så kompleks og ressourcekrævende at implementere, som den har fået rygte for at være? - og er IASB kommet
i mål, med at gøre behandlingen af leasingkontrakter mere gennemsigtig?

Problemformuleringen, vil forsøges besvaret med udgangspunkt i nedenstående undersøgelsesspørgsmål.

1. Hvordan er den regnskabsmæssige behandling af leasingkontrakter under henholdsvis den eksiste-
rende standard og den nye IFRS 16? og hvad er baggrunden for udstedelsen af den kommende
leasingstandard?
Første undersøgelsesspørgsmål har til hensigt at give læseren den nødvendige teoretiske baggrunds-
viden til brug for analyserne senere i opgaven. Uden en grundlæggende forståelse af behandlingen i
de to standarder vil vurderingen af forskelle, fordele og ulemper, ikke kunne blive konkret og bidrage
til en relevant diskussion. Afhandlingen vil i særdeleshed fokusere på forståelse og fortolkning af de
elementer som er nye i forhold til den eksisterende standard. Dette undersøgelsesspørgsmål anses
således for værende centralt for den videre fremstilling.

2. Hvilken påvirkning vil den nye standard have på leasingtagers rapportering og hvad kommer det til
at betyde for såvel regnskabsaflægger som regnskabsbrugeren?
Med udgangspunkt i den teoretiske fremstilling i underspørgsmål 1, vil afhandlingen diskutere,
hvilken effekt den ændrede regnskabsmæssige behandling får på virksomhedernes rapportering,
herunder udviklingen i leasingtagers balance, resultatopgørelse, hoved- og nøgletal. Diskussionen vil
indeholde en gennemgang og analyse af de områder i IFRS 16, som betyder at leasingtager skal fore-
tage skøn, der ikke tidligere har været krævet og som følge deraf vurderes at være særligt komplekse
og ressourcekrævende.
Fremstillingen har til hensigt at identificere og forklare påvirkningerne, af den nye standard blandt
andet ved inddragelse af praktiske eksempler og illustrationer.
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3. Hvilke overvejelser skal regnskabsaflægger foretage forud for implementeringen af IFRS 16?
Hvordan påvirker dennes valg af implementeringsmetode rapporteringen og, hvordan forventes
implementeringen foretaget i praksis?
Den nye standard indeholder en række overgangsregler, herunder forskellige implementerings-
metoder. Fremstillingen vil indeholde en grundlæggende gennemgang af de metoder der kan
anvendes. Metoderne vil blive diskuteret med henblik på at identificere forskelle, fordele og ulemper
for såvel regnskabsaflægger som –bruger, og hvorvidt disses hensyn nødvendigvis er modsatrettede.
Der vil blive opstillet reformulerede regnskabstal og analyseret på leasingtagers incitamenter og
hvordan dennes valg påvirker årsregnskabet og regnskabsbrugernes forståelse heraf. Analysen vil
blive foretaget på baggrund af et til formålet udarbejdet eksempel, med inspiration fra et
offentliggjort årsregnskab.

Problemformuleringen vil blive behandlet med udgangspunkt i nedenstående afgrænsning.

1.2 Afgrænsning og målgruppe
For leasingtager får den nye standard betydelig indflydelse på virksomhedens rapportering, hvorimod
ændringerne for leasinggiver er af mere beskeden karakter2. På baggrund heraf er leasinggivers påvirkning
udeladt af denne afhandling.

Såvel den nuværende som den nye standard indeholder bestemmelser for behandlingen af leasede
investeringsejendomme (IAS 40) og sale and leaseback transaktioner, hvor leasingtager sælger et aktiv, for
efterfølgende at lease det af køber. Yderligere giver IFRS 16 leasingtager mulighed for at anvende denne nye
standard på leasingkontrakter for immaterielle aktiver, omfattet af IAS 38. Behandlingen af investerings-
ejendomme, sale and leaseback kontrakter og immaterielle aktiver vil ikke være omfattet under, hverken
teoretiske eller analytiske afsnit. Disse anses for værende af så specifik karakter at de vil forstyrre det
overordnede billede mere end de vil bidrage til forståelsen af det nye regelsæt, og er således vurderet ikke
at være væsentlige for sammenligningen af bestemmelserne i de to regnskabsstandarder. Ligeledes er det
vurderet at den nye standard i særdeleshed påvirker resultatopgørelse, balance samt udvalgte nøgletal. Med
udgangspunkt heri vil afhandlingens fokus være på den regnskabsmæssige effekt, afgrænset fra effekten på
regnskabsaflæggers pengestrømsopgørelse.

I  sammenligningen mellem IAS 17 og IFRS 16 vil  der  blive  inddraget  øvrige standarder  reguleret  af  IASB,
herunder blandt andre IAS 16, IAS 37 og IFRS 15. Der vil kun i begrænset omfang, blive inddraget lovgivning
fra andre standardudstedere, såsom US GAAP og Årsregnskabsloven. Afhandlingen har således ikke til hensigt
at gennemgå behandlingen af leasing under andre regelsæt, ej heller at gennemgå eventuelle fordele og
ulemper ved IFRS fremfor US GAAP eller ÅRL.

Brugerne af et regnskab kan være mange, og ofte er der tale om brugere med vidt forskellige forudsætninger
for at læse et regnskab. Når der sker markante regelændringer, er alle brugere interesserede i, hvordan
implementeringen kommer til at påvirke virksomheden og dennes rapportering. For virksomheder der
aflægger  regnskab efter  de internationale  standarder,  vil  der  typisk  være tale  om virksomheder  af  en vis
størrelse. Virksomheder i denne størrelse vil primært have professionelle regnskabsbrugere, herunder

2IFRS 16 – Effect analysis, s. 2
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pengeinstitutter, analytikere og investeringsvirksomheder som har et grundlæggende kendskab til eksiste-
rende lovgivning, samt kendskab til hvad en højere balancesum gør ved specifikke nøgletal. Den generelle
debat, publikationer og tidligere opgaver har således i høj grad haft fokus på de professionelle
regnskabsbrugere. For en del af de berørte virksomheder kommer den nye standard til at påvirke udvalgte
nøgletal i en sådan grad at blandt andet virksomhedernes bonusmodeller vil blive påvirket, hvilket vil have
betydning for ikke-professionelle regnskabsbrugere. Afledt heraf er denne afhandling tænkt som en mere
praktisk og lettilgængelig gennemgang af de eksisterende samt kommende bestemmelser. Undervejs i såvel
teoretiske afsnit som i den analytiske del, vil der blive inddraget praktiske eksempler og illustrationer, som
skal hjælpe den ikke-professionelle regnskabsbruger, herunder medarbejdere, kunder, leverandører og
private investorer, til at forstå de ændringer virksomhederne står overfor og de ændringer
regnskabsbrugerne inden længe vil blive præsenteret for.

Sekundært vil afhandlingen kunne anvendes af regnskabsmedarbejdere som står overfor eller i begyndelsen
af en IFRS 16 implementering, samt revisorer, studerende med flere, som ønsker en baggrunds-viden,
tilegnet ved brug af illustrationer og praktiske eksempler. Opgaven har dog ikke til hensigt at analysere på
revisors rolle og revisionen af leasingkontrakter før og efter implementeringen. Nogle af de udfordringer,
som revisor vil møde under den nye standard, vil blive præsenteret implicit, hvor leasingtager skal foretage
komplekse vurderinger og estimater, samt der vil blive kommenteret på eventuelle incitamenter for
leasingtager, hvor det vurderes relevant.

Ligeledes vil implementeringen af den nye standard i større eller mindre grad påvirke virksomhedernes
skattepligtige indkomst allerede fra implementeringsåret og frem. Skattemæssige fordele og ulemper afledt
af implementeringen, indgår således ikke i denne opgave.

Dataindsamlingen er stoppet pr. 31. august 2018. Alle artikler, publikationer, eventuelle ændringer til
fortolkning af lovgivningen, praksis mv. dateret efter denne dato vil ikke være behandlet i denne opgave.

1.3 Metode, kildekritik og dataindsamling
Opgaven er bygget op om den i problemformuleringen opstillede hypotese; Er den nye standard virkelig så
kompleks og ressourcekrævende at implementere, som den har fået rygte for at være?

I forbindelse med dataindsamling er primært anvendt kvalitative kilder. I og med det efterhånden er to et
halvt år siden, IFRS 16 blev udgivet, er den tilgængelige kvalitative data på området af omfattende karakter.
På baggrund heraf er denne metode vurderet hensigtsmæssig til besvarelse af den opstillede hypotese.

Der er i forhold til forståelse af den nuværende og den nye standard anvendt sekundære kvalitative data i
form af regnskabstandarderne udstedt af IASB, herunder særligt IAS 17 og IFRS 16, men ligeledes afledte
standarder og fortolkningsbidrag, såsom IAS 1, IAS 16 og IFRIC 4. Yderligere er der indhentet publikationer
udarbejdet af en række af de største konsulenthuse, samt artikler, undersøgelser og illustrationer som
supplement til fortolkningen af den nye standard. De anvendte undersøgelser er udarbejdet af henholdsvis
IASB og PWC. Begge vurderes for værende pålidelige og kompetente kilder, hvorved resultaterne er
behandlet som værende evidens. For PWCs miniundersøgelse, er der tale om et spørgeskema bestående af
tolv spørgsmål, besvaret af 25 danske IFRS aflæggende virksomheder. Såfremt spørgeskemaet havde været
egen tilvirkning, ville tre af spørgsmålene have været designet anderledes. I det indledende spørgsmål, hvor
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respondenterne er blevet bedt svare på, hvilken metode der forventes anvendt, har 20% svaret at de enten
ikke  ved  det,  eller  ”vi  er  ikke  rigtig  gået  i  gang”.  Disse  burde  have,  som  følge  af  deres  svar,  have  været
ekskluderet fra en række af de efterfølgende spørgsmål, da det er uhensigtsmæssigt at disse respondenter
svarer på spørgsmål som ”Værdien af leasingaktivet forventes opgjort til samme værdi som leasing-
forpligtelsen”.

Det er ikke muligt selv at ekskludere disse respondenter, hvorfor besvarelsesprocenterne i de efterfølgende
spørgsmål skal tilgås kritisk.  Når spørgeskemaet ikke er valgt udført på ny, skyldes det at der næppe ville
kunne opnås samme svarprocent, som når henvendelsen kommer fra et stort konsulenthus. Overordnet set
vurderes analysen dog for værende indikativ af en tendens og er anvendt som sådan.

Som supplement til ovenstående sekundære kvalitative data er anvendt analyse af årsregnskaber. Årsregn-
skaberne er offentligt tilgængelige og har været genstand for revision, hvorved nøjagtigheden af data er
verificeret.

Der vil blive præsenteret en analytisk tilgang til besvarelse af problemformuleringen, da dette anses for
værende den bedst egnede metode. Den kritiske realisme kommer til udtryk i fortolkning og vurdering af en
fremtid, som ingen kender, hvorfor en ren positivistisk præsentation ikke vil kunne lade sig gøre. Opgaven vil
søge en generalisering af en opstillet hypotese, hvorfor den deduktive metode vil skinne igennem i
behandlingen.  Som det fremgår af ovenstående er der både anvendt primær data i form af dataanalyse og
sekundær data i form af regnskabstandarder, årsregnskaber og publikationer. Tertiære kvalitative kilder
udgøres af artikler samt informationer fra internetsider. Kilderne er enkeltvis gennemgået med henblik på at
vurdere indholdet og rigtigheden, forud for inddragelse i opgaven.

Ved inddragelse af datakilder, er kilderne vurderet i forhold til deres pålidelighed og validitet. Opgavens
primære kvalitative datakilder er standarder udarbejdet af IASB og godkendt af EU. Regnskabsstandarder
såvel som effektanalyser er offentligt tilgængelige. De teoretiske afsnit baseres således i høj grad på
informationer fra det organ, der udsteder de internationale regnskabsstandarder. Når så stor en del af
opgaven baseres på et sådant regelsæt bør det overvejes, hvorvidt dette indeholder formuleringer, der giver
mulighed for fortolkning. I og med der endnu ikke eksisterer praksis, er der indhentet publikationer og artikler
fra førende konsulenthuse, hvorfra holdninger og anbefalinger er blevet inkluderet i fortolkning af den nye
standard. Publikationerne er vurderet valide og objektive, baseret på at de primært har til formål at beskrive
den kommende regnskabsstandard.

Under perspektiveringen er inddraget kommentarer fra Jørgen Blom, Statsautoriseret Revisor, medforfatter
til EY’s publikation, Indsigt i årsregnskabsloven 2014-18, modtager af Karnovs revisorpris 2017 og medlem af
FSR - Danske Revisorers Regnskabsudvalg (REGU). Hans udtalelser vurderes ligeledes pålidelige, uagtet at de
ikke er taget til referat.
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2.  En ny standard bliver til
Dette afsnit har til formål at diskutere formålet og beslutningsgrundlaget bag den nye standard, herunder
hvilke udfordringer der har været med udarbejdelsen, samt en introduktion til de mange modsatrettede
interesser der skal tages hensyn til ved udarbejdelse af ny lovgivning.

Den første regulering på området, IAS 17 Accounting for Leases, blev udgivet i 1982. Opdateret i 1997 af IASC,
og igen i 2003 af IASB. Hertil er kommet fortolkninger i form af IFRIC 4, SIC-15 og SIC-27, blandt andet drevet
af et behov for præcisering af, hvornår kontrakter og transaktioner omfatter leasing. Yderligere er øvrige
standarder blevet opdateret, I takt med at risici og usikkerheder er blevet identificeret, hvilket løbende har
påvirket  fortolkningen  og  anvendelsen  af  IAS  17.  Der  har  dog  været  tale  om  justeringer  af  begrænset
karakter.

Bestemmelserne i IAS 17 baserer sig på identifikation af de økonomiske aspekter i en leasingkontrakt, det vil
sige hvor indholdet i kontrakten kan sidestille kontrakten med et køb af det underliggende aktiv. Leasing-
kontrakten bliver således en form for finansiering som alternativ til at optage lån i banken eller trække på
virksomhedernes eksisterende ressourcer. Denne form for lånefinansiering betegnes finansiel leasing og
medfører indregning i balancen.

Alle øvrige leasingkontrakter betegnes under IAS 17, operationel leasing og medfører ikke balanceføring.
Operationel leasing betragtes nærmere for værende lejeudgifter eller servicekontrakter og indregnes i stedet
løbende som omkostninger i resultatopgørelsen, med noteoplysning om kontraktuelle forpligtelser. Omkost-
ninger relateret til finansieringen af disse, bliver således ikke præsenteret særskilt, men indgår blot som en
del af driftsomkostningerne.

På trods af at begge typer leasing indebærer kontrol af et underliggende aktiv samt en forpligtelse til at betale
en række løbende ydelser, er den regnskabsmæssige behandling vidt forskellig. Det er således yderst kompli-
ceret for regnskabsbruger at sammenligne virksomheders rapportering. Den manglende sammenlignelighed
kan komme til udtryk i større eller mindre grad, alt efter i hvor udpræget grad berørte virksomheder har valgt
at indgå henholdsvis finansielle og operationelle leasingaftaler. IASB har vurderet at flybranchen er den
branche som vil blive ramt hårdest3 i  og  med branchen har  været  kendt  for  at  have størstedelen af  sine
leasede aktiver off-balance. Problematikken beskrives ret præcist af den tidligere formand for IASB, Sir David
Tweedie;

"One of my great ambitions before I die is to fly in an aircraft that is on an airline’s
balance sheet"4

Fortolkningen af, hvornår en kontrakt omhandler leasing, og hvorvidt der er tale om finansiel eller operatio-
nel leasing, har været uklar, hvilket har givet regnskabsaflægger mulighed for en vis valgfrihed. Valgfrihed
medfører som udgangspunkt manglende gennemsigtighed, da det ikke er muligt for regnskabsbruger at
definere, hvor stor en del af de indregnede omkostninger der vedrører henholdsvis aktivet, service og
finansiering.

3 IFRS 16 – Effect analysis, s. 14-17
4 Tale af Sir David Tweedie, Canada 2008, s. 5.
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Allerede  tilbage  i  1996,  blev  leasing  undersøgt  og  beskrevet  som  et  kritisk  regnskabsområde  og  i  2005
fremsatte US Security and Exchange kommissionen (SEC) bekymring over den manglende gennemsigtighed
af regnskaber indeholdende operationel leasing. Samlet set estimerede SEC at for børsnoterede amerikanske
selskaber, udgjorde operationelle leasingkontrakter ej indregnet på balancen, 1,25 billioner USD i 20055. På
verdensplan estimerede IASB at ikke-indregnede leasingforpligtelser i 2014 udgjorde 2,86 billioner USD.

Knap  3  billioner  USD  er  en  massiv  ikke-indregnet  forpligtelse,  uanset  at  der  er  tale  om  meget  store
virksomheder. Væsentligheden af de noteoplyste leasingforpligtelser afhang blandt andet af industri og
region og varierede sågar også fra virksomhed til virksomhed. Fælles for mange af virksomhederne var dog
at der var tale om betydelige beløb vedrørende aktiver som virksomhederne anvendte i lighed med aktiver
som var købt eller leaset som finansiel leasing.

Den manglende gennemsigtighed og sammenlignelighed på tværs af virksomheder, gjorde det vanskeligt for
investorer og analytikere at sammenligne virksomheder. IASB ønskede at reglerne under IAS / IFRS skulle
revideres, det samme gjorde sig gældende for FASB og reglerne under US GAAP. På baggrund heraf igangsatte
de to standardsættere et fælles projekt, med henblik på at forbedre den regnskabsmæssige behandling af
leasingkontrakter i en fælles standard.

Hans Hoogervorst, IASB Chairman, har blandt andet udtalt;
“These new accounting requirements bring lease accounting into the 21st century,
ending the guesswork involved when calculating a company’s often-substantial lease
obligations.

The new Standard will provide much-needed transparency on companies’ lease assets
and liabilities, meaning that off balance sheet lease financing is no longer lurking in the
shadows. It will also improve comparability between companies that lease and those
that borrow to buy.” 6

Som det ses ønskede IASB at der skulle opnås mindre valgfrihed og derigennem større gennemsigtighed og
sammenlignelighed. IASB og FASB var enige om, at ved indgåelsen af en leasingkontrakt modtages et aktiv
og ikke mindst kontrollen hertil uanset, hvordan leasingkontrakten er formuleret. Kontrollen af aktivet skulle
dog afhænge af, at leasingtager løbende foretager betalinger for anvendelsen, hvorved der ligeledes opstår
en forpligtelse til indregning.

De to standardsættere udarbejdede i fællesskab et første såkaldt Discussion Paper i marts 20097, efter-
følgende Exposure Draft i august 20108 og slutteligt et revideret Exposure Draft i  maj 20139. Samarbejdet
blev dog udfordret, da ønskerne til og meningerne om den fælles regnskabsstandard var mange og delte.
Discussion Paper af 2009 og Exposure Draft af 2010 lagde således kun op til én indregningsmetode, som i
definition, indregning og præsentation skulle minde om den regnskabsmæssige behandling for finansiel
leasing  under  IAS  17.  Hvorimod  det  reviderede  Exposure  Draft  offentliggjort  i  2013,  omfattede  to

5 IFRS 16 – Effect analysis, s. 2 og 14.
6 Artikel, “IASB shines light on leases by bringing them onto the balance sheet”.
7 IASB, Leases, Discussion paper 2009/1
8 IASB, Leases, Exposure draft 2010/9
9 IASB, Leases, Exposure draft 2013/6
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indregningsmetoder, da der i perioden fra første ED var fremsat ønsker om en differentieret behandling af
henholdsvis ejendomme og andre aktiver.

Tilbagemeldingerne på den to-delte behandling var blandt andet, at opdelingen på to forskellige indregnings-
metoder var for kompleks og ressourcekrævende. FASB valgte herefter at gå videre med oplægget i Exposure
draft fra 2013 og en to-delt behandling, da målet om en fælles standard og brugernes ønske om mindre
kompleksitet ikke skulle opfyldes for enhver pris.

IASB tog tilbagemeldingerne på det reviderede Exposure Draft til sig, og gik tilbage til oplægget med kun én
indregningsmetode, hvori den regnskabsmæssige behandling ligestilles for alle leasingaftaler indeholdende
overdragelse af kontrollen over et defineret aktiv, mod betaling af en ydelse. Den ensartede behandling
måtte dog ikke blive så kompleks at den påførte regnskabsaflægger, uforholdsmæssigt store omkostninger.
I  marts  2015  besluttede  IASB  at  der ikke skulle foretages yderligere tilpasninger til den nye standard og
arbejdet med den nye regnskabsstandard, som blev påbegyndt tilbage i 2006, kunne afsluttes.  Udgivelsen
af den nye standard, IFRS 16, i januar 2016, betyder at standarden IAS 17 og fortolkningerne, IFRIC 4, SIC-15
og SIC-27 bortfalder. Den nye standard skal således omfatte alle anvendelsesområderne for IAS 17, samt tage
højde for de fortolkninger der i årene er blevet udarbejdet som tillæg til IAS 17.

Der er således ikke blot tale om en opdatering af en eksisterende standard, men om en helt ny og noget mere
kompleks standard, som stiller krav til virksomhedernes dataindsamling i og med der kræves indregning af
leasingkontrakter, som ikke tidligere har været balanceført, og dette for alle virksomhedens eksisterende
leasingkontrakter, det vil sige også dem, som er indgået før udgivelsen af IFRS 16. For nogle virksomheder
vurderes denne dataindsamling at være en yderst ressourcekrævende opgave, hvilket er grunden til at den
nye standard først implementeres for regnskabsår begyndende 1. januar 2019 eller senere, med mulighed
for førtidsimplementering. Førtidsimplementering kræver dog at regnskabsaflægger forudgående har
implementeret IFRS 15.
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3. IAS 17
I dette kapitel gives en grundlæggende teoretisk gennemgang af de nuværende regler, som er nødvendig at
have et overordnet kendskab til, for senere i afhandlingen at være i stand til at analysere på forskelle, fordele
og ulemper mellem den nye og den gamle standard, samt fremtidsperspektiver for leasing i årsrapporter.
Afhandlingens formål er ikke at gengive eller oversætte eksisterende standarder og fortolkninger. Disse vil
dog i et relevant omfang blive gengivet herunder, med særlig vægt på de områder der kræver fortolkning.
Den teoretiske gennemgang vil blive præsenteret praktiske eksempler i det omfang det vurderes relevant.

3.1  Anvendelse og definition
IAS 17 finder, med få undtagelser, anvendelse på alle leasingkontrakter, hvor leasingkontrakter er defineret
som værende en aftale, hvori leasinggiver for en defineret periode overdrager brugsretten til et aktiv til en
leasingtager mod betaling af en eller flere ydelser.

Undtagelserne oplistet i standardens indledende afsnit omkring anvendelsesområde omfatter primært;
leasingkontrakter for efterforskning, visse biologiske aktiver, anvendelse af naturressourcer, licensaftaler
indenfor underholdningsbranchen, samt ejendomme såfremt disse er omfattet at IAS 40 Investerings-
ejendomme10.

Ligeledes fremgår det af definitionen at brugsretten til aktivet skal være overdraget. Servicekontrakter er
således ikke defineret som værende leasingkontrakter og indregnes kun på balancen såfremt der er tale om
en tabsgivende kontrakt, altså en kontrakt, hvor de uundgåelige omkostninger forbundet med indfrielse af
forpligtelsen overstiger de økonomiske fordele forbundet med denne11.

Ved vurdering af om en aftale indeholder leasing, har IASB udgivet fortolkningsbidraget IFRIC 4, som fastslår
at vurderingen skal baseres på aftalens indhold. Afhænger aftalens opfyldelse af brugen af et specifikt aktiv
og overdrager aftalen brugsretten til aktivet, er der tale om leasing og kontrakten skal behandles under IAS
17, uanset aftalens form. Aktivet skal altså være specifikt i den forstand at aftalens opfyldelse afhænger af
det  specifikke  aktiv  og  at  det  i  henhold  til  kontrakten  ikke  kan  erstattes  med  et  andet  lignende  aktiv.
Brugsretten betragtes for værende overdraget, når retten til at kontrollere brugen overdrages til leasing-
tager. Det vil sige at leasingtager skal have muligheden for eller retten til at drive eller anvise andres drift af
aktivet for så vidt angår mere end en uvæsentlig del af aktivets anvendelighed.

3.2  Identifikation
Grundlæggende arbejder IAS 17 med to klassifikationer af leasingkontrakter, henholdsvis finansiel og
operationel leasing. Hvilket må betragtes for værende den største forskel i forhold til den nye IFRS 16 som
kun arbejder med én indregningsmetode.

Finansiel leasing er defineret som værende en leasingkontrakt, hvori alle væsentlige risici og afkast forbundet
med ejendomsretten til et aktiv overdrages. Det vil sige at leasingtager skal have en forventning om lønsom
drift over aktivets økonomiske levetid samt om gevinst i form af værdiforøgelse eller realisation af rest-

10 IAS 17, pkt. 2
11 IAS 37, pkt. 10.
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værdien. Hvortil risici omfatter muligheden for tab fra uudnyttet kapacitet eller teknologisk forældelse samt
afkastudsving ved ændringer i økonomiske forhold. Det er således ikke afgørende om ejendomsretten
overgår. Operationelle leasingkontrakter er derimod defineret som værende alle øvrige leasingkontrakter.

Klassifikationen mellem finansiel og operationel leasing har afgørende betydning for den regnskabsmæssige
behandling. Kontrakter kan dog være udformet på en måde, hvor der ofte vil opstå behov for fortolkninger,
hvilket i praksis har givet anledning til en række udfordringer. Leasingtager kan have forskellige incitamenter
til at placere kontrakterne i den ene eller den anden kategori, alt efter hvilken balance der ønskes, derfor er
det afgørende i fastlæggelsen af, hvorvidt der er tale om en finansiel eller operationel leasingkontrakt at der
fortolkes efter ”indhold frem for formalia”. Det er således indholdet af transaktionerne frem for ordlyden i
den pågældende kontrakt som afgør den regnskabsmæssige behandling. Formålet med IFRIC 4 og SIC-2712,
er at sikre at aftaler ikke formuleres på en måde, hvorved de defineres som værende operationelle, hvor
indholdet ville resultere i en definition som værende finansiel leasing.

Det er blandt andet denne indledende vurdering, som standarden er blevet kritiseret for. Det er vurderet
uhensigtsmæssigt er at der gives mulighed for at regnskabsaflægger i et vist omfang, kan vælge om
kontrakten skal klassificeres som værende finansiel eller operationel leasing og derved vælge om den skal
indregnes på balancen eller ej.

Den store forskel i den regnskabsmæssige behandling, samt elementet af valgfrihed har medført en række
kriterier for, hvordan indholdet af en kontrakt fortolkes, og derved hvordan denne klassificeres. IAS 17
foreskriver således at nedenstående forhold indikerer at der er tale om finansiel leasing til indregning på
balancen13:

► Overvejende sandsynlighed for at leasingtager vil overtage leasingaktivet på udløbstidspunktet for
leasingkontrakten.
Ovenstående er en indikation af at der blot er tale om finansiering, da leasingtager I lighed med et
køb af aktiver for lånte midler, ejer aktivet efter endt finansiering. Aktivet bør derfor behandles i
lighed med et købt.

► Leasingtager har købsret til aktivet til en pris, der forventes at være meget lavere end dagsværdien
på tidspunktet, hvor købsretten kan udnyttes, hvorved det ved leasingkontraktens indgåelse er
rimeligt sikkert, at købsretten vil blive udnyttet. Eller hvor leasingtager har mulighed for at fortsætte
leasingkontrakten i yderligere en periode til en lejeydelse, som er væsentligt lavere end markeds-
lejen.
IASB har ønsket at man ikke skulle kunne skrive sig ud af at ejendomsretten ville overgå ved
kontraktens udløb, ved at aktivet modsætningsvist kunne anskaffes for et uforholdsmæssigt lavt
beløb eller optionen på at fortsætte kontrakten er så favorabel at det må antages at forlængelsen
udnyttes. Ejendomsretten kan i disse tilfælde som udgangspunkt ikke anses for at gå tilbage til
leasinggiver efter endt periode.

12 SIC-27, Vurdering af indholdet af transaktioner, som har juridisk form af en leasingkontrakt
13 IAS 17, pkt. 10 og 11
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► Leasingperioden strækker sig over størstedelen af aktivets økonomiske levetid, uanset om
ejendomsretten overgår. Eller nutidsværdien af minimumsleasingydelserne ved leasingkontraktens
indgåelse svarer til stort set hele det leasede aktivs dagsværdi.
I lighed med det første kriterie, indikerer ovenstående to kriterier at der i praksis er tale om et køb
som blot finansieres via leasing, hvorfor kontrakten bør behandles i lighed med køb af aktiver, det vil
sige som finansiel leasing.

► De leasede aktiver er af en sådan specialiseret art, at de udelukkende kan anvendes af leasingtager
uden at væsentlige modifikationer foretages.
Når der lejes et aktiv som er tilpasset leasingtagers forretning, på en sådan måde at det vil være
bekosteligt for leasinggiver at leje det ud til anden side. Indikerer det at der som ved ovenstående er
tale om finansiering af aktivet og deraf finansiel leasing.

► Hvis leasingtager kan ophæve leasingkontrakten, bæres leasinggivers tab i forbindelse med
ophævelsen af leasingtager.
Det vil sige at leasingkontrakter, som i form er opsigelige men principielt er uopsigelige da leasing-
tager vil blive pålagt de økonomiske konsekvenser ved udtræden, disse kontrakter kan fortsat være
finansiel leasing.

► Gevinster eller tab fra udsving i dagsværdien af restbeløbet tilfalder leasingtager (eksempelvis i form
af en nedsættelse af lejeydelsen svarende til størstedelen af salgsavancen ved slutningen af
leasingperioden).
Leasinggiver er således sikret et bestemt beløb over hele perioden, hvilket indikerer at fordele og risici
er overgået til leasingtager uanset kontraktens form.

De oplistede kriterier, er som nævnt blot indikatorer på, hvorvidt der er tale om en finansiel leasingkontrakt,
klassifikation af den enkelte kontrakt kan derfor ikke alene baseres på om forholdene enkeltvis er opfyldt.
Der er tale om en helhedsvurdering, hvor det primære parameter er om alle væsentlige fordele og risici er
overdraget og ikke hvorvidt ejendomsretten overgår. Da de oplistede punkter, kan have modsatrettede
indikationer, kan det være svært for virksomhederne at afgøre, hvilken type kontrakt der er tale om, hvilket
er en af de ting standarden er blevet kritiseret for.

3.3  Første indregning
Finansiel leasing
Såfremt en leasingkontrakt defineres som værende finansiel leasing, skal der ske indregning på balancen.
Indregning sker ved leasingperiodens påbegyndelse, hvilket i IAS 17 er defineret som værende den dato, hvor
leasingtager opnår brugsretten til det leasede aktiv og alle fordele og risici overdrages. Første indregning sker
som materielle anlægsaktiver med tilhørende forpligtelser. På denne måde vil en finansiel leasingkontrakt
regnskabsmæssigt blive behandlet i lighed med køb af et anlægsaktiv ved optagelse af gæld.
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Når det er fastlagt, hvornår leasingperioden begynder, skal det fastsættes til, hvilken værdi indregning af
aktiv og forpligtelse skal ske. Første indregning, sker i lighed med køb af materielle anlægsaktiver, til kostpris,
hvor kostprisen opgøres som den laveste af henholdsvis; dagsværdien af det leasede aktiv på tidspunktet for
indgåelsen af leasingkontrakten eller nutidsværdien af minimumsleasingsydelserne tillagt leasingtagers
direkte startomkostninger. Hvor minimumsleasingydelserne er defineret som værende; de ydelser, som
leasingtager er forpligtet til at erlægge i løbet af leasingperioden med udeladelse af betingede lejeydelser og
serviceomkostninger, der skal afholdes af leasinggiver14. Dagsværdien af et specifikt aktiv vil i visse tilfælde
ikke være praktisk umulig at opgøre pålideligt, i og med der ikke altid vil eksistere et aktiv marked for det
pågældende aktiv.
Nutidsværdien beregnes ved anvendelse af en diskonteringsfaktor, der som udgangspunkt skal være
leasingkontraktens interne rente. Denne er sjældent tilgængelig, hvortil leasingtager i stedet skal anvende
dennes alternative lånerente. Dette i lighed med, hvis aktivet skulle være anskaffet for lånte midler.

I tilfælde hvor leasingtager har købsret til det leasede aktiv ved periodens udløb, til en pris som forventes at
være markant lavere end dagsværdien på daværende tidspunkt, må det forventes at denne købsret med
rimelig sikkerhed vil blive udnyttet. I så fald vil minimumsleasingydelserne yderligere omfatte den ydelse der
kræves for at udnytte købsretten15. Ved første indregning vil aktiv og passiv som udgangspunkt være ens,
dog med undtagelse af direkte startomkostninger, der som nævnt kan tillægges kostprisen (aktivet) eller
ekstraordinære afdrag ved indgåelsen af aftalen som fratrækkes forpligtelsen.

Operationel leasing
I modsætning til finansiel leasing, og i al væsentlighed i modsætning til den nye IFRS 16, skal der ikke ske
indregning af operationelle leasingkontrakter på balancen. Disse indregnes som udgangspunkt som en lineær
omkostning i resultatopgørelsen over leasingperioden, hvor leasingperioden er defineret på samme måde
som for finansielle leasingkontrakter.

3.4  Efterfølgende måling
Finansiel leasing
Første indregning af leasingaktivet sker som bekendt til den laveste af dagsværdi og nutidsværdien af
minimumsleasingydelserne, ligestillet med køb af et aktiv. Den efterfølgende måling følger således be-
handlingen  af  materielle  anlægsaktiver  og  er  underlagt  afskrivninger  i  henhold  til  IAS  16  (IAS  38  for
immaterielle aktiver). Afskrivningerne skal følge leasingtagers anvendte regnskabspraksis for dennes tilsva-
rende afskrivningsberettigede aktiver. Hvor der ikke er rimelig sikkerhed for at leasingtager får ejendoms-
retten over aktivet ved leasingperiodens udløb, skal leasingaktivet afskrives over den korteste af henholdsvis
leasingperioden og aktivets levetid16. Såfremt leasingtager forventes at få ejendomsretten ved slutningen af
leasingperioden, afskrives aktivet over brugstiden17.  Leasingaktiver er yderligere underlagt bestemmelserne
i IAS 36 Værdiforringelse af aktiver18.

14 IAS 17, Definitioner, Minimumsleasingydelser
15 IAS 17, punkt 4.
16 IAS 17, punkt 27
17 IAS 17, punkt 28
18 IAS 36, punkt 2
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Leasingydelserne opdeles i henholdsvis renter og afdrag, hvor renterne indregnes som finansierings-
omkostninger i driften og afdragene nedbringer den indregnede forpligtelse. Renteomkostningerne skal
allokeres, således at den indregnede rente udgør en konstant andel af den resterende leasingforpligtelse.
Hvormed renteelementet medfører at ydelser og afdrag ikke er ens. Nedenfor er eksemplificeret en
leasingkontrakt uden direkte startomkostninger og uden indregnet købsforpligtelse efter endt periode. Som
det ses, består den omkostning der rammer resultatopgørelsen således af årets afskrivninger samt tilskrevne
renter. Aktivet nedbringes med lineære afskrivninger fordelt over leasingperioden, hvorimod forpligtelsen
nedbringes med ydelsen og tilskrives renterne.

Figur 3.4.1, Forløb finansiel leasing, egen tilvirkning

Operationel leasing
Ved første indregning af operationelle leasingkontrakter sker der som bekendt ikke indregning på balancen.
Dette er ligeledes ikke tilfældet ved den efterfølgende måling. Leasingydelserne indregnes direkte i resultat-
opgørelsen fordelt over leasingperioden. Udgangspunktet er at omkostningerne indregnes lineært, dog med
undtagelse af tilfælde, hvor leasingtagers fordele ikke forventes at tilfalde lineært. I disse tilfælde indregnes
omkostningerne systematisk afspejlende det forventede mønster i opnåede fordele19. I disse tilfælde er det
således ikke afgørende i hvilket mønster de faktiske betalinger foretages.

Der således tale om en meget simpel regnskabsmæssig behandling sammenholdt med den for finansielle
leasingaktiver, hvilket for nogle virksomheder kunne være et incitament til at vurdere at en leasingkontrakt
er operationel, fremfor finansiel. Modsætningsvist ses det dog at hele omkostningen indregnes over brutto-
fortjenesten, hvor omkostningen ved finansiel leasing opdeles og indregnes delvist under finansielle poster,
hvilket påvirker EBIT og særligt EBITDA positivt.

Hvor der ved indgåelse eller fornyelse af en operationel leasingkontrakt, aftales perioder med nedsat ydelse
eller lignende rabatter, vil denne ydelse skulle fordeles over den fulde periode, det være sig lineært eller en
anden systematik, når dette vurderes mere retvisende, som nævnt ovenfor. I praksis ses det af og til, at første
måned gratis eller lignende opstartsrabatter. I disse tilfælde gælder leasingperioden fortsat fra den dag
leasingtager forpligter sig til at lease aktivet. Der skal således indregnes en passende andel af minimums-

19 IAS 17, punkt 34
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leasingydelsen i denne ellers ydelsesfri periode. Eventuelle forskelle mellem den faktisk betalte ydelse og den
indregnede omkostning, føres som forudbetalinger i balancen og omkostningsføres løbende over kontrak-
tens løbetid. 20

3.5  Præsentation og oplysning
Finansiel leasing
Leasingomkostningerne præsenteres i resultatopgørelsen som henholdsvis afskrivninger og finansielle
omkostninger. I balancen præsenteres leasingaktivet under anlægsaktiver, herunder den regnskabsmæssige
nettoværdi for leasingaktiver indeholdt i hver enkelt kategori af aktiver. Den tilhørende leasingforpligtelse
præsenteres under forpligtelser og opdeles i kort- og langfristede forpligtelser, ud fra de almindelige
bestemmelser for forpligtelser i IAS 1, Præsentation af årsregnskaber21.

Noterne vedrørende leasingforpligtelsen skal opfylde kravene i IFRS 7. Yderligere indeholder IAS 17 en række
oplysningskrav relateret til leasingforpligtelsen. Blandt andet skal der præsenteres;

► En afstemning mellem de samlede fremtidige minimumsleasingydelser og de pågældende kontrak-
ters nutidsværdi, denne skal inddeles i forfald, efter de gængse intervaller. Det vil sige indenfor 1 år,
mellem 1 og 5 år og det som forfalder efter 5 år.

► En generel beskrivelse af leasingtagers væsentligste leasingaftaler, herunder; grundlaget for
opgørelsen af betingede lejeydelser, tilstedeværelsen af og vilkårene for forlængelse eller købsret
samt prisstigningsklausuler, og begrænsninger i leasingtagers dispositionsmuligheder som følge af
indgåede leasingaftaler, det være sig restriktioner eller påtagelse af yderligere forpligtelser.

Hvor leasingtager har indgået uopsigelige fremlejekontrakter, gælder yderligere oplysningskrav. Da de note-
oplyste forpligtelser ikke ville give et retvisende billede af virksomhedens finansielle position, såfremt
forpligtelseb blev præsenteret alene.

Operationel leasing
De løbende leasingydelser præsenteres, alt efter om regnskabsaflægger har valgt arts- eller funktionsopdelt
resultatopgørelse, under henholdsvis andre eksterne omkostninger eller som en del af produktions-,
distributions- eller administrationsomkostninger, alt efter hvilken type aktiv aftalen omhandler.

Leasingtager undgår indregning af leasingforpligtelser på balancen, men skal fortsat oplyse om de indgåede
kontrakter og de ydelser som virksomheden er forpligtet til  at erlægge. Først og fremmest skal noterne, i
lighed  med  de  finansielle  kontrakter,  opfylde  kravene  i  IFRS  7.  I  tillæg  til  disse,  fremgår  yderligere
oplysningskrav22, leasingtager skal således oplyse:

► Samlede fremtidige minimumsleasingydelser, for operationelle leasingkontrakter, hvor disse er
uopsigelige. Minimumsleasingydelserne skal opdeles og oplyses i perioderne; med forfald indenfor
det kommende år, med forfald mellem 1 og 5 år og de ydelser som forfalder efter 5 år.

20 Indsigt i Årsregnskabsloven 2017/18, s. 565.
21 IAS 1, punkt 60
22 IAS 17, pkt. 35.
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Denne opdeling giver regnskabsbruger et overblik over fremtidige ydelser til betaling på uopsigelige
kontrakter. Der er tale om en meget generel oplysningspligt, med lille detaljegrad. Der kan dog være
tale om væsentlige beløb, som øger gennemsigtigheden og er afgørende for regnskabsbrugerens,
forståelse af virksomhedens finansielle stilling. Oplysningspligten vurderes yderst relevant.

► En generel beskrivelse af leasingtagers væsentligste operationelle leasingaftaler, som gennemgået
under præsentation af finansiel leasing ovenfor.

Som det ses af noten fra SAS’ seneste årsrapport, er de operationelle leasingaftaler oplyst i en særskilt note
til regnskabet. Noten indeholder oplysninger om fremtidige leasingforpligtelser fordelt på år. SAS kunne have
valgt at summere kolonnerne 2018 – 22, således at forpligtelserne kun var specificeret på de tre gængse
kolonner. Det vurderes dog relevant at anvende en højere detaljeringsgrad, i SAS’ tilfælde, da denne branche
generelt har væsentlige operationelt leasede aktiver og derved store off-balance forpligtelser. I eksemplet
herunder ses at SAS i alt råder over 158 fly, hvoraf de 115 er leaset (off-balance). Den samlede off-balance
forpligtelse  udgør  21,7  mod  en  samlet  balancesum  på  32,623. Yderligere indeholder noten en generel
beskrivelse af de mest væsentlige forhold, som ikke fremgår af tabelpræsentationen.

Eksempel på note vedr. operationel leasing. SAS’ annual report 2016/1724.

Uden oplysningkravene for operationelle leasingydelser, ville regnskabet således vise et markant andet
billede af SAS’ forpligtelser. Denne manglende gennemsigtighed, har været en af de væsentligste begrund-
elser for IASB’s arbejde med en ny leasingstandard. Ovenstående illustrerer på bedste vis at flybranchen står
overfor markante ændringer i deres rapportering.

23 SAS’ årsrapport 2016/17, s. 64.
24 SAS’ årsrapport 2016/17, s. 94.
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3.5  Udfordringerne ved IAS 17
Dette afsnit indeholder en kort opsummering af og delkonklusion på kapitel 3.

Den nuværende standard for behandling af leasingkontrakter, IAS 17, er kendetegnet ved, at der sondres
mellem to typer af leasing, henholdsvis finansiel og operationel leasing. Finansiel leasing kræver indregning
på leasingtagers balance i lighed med køb af et aktiv for lånte midler, hvorimod operationel leasing betragtes
som værende lejekontrakter, hvor vederlaget blot driftsføres løbende i takt med at fordelene tilfalder
virksomheden. For begge typer skal der, i noterne til regnskabet ske oplysning om restforpligtelsen per
balancedagen.

Den nuværende standard indeholder væsentlige elementer af vurdering og skøn, hvilket i praksis betyder at
to kontrakter som er ensartede i indhold, kan betragtes og behandles forskelligt regnskabsmæssigt. Der er
tale om markant forskel i behandlingen af finansielle og operationelle kontrakter, og for en række brancher
er der tale om væsentlige forpligtelser, som præsenteres off-balance. For den ikke-professionelle regnskabs-
bruger kan medfører den to-delte behandling manglende gennemsigtig- og sammenlignelighed.

For nogle virksomheder har der været incitament til at kategorisere en kontrakt som værende enten den ene
eller den anden type. Lavpraktisk er finansiel leasing administrativt mere byrdefuld for virksomhederne,
særligt ved første indregning. Incitamenterne til klassifikation har dog i lige så grad været drevet af, hvorvidt
virksomhederne ønskede en højere eller lavere balancesum, eller hvorvidt omkostningen i resultatop-
gørelsen skulle præsenteres over eller under EBITDA. Den nuværende standard har givet leasingtager et vist
råderum i denne klassifikation, hvorved det har været svært at sammenligne regnskaber på tværs af brancher
og sågar virksomheder imellem. Denne to-delte behandling har således længe været anset for værende
uhensigtsmæssig, hvorfor arbejdet med en ny leasingstandard blev påbegyndt.
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4. IFRS 16
Dette kapitel er, i lighed med det foregående, en overvejende teoretisk gennemgang af den nye
leasingstandard. Det grundlæggende kendskab til det nye regelsæt er nødvendigt, for de senere analyser.
Hvor gennemgangen af den nuværende standard, var fremstillet i generel form, er gennemgangen af den
kommende standard mere dybdegående. Kapitlet indeholder udover gennemgang og fortolkning af IFRS 16,
ligeledes diskussion af forskelle, fordele og ulemper mellem den nye og den gamle standard. Ved den teo-
retiske gennemgang vil blive præsenteret praktiske eksempler og illustrationer, for at understøtte læserens
forståelse at det nye regelsæt. Områder som er vurderet særligt komplekse er gennemgået og fortolket i
særskilte afsnit under kapitel 5.

Udarbejdelsen af denne helt nye standard, har som nævnt indledningsvist, været lang og krævende. Der har
været et stærkt ønske om en større gennemsigtighed, med henblik på at sikre regnskabsbrugers fuldstændige
og forståelige billede af virksomhedens aktiver og forpligtelser. Dette har medført en markant anderledes
måde at behandle leasingkontrakter på.

IFRS 16 gør således op med den to-delte behandling, hvor der skulle skelnes mellem om der var tale om
finansiel eller operationel leasing og heraf om der skulle ske indregning på balancen eller direkte i
resultatopgørelsen. Den nye standard ensretter behandlingen, således at alle leasingkontrakter fremadrettet
skal tages til indregning på balancen, i lighed med behandlingen af finansielle leasingaktiver i den nuværende,
IAS 17.

4.1  Anvendelse og definition
Udgangspunktet i den nye standard er at alle leasingkontrakter skal indregnes på virksomhedens balance. Af
IAS 17 fremgik en række undtagelserne, disse er fortsat gældende og er oplistet i standardens indledende
afsnit omkring anvendelsesområde, herunder; leasingkontrakter for efterforskning, visse biologiske aktiver,
anvendelse af naturressourcer, licensaftaler indenfor underholdningsbranchen reguleret under IAS 38. I
tillæg til de eksisterende undtagelser er kommet; koncessionsaftaler indenfor for rammerne af IFRIC 12
Koncessionsaftaler, og Licenser på intellektuel ejendomsret indenfor rammerne af IFRS 15. Anvendelses-
området for IFRS 16 og IAS 17 er således næsten identiske.

Med udgangspunkt i at alle leasingkontrakter skal aktiveres, er det relevant få defineret, hvornår der er tale
om  en  leasingkontrakt.  Overordnet  set  er  der  tale  om  leasing,  når  en  kontrakt  overdrager  retten  til  at
kontrollere brugen af et identificeret aktiv i en given periode mod løbende modydelser i form af vederlag25.
På definitionsniveau er forskellen mellem finansielle leasingaktiver i IAS 17 og leasing i den nye standard,
således primært forskellen mellem at ”opnå brugsret over” og til at ”kontrollere brugen af” det leasede aktiv.
I praksis vurderes disse at ligge tæt op ad hinanden, hvilket understreges i overgangsreglerne, hvor det er
valgfrit, hvorvidt kontrakter revurderes i forhold om de indeholder leasing26.

25 IFRS 16:9
26 Kapitel 6. Implementering
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Et identificeret aktiv, er et aktiv, som er specificeret i en sådan form at leasinggiver ikke har en absolut ret til
at substituere aktivet i dele af eller hele leasingperioden. I tilfælde hvor leasinggiver kan substituere aktivet
i en del af perioden, kan der dog fortsat være tale om en leasingkontrakt for den resterende periode 27.

Den substantielle ret til at erstatte det leasede aktiv, vurderes af leasingtager ved indgåelse af kontrakten og
er kun afgørende såfremt det både gør sig gældende at leverandøren har den praktiske mulighed for at
erstatte leasingaktivet med et alternativ og leasinggiver  vil  have  et  økonomisk  incitament  til  at  foretage
ombytningen28. Såfremt leasinggiver har ret til at udskifte aktivet efter en bestemt dato eller begivenhed
vurderes substitutionsretten ikke for værende afgørende, da leasingiver ikke kan udskifte aktivet i anvend-
elsesperioden29.

Hvor leasingtager kun har kontrollen over en del af det leasede aktiv eller en fastsat kapacitet af et specifikt
aktiv, skal der skelnes mellem, hvorvidt den andel eller kapacitet, fysisk kan adskilles fra de øvrige elementer.
Såfremt der kan ske en fysisk adskillelse, det kunne være en etage i en bygning eller specifikke vogne i et
godstog, vil  dette betragtes som værende et specifikt aktiv, hvorimod kapacitet på et el-net ikke vil  være
omfattet af standarden. Denne definition giver imidlertid nogle udfordringer for så vidt angår gennem-
sigtigheden. Under den nuværende standard, IAS 17, var der blot tale om et aktiv og ikke et specifikt aktiv.
Her var incitamenterne således ofte at formulere leasingkontrakter på en måde, hvor de blev betragtet som
værende operationel leasing og derved kunne holdes off-balance. Standardudstederne, ville gerne gøre op
med valgfriheden om, hvorvidt lignende kontrakter kunne behandles forskelligt. Forudsætningen om at der
skal  være  tale  om  et  specifikt  aktiv  uden  substitutionsret,  giver  dog  parterne  mulighed  for  at  formulere
kontrakter på en sådan måde at hele eller dele af kontrakten vil blive betragtet som værende service eller
gensidigt bebyrdende aftaler.

27 IFRS 16:B10
28 IFRS 16:B14
29 IFRS 16:B15
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I eksemplet ovenfor er grænsen mellem et specifikt og ikke specifikt aktiv relativt lille. Havde der i kontrakten
modsætningsvis  stået  ”leje  af  areal  C14,  som  udgør  500  m2”,  ville  der  pludselig  være  tale  om  et  fysisk
adskilleligt område og derved et specifikt aktiv, værende omfattet af den regnskabsmæssige behandling i
IFRS 16.

Under de nuværende regler, vurderes klassifikationen af en kontrakt ud fra ”indhold frem for formalia”,
således er det indholdet af transaktionerne frem for ordlyden i den pågældende kontrakt som afgør den
regnskabsmæssige behandling30. Dette gør sig fortsat gældende under IFRS 16, hvorved IASB fortsat forsøger
at undgå de mest oplagte former for omgåelse.

4.2  Identifikation
Vurderingen af hvorvidt der er tale om et leasingaktiv kan foretages
med udgangspunkt i beslutningstræet udarbejdet af IASB og vedlagt
som bilag 1. I  en forenklet udgave, er det bygget op, som i figuren til
højre herfor.

Af figuren fremgår at der, først og fremmest skal være tale om et identi-
ficeret aktiv, som leasingtager har retten til at kontrollere brugen af.
Yderligere indgår det i leasingtagers vurdering, hvorvidt denne har ret
til alle væsentlige fordele, som tilfalder fra brugen af aktivet, uanset om
disse er fra aktivets primære output, om aktivet sub-leases eller om det
på anden vis genererer fordele for leasingtager ved transaktioner med
tredjepart.

Alle forholdende i træet til højre herfor skal være opfyldt for at der kan
være  tale  om  leasing.  Hvorvidt  leasingtager  har  ret  til  at  bestemme
hvordan aktivet anvendes, kan komme til udtryk på flere måder. Det kan
være at leasingtager har ubegrænset dispositionsret, men det kan lige
såvel være et aktiv som er udformet på en måde som gør at anvendel- Figur 4.2.1, forsimplet udgave af be-
er sen er foruddefineret i hele perioden. slutningstræet i IFRS 1631

Retten til alle væsentlige økonomiske fordele
Tidligere skulle leasingtager blot opnå brugsret til aktivet, denne definition er blevet mere specifik i IFRS 16.
For at kontrollere brugen af aktivet, er det i standardens afsnit B21 defineret at leasingtager i hele leasing-
perioden skal opnå retten til alle væsentlig økonomiske fordele. Økonomiske fordele kan som nævnt, være i
form af at leasingtager har ret til hele den direkte produktion, blot være en eksklusivret til at anvende aktivet
eller hvor leasingtager fremlejer aktivet til tredjepart, mod positive pengestrømme.

I kontrakter, hvor der indgår begrænsninger, vil der fortsat være tale om en leasing, for den del af kontrakten
som medfører økonomiske fordele for leasingtager. Begrænsninger kan være leje af skibe som kun må

30 IAS 17, pkt. 10 og SIC-27
31 IFRS 16:B31
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transportere bestemte kemikalier, eller bygninger som kun må anvendes til lagerlokaler. I standardens
appendiks B, er eksemplificeret leje af en bil, hvor det af kontrakten fremgår at bilen kun må anvendes inden
for landets grænser, eller et lignende defineret område. I et sådant tilfælde skal leasingtager kun betragte de
økonomiske fordele som tilfalder fra brugen af aktivet i det specifikke område. Et andet eksempel er, hvor
leje af en bil er begrænset til et defineret antal kilometer over perioden, her skal ligeledes kun betragtes
økonomiske fordele fra anvendelse af bilen indenfor den tilladte mængde.

Ved leje af butikslokaler, særligt i indkøbscentre, ses det ofte at udlejer udover en fast ydelse, kræver en
fastsat procentdel af omsætningen. I disse tilfælde har leasingtager som sådan ikke retten til alle økonomiske
fordele. Her definerer IFRS 16 dog at, det i denne type kontrakter vurderes at leasingtager opnår alle økono-
miske fordele fra brugen af aktivet, hvorefter en andel af disse blot betales til leasinggiver som vederlag for
at anvende aktivet. Det samme vil gøre sig gældende for lignende kontrakter, hvor det af kontrakten fremgår
at leasingtager, skal betale leasinggiver (eller tredjepart), en andel af de fordele som brugen af de pågæld-
ende aktiv medfører32.

Retten til at definere brugen af aktivet
I modsætning til IAS 17, har IASB i IFRS 16 indarbejdet at leasingtager skal opnå retten til at definere brugen
af aktivet. Det er dog ikke et udtryk for at leasingtager frit skal kunne bestemme over anvendelsen af det
leasede aktiv, ofte vil brugen af et aktiv være foruddefineret i kontrakten eller i selve udformningen af aktivet,
hvor dette er tilfældet betragtes leasingtager fortsat at have retten til at definere brugen, såfremt leasing-
giver ikke har ret til at ændre vejledningen33. Såfremt anvendelsen ikke er foruddefineret fremgår det af
standarden at leasingtager skal opnå retten til at beslutte, hvordan og til, hvad aktivet skal anvendes over
hele perioden. Ved vurderingen af, hvorvidt leasingtager har retten til at definere brugen af aktivet, skal det
vurderes, hvem der har beslutningsretten for forhold, der påvirker de økonomiske fordele fra aktivet. Det er
således ikke afgørende for leasingtagers ret til at definere brugen, hvem der udfører den daglige drift og,
hvem der vurderer behovet for vedligeholdelse34. Dette på trods af at denne type beslutninger ofte vil være
afgørende for aktivets effektivitet. I teorien kan det virke uhensigtsmæssigt, men i praksis må man antage at
leasinggiver også er interesseret i at opretholde en effektiv drift og et godt forhold til den pågældende kunde.

Såkaldte beskyttelsesrettigheder, som er defineret for at beskytte leasinggivers interesser, herunder
personer som anvender aktiverne eller begrænsninger som sikrer at leasinggiver overholder gældende lov-
givning, betragtes ikke som værende indskrænkende for leasingtagers rettigheder til at definere brugen af
det leasede aktiv.35

Nedenfor er givet et par eksempler fra standarden, på definition af leasing, hvor retten til at definere brugen
er den afgørende.

32 IFRS:B23
33 IFRS:B24
34 IFRS:B27
35 IFRS 16:B30
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4.3 Komponentadskillelse i leasingkontrakter
I lighed med under IAS 17, skal der ske opdeling af leasingkontraktens komponenter. I IAS 17, skulle aktiverne
i kontrakten klassificeres mellem finansiel og operationel leasing og indregnes derefter. I IFRS 16, forekom-
mer der som bekendt ikke en sådan klassifikation. Der skal dog fortsat foretages en vurdering af, hvilke ele-
menter i en kontrakt der er opfylder betingelserne for leasing og, hvilke der er såkaldte serviceydelser.

Yderligere skal der ske de-komponering af de enkelte aktiver i en kontrakt, med henblik på at identificere,
hvorvidt disse bør være særskilte leasingkontrakter, til særskilt behandling og indregning. Vurderingen af,
om en aftale indeholder flere leasingkontrakter beror på, om leasingtager kan anvende aktivet alene eller
sammen med ressourcer som er lettilgængelige for leasingtager og det leasede aktiv ikke er stærkt afhængigt
eller indbyrdes forbundet med andre aktiver i kontrakten. Det er en forudsætning at begge forhold er opfyldt
for at der er tale om særskilte aktiver. Vurderingen af, hvorvidt en kontrakt indeholder ét eller flere kom-
ponenter, er meget i tråd med IASB’s seneste standardudstedelser, herunder IFRS 15, hvor der skal ske
adskillelse af de enkelte leverancer i en kontrakt.

Hvor der vurderes at være tale om flere særskilte leasingaktiver, er det dog fortsat muligt at indregne disse
som én samlet kontrakt, forudsat at de enkelte komponenter er ensartede og den regnskabsmæssige
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behandling i al væsentlighed bør være den samme36. Undtagelsen er således ment som en administrativ
lettelse, da adskillelse af de enkelte komponenter kan være en kompleks og ressourcekrævende opgave som
ikke nødvendigvis bidrager væsentligt til det retvisende billede. For at sikre gennemsigtigheden i leasing-
tagers regnskab, vælges undtagelsen dog anvendt for en hel gruppe af aktiver. Leaser man således fem
ensartede aktiver på lignende betingelser skal der enten ske adskillelse for alle fem kontrakter eller for ingen.
Adskillelse af serviceelementer og allokering af vederlag mellem de identificerede delkomponenter er gen-
nemgået i afsnit 5.3 Servicekontrakter.

4.4 Leasingperioden
For finansiel leasing under IAS 17, var leasingperioden defineret som værende den uopsigelige periode, i
hvilken leasingtager er forpligtet til at lease aktivet, herunder eventuelle periodeforlængelser med eller uden
yderligere betaling, når det blot ved leasingkontraktens indgåelse er rimeligt sikkert, at leasingtager vil
udnytte retten til at forlænge. I IFRS 16 er leasingperioden defineret som værende den uopsigelige periode,
samt eventuelle optioner som forventes udnyttet37.

Figur 4.4.1, Leasingperiodens sammensætning, egen tilvirkning

Umiddelbart minder de to definitioner meget om hinanden, det vurderes dog at definitionen i IFRS 16 er
noget mere specifik, og forventes i mange tilfælde at resultere i en længere leasingperiode.

Den længere leasingperiode skyldes, at hvor den under IAS 17 var begrænset til den tidligst mulige afslutning,
er den under den nye standard formuleret på en måde, hvor alle økonomisk fordelagtige forhold efter den
uopsigelige periode, ligeledes skal inddrages i vurderingen. Særligt på aktiver som forventes leaset over en
længere periode, herunder lokaler, produktionsanlæg og lignende aktiver som for leasingtager er for-bundet
med betragtelige omkostninger at udskifte. Der vil således være et implicit økonomisk incitament til at
forlænge og kontrakterne må på baggrund heraf forventes at få en længere leasingperiode under IFRS 16
sammenholdt med den nuværende behandling under IAS 17. Leasingperioden er gennemgået detaljeret,
med inddragelse af eksempler i afsnit 5.1 Leasingperioden.

36 IFRS 16:B1
37 IFRS 16:18
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4.5  Første indregning
Første indregning af en leasingkontrakt under IFRS 16, ligger tæt op ad indregningen for finansielle
leasingkontrakter under IAS 17. Det betyder at når en kontrakt er identificeret som værende en
leasingkontrakt, skal denne balanceføres. Før første indregning, skal der være taget stilling til, hvorvidt der
er tale om leasing, der skal ske komponentadskillelse og leasingperioden skal være fastlagt. Den mere
ensartede behandling, bør principielt gøre vurderingen af, hvornår der skal ske indregning mere simpel for
regnskabsaflægger, hvilket var et af IASB’s primære ønsker. Dog har standardudstederne alligevel valgt en at
indarbejde lempelser, i form af en væsentlighedsbetragtning, som bør lette byrden for leasingtager, ved at
holde visse leasingkontrakter ude af balancen, disse er gennemgået herunder.

Undtagelser
► Kontrakter med en løbetid under 12 måneder, uden forventning om forlængelse38.

Det vil sige alle kontrakter som på indgåelsestidspunktet forventes at løbe i 12 måneder eller
derunder, uanset aktivets nyværdi, samt de kontrakter som under IAS 17, hvor der på
implementeringstidspunktet resterer mindre end 12 måneder af leasingperioden39. Ved vurderingen
af restløbetid er det vigtigt at få defineret kontraktens samlede løbetid. Der skal således tages højde
for eventuelle forventninger til forlængelsesoptioner. Hvor en leasingkontrakt indeholder en købs-
option, kan denne ikke kan klassificeres som værende kort40, uanset om optionen forventes udnyttet.
Yderligere skal der tages højde for eventuelle gratis perioder, se eksempel herunder.
Anvendelse af undtagelsen for korte leasingkontrakter kræver at dette vælges som en del af anvendt
regnskabspraksis og skal vælges for hver enkelt type af leasingaktiv41, det vil sige at alle kontrakter
vedrørende inventar eller biler behandles ens.

► Aktiver af lav værdi
Begrebet lav værdi er ikke direkte defineret i  standarden, men fremgår af IASB’s ”IFRS 16 - Effect
Analysis” udgivet i forlængelse af den nye standard. IASB har undersøgt effekten på en række virk-
somheder, og heraf konstateret at for størstedelen de virksomheder som aflægger regnskab under
IFRS vil leasingaktiver med en nyværdi, uanset aktivets alder, på mindre end 5.000 USD42, vurderes
uvæsentlige såvel enkeltvis som samlet set. Beløbsgrænsen er således en indikativ værdi, dog

38 IFRS 16:5
39 Kapitel 6. Implementering
40 IFRS 16:A short-term lease
41 IFRS 16:8
42 IFRS 16 – Effect analysis, s. 39
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fremgår det også af standarden at vurderingen af, hvorvidt et aktiv er af lav værdi er uafhængig af
leasingtagers størrelse, natur og omstændigheder43. Den manglende guidance vil sandsynligvis føre
til at virksomheder vil anlægge forskellige vurderinger for sammenlignelige aktiver, hvilket er mod-
stridende med IASB’s ønske om større gennemsigtighed.
For mindre virksomheder kan det diskuteres, hvorvidt det vil være det mest retvisende billede der
præsenteres med denne indikative værdi. Det må dog antages at virksomheder som aflægger
regnskab under IFRS generelt har en størrelse, hvor 5.000 USD kan vurderes uvæsentligt. Ved aktiver
af lav værdi forstås enkeltvise aktiver, som skal kunne anvendes af leasingtager alene eller i
kombination med ressourcer, som er lettilgængelige for leasingtageren. Det vil sige at det pågæld-
ende aktiv ikke må være stærkt afhængig af eller indbyrdes forbundet med andre aktiver44.
På denne måde har standardudsteder sikret sig at aktiver ikke vil blive opdelt på flere mindre
kontrakter, som ved opsplitning ville kunne holdes ude af balancen, på trods af at disse fungerede
sammenhængende. I praksis vil aktiver af lav værdi som minimum omfatte personlige computere,
tablets, telefoner og mindre kontormøbler45.  Lempelsen  kan  i  modsætning  til  den,  for  korte
leasingkontrakter vælges for hver enkelt leasingaftale46 uden at leasingtager skal vurdere om vær-
dien af off-balance aktiverne samlet set ville have været væsentlige for regnskabet. Eksempelvis vil
der i en kontrakt, hvor et lagerhotel leaser 50 palleløftere, være tale om 50 enkelte aktiver som kan
anvendes  uafhængigt  af  andre  aktiver,  og  som  hver  især  har  en  værdi  der  er  uvæsentlig  for
leasingtager, men som samlet set er væsentlig. I et sådant tilfælde vil alle palleløfterne kunne
undlades på balancen.

I praksis minder undtagelserne således meget om de regler vi i Danmark kender fra skattemæssige småak-
tiver, med en beløbsgrænse, kort levetid og at der ikke må være tale om aktiver som er indbyrdes forbundet
med andre aktiver.

For  de leasingkontrakter  som er  af  lav  værdi  eller  med kort  løbetid,  som virksomheden har  valgt  ikke at
indregne på balancen, skal der ske løbende indregning af omkostninger i resultatopgørelsen. I lighed med de
nuværende regler for operationelle leasingkontrakter, gælder det at omkostningerne skal indregnes lineært
eller i et andet mønster, såfremt dette er mere retvisende for, hvornår de tilhørende fordele tilfalder
virksomheden.

Leasingaktiv og -forpligtelse
Hvor en leasingkontrakt ikke falder under en af undtagelserne, skal der ske indregning på balancen. Første
indregning består af et leasingaktiv og -forpligtelse og sker ved leasingperiodens begyndelse. Leasingaktivet
måles i lighed med tidligere til kostpris47.  Kostpris  er  dog  defineret  forskelligt  i  de  to  standarder.  I  den
nuværende standard skulle indregning ske til den laveste af henholdsvis; dagsværdien af det leasede aktiv på
tidspunktet for indgåelsen af leasingkontrakten og nutidsværdien af minimumsleasingsydelserne. I IFRS 16
har IASB fjernet denne vurdering, og defineret at kostprisen skal beregnes som værende nutidsværdien af

43 IFRS 16:B4
44 IFRS 16 :B5
45 IFRS 16:B8
46 IFRS 16:8
47 IFRS 16:23
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minimumsleasingydelserne tillagt diverse variable ydelser, ophævelsesvederlag og købsoptioner. I figuren
nedenfor er illustreret sammensætningen af leasingforpligtelsen i den første boks, og leasingaktivet som
værende summen af de to bokse.

Figur 4.5.1, sammensætning af hhv. leasingforpligtelse og leasingaktiv, egen tilvirkning.

Det fremgår således at leasingaktivet i korte træk udgøres af leasingforpligtelsen tillagt eventuelle opstarts-
og afståelsesomkostninger, samt eventuelle vederlag betalt forud for leasingperiodens begyndelse48. Det vil
typisk være omkostninger afholdt af leasingtager i forbindelse med design og tilpasning af aktivet inden dette
bliver stillet til leasingtagers rådighed. Denne form for specialdesignede aktiver kan være alt fra produktions-
anlæg  til  varevogne  der  indrettes  til  håndværkere.  Såfremt  aktivet  i  stedet  var  købt  for  lånte  midler  og
derefter specialiseret, ville denne tilpasning ligeledes indgå som en del af aktivets kostpris til aktivering og
heraf ske løbende afskrivninger. Yderligere skal der tillægges eventuelle opstarts- og afståelsesomkostninger.
I praksis udgøres størstedelen af leasingaktivet således af den opgjorte leasingforpligtelse.

Opstartsomkostninger vil oftest være lette at opgøre pålideligt, da de typisk vil indtræde forud for første
indregning og eventuelle variable elementer vil være afregnet, ofte vil disse omfatte kommissioner,
engangsydelser, og advokatomkostninger. IASB har valgt at ensrette behandlingen af denne type opstartsom-
kostninger, uanset hvilken type kontrakt der er tale om. Indregningen er således ligestillet med
opstartsomkostninger vedrørende kontrakter reguleret under IFRS 15. Afståelsesomkostningerne derimod
kan være svære at estimere da disse omfatter forventede omkostninger vedrørende alt fra nedtagelse og
bortskaffelse af aktivet, til omkostninger forbundet med at genoprette pladsen, hvorfra aktivet har opereret
eller omkostninger forbundet med at bringe aktivet i  en stand som svarer til  det i  kontrakten aftalte. Alle
disse fremtidige omkostninger kan være svære at estimere, og vil typisk være behæftet med en vis
usikkerhed.

48 IFRS 16:B43
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Leasingforpligtelsen måles ved første indregning til nutidsværdien af de fremtidige leasingydelser, hvor frem-
tidige leasingydelser, som illustreret ovenfor, omfatter faste og variable leasingydelser samt omkostninger
forbundet med ophævelse indenfor leasingperioden. Yderligere indregnes vederlag i forbindelse med købs-
optioner såfremt disse med overvejende sandsynlighed forventes at blive realiseret. Til de faste leasing-
ydelser betragtes også ydelser, der af kontrakten fremgår som værende variable, men som i indhold reelt er
faste. Det vil sige ydelser, der er betingede af forhold som reelt vil eller ikke vil ske. I standarden fremgår som
eksempel en ydelse, der kun skal betales såfremt aktivet virker49, anses det for værende en fast betaling, da
det må forventes at ingen leaser et aktiv der ikke virker. Variable leasingydelser omfatter derimod, ydelser
som er afhængige af indeks eller kurser, det vil ofte være tilfældet for huslejekontrakter, hvori lejen årligt
reguleres med udviklingen i nettoprisindekset.

49 IFRS 16:B42
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Diskonteringsrenten
For at kunne beregne nutidsværdien af de fremtidige minimumsleasingydelser anvendes leasingkontraktens
interne rente, hvor denne er tilgængelig eller kan fastsættes pålideligt. Hvor den ikke kan opgøres pålideligt
anvendes leasingtagers alternative lånerente50. Fastsættelsen af diskonteringsrenten indeholder mange
variable faktorer og estimater, herunder forventet løbetid (leasingperioden), risiko, branche og region. Den
alternative lånerente, skal svare til den rente leasingtager skulle give ved finansiering af et tilsvarende aktiv,
på tilsvarende betingelser, med tilsvarende sikkerhed og i leasingtagers eksisterende miljø51. Nogle af disse
faktorer,  vil  være  svære  at  fastsætte,  hvorfor  den  alternative  lånerente  vil  svære  behæftet  med  en  vis
usikkerhed. Diskonteringsrenten er dog afgørende for værdien af leasingforpligtelsen.

IFRS 16 tillader, som en lempelse at leasingtager anvender en fælles diskonteringsrente for en portefølje af
ensartede aktiver, leaset på ensartede betingelser og som anvendes i samme miljø. Som eksempel kunne
nævnes leasing af en biler, af samme type, til ensartet anvendelse med samme løbetid og som alle anvendes
i samme land.  Metoden for fastsættelsen af diskonteringsrenten, en diskussion af de væsentligste usikker-
heder herved er gennemgået i afsnit 5.2 Diskonteringsrenten.

4.6  Efterfølgende måling
Den efterfølgende måling for leasingaktivet er identisk med den for finansiel leasing under IAS 17, og følger
således også principperne for materielle anlægsaktiver under IAS 16 Materielle anlægsaktiver, hvorved den
regnskabsmæssige behandling er identisk uanset om aktivet er leaset eller købt.

Aktivets første indregning var som bekendt til kostpris, ved den efterfølgende måling fratrækkes afskrivninger
og eventuelle impairmentnedskrivninger. Afskrivningsprofilen fastsættes, ud fra samme regler som i IAS 1652,
og løber fra opstartsdagen til den korteste af levetiden og leasingperioden. Dog vil der skulle afskrives over
leasingaktivets reelle levetid, såfremt der af kontrakten fremgår en købsoption som leasingtager med over-
vejende sandsynlighed forventes at udnytte53 i lighed med et købt aktiv.  Impairmentvurdering foretages
efter bestemmelserne i IAS 36 Værdiforringelse af aktiver. Det vil sige at leasingtager løbende skal revurdere
aktivets genvindingsværdi og sammenholde denne med den regnskabsmæssige værdi, såfremt den regn-
skabsmæssige værdi er højere, skal der som udgangspunkt ske nedskrivning. Bestemmelserne om løbende
vurdering af værdiforringelse, er ikke nye i forhold til finansiel leasing under IAS 17, det bliver dog en noget
mere omfattende opgave for leasingtager, i og med der nu også skal foretages vurdering af værdiforringelse,
for de kontrakter som tidligere har været operationelle.

I lighed med leasingaktivet, er den efterfølgende måling af leasingforpligtelsen lig den for finansiel leasing
under IAS 17. Nutidsværdien af minimumsleasingydelser, som oprindeligt indregnet, tilskrives løbende
renter, og nedbringes med de betalte leasingydelser.  Aktivet og forpligtelsen er således kun ens ved
leasingperiodens start og udløb. I begyndelsen er ydelsen ofte lavere end de faktiske omkostninger, da
afskrivningerne  er  konstante  og  mens  renteomkostningerne  er  størst  i  starten  og  lave  i  slutningen  af  en
kontrakt, i lighed med et annuitetslån også kendt som front-load af omkostninger.

50 IFRS 16:26
51 IFRS 16:A, Lessee’s incremental borowing rate
52 IFRS 16:31
53 IFRS 16:32
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Hvor der i leasingkontrakten indgår en købsoption, der med rimelig sandsynlighed forventes udnyttet, ville
denne stå tilbage som en forpligtelse, til betaling for det leasede aktiv ved endt periode.

For den betragtelige mængde kontrakter som under IAS 17, var operationelle, men som under IFRS 16 skal
indregnes på balancen, vil der ske en forskydning af, hvor de relaterede omkostninger præsenteres i resultat-
opgørelsen. Forløbet af en 10 årig leasingkontrakt er illustreret under gennemgangen af finansiel leasing, se
Figur 3.4.1, Forløb finansiel leasing. Herunder er illustreret påvirkningen af det pågældende eksempel på
resultatopgørelsen.

Af første kolonne ses indregningen af operationel leasing under IAS 17, hvor hele leasingydelsen, her 15.000,
indregnes under andre eksterne omkostninger. Ved overgangen til IFRS 16, opdeles leasingydelsen som
bekendt i afskrivninger og renter. Da renteelementet er størst i starten af et forløb, påvirker balanceføringen
resultatet negativt de første år, hvorimod det i slutningen af leasingperioden medfører et højere resultat
sammenholdt med den statiske omkostning under operationel leasing.

Figur 4.6.1, forskel på resultatopgørelse ved operationel leasing og IFRS 16, egen tilvirkning
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Udover periodeforskydningen af omkostningerne, ses der også en ændring i poster som EBIT og EBITDA,
hvilket kan have en påvirkning på alt fra medarbejderbonus, betingede vederlag (management fees og
lignende) samt lånebetingelser (covenants). Det er som følge heraf, vigtigt at de virksomheder som bliver
hårdest ramt af den nye leasingstandard, ikke kun forbereder sig på ny indregning og præsentation, men
også på tilpasning af bonusmodeller og kommunikation med långivere og interessenter omkring de forven-
tede  ændringer  til  leasingtagers  fremtidige  nøgletal.  De  variable  ydelser,  der  ikke  indgik  som  en  del  af
minimumsleasingydelsen, ved beregningen af den oprindelige leasingforpligtelse, skal indregnes i resultat-
opgørelsen i den periode, hvor ydelsen udløses54.

Leasingforpligtelsen skal revurderes når der sker væsentlige ændringer i de forudsætninger, som lå til grund
for det oprindelige estimat, herunder ændringer til leasingtagers forventninger om at udnytte optioner55. Der
kan dog også ske ændringer i andre parametre end perioden56. Det kan være en ændring i forbruget af det
leasede aktiv eller det kan være flere eller færre m2, kilometer e.lign., men det kan også blot være en ændret
ydelse. Disse modifikation til eksisterende kontrakter er gennemgået i afsnit 5.4 Modificerede kontrakter,
hvor der også er givet en række praktiske eksempler.

4.7  Præsentation
Præsentationskravene til leasing under IFRS 16, minder i al væsentlighed om de for finansiel leasing under
IAS 17. Leasingaktiver kan således præsenteres særskilt i balancen i lighed med øvrige anlægsaktiver eller
som en del af anlægsaktiverne. Såfremt de indgår under anlægsaktiver, skal de præsenteres med samme
type af aktiver, som havde de været købt og det skal oplyses hvor stor en andel af hver enkelt gruppe af
anlægsaktiverne, der udgøres af leasingaktiver. I forhold til præsentationen under IAS 17 og finansiel leasing,
skal der yderligere ske oplysning om effekten af leasingkontrakter af lav værdi og korte leasingkontrakter
som er indregnet direkte i resultatopgørelsen, dog ikke kontrakter med en leasingperiode på én måned eller
derunder.
Såfremt en kontrakt både er kort og af lav værdi oplyses den sammen med de korte kontrakter 57.

Noten vedrørende aldersfordelingen skal opgøres særskilt for leasingforpligtelsen og inddeles i de tids-
intervaller som regnskabsaflægger vurderer mest hensigtsmæssige58. Hvor der for eksempel leases
infrastrukturanlæg, vil der ofte være tale om langvarige kontrakter. I disse tilfælde kan det overvejes, hvor-
vidt regnskabsbruger vil være bedre informeret, ved nogle længere intervaller end de gængse, under 1 år,
mellem 1 og 5 år og over 5 år. Yderligere skal leasingtager præsentere en generel beskrivelse af dennes
leasingaktiviteter, effekten af variable leasingydelser, som er indregnet direkte i resultatopgørelsen, samt
indgåede leasingkontrakter, hvor retten til aktivet endnu ikke er overgået og disse derfor ikke er indregnet
på balancedagen59.

54 IFRS 16:38
55 IFRS 16:20
56 IFRS 16:39 - 42
57 IFRS 16:53(c)
58 IFRS 16:58 og IFRS 7:B11
59 IFRS 16:59
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Som en indirekte effekt af IFRS 16, bør virksomheden overveje, hvorvidt der skal oplyses om forhold relateret
til diskonteringsrenten. Af IAS 1, Præsentation af årsregnskaber, fremgår at regnskabsaflægger skal oplyse
om skøn foretaget af ledelsen, der i al væsentlighed påvirker poster i regnskabet.

Det vurderes at virksomheder med væsentlige leasingforpligtelser, ikke nødvendigvis vil skulle oplyse om
intervallet for de anvendte diskonteringsrenter, men informere om eventuelle ændringer fra år til år, og
hvilke forhold der har ligget til grund for ændringerne. Ligeledes kunne oplysning være relevant, hvor
leasingtager undervejs i en kontrakt ændrer forventninger til udnyttelse af en lang option på leasing af meget
store aktiver, herunder en flypark, infrastrukturanlæg eller lignende store aktiver.
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5. Udfordringer under IFRS 16
I  dette  kapitel  vil  de  bestemmelser,  som  under  IFRS  16,  er  vurderet  at  give  leasingtager  de  største
udfordringer, gennemgået. Herunder vurdering af leasingperioden, fastsættelse af diskonteringsrenten,
behandlingen af modifikationer og de-komponering af kontrakter. Disse er gennemgået indledende i kapitel
4, hvorfor dette kapitel vil indeholde en mere dybdegående diskussion, praktiske eksempler, illustrationer,
konsekvensberegninger og analyse af de nye bestemmelser.

5.1 Leasingperioden
I praksis kan det være svært på tidspunktet for leasingkontraktens indgåelse at vurdere, hvorvidt en option
forventes udnyttet. Definition af leasingperioden vurderes dog i al væsentlighed at være identisk mellem de
to standarder, hvorfor eventuel tvivl om leasingtagers forventninger, som udgangspunkt vil være den samme
som tidligere.

I et forsøg på at guide leasingtager i vurderingen af kontraktens løbetid, har standardudstederne indført
nogle retningslinjer for vurdering af forventninger. Leasingtager skal således inddrage al relevant information
og alle omstændigheder som indikerer et økonomisk incitament for leasingtager til at udnytte en option. I
appendiks B, er oplistet en række eksempler, hvor leasingtager blandt andet skal forholde sig til de
kontraktlige forhold sammenholdt med markedsværdierne. Det betyder at leasingtager for eksempel skal
sammenholde størrelsen på vederlaget i optionsperioden, med værdien af et tilsvarende aktiv, handlet
mellem uafhængige parter. Forholdende kan enten fremgå direkte af kontrakten, eller være af mere perifer
karakter. Hvor vederlaget i kontrakten ligger betragteligt under markedsværdien, vurderes at være et
incitament til at udnytte optionen om forlængelse. Det samme vil gøre sig gældende i tilfælde, hvor det af
kontrakten fremgår at leasingtager ved opsigelse skal betale en eventuel restværdi eller vil blive pålagt en
anden form for bod. Ligeledes gælder det, hvor leasingtager skal afholde omkostninger ved returnering af
aktivet i en bestemt stand60.

 Af forhold som ikke nødvendigvis fremgår af kontrakten ved indtræden, kan være eventuelle forbedringer
og andre tilpasninger af det leasede, som vil være tabt ved opsigelse eller udløb, dette vil ligeledes være et
incitament til at forlænge en periode, da leasingtager på den måde får mest muligt ud af de penge der er
investeret i forbedringerne. Ligeså ved øvrige omkostninger der vil indtræde som følge af opsigelsen, uanset
om der er tale om forhandlingsomkostninger i forbindelse med fremskaffelsen af et nyt aktiv eller om det er
flytteomkostninger som følge af opsagt lejemål på lokaler. Man kunne også forestille sig en situation hvor
leasingtager kun producerer ét produkt, og det foregår på det leasede aktiv. Aktivet er ikke special tilpasset
til leasingtager, men der er tale om en niche, hvor kun få forhandlere i verden tilbyder denne produktions-
enhed, hvorfor det vil være uforholdsmæssigt besværligt at udskifte aktivet efter endt periode. I tilfælde,
hvor en stor del af leasingtagers produktion tilvejebringes på et enkelt leaset aktiv, vurderes incitamentet til
at forlænge kontrakten også at være stort, såfremt leasingtager forventer at fortsætte med at producere
denne type vare. Som det ses af den lange række af eksempler, er der således mange forhold der skal tages
med i leasinggivers vurdering af kontraktens løbetid.  Fastsættelsen af den aftalte løbetid, vil sjældent give
anledning til udfordringer, da den i langt de fleste tilfælde vil være defineret med en start og en slutdato i
kontrakten.

60 IFRS 16:B37
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Modsætningsvist kan eventuelle optioner være yderst vanskelige at vurdere forventningerne til. Nogle
optioner vil, når alle faktorer er taget med i overvejelserne ligge med 50/50 chance for forlængelse/opsigelse
og andre lejemål vil praktisk talt blive betragtet for værende uendelige, i og med de som udgangspunkt er
uopsigelige fra leasinggivers side og leasingtager ikke har intentioner om at fraflytte 61.

På leasingkontrakter som praktisk talt vurderes uendelige, vil minimumsleasingydelserne over perioden,
være umulige at opgøre og tilsvarende for fastsættelse af den alternative lånerente. I tilfælde som dette, vil
leasingtager ofte have en praksis fra tidligere lignende kontrakter eller køb, som må tages i betragtning.
Ligeledes kan det være relevant at se på eventuelle forbedringer eller tilpasninger foretaget af leasingtager.
For eksempel indretning af lejede lokaler. Den regnskabsmæssige løbetid for leasingkontrakten kunne i
mangel på bedre skøn, lægges tæt op ad levetiden (afskrivningsperioden) på de foretagne tilpasninger eller
forbedringer.

Problematikken med uopsigelige leasingkontrakter er ikke som sådan ny, da der også under IAS 17 skulle
tages højde for optioner. Det vurderes dog at en stor del af denne type kontrakter har været klassificeret
som værende operationelle leasingkontrakter, hvorved vurdering af leasingperioden ikke har været af
samme afgørende betydning. Fastlæggelsen af leasingperioden, særligt på meget lange leasingkontrakter,
vurderes på baggrund heraf for værende relativt kompleks og ofte behæftet med usikkerheder. Det må dog
vurderes at der over tid, opnås nogle fælles retningslinjer baseret på praksis.

Når IASB har valgt at præcisere vurderingen af en leasingkontrakts løbetid, skyldes det at løbetiden er af
afgørende betydning for den forpligtelse der indregnes på balancen. Som ved finansiel leasing under IAS 17,
indregnes forpligtelsen under IFRS 16 som værende nutidsværdien af de fremtidige minimumsleasingydelser.

61 Lejelovens §93.
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Det er således væsentligt, om der indregnes ydelser for en periode på 5, 10 eller 20 år. Yderligere vil det alt
andet lige påvirke renten om et køb skal finansieres over 5 eller 20 år, da långiveren skal have afdækket en
større risiko ved en lang finansieringsperiode.

Leasingperioden begynder ved opstartsdatoen i modsætning til indgåelsesdatoen. Indgåelsesdatoen er den
dato aftalen indgås og er juridisk bindende for begge parter, hvilket oftest sker på underskriftstidspunktet.
Af definitionen af leasing, fremgik det dog at der først var tale om en leasingkontrakt når leasingtager
opnåede kontrol over det pågældende aktiv, heri ligger det således implicit at der tidligst kan være tale om
en leasingkontrakt når leasinggiver stiller aktivet til rådighed for leasingtager62,  hvilket i  IFRS 16 defineres
som værende opstartsdatoen. Ved denne definition vil en eventuel gratis opstartsperiode altså også være
omfattet af leasingperioden, i praksis ses det, at leasinggiver tilbyder en given periode i starten af kontrakten
gratis, således at leasingtager har tid til at foretage nødvendige tilpasninger, indretning eller forbedringer og
derved har mulighed for at generere indtægter eller andre økonomiske fordele på tidspunktet, hvor første
ydelse forfalder. Det kan også være ment som en simpel signing-rabat fra leasinggivers side, for at få aftalen
i hus. Uanset motivationen bag den gratis periode, indgår den således som en del af leasingperioden. Hvorvidt
der indgår sådanne perioder, påvirker som sådan ikke leasingforpligtelsen, da perioden er gratis, og derved
ikke ændrer ved minimumsleasingydelserne. Når det alligevel har været vigtigt at få defineret behandlingen
af disse gratisperioder i standarden skyldes det blandt andet behandlingen af kontrakter med kort løbetid,
se eksempel i afsnit 4.5 Undtagelser.

Modsætningsvist skal en eventuel periode, hvor leasingtager betaler vederlag til leasinggiver før aktivet er
stillet til leasingtagers rådighed ikke betragtes som værende en del af leasingperioden. Dette vil oftest være
tilfældet, hvor der er tale om specificerede aktiver, det være sig aktiver, hvor leasingtager har en vis indflyd-
else på design og konstruktion og hvor leasingtager betaler hele eller delelementer af tilpasningen forud for
at aktivet stilles til leasingtagers rådighed. Når denne periode med vederlag ikke medregnes som en del af
leasingperioden, skyldes det helt enkelt at kontrakten i den pågældende periode ikke opfylder betingelsen
for leasing, nemlig at leasingtager skal have kontrol over det pågældende aktiv63.

62 IFRS 16:B36
63 IFRS 16:B44
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Revurdering af leasingperioden
Leasingperioden fastsættes ved opstartsdatoen, baseret på leasingtagers forventninger på daværende
tidspunkt. Herefter så IASB gerne at alle leasingtagere på regelmæssig basis, revurderede samtlige af deres
leasingkontrakter indeholdende optioner. Dokumentationen af disse revurderinger, vurderede udstederne
dog ville blive for ressourcekrævende, hvorfor man i stedet valgte en formulering hvor leasingperioden kun
skal revurderes når der sker væsentlige ændringer i de forudsætninger, som lå til grund for det oprindelige
estimat, herunder ændringer til leasingtagers forventninger om at udnytte en option64. Perioden skal dog
kun revurderes såfremt ændringen er under leasingtagers kontrol, det betyder at ændringer som udeluk-
kende skyldes markedsmæssige forhold ikke påvirker leasingperioden. Eksempler på forhold som kan
betragtes som værende væsentlige, omfatter blandt andre væsentlige forbedringer af det leasede aktiv, som
ikke var planlagt eller forventet på opstartsdagen. Det kan være indretning af lejede lokaler eller arbejdsbiler,
men det kan også være en tilpasning af et produktionsaktiv, som ikke var forudset på vurderingstidspunktet.
Investering i forbedringer, medfører som nævnt et økonomisk incitament til at udnytte en forlængelses-
option, for at få mest muligt ud af investeringen.

En sub-leasing til tredjemand, hvor sub-leaser vælger at udnytte en forlængelsesoption, som løber udover
den oprindelige periode, vil også bevirke at leasingtager må forventes at udnytte sin egen forlængelses-
option, da man alternativt skal leje et aktiv ud man ikke længere har rettigheden til. Ændringerne kan dog
også være væsentlige som følge af organisatoriske eller strategiske beslutninger65, herunder nedlukning af
en produktionslinje, eller et ønske om at have færre kørende sælgere og derved et mindre behov for
bygninger, produktionsanlæg eller firmabiler. I sådanne tilfælde vil leasingperioden og derved leasing-
forpligtelsen skulle revurderes, og reguleres efter bestemmelserne om modifikationer. Se afsnit 5.4
Modificerede kontrakter.

5.2 Diskonteringsrenten
Ved fastsættelse af leasingforpligtelsen, skal de fremtidige minimumsleasingydelser tilbagediskonteres til
nutidsværdien. Til brug for diskonteringen skal som udgangspunkt anvendes den interne rente i leasing-
kontrakten. Hvor denne ikke er tilgængelig og ikke kan opgøres pålideligt, anvendes virksomhedens
alternative lånerente66.

Metoden for beregning af nutidsværdien af de fremtidige minimumsleasingydelser er som sådan ukompleks.
Når først de fremtidige minimumsleasingydelser er defineret og diskonteringsrenten er fastsat, diskonteres
efter en standard nutidsværdiberegning, som illustreret herunder. NPV er nutidsværdien, Y er ydelse 1, 2, 3,
4 mv. og r er den konstante diskonteringsrente. Hvor ydelserne er forudbetalt medtages Y0 i beregningen og
hvor de er bagudbetalt startes ved (Y1..).

NPV = Y0 + (Y1 + r)-1 + (Y2 + r)-2 + (Y3 + r)-3 + (Y4 + r)-4 …

Udfordringen består således ikke i selve beregningen, men i at få defineret og estimeret input, på pålidelig
vis.

64 IFRS 16:20
65 IFRS 16:B41
66 IFRS 16: 26
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Herudover kan det ofte blive en omfattende beregning. Hvor der for eksempel er tale om en 10 årig
kontrakt, med månedlige ydelser, skal der således ske diskontering af 120 ydelser, hvilket kræver systemer
der kan håndtere nutidsværdiberegninger eller høj grad af nøjagtighed i manuelle beregninger.

Tilbagediskontering af de fremtidige minimumsleasingydelser er ikke ny, denne diskontering skal ligeledes
foretages under IAS 17, hvor leasingforpligtelsen indregnes som værende den laveste af dagsværdien og
nutidsværdien af minimumsleasingydelser. Leasingtager har således som udgangspunkt været nødt til at
beregne nutidsværdien, for at kunne fastlægge, hvilken værdi der var lavest. Metoden til fastsættelse af
diskonteringsrenten, vurderes også at være den samme som under IAS 17. Den nye standard er altså i  al
væsentlighed ikke mere kompleks end IAS 17, for så vidt angår tilbagediskontering. Årsagen til at diskon-
teringsrenten unders IFRS 16, alligevel får opmærksomhed skyldes derfor primært omfanget. Hvor det
tidligere kun var de finansielle kontrakter som skulle diskonteres, bliver det fremadrettet også aktuelt for
størstedelen de kontrakter, som hidtil har været operationelle.

Den interne rente
Som tidligere beskrevet, fastsættes diskonteringsrenten til den interne rente i leasingkontrakten, såfremt
denne fremgår af kontrakten eller kan fastsættes pålideligt. Hvor dette ikke er muligt, anvendes den
alternative lånerente. Den interne lånerente skal således afspejle, hvordan kontrakten er prissat. I
illustrationen herunder, ses sammensætningen af den interne rente.

Figur 5.2.1, sammensætningen af den interne rente i en leasingkontrakt67.

67 IFRS 16:A, Interest rate implicit in the lease og publikationen: Leases, A more transparent balance sheet.
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Den interne rente er udgangspunktet, da denne er den mest nøjagtige, og den som afspejler forholdende
omkring den pågældende finansiering mest nøjagtigt.  Den interne rente vil dog sjældent fremgå af
leasingkontrakten da den indikerer leasinggivers omkostninger relateret til aftalen og derved implicit
leasinggivers fortjeneste på den pågældende kontrakt. Alternativt vil den være svær for leasingtager at
fastsætte da det vil kræve indsigt i blandt andet leasinggivers direkte omkostninger og aktivets forventede
restværdi ved leasingperiodens udløb. For eksempel vil den interne rente blive påvirket af modifikations-
eller istandsættelsesomkostninger som leasinggiver vil blive påført, i et omfang, der medfører at leasinggiver
efter endt leasingperiode ikke vil lease aktivet ud igen. Dette som følge af at aktivets restværdi er vil være
meget begrænset for leasinggiver, men aktivet for leasingtager kan have en reel værdi ved udløb.
Reetableringsomkostninger er et af de parametre som vil påvirke den interne rente, men som ikke vil påvirke
leasingtagers alternative lånerente, uanset om omkostninger fremgår af kontrakten eller ej.

I standardens overgangsregler er defineret at, leasingtagere som anvender den modificerede retrospektive
metode, i forbindelse med implementeringen skal anvende den alternative lånerente på de kontrakter som
under IAS 17 var klassificeret som værende operationelle68. I praksis vurderes det således at indregning af
leasingkontrakter både i forbindelse med implementering, men også efterfølgende overvejende vil ske ved
anvendelse af den alternative lånerente.

Den alternative lånerente
Den alternative lånerente, skal svare til den rente leasingtager skulle give for at låne til anskaffelsen af et til-
svarende aktiv, på tilsvarende betingelser, med tilsvarende sikkerhed og i leasingtagers eksisterende miljø69,
illustreret herunder.

Figur 5.2.2, sammensætning af den alternative lånerente, egen tilvirkning.

Det vil sige at en koncern, som har afdelinger eller datterselskaber i forskellige lande, sandsynligvis vil skulle
anvende forskellige diskonteringsrenter på leasing af to ens biler, uanset om leasingkontrakter håndteres
lokalt i datterselskaberne eller centralt. Hvor kontrakterne håndteres centralt vil der være en større sandsyn-
lighed for en ens diskonteringsrente i og med det sandsynligvis vil være samme selskab der stiller sikkerhed

68 IFRS 16:C8
69 IFRS 16:A, Lessee’s incremental borrowing rate
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for  lånet.  Dog  formodes  den  gængse  lånerente  på  et  billån  at  være  forskellig  fra  land  til  land  eller  som
minimum mellem områder der afviger politisk og økonomisk.

Denne alternative rente skal som udgangspunkt opgøres for hver enkelt kontrakt, i og med den afhænger af
kontraktspecifikke forhold såsom aktiv og periode. Dog har IASB indført en praktisk forordning i overgangs-
reglerne, hvorved diskonteringsrenten i forbindelse med implementering af IFRS 16 kan fastsættes til en
vægtet gennemsnitsrente for en gruppe af ensartede aktiver på lignende kontrakter.

En af de faktorer, som skal tages i betragtning, er at lånet alternativt skulle optages på tilsvarende betingelser
og  med  tilsvarende  sikkerhed.  Det  vil  sige  at  blandt  andet  lånets  løbetid  og  afbetalingsprofil  skal  være
ensartede, men også den sikkerhed som leasingtager er i stand til at stille for lånet, vil påvirke renten. I praksis
betyder det at sunde virksomheder, som udgangspunkt vil kunne opnå en lavere rente sammenlignet med
mere usikre virksomheder. Rent matematisk betyder den lavere rente dog en højere forpligtelse til indreg-
ning, se eventuelt følsomhedsberegning herunder.

Som det fremgår er der mange forhold der indgår i fastsættelsen af såvel den interne rente, som i den alterna-
tive lånerente. Særligt sidstnævnte vil for leasingtager være mulig at skrue på, alt efter incitament. Ønskes
således et lavest muligt leasingaktiv og -forpligtelse, og herved lavere afskrivninger, argumenteres for en
rente i den høje ende. Hvorimod ønsket om en stejlere afskrivningsprofil, vil kræve en lavere rente. I sidste
ende, ender omkostningen for leasingtager med at være den samme, i og med ydelserne er givet i kontrakten,
der er således primært tale om en forskydning mellem afskrivninger og renter.
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5.3 Servicekontrakter
Bestemmelserne for de-komponering er under IFRS 16 ikke ændret væsentligt sammenholdt med dem under
IAS 17.  Under den nuværende standard er Minimumsleasingydelser defineret som værende de ydelser,
leasingtager kan blive forpligtet til at erlægge i løbet af leasingperioden med udeladelse af serviceomkost-
ninger, skatter med videre70. Adskillelse skal ske på baggrund af elementernes forholdsmæssige dagsværdi.71

Af IFRS 16 fremgår at, der ved indgåelse af nye kontrakter skal foretages en vurdering af alle kontraktens del-
elementer,  og  hvorvidt  disse  opfylder  definitionen af  leasing.  For  de elementer,  hvor  der  ikke er  tale  om
leasing, vil der typisk være tale om såkaldt service. Dette vil typisk være tilfældet, hvor leasingtager ikke har
retten til at kontrollere aktivet, blandt andet ved at leasinggiver har den substantielle ret og kan udskifte
aktivet med et tilsvarende. Disse elementer skal som udgangspunkt udskilles fra leasingkontrakten forud for
indregning72, og i stedet indregnes direkte i resultatopgørelsen.

Allokering af vederlag
Ved adskillelse af delkomponenter, skal vederlaget allokeres til de enkelte komponenter ud fra de relative
stand-alone priser. Af standarden fremgår at stand-alone prisen, det vil sige den pris som en tilsvarende
leverandør ville kræve for et lignende aktiv eller serviceydelse, såfremt aktivet eller ydelsen skulle anskaffes
separat. Som udgangspunkt, vil leasingtager dog sjældent have adgang til leasinggivers særskilte priser.

I de tilfælde fastsætter standarden at leasingtager skal estimere stand-alone prisen baseret på den maksimalt
tilgængelige information. I praksis, kan det være svært og forbundet med uforholdsmæssigt ressourcetungt

70 IAS 17, Definitioner, Minimumsleasingydelser
71 IFRIC 4, pkt. 13
72 IFRS 16:12
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at fastsætte stand-alone prisen. Det vil særligt være tilfældet for specialdesignede aktiver, der er tilpasset i
en sådan grad at der ikke findes et reelt marked for det pågældende aktiv.

IASB har på baggrund heraf anlagt en pragmatisk holdning, således at leasingtager kan vælge ikke at adskille
kontrakten i leasing- og serviceelementer, hvor det vurderes mere hensigtsmæssigt at indregne disse samlet
set73. For at sikre gennemsigtigheden i leasingtagers regnskab, vælges undtagelsen anvendt for en hel gruppe
af aktiver. Leaser man således ti biler på ens lignende kontrakter, skal der enten ske udskillelse af serviceele-
mentet i alle ti samt alle fremtidige leasingkontrakter vedrørende biler eller i ingen af dem.

 Standardudstederne har yderligere defineret at vederlag relateret til aktiviteter, som hverken vedrører varer
eller direkte serviceydelser, eksemplificeret ved et administrationsgebyr, ikke giver anledning til at opdele en
kontrakt i flere elementer, men blot bliver anset for værende en del af vederlaget i kontrakten og fordeles
forholdsmæssigt mellem eventuelle delkomponenter.

Den nuværende standard, har særligt været kritiseret for at give leasingtager for stor valgfrihed i forhold til
sammensætning og vurdering af leasingkontrakter. Det har således været en generel opfattelse at virksom-
hederne har haft et incitament til at indgå kontrakter, som var operationelle, hvorved leasingtager kunne
undgå indregning på balancen. Denne valgfrihed og to-delte behandling, skulle den nye standard gøre op
med, hvilket også er tilfældet for så vidt angår finansiel og operationel leasing. Det vurderes dog at en del af
denne type vurderinger vil blive overført til komponentadskillelsen. Leasingtager kan ikke undgå indregning,
for de komponenter der defineres som værende leasing, men kan søge kontrakter, hvor en større andel af
vederlaget kan allokeres til service og derved holdes ude af balancen.

5.4 Modificerede kontrakter
Som noget nyt i forhold til den nuværende standard, har IASB indført bestemmelser vedrørende modifikation
af eksisterende leasingkontrakter. Under den nuværende standard skal såvel leasingaktivets kostpris som
den tilhørende leasingforpligtelse opgøres ved kontraktens påbegyndelse. Hvor der af kontrakten fremgår
elementer som ikke er kendt ved påbegyndelse, vil disse skulle estimeres ud fra de tilgængelig informationer
der foreligger på daværende tidspunkt. Ved indførelsen af den nye standard vil leasingtager modsætningsvist
skulle revurdere sine leasingkontrakter løbende med henblik på at identificere væsentlige ændringer til de
forudsætninger, som lå til grund for den oprindelige indregning.

Forekommer der væsentlige ændringer, skal det indregnede leasingaktiv og –forpligtelse revurderes. Dette
vurderes at være en ressourcekrævende arbejdsbyrde, som bliver pålagt leasingtager, og er en af grundende
til at IFRS 16 ikke bliver omtalt som en opdatering af en eksisterende standard, men som værende sin helt
egen og nye standard. Selve modifikationen er ikke som sådan kompleks at håndtere, når blot man er blevet
fortrolig med fremgangsmetoden. De estimater der skal foretages er således ikke mere komplekse end ved
første indregning, byrden opstår derfor ved kravet om at der skal foretages løbende revurdering, hvor en
leasingkontrakt under IAS 17, når den første indregning var sket og afskrivningsprofilen fastsat, var en
konstant faktor på leasingtagers balance perioden ud.

73 IFRS 16:15
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Den interne rente må forventes at være konstant over leasingperioden alt andet lige. Modsætningsvist vil
den alternative lånerente, som forventes anvendt på størstedelen af leasingkontrakterne, løbende ændre
sig, alt efter leasingtagers position, resultater, soliditet m.m. Hvornår en ændring i renten vurderes væsentlig,
kan være svært at definere. Blandt andet på baggrund heraf skal der som udgangspunkt ikke ske revurdering
af indregnede leasingkontrakter som følge af ændret diskonteringsrente. Dog skal den aktuelle diskonterings-
rente anvendes når der foretages revurdering grundet andre ændringer til kontrakten74.

Hvor ændringen af en leasingkontrakt omfatter leasingtagers ret til at anvende et eller flere aktiver udover det
oprindelige aktiv og vederlaget for de yderligere aktiver svarer til stand-alone prisen for disse, under de gældende
omstændigheder, betragtes ændringen for værende en ny leasingkontrakt i stedet for at være en modifikation til
en eksisterende kontrakt75, se eksemplet herunder. I de tilfælde, hvor der er tale om modifikation af en eksiste-
rende kontrakt, skal vederlaget allokeres ud fra de samme bestemmelser, som ved komponentadskillelse
gennemgået i afsnit 5.3 Allokering af vederlag.

Den eventuelle nye leasingperiode fastsættes ud fra de samme bestemmelser som ved første indregning. Disse er
gennemgået særskilt i afsnit 5.1 Leasingperioden.

Hvor der ikke er tale om en ny leasing, definerer IFRS 16 afsnit 45-46, hvordan det eksisterende leasingaktiv og –
forpligtelse reguleres, på de efterfølgende sider er gennemgået tre eksempler. Der er tale om en kontrakt, hvor
leasingperioden forlænges, en kontrakt hvor ydelsen reduceres og én hvor aktivet reduceres. For alle tre kontrak-
ter er illustreret leasingforløbet, forud for og efter modifikationen.

74 IFRS 16:45
75 IFRS 16:44
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Ændret leasingperiode
Oprindelig leasingkontrakt

► 10 årig leasingkontrakt på 5.000 m2 kontorlokaler
► Årlige leje udgør 100.000 kr.
► Intern rente er ikke tilgængelig, alternativ lånerente er fastsat til 6% ved periodestart

o Nutidsværdien af minimumsleasingydelserne er på baggrund heraf beregnet til:
100.000 x 1,06-1 + 100.000 x 1,06-2 … + 100.000 x 1,06-10 = 736.009 kr.

Figur 5.4.1, Leasingforløb forud for forlængelse, egen tilvirkning

Modifikation, forlængelse
► Årlig leje og antal m2 forbliver uændret
► Lejekontrakten forlænges i starten af år 7 med yderligere 4 år. Ved begyndelsen af år 7, udgør restløbe-

tiden således 8 år. Sandsynligheden for forlængelse var ikke en del af den oprindelige kontrakt.
► Den alternative lånerente er ved begyndelsen af år 7, fastsat til 7%.

o Nutidsværdien af minimumsleasingydelserne er på baggrund heraf beregnet til:
100.000 x 1,07-1 + 100.000 x 1,07-2 … + 100.000 x 1,07-8 = 597.130 kr.

Som det ses af de to beregninger udgjorde nutidsværdien ved starten af år 7, 346.500 kr. i den oprindelige kon-
trakt. Hvor det i den modificerede kontrakt er revurderet til 597.000 kr. ved begyndelsen af år 7. Forskellen udgør
251.000 kr. og tillægges såvel forpligtelse som leasingaktiv i balancen, på tidspunktet for modifikationen. Forløbet
efter modifaktionen er illustreret herunder.

Figur 5.4.2, Leasingforløb efter forlængelse, egen tilvirkning
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Ændret ydelse
Oprindelig leasingkontrakt

► 10 årig leasingkontrakt på 5.000 m2 kontorlokaler
► Årlige leje udgør 100.000 kr.
► Intern rente er ikke tilgængelig, alternativ lånerente er fastsat til 6% ved periodestart

o Nutidsværdien af minimumsleasingydelserne er på baggrund heraf beregnet til: 736.009 kr.

Figur 5.4.3, Leasingforløb forud for ændret ydelse, egen tilvirkning

Modifikation, ændret ydelse
► I begyndelsen af år 6 reduceres den årlige leje til 90.000 kr.
► Løbetid og aktiv er uændret, restløbetiden udgør således 5 år på modifikationstidspunktet
► Den alternative lånerente er ved begyndelsen af år 6, fastsat til 7%.

o Nutidsværdien af minimumsleasingydelserne er på baggrund heraf beregnet til:
90.000 x 1,07-1 + 90.000 x 1,07-2 … + 90.000 x 1,07-5 = 369.000 kr.

I lighed med det foregående eksempel omkring modifikation i form af forlænget periode, reguleres for forskellen
mellem forpligtelsen på modifikationstidspunktet og den reviderede nutidsværdi. Her 52.000 kr., på leasingfor-
pligtelsen såvel som på det tilhørende aktiv i balancen. Forløbet efter modifikationen er illustreret herunder.

Figur 5.4.4, Leasingforløb efter ændret ydelse, egen tilvirkning
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Ændret aktiv
Oprindelig leasingkontrakt

► 10 årig leasingkontrakt på 5.000 m2 kontorlokaler
► Årlige leje udgør 100.000 kr.
► Intern rente er ikke tilgængelig, alternativ lånerente er fastsat til 6% ved periodestart

o Nutidsværdien af minimumsleasingydelserne er på baggrund heraf beregnet til: 736.009 kr.

Figur 5.4.5, Leasingforløb forud for ændret aktiv, egen tilvirkning

Modifikation, ændret aktiv
► I begyndelsen af år 6 reduceres det leasede areal til 2.500 m2, og den årlige leje reduceres til 60.000
► Løbetid er uændret, restløbetiden udgør således 5 år på modifikationstidspunktet
► Den alternative lånerente er ved begyndelsen af år 6, fastsat til 5%.

o Nutidsværdien af minimumsleasingydelserne er på baggrund heraf beregnet til:
60.000 x 1,05-1 + 60.000 x 1,05-2 … + 60.000 x 1,05-5 = 260.000 kr.

► Leasingaktivet og –forpligtelsen udgør ved begyndelsen af år 6, henholdsvis 368.000 og 421.000.
Leje-målet reduceres med 50% (5.000 m2 ► 2.500 m2),  det  samme  gør  sig  gældende  for  de  to
balanceposter, som derefter står til 184.000 og 211.000. Forskellen mellem aktivet og forpligtelsen,
her 26.500 driftsføres som en gevinst. Herefter reguleres leasingaktivet og –forpligtelsen til den
revurderede nutidsværdi. Reguleringen udgør 49.000 kr. og tillægges såvel forpligtelse som
leasingaktiv i balancen, på tidspunktet for modifikationen. Forløbet efter modifaktionen er illustreret
herunder.

Figur 5.4.6, Leasingforløb efter ændret aktiv, egen tilvirkning
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5.5  Ændrede krav under IFRS 16
Dette afsnit indeholder en kort opsummering af og delkonklusion på kapitel 4 og 5.

Grundlæggende er der tale om en helt ny standard, som vurderes at være noget mere kompleks at anvende
sammenholdt med de eksisterende bestemmelser. Den mest markante ændring vurderes at være en ens-
artet behandling af alle leasingkontrakter. Det vil sige at IFRS 16 gør op med den to-delte behandling under
IAS 17, hvor leasingkontrakter enten kunne indregnes som leasingaktiv og –forpligtelse eller indregnes
direkte i resultatopgørelsen med oplysning om restforpligtelsen i noterne. Under den nye standard er det
påkrævet, at hvor der er identificeret et leasingaktiv, skal der ske indregning på balancen, med undtagelse af
nogle pragmatiske væsentlighedsbetragtninger, herunder korte leasingkontrakter og kontrakter af såkaldt
lav værdi. Yderligere skal der ved definitionen, foretages vurderinger særligt relateret til leasinggivers
substitutionsret, som kan holde kontrakter off-balance.

Definitionen af en leasingkontrakt i IFRS 16 afviger ikke fra de nuværende bestemmelser for finansiel leasing,
i et omfang, hvor det forventes at medføre synlige ændringer i leasingtagers rapportering. Ændringerne
kommer primært til at påvirke definitionen af de kontrakter, som førhen var operationelle, i og med disse
fremadrettet vil være leasing og skal tages til indregning på balancen. For nogle virksomheder vil der være
tale om betragtelige summer, som vil ændre virksomhedens balance og nøgletal i en sådan grad at det ikke
vil være muligt at sammenligne disse før og efter implementeringen.

Til brug for fastsættelse af leasingforpligtelsen, indgår en række parametre som indeholder væsentlige
elementer af vurdering og skøn. Særligt vurdering af leasingperioden og modifikation af kontrakter er under
de nye bestemmelser ændret i et sådant omfang at det for nogle typer virksomheder vil påvirke leasing-
forpligtelsen væsentligt. For så vidt angår modifikation og de-komponering af kontrakter har dette ikke
tidligere  været  et  krav  for  leasingkontrakter.  De-komponering  vurderes  at  være  særligt  komplekst  og
ressourcekrævende i forhold til allokering af vederlag, dog er leasingtagers udfordring afgrænset til
indgåelsen af nye kontrakter, hvorimod modifikation af eksisterende kontrakter vurderes at være den
ændring leasingtager vil mærke mest efter selve implementeringen, i og med IFRS 16 i modsætning til IAS 17
stiller krav om løbende revurdering af leasingtagers forventninger til eksisterende kontrakter. Det betyder at
en kontrakt ikke længere passer sig selv efter første indregning.

Overordnet set må den nye standard vurderes at være noget mere kompleks og ressourcekrævende for
leasingtager sammenholdt med de tidligere bestemmelser, særligt hvor leasingtager primært har haft ope-
rationel leasing.
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6. Implementering
Herunder diskuteres overgangsreglerne i IFRS 16 og formålet hermed. Implementering af den nye standard
kan foretages ud fra forskellige metoder. Afsnittet redegør for den praktiske håndtering samt fordele,
ulemper, eventuelle incitamenter og slutteligt påvirkningen på leasingtagers rapportering. Undervejs vil blive
inddraget illustrationer af de forskellige metoder.

Det er efterhånden klart for de fleste at den nye standard medfører en gennemgribende ændring i den måde
virksomhedernes leasingkontrakter behandles på, men særligt implementeringsarbejdet har fået rygte for at
være besværligt og ressourcekrævende. Det som gør implementeringen af netop denne standard særligt
omstændig, er at virksomhederne som udgangspunkt skal gennemgå samtlige eksisterende leasing-
kontrakter og vurdere, hvorvidt disse skal tages til indregning under IFRS 16. Om de skal komponentadskilles
og om der er sket efterfølgende modifikationer til de oprindelige kontrakter. De omfattende ændringer er en
væsentlig årsag til den relativt lange implementeringsperiode.

IFRS 16 blev som bekendt udgivet i januar 2016, til implementering senest for regnskabsår begyndende 1.
januar 2019 med mulighed for førtidsimplementering, forudsat at virksomheden forudgående har implemen-
teret eller seneste implementerer IFRS 15 Omsætning fra kontrakter med kunder samtidigt. Hertil skal ske
oplysning om valget af førtidsimplementering i deres rapportering76. Implementering skal dog ske for et fuldt
regnskabsår, altså fra begyndelsen af den periode der aflægges regnskab for77.

Taget kompleksiteten af den nye standard, kombineret med leasingtagers behov for udvikling eller anskaf-
felse af nye systemer til brug for IFRS 16, må det forventes at størstedelen af de berørte virksomheder vælger
at vente med implementeringen til det er påkrævet. Det vil sige at virksomhederne i praksis har godt tre år,
fra udgivelse af standarden og til de skal præsentere en IFRS 16 compliant balance (Q1 rapport). For nogle
fås tilfælde udgør implementeringsperioden godt 4 år, herunder blandt andre SAS med regnskabsår begynd-
ende 1. november. Lige netop SAS vurderes, som tidligere nævnt, at være i en af de brancher som rammes
hårdest78, da flybranchen generelt er kendt for at have størstedelen af deres fly leaset operationelt. Den
ekstra lange implementeringsperiode for SAS formodes således kærkommen.

Før leasingtager påbegynder arbejdet med implementeringen, skal denne først gøre sig bekendt med den
nye standard og få fastlagt omfanget af særligt operationelle leasingkontrakter.  Herefter skal det besluttes,
hvilken implementeringsmetode der ønskes anvendt og om man har ressourcer internt i virksomheden til at
forestå implementeringen, om der skal ansættes medarbejdere eller købes konsulenttimer og nye systemer.
Såfremt der skal ansættes medarbejdere eller købes konsulenttimer, skal leasingtager have rekrutteret den
rette eller indhentet tilbud fra konsulenter. Der vil således for de virksomheder som bliver hårdest ramt,
være tale om ressourcekrævende opgaver allerede inden selve implementeringsarbejdet kan påbegyndes.
Herudover vil leasingtagers rapportering blive påvirket i en sådan grad, at virksomhederne indledningsvist er
nødt til at overveje, hvordan og på hvilke nøgletal der fremadrettet skal måles. Mere herom i kapitel 7 Hoved
– og nøgletalsanalyse. På næste side er illustreret de væsentligste forskelle mellem den regnskabsmæssige
behandling under henholdsvis den nuværende og den kommende standard.

76 IFRS 16:C1
77 IFRS 16:C2
78 IASB – Effect analysis, s. 16
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Figur 6.1.1, forskelle i mellem IAS 17 og IFRS 16
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IASB er opmærksomme på de markante omkostninger, der for mange virksomheder er forbundet med den
forestående implementering. For at lette leasingtagers byrde, har de således valgt at indføre lempelser og
praktiske anordninger til implementeringsprocessen, såkaldte overgangsregler. Disse skal hjælpe med at
begrænse omkostningerne forbundet med implementeringen, uden at der gås væsentligt på kompromis med
det retvisende billede.

PWC har i foråret 2018 gennemført en såkaldt miniundersøgelse af 25 danske børsnoterede IFRS aflæggende
virksomheder. Heri er virksomhederne blandt andet blevet spurgt, om de på daværende tidspunkt har lagt
sig fast på, hvilke implementeringsregler i IFRS 16 de ønsker at benytte? 20% af virksomhederne har svaret
at de enten ikke ved det, eller ikke rigtig er gået i gang endnu. For 20% udestår der fortsat en del drøftelser
og kun 60% har stort set lagt sig fast79. Med under et år til aflæggelse af 2018 årsregnskabet, hvoraf de forven-
tede konsekvenser af IFRS 16 skal fremgå, må det betragtes som værende en meget stor andel, der endnu
ikke er endeligt afklaret omkring, hvilke implementeringsregler der skal anvendes. Yderligere skulle imple-
mentering som nævnt ske primo regnskabsåret, det vil sige at virksomhedernes rapportering for 1. kvartal,
ligeledes skal være IFRS 16 compliant. Taget den resterende implementeringsperiode i betragtning og den
store andel af respondenter som fortsat er i tvivl, indikeres at der er tale om en markant ændret og kompleks
standard. Nedenfor er givet en række eksempler fra store danske virksomheder, som enten har, eller ikke
har lagt sig fast på hvilke implementeringsregler der ønskes anvendt80:

SAS ”During the year, the Group continued work on analyzing the effects of IFRS 16 on the financial statements.
The standard is expected to have a material impact on SAS’s financial reporting.”

DSV “IFRS 16 Leases will take effect on 1 January 2019 and will be applied following the retrospective approach
with full restatement for the comparison period, when implemented in 2019.”

Mærsk  “A.P. Moller - Maersk will adopt IFRS 16 on 1 January 2019, applying the following main transition options:
• No reassessment of lease definition compared to the existing IAS 17 and IFRIC 4
• Application of the simplified approach with no restatement of comparative figures for prior periods.”

ISS “.. Our analysis was based on the assumption that in adopting IFRS 16 we will apply the modified retrospective
approach, whereby the cumulative effect is recognised at the date of initial application, i.e. 1 January 2019,
and the right-of-use assets are recognised at the same value as the lease obligations. Comparative figures will
not be restated.”

Pandora “PANDORA forventer at implementere standarden den 1. januar 2019 ved brug af den forenklede fremgangs-
måde uden tilpasning af sammenligningstal for året forud for den første anvendelse.”

Virksomhederne ovenfor er valgt blandt de brancher som forventes at blive hårdest ramt ifølge IASBs effect
analysis, herunder; Luftfart, rejse, transport og detailhandel81. Disse er ikke nødvendigvis repræsentative,
men ment som eksempler på at det er vidt forskelligt, hvor langt virksomhederne er nået i deres implemen-
teringsarbejde, men også forskelligt, hvilken tilgang der foretrækkes, hvilket blot understøtter svarene i
PWCs miniundersøgelse.

79 PWC, miniundersøgelse, s. 3
80 SAS Annual report 2016/17, s. 67          DSV Annual report 2017, s. 51          Mærsk Annual report 2017, s. 107
    ISS Annual report 2017, s. 105                Pandora Årsrapport 2017, s. 64
81 IFRS 16 – Effect analysis, s. 14-17



IFRS 16 – Tid til en ny standard Implementering

51

Det fremgår ikke klart, hvilken implementeringsmetode SAS foretrækker, det skal dog i den forbindelse
nævnes at SAS’ aflægger årsrapport pr. 31. november, og således først skal implementere IFRS 16 for regn-
skabsåret der begynder 1. november 2019. SAS har således næsten et år længere end de andre før den
påkrævede implementering.

Implementeringsmetoder
Overordnet set kan den nye standard vælges implementeret baseret på to forskellige metoder;

► Den fulde retrospektive metode
IFRS 16 implementeres i overensstemmelse med IAS 8 Anvendt regnskabspraksis, ændringer i
regnskabsmæssige skøn og fejl. Samtlige eksisterende leje- og leasingkontrakter implementeres
således med fuld tilbagevirkende kraft. Det vil sige tilpasning af indeværende år, sammenligningstal
samt primo egenkapital.

► Den modificerede retrospektive metode
Modsat den fulde retrospektive metode, implementeres efter særlige overgangsbestemmelser, som i
korte træk er oplistet herunder:

o Implementering sker udelukkende for implementeringsåret, hvorved sammenligningstal ikke
tilpasses.

o Eventuelle forskelle afledt af implementeringen reguleres via primo egenkapital.
o Værdien af finansielle leasingaktiver opgjort under IAS 17 fortsætter uændret.
o Leasingtager har mulighed for at anvende en række lempelser og praktiske foranstaltninger

i forbindelse med implementeringen.
o Leasingtager skal oplyse om anvendelse af den modificerede metode.

Vælges den fulde retrospektive metode foretages valget for den fulde leasingportefølje, der kan således ikke
vælges en kombination, hvor for eksempel den fulde retrospektive metode foretrækkes for bygninger og den
modificerede metode for biler, valget mellem de to metoder, vælges således for alle leasingkontrakter.

Fælles for begge implementeringsmetoder gælder at virksomhederne ikke behøver at revurdere, hvorvidt
eksisterende kontrakter indeholder leasing82. IASB har indarbejdet denne lempelse ud fra en vurdering af at
definitionen af  leasing i  IFRS 16 ligger  så  tæt op ad den i  IAS  17,  at  byrden for  leasingtager  ved at  skulle
identificere og gennemgå eksisterende kontrakter som under IAS 17, hverken indeholdt finansiel eller opera-
tionel leasing, vil være for stor i forhold til de begrænsede ændringer det eventuelt kunne medføre. Hvor
denne lempelse vælges anvendt, er det krævet at den anvendes for samtlige af virksomhedens kontrakter.
Det  vil  sige  at,  der ikke kan indregnes eller fravælges én ekstra kontrakt83 uden at gennemgå samtlige
identificerede og ikke-identificerede leasingkontrakter. Ud fra en cost – benefit betragtning, må det forventes
at størstedelen af virksomhederne, vil anvende denne lempelse, uanset krav om noteoplysning. Dette
vurderes yderligere for værende den mest gennemsigtige løsning for regnskabsbruger.

Hvilken model der er at foretrække, vil afhænge af øjnene der ser, da der vil være fordele og ulemper for-
bundet med begge med metoder, afhængigt af om man er regnskabsaflægger eller regnskabsbruger.

82 IFRS 16:C3
83 IFRS 16:C4
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Regnskabsaflægger vil oftest have en interesse i at minimere administrationsbyrden og derved ressource-
forbruget, hvorimod regnskabsbruger, som udgangspunkt vil have en interesse i det fuldstændige og lettest
sammenlignelige billede. Disse interesser vil sjældent være direkte forenelige.

6.1 Fuld retrospektiv metode
Ved den fulde retrospektive metode, sker implementering i lighed med implementering af øvrige praksis-
ændringer. Her gælder det at implementering skal ske med tilbagevirkende kraft, på en sådan måde at
sammenligningstal for det tidligste år der indgår i rapporteringen, tilpasses som hvis den nye regnskabs-
mæssige behandling, altid havde været gældende, dog ikke 5-års oversigten84.  Kravet  om  revurdering  af
åbningsbalancen på en måde, der afspejler at den nye standard altid havde været anvendt, forudsætter en
revurdering af samtlige identificerede leasingkontrakter.

Som ved øvrige praksisændringer medfører den fulde retrospektive metode ligeledes oplysning om den
ændrede praksis samt angivelse af den beløbsmæssige effekt på alle påvirkede poster, herunder også årets
resultat og egenkapitalen. Denne metode udelukker leasingtager fra at anvende overgangslempelserne
bortset fra IFRS 16:C3 om identifikation af leasing. Notekravene i forbindelse med virksomhedens leasing-
aktiviteter vil ved den fulde retrospektive metode, være mindre sammenholdt med den modificerede
metode, da alle kontrakter er indregnet i overensstemmelse med gældende bestemmelser. Dette vil umid-
delbart være en fordel for både regnskabsaflægger og – bruger i  og med det er lettere at præsentere og
lettere at læse og analysere på.

For regnskabsbruger må den fulde retrospektive metode antages at være den foretrukne, da den som
udgangspunkt giver det mest fuldstændige og lettest sammenlignelige billede af virksomhedens leasing-
aktivitet. Modsætningsvist åbner denne metode op for revurdering af tidligere noteoplyste beløb, i form af
kontrakter som ikke var dekomponeret. Ligeledes kræves der regulering ved væsentlige ændringer til
eksisterende kontrakter, der under IAS 17 ikke skulle reguleres for, men som under den nye standard
betragtes som værende modifikationer, herunder regnskabsaflæggers forventninger til udnyttelse af opti-
oner og længden på leasingperioden.

Disse ændringer vil mindske gennemsigtigheden for regnskabsbrugeren, hvor der under den modificerede
metode, bør være en mere klar sammenhæng mellem det tidligere noteoplyste og den ændring der sker på
balancen. Leasingkontrakter som undlades indregnet som følge af kort løbetid eller lav værdi, vil ligeledes
sløre sammenhængen til tidligere års rapportering, der er dog også mulighed for at undlade disse under den
modificerede model.

I PWCs miniundersøgelse forventer knap 70% af respondenterne, at anvende den modificerede metode85,
dette vurderes både at være ud fra et ressourceperspektiv, hvor man ønsker den administrativt letteste
metode,  men  det  kan  altså  også  være  et  ønske  om  at  holde  de  ellers  omfattende  ændringerne  til  det
minimale for at sikre mest mulig kontinuitet, til gavn for sig selv såvel som for den uprofessionelle regnskabs-
bruger.

84 IFRS anser ikke 5 års oversigten for værende en integreret del af IFRS-regnskabet.
85 PWC – miniundersøgelse, s. 5.
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6.2 Modificeret retrospektiv metode
Ved den modificerede retrospektive metode, anvendes de i IFRS 16 særlige overgangsbestemmelser, udgivet
i standardens appendiks C. Implementering sker fra og med implementeringsåret og således ikke med tilba-
gevirkende kraft som ved den fulde retrospektive metode, hvilket er den primære forskel mellem de to
metoder. Overgangsbestemmelserne indeholder en række lempelser som har til formål at lette leasingtagers
arbejde og mindske implementeringsomkostningerne. Det betyder at leasingkontrakter, som under IAS 17,
var indregnet som finansiel leasing, fortsætter med de under IAS 17 opgjorte værdier, primo implemente-
ringsåret, gældende for såvel leasingaktiv som -forpligtelse.

Det er under den modificerede metode ikke muligt at foretage reguleringer til leasingkontrakter, der under
IAS 17 var klassificeret som værende finansiel leasing86. Kontrakter, der under IAS 17 derimod er defineret
som værende operationel leasing, kan under den modificerede metode indregnes baseret på de på imple-
menteringstidspunktet opgjorte værdier tilbagediskonteret til nutidsværdier, illustreret herunder:

Figur 6.2.1, Implementering af operationelle leasingkontrakter, egen tilvirkning

Det ses af figuren at den modificerede model umiddelbart er en lettere administrativ løsning, i og med der
ikke nødvendigvis skal ske en reel revurdering af leasingforpligtelsen. Denne skal blot diskonteres ud fra de
på implementeringstidspunktet opgjorte værdier87. Diskontering sker ved anvendelse af leasingtagers
alternative lånerente, ud fra samme bestemmelser som beskrevet i afsnit 5.2 Diskonteringsrenten.

86 IFRS 16:C11
87 IFRS 16:C8(a)
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Som ved diskontering af nye kontrakter, gælder ligeledes at leasingtager ikke behøver at fastsætte en
diskonteringsrente, for hver enkelt kontrakt, men kan vælge at anvende en fælles rente på en portefølje af
ensartede leasingkontrakter88. Dette bør alt andet lige lette leasingtagers byrde betragteligt, da fastsættelse
af diskonteringsrenten, er et af de områder der kan være særligt ressourcekrævende.

Hvor leasingaktivet opgøres til en værdi svarende til forpligtelsen, skal dette reguleres for eventuelle forud-
betalte ydelser89. Leasingtager kan dog også vælge at indregne de operationelle leasingaktiver, som havde
den nye standard været gældende over hele leasingperioden. Det vil sige at aktivet opgøres til en værdi, som
havde det fra start været opgjort og afskrevet under bestemmelserne i IFRS 16, mens forpligtelsen fastholdes
på nutidsværdien af det under IAS 17 opgjorte.

Hvor der ved implementeringen af de operationelle leasingkontrakter opstår en forskelsværdi mellem
leasingaktivet og – forpligtelsen, skal denne indregnes på egenkapitalen under overført resultat. Hvorvidt
leasingaktivet indregnes baseret på forpligtelsen eller ud fra en revurderet afskrevet værdi, kan besluttes fra
aktiv til aktiv. Det er således ikke en enten eller beslutning, men i stedet en vurdering af, hvad der for den
enkelte leasingtager og den enkelte kontrakt vurderes mest hensigtsmæssigt.

Den letteste løsning, vil umiddelbart blot være at fastsætte leasingaktivet til samme værdi som den tilhø-
rende forpligtelse, hvilket også indikeres af svarene i PWCs miniundersøgelse, hvor knap 50% af respondent-
erne forventer at værdien af leasingaktivet opgøres til samme værdi som leasingforpligtelsen for stort set
alle leasingaftalerne90. Når knap 30% af respondenterne alligevel forventer at dette kun vil være tilfældet i
begrænset omfang eller slet ikke, må det skyldes at virksomhederne, for leasingkontrakter af høj værdi, vil
være villige til at investere de ressourcer det kræver at opgøre det operationelle leasingaktiv, som havde IFRS
16 været gældende fra start. Dette skyldes at ved at opgøre leasingaktivet, til samme værdi som forpligtelsen
opnås alt andet lige en højere indgangsværdi i og med renteelementet medfører at leasingforpligtelsen falder
langsommere end aktivet de første år. Ved at opgøre leasingaktivet på ny, med kostpris og afskrivninger, som
under  IFRS  16,  vil  virksomhederne  kunne  balanceføre  et  mindre  aktiv  og  derved  blive  ramt  af  lavere
afskrivninger den resterende periode.

Nedenfor er kopieret et af forløbene gennemgået under afsnit 5.4 Modificerede kontrakter. Heraf ses det at
leasingydelsen udgør 100.000 pr. år. Der resterer 8 år, hvorved nutidsværdien udgør 621.000. Såfremt
leasingaktivet ved implementeringen indregnes til samme værdi som den opgjorte forpligtelse, vil virksom-
heden over den resterende periode skulle afskrive 621.000, hvor man kan nøjes med 589.000, såfremt
leasingaktivet opgøres på ny.

88 IFRS 16:C10(a)
89 IFRS 16:C8(b)
90 PWC - miniundersøgelse, s. 5
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Forudsat at det er virksomhedens eneste aktiv, ville valget mellem de to modificerede modeller, påvirke
resultatopgørelsen i implementeringsåret som eksemplificeret herunder, hvor afskrivningerne i første kolon-
ne (metode B), er beregnet som værende 620.970 / 8 år = 77.600.

Illustration 6.2.2, påvirkning af resultatopgørelse ved opgørelse af leasingaktiv efter hhv. metode A og B .

For undtagelserne gælder at de operationelle leasingkontrakter af såkaldt lav værdi, kan indregnes efter
samme principper som nye leasingkontrakter af lav værdi, beskrevet i afsnit 4.5 Første indregning.  Det vil
sige direkte i resultatopgørelsen. Det er dog særligt i forbindelse med implementeringen værd at bemærke
at der er tale om nyværdien af aktivet og således ikke den opgjorte operationelle restværdi.

Ligeledes kan leasingtager under den modificerede metode, undlade at indregne leasingkontrakter med en
periode der udløber mindre end 12 måneder fra implementeringsdagen. I og med implementeringsdagen er
defineret som værende primo det regnskabsår hvor implementeringen sker, ville disse kontrakter alligevel
nå at udløbe inden regnskabsårets slutning (forudsat at der aflægges helårsregnskab) og balanceværdien for
det pågældende leasingaktiv og -forpligtelse ville uanset lempelsen udgøre nul ultimo året. Når det alligevel
er indarbejdet som en lempelse skyldes det således, at behandlingen i løbet af året påvirker, hvor i resultat-
opgørelsen omkostningerne præsenteres, samt eventuel indvirkning på kvartals- eller halvårsrapportering.
Med denne undtagelse, kan de løbende ydelser indregnes direkte som driftsomkostninger, i modsætning til
at skulle beregne afskrivninger og renteelement. Anvendes lempelsen for korte leasingkontrakter, skal
regnskabsaflægger oplyse om effekten af disse.

De 25 IFRS aflæggende virksomheder i PWCs undersøgelse er ligeledes blevet spurgt til, hvorvidt de forventer
at anvende væsentlighedslempelserne. For leasingkontrakter med kort levetid, er det 25% af respondenterne
som slet ikke forventer at gøre brug af denne lempelse91. Det er umiddelbart en noget højere andel end
forventet, og underbygger tesen om at virksomhederne ønsker størst mulig kontinuitet, mellem det der var
noteoplyst sidste år og det der indregnes på balancen i år. Alternativt kan det dog også blot være et udtryk
for at de adspurgte ikke har korte leasingaftaler.

91 PWC – miniundersøgelse, s. 7
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For så vidt angår leasingkontrakter af lav værdi, svarer knap 95%92 af respondenterne at de forventer at
anvende denne lempelse. Når en noget større andel forventer at anvende denne lempelse, må det skyldes
at disse allerede under IAS 17, har været udeladt, ud fra en vanlig væsentlighedsbetragtning, samt at det
oftest  vil  være let  at  fastsætte,  hvorvidt  leasingkontrakten er  af  lav  værdi,  hvorimod det  ved kort  levetid
blandt andet skal fastslås hvorvidt kontrakten indeholder optioner.

En af fordelene eller ulemperne, alt efter fra hvilket synspunkt det anskues, ved anvendelse af den modifi-
cerede retrospektive metode, er at der som udgangspunkt ikke tages højde for modifikationer som måtte
være forekommet forud for implementeringen. Det vil sige primo den regnskabsperiode, hvori implementer-
ingen sker. Som en del af de praktiske foranstaltninger indført af IASB, gives leasingtager dog mulighed for at
revurdere leasingperioden, hvor de eksisterende kontrakter indeholder optioner om forlængelse eller
opsigelse. Denne foranstaltning vurderes primært for værende en lempelse, hvor leasingtager forventer at
udnytte en opsigelsesoption. Her vil de resterende leasingydelser blive færre og værdien til indregning
derved lavere. Ved forlængelsesoptioner, vil de resterende ydelser blive flere og værdien til indregning
højere, foranstaltningen synes således umiddelbart ikke som værende en lempelse. Alternativt indregnes
den eksisterende kontrakt uden at tage højde for den forventede forlængelse. Ved udløb af den uopsigelige
leasingperiode, vil forlængelsen træde i kraft, og denne efterfølgende skal behandles som en ny leasing-
kontrakt, med identifikation, komponentadskillelse og fastsættelse af diskonteringsrente. Disse faktorer er
som udgangspunkt låst fast, såfremt leasingtager anvender den praktiske foranstaltning og regulerer for
forlængelsesoptionen på implementeringstidspunktet. Leasingtager kan ligeledes have et incitament til at
indregne forlængelsen, hvor der ønskes en højere balance eller blot en ensartet behandling af eksisterende,
såvel som fremtidige kontrakter.

I modsætning til den overvejende del af standardens øvrige lempelser, kan de i overgangsreglerne angivne
bestemmelser vedrørende fælles diskonteringsrente på porteføljer, regulering af leasingperioden som følge
af optioner og hvorvidt leasingtager vil inddrage direkte opstartsomkostninger i værdien af leasingaktivet,
alle vælges anvendt fra kontrakt til kontrakt. Særligt for revurdering af leasingperioden, forventes denne
valgfrihed at kunne påvirke leasingtagers balance, forstået således at leasingtager kan vælge at regulere for
alle opsigelsesoptioner, men for ingen af forlængelsesoptionerne eller omvendt. På denne måde kan balance
og resultatopgørelse påvirkes i positiv eller negativ retning.

92 PWC – miniundersøgelse, s. 8
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6.3 Præsentation
Hvor den fulde retrospektive metode anvendes er kravene til præsentation i forbindelse med implemen-
teringen begrænsede og omfatter primært oplysning om, hvorvidt lempelse om fastholdelse af den
eksisterende definition er anvendt. Såfremt alle eksisterende leasing- og ikke-leasingkontrakter er revurderet
for, hvorvidt de indeholder leasing under IFRS 16, skal der ikke ske oplysning.

Ved den modificerede metode, skal regnskabsaflægger oplyse om implementeringen af den nye standard i
overensstemmelse med IAS 8, pkt. 28. Det vil sige en beskrivelse af overgangsbestemmelserne, og hvordan
disse kommer til at påvirke de kommende regnskabsår, hvor det vurderes relevant. Yderligere er der en
række specifikke oplysningskrav:

► Såfremt leasingtager har anvendt en generel diskonteringsrente (vægtet gennemsnit), på de leasing-
forpligtelser som indregnes første gang i forbindelse med implementeringen, skal den anvendte
diskonteringsrente oplyses.

► Noterne skal indeholde en forklaring på eventuelle afvigelser mellem leasingforpligtelser vedrørende
operationel leasingkontrakter oplyst i seneste rapportering under IAS 17, tilbagediskonteret med den
alternative lånerente primo implementeringsåret og de primo indregnede værdier.

► Ovenstående forklaring skal ligeledes gives for finansielle leasingkontrakter indregnet i seneste rap-
portering under IAS 17.

Yderligere skal der ske oplysning, hvor lempelserne i IFRS 16:C10 anvendes, herunder;

► Hvor leasingtager ved implementeringen regulerer leasingaktivet som følge af en tabsgivende
kontrakt93, skal dette oplyses.

► Udover de generelle undtagelserne for leasingaftaler af lav værdi eller af kort levetid. Kan der ved
den modificerede metode, ligeledes undlades leasingkontrakter, hvor restløbetiden primo imple-
menteringsåret, udgør mindre end 12 måneder. Leasingydelser vedrørende disse, skal i implemen-
teringsåret inkluderes i oplysningen om udgifter på korte leasingkontrakter.

► Hvor  leasingaktivet  vælges  ikke  at  blive  reguleret  for  direkte  opstartsomkostninger,  samt  hvor
leasingtager har anvendt informationer, som ikke var tilgængelige på opstartsdatoen, herunder
forventninger til udnyttelses af optioner, i forbindelse med fastsættelse af leasingperioden, skal der
ske oplysning om at disse lempelser er anvendt.

Det er således nogle omfattende notekrav der skal opfyldes, såfremt den modificerede metode anvendes.
Det må dog for de virksomheder, som har en vis portefølje af operationelle leasingkontrakter, fortsat
vurderes at være en mindre ressourcekrævende opgave at opfylde præsentationskravene, frem for
revurdering af samtlige leasingkontrakter.

93 IAS 37, pkt. 10
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7. Hoved- og nøgletalsanalyse
Baseret på den teoretiske viden tilegnet i tidligere afsnit, præsenteres herunder, opgavens hovedanalyse.
Analysen tager udgangspunkt i en årsrapport fra en af de virksomheder, som forventes at blive ramt hårdest
af den nye standard. Til brug for analysen inddrages særligt teori fra implementeringsafsnittet, som ved hjælp
af årsrapporten samt nogle opstillede forudsætninger, anvendes til reformulering af virksomhedens resultat-
opgørelse, balance og konsekvensberegning på udvalgte nøgletal.

Det står efterhånden klart at behandlingen af de leasingkontrakter som under IAS 17, var defineret som
værende operationelle er ændret markant og for nogle brancher forventes at få store konsekvenser på
indregning og måling, særligt i balancen, men også i resultatopgørelsen. I resultatopgørelsen forventes gene-
relt en forøgelse af EBITDA, i og med leasingydelser ikke længere præsenteres som driftsomkostninger, men
i stedet påvirker resultatopgørelsen i form af afskrivninger på leasingaktiverne og renteomkostninger på
leasinggælden. I starten af en leasingperiode vil årets resultat blive påvirket negativt som følge af et såkaldt
front load af omkostninger. Det ændrede resultat skyldes, ganske simpelt af afskrivningerne over perioden
er konstante, hvorimod renteomkostningerne er høje i starten af perioden og lave i slutningen (amortisering).

Den ændrede præsentation i resultatopgørelsen, samt de øgede balanceværdier kommer til at påvirke
mange af de mest gængse nøgletal, i en sådan grad at der ikke vil kunne foretages en direkte sammenligning
af disse før og efter implementeringen. Yderligere må det forventes at særligt ændringen i virksomhedens
forpligtelser, vil kunne påvirke lånebetingelser (covenants) samt virksomhedens generelle kreditvurdering.
På baggrund heraf vurderes det for værende essentielt at de ikke-professionelle regnskabsbrugere forstår,
hvordan IFRS 16 kommer til at påvirke virksomhedernes nøgletal. Påvirkningen vil variere meget mellem
brancher, da der er stor forskel på, i hvor høj grad virksomhederne har anvendt operationel leasing tidligere.

7.1 Reformulering
Med inspiration fra SAS’ offentliggjorte årsrapport for 2016/17, er udarbejdet nedenstående, forsimplede
reformulering samt analyse på nøgletal. Til brug for reformuleringen er opstillet en række forudsætninger.
Disse må ikke betragtes som værende evidens, men er tænkt som en eksemplificering af nogle af de faktorer
der gør sig gældende ved overgangen til IFRS 16.

► Det må forventes at der i SAS’ note er oplyst rene leasingydelser, det vil sige leasing fratrukket eventuelle
serviceelementer.

► Yderligere er det forudsat at leasingydelserne er årlige og forudbetalt og at den gennemsnitlige diskonte-
ringsrente udgør 3%.

► For overblikkets skyld er sub-leasing holdt ude af eksemplet og det er forudsat at alle kontrakter som er
oplyst som værende operationelle forpligtelser indregnes. Det vil sige at ingen holdes ude af balancen
som følge af kort løbetid eller lav værdi. Dog er det oplyst at en del af de kontrakter af lav værdi er eksklu-
deret, da noten kun omfatter leasingkontrakter med årlige ydelser som overstiger 500.000.

► Ligeledes er det forudsat at virksomhedens forventninger til udnyttelse af forlængelses- og opsigelses-
optioner ikke påvirker leasingperioden og derved den oplyste forpligtelse. I og med det er umuligt at
estimere forlængelserne tilnærmelsesvist pålideligt ud fra den tilgængelig data.

► Af noterne fremgår at virksomheden har indregnet forpligtelser relateret til returnering af operationelt
leasede fly, for 2.52594. Disse betragtes som værende afståelsesomkostninger.

94 SAS årsrapport 2016/17, note 28
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► Ydelser som forfalder efter 5 år, er fordelt ud fra en tilnærmet tendens i år 0-5, til brug for diskontering.
► Aktiver som indregnes i forbindelse med implementeringen af IFRS 16, afskrives lineært. I og med der ikke

er oplysninger om nye kontrakter,  reduceres årets  afskrivninger i  illustrationen,  fra 2017/18 og frem, i
takt med at de eksisterende kontrakter udløber. I praksis, må det forventes at virksomhederne, som
minimum ville indgå nye leasingkontrakterne svarende til de som udløb, medmindre virksomheden var
under afvikling eller ændrede strategi, og fremadrettet ville foretrække at købe frem for at lease.
Hvilket dog ikke umiddelbart er tilfældet for SAS;

”In financing aircraft, SAS uses a combination of operating leases and financial leases,
as well as secured bank loans and credit facilities. SAS aims to maintain a balance
between owned and leased aircraft based on a cost, risk and flexibility perspective.”95

Som det fremgår af ovenstående forudsætninger er der tale om mange og potentielt væsentlige usikkerheder
ved reformuleringen. Denne usikkerhed er ikke kun gældende for nærværende opgave, men generelt for alle
regnskabsbrugere i større eller mindre omfang, alt efter branche og regnskabsbrugers fagkundskaber. Der er
således stor forskel på analytikere og ikke-professionelle regnskabsbrugeres tilgang til virksomheders
operationelle forpligtelser. Den manglende gennemsigtighed var et af de væsentlige kritikpunkter af IAS 17
og derved medvirkende til behovet for en ny standard.

Den udarbejdede reformulering er foretaget på baggrund af oplysningerne i noten herunder, hvor nutids-
værdien ved den fulde metode er beregnet per 2012/13. For den modificerede metode, er der ved opstilling
af en række forudsætninger opgjort en tilnærmet leasingforpligtelse per 2017/18.

Figur 7.1.1, note vedr. operationel leasing med inspiration fra SAS’ årsrapporter 2012/13 – 2016/17.

95 SAS årsrapport 2016/17, s. 39
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Reformulering ved anvendelse af den fulde retrospektive metode, er noget mere besværlig og behæftet med
større usikkerhed, i  og med der til  beregningen skal bruges historiske informationer omkring ydelser med
mere. I opstillingen herunder er taget udgangspunkt i realiserede leasingydelser, 5 år forud for implemente-
ringsdagen. I den praksis, ville man skulle helt tilbage til opstartsdagen for de enkelte kontrakter, hvilket for
nogle kontrakter, sagtens kunne være (langt) mere end 5 år. Når det alligevel er forsøgt at opstille en tilnær-
met  fuld  metode,  er  det  med  hensigten  at  illustrere  betydningen  af  IFRS  16  og  må  ikke  betragtes  som
værende valid data til brug for andre former for analyse.

Ud fra en alt-andet-lige betragtning, er nedenstående reformulerede resultatopgørelse opstillet. Som det ses
påvirker det resultatopgørelsen, hvorvidt der implementeres efter den modificerede eller den fulde retro-
spektive metode. Ved den modificerede metode, ændres der ikke i sammenligningstallene, disse vil således
uændret være aflagt efter IAS 17. Hvorimod der ved den fulde retrospektive metode reguleres, som havde
IFRS 16 altid været gældende.

Resultatopgørelse

Figur 7.1.2, reformuleret resultatopgørelse, egen tilvirkning med inspiration fra SAS’ årsrapport 2016/17.

a) Driftsomkostninger
Det er oplyst at virksomhedens operationelle leasingomkostninger i 2016/17 udgjorde 4.000, heraf
fremgår det af resultatopgørelsen at leasingomkostninger vedr. fly udgjorde 2.500. Omkostninger
vedrørende operationel leasing af bygninger og andre aktiver, må således udgøre de resterende
1.500. Disse er fratrukket andre eksterne omkostninger, hvorefter niveauet for virksomhedens
omkostninger renset for alle leasingydelser udgør 23.500. Ved den modificerede metode holdes
sammenligningstallene uændrede, hvorfor kun 2017/18 omkostningen er reguleret. Hvorimod andre
eksterne omkostninger ved den fulde retrospektive metode er reguleret i begge år.

b) Leasingomkostninger vedr. fly
I og med alle leasingkontrakter under IFRS 16 skal indregnes i balancen er leasingomkostninger
vedrørende fly reduceret til 0 uanset valg af metode.
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c) Afskrivninger
Afskrivninger udgjorde forud for implementering 2.000. Disse afskrivninger er holdt konstante, ud
fra at det eksisterende investeringsniveau fortsætter, samt at da de ikke skal påvirke analysen.
Afskrivninger på de operationelle kontrakter er ved begge metoder opgjort ud fra et tilnærmet
lineært forløb og udgør ved den modificerede metode 3.900 i år 1, se bilag 3. Hvorfor de samlede
afskrivninger i 2017/18 udgør 5.900.
Ved den fulde retrospektive metode, er forpligtelsen beregnet for 2012/13 og efterfølgende ned-
bragt med realiserede ydelser samt tillagt beregnede renteomkostninger. Yderligere er tillagt en
afståelsesforpligtelse på 2.525 som tillægges leasingaktivet, hvorved afskrivningsgrundlaget øges.
Afskrivningerne reguleres som bekendt både i rapporteringsåret samt i sammenligningstallene og
udgør i 2016/17 og 2017/18, hhv. 3.650 og 3.450, som er tillagt de oprindelige afskrivninger på 2.000.

d) Renter
Under den modificerede metode sker der ikke renteberegning i implementeringsåret, i og med
leasingydelserne var årlige og forudbetalte. Diskontering starter således først år 2. Ved den fulde
retrospektive metode, udgør renteomkostningerne i 2016/17 og 2017/18, henholdsvis 674 og 575,
som er tillagt den vanlige renteomkostninger på 750. Leasingforløb er illustreret i bilag 3.

Generelt vil påvirkningen afhænge af, hvilken metode leasingtager vælger at anvende. Ved begge metoder
påvirker ændringen for de operationelle leasingkontrakter dog EBIT, EBITDA, Resultat, Aktiver og Forplig-
telser. I forhold til resultatet er det værd at nævne at den nye leasingstandards påvirkning på resultatet vil
være begrænset til en periodeforskydning, som følge af renteelementet. Leasingydelsen vil være den samme
over tid uanset, hvilken standard der indregnes efter.

Den opstillede reformulering bekræfter de indledende forventninger og tidligere konklusioner. Det ses i
resultatopgørelsen at det er driftsomkostninger, afskrivninger og renter som påvirkes, hvorved særligt
EBITDA påvirkes positivt. I ovenstående præsentation stiger EBITDA det første år med 15%, hvilket må betrag-
tes for værende en markant ændring. Ifølge PWCs miniundersøgelse, forventer 20% af respondenterne at
EBITDA på implementeringsdagen forøges med mere end 20% i implementeringsåret, mens godt 40%
forventer  at  EBITDA  vil  stige  mindre  end  10%96, hvilket blot understøtter ovenstående beregninger. Det
fremgår ligeledes af reformuleringen at resultatet de første år påvirkes negativt, grundet de konstante
afskrivninger tillagt renteomkostninger, der som nævnt er størst i starten af et forløb og mindre i slutningen.

I ovenstående eksempel påvirkes resultatopgørelsen i implementeringsåret mest ved den fulde retrospektive
metode, hvilket oftest vil være tilfældet. Hvor der vælges den fulde retrospektive metode, og leasingtager
for eksempel har ændret forventninger til udnyttelsen af væsentlige optioner, skal der reguleres for disse i
leasingperioden eller i værdien af aktivet. Det vil sige at for kontrakter, med væsentlige forlængelses- eller
købsoptioner som ved implementeringen forventes udnyttet, vil leasingforpligtelsen og afskrivningsgrund-
laget alt andet lige være højere end ved den modificerede metode. I disse tilfælde vil resultatopgørelsen
deraf rammes hårdere ved den fulde retrospektive metode end ved den modificerede. Det må forventes at
alle IFRS aflæggende virksomheder, forud for implementeringsarbejdet foretager følsomhedsberegninger af,
hvordan valg af implementeringsmetode påvirker balance og resultatopgørelse de førstkommende år.

96 PWC – miniundersøgelse, s. 10
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Balance

Figur 7.1.3, reformuleret balance (aktiver), egen tilvirkning med inspiration fra SAS’ årsrapport 2016/17.

e) Leasingaktiver
Virksomhedens aktiver udgjordes i 2016/17 af en blanding af ejede og finansielt leasede aktiver. Den
oprindelige saldo for Fly og andre anlæg er holdt konstant, ud fra en forudsætning om nye investe-
ringer  i  takt  med at  de tidligere udløber.  Ved implementeringen af  IFRS 16 indregnes samtlige  af
selskabets operationelle leasingaktiver ligeledes på balancen. I ovenstående eksempel er anvendt
den modificerede metode (B), hvor leasingaktivet opgøres til samme værdi som leasingforpligtelsen.
Leasingforpligtelsen er gennemgået under pkt. g). Fratrukket afskrivninger i implementeringsåret,
udgør leasingaktivet ultimo 2017/18, 15.831, hvilket er tillagt de oprindelige aktiver på 8.150.
Såfremt leasingtager havde valgt metode A under den modificerede metode, ville aktivet skulle regu-
leres, som havde IFRS 16 altid været gældende og forskellen mellem den operationelle leasingfor-
pligtelse og den opgjorte værdi af leasingaktivet skulle reguleres på egenkapitalen i år 1.
Ved den fulde metode er leasingaktivet opgjort til nutidsværdien af de fremtidige minimumslea-
singydelser tillagt afståelsesomkostninger som her udgør 2.525. Leasingaktivet indregnes således
primo 2012/13 til 37.002, hvorefter der afskrives tilnærmet lineært.
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Af bilag 3, fremgår det at leasingaktiverne i 2016/17 og 2017/18, var afskrevet til henholdsvis 19.302
og 15.852 som i den reformulerede balance er tillagt de oprindelige anlægsaktiver. Det er forudsat
at der ikke indgås nye leasingkontrakter i 2017/18.

Som det ses stiger værdien af materielle anlægsaktiver markant, hvilket overordnet set var en af årsagerne
til at den nye standard blev udarbejdet. IASB havde et stort ønske om at alle aktiver der blev anvendt som
var de ejet, skulle indregnes på balancen og præsenteres i lighed med ejede aktiver. Udviklingen i forbindelse
med implementeringen er som forventet og illustrerer den mest markante ændring som IFRS 16 medfører.

Figur 7.1.4, reformuleret balance (passiver), egen tilvirkning med inspiration fra SAS’ årsrapport 2016/17.

f) Egenkapital
Ved den modificerede metode er det operationelle leasingaktiv holdt lig med leasingforpligtelsen på
implementeringstidspunktet (metode B). Ændringen i overført resultat repræsenterer således blot
udviklingen på leasingforpligtelsen ifht. –aktivet i implementeringsåret. Udviklingen består af
forskellen mellem leasingydelsen og afskrivninger plus rente det første år. Denne udgør i 2017/18,
150, illustreret i bilag 3.
Ved den fulde retrospektive metode, påvirkes egenkapitalen af forskellen mellem det beregnede
leasingaktiv og –forpligtelse på implementeringstidspunktet. Af bilag 3 fremgår at leasingaktivet i
2016/17 udgør 19.302 og forpligtelsen udgør 19.157, der er således foretaget en regulering på
egenkapitalen på 145. 2017/18 er reguleret for forskellen mellem leasingydelse og leasingomkost-
ninger som i 2017/18 udgør 275.
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g) Leasingforpligtelsen
Virksomheden har for de eksisterende leasingforpligtelser vedrørende finansiel leasing præsenteret
forpligtelsen under Andre lån97. Denne er holdt konstant mellem de to år, således at posten i refor-
muleringen udelukkende påvirkes af IFRS 16 implementeringen.
Ved den modificerede metode er nutidsværdien i figur 7.1.1 beregnet til 19.731. Denne værdi
indregnes primo 2017/18. Der tilskrives ikke renter det første år, da ydelsen er forudbetalt, hvorfor
det blot er første års ydelse (3.750), som er fratrukket i ultimo forpligtelsen, der således udgør 15.981
tillagt den allerede eksisterende finansielle leasingforpligtelse.
For den fulde retrospektive metode er det som nævnt et mere usikkert estimat af en leasing-
forpligtelse, da der kræves omfattende historiske data, for at kunne beregne forpligtelsen pålideligt.
I dette eksempel er leasingforpligtelsen beregnet ud fra oplysningerne i figur 7.1.1, hvor realiserede
leasingomkostninger for årene 2012-2016/17 er inddraget.
Leasingforpligtelsen er heraf opgjort til 34.477 primo år 2012/13, hvorefter ydelser og renter i årene
2012-2016/17 er fratrukket. Leasingforpligtelsen er er beregnet i bilag 3 og udgjorde ultimo 2016/17,
19.157 og er i den reformulerede balance, tillagt den oprindelige forpligtelse.

h) Hensatte forpligtelser
Hensatte forpligtelser indeholder virksomhedens forpligtelser i forbindelse med returnering af de
operationelt leasede fly98. Denne forpligtelse forbliver adskilt fra leasingforpligtelsen, da afståelses-
omkostninger, som illustreret i afsnit 4.5 Første indregning, ikke indgår i minimumsleasingydelserne.

PWCs miniundersøgelse omfatter ligeledes spørgsmål om, hvordan virksomhederne forventer at deres
balance og nøgletal påvirkes af den nye standard. Herunder er illustreret resultaterne fra PWCs undersøgelse
for så vidt angår aktiver og rentebærende gæld. Indhold er det samme som i PWCs artikel, det er blot præsen-
teret anderledes. PWC har spurgt; ”Pr. 1. januar 2019, hvilken indvirkning forventer du at implementeringen
af IFRS 16, vil få på størrelsen af jeres..”

97 SAS årsrapport 2016/17, note 26.
98 SAS årsrapport 2016/17, note 28
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Heraf fremgår det at 40% af respondenterne forventer at deres rentebærende gæld, vil øges med mere end
20% og 35% af respondenterne at deres materielle anlægsaktiver, vil øges med mere end 20%99. Resultaterne
skal dog iagttages som en indikation, da der blandt respondenterne umiddelbart indgår 20% af virksom-
hederne som svarede at de enten ikke rigtig var gået i gang eller slet ikke vidste, hvilke implementeringsregler
de ville anvende. Uanset, vurderes der dog at være en klar indikation af at virksomhederne forventer store
ændringer på deres balance. Hvilket stemmer overens med den reformulerede balance ovenfor.

Forudsat at virksomhedens rentebærende gæld sammensætter sig af posterne, Efterstillede lån, Andre lån,
Kortfristet del af lang gæld og Kortfristede lån, udgør disse under IAS 17, 8.575. I forbindelse med implemen-
teringen af IFRS 16 vil den rentebærende gæld i eksemplet ovenfor, således stige med 186%, hvilket må
betragtes som værende et ekstremt tilfælde, hvilket blot understøtter IASB’s analyse af, at luftfart ville være
den branche, som ville blive ramt hårdest.

7.2 Nøgletal
Med de markante ændringer i virksomhedernes rapportering, vil det være relevant at se på, hvordan ud-
valgte nøgletal påvirkes. I bilag 2 er vedlagt Finansforeningens definition af de mest gængse nøgletal.  Heri
ses at mange af nøgletallene indeholder en eller flere af de påvirkede poster.

For de nøgletal som indeholder gennemsnitsværdier, som for eksempel afkastningsgraden (ROIC), hvori der
indgår gennemsnitlig investeret kapital. Denne middelværdi bliver i praksis beregnet som værende gennem-
snittet af de samlede aktiver primo og ultimo regnskabsåret. Ved den modificerede metode, reguleres kun i
indeværende år, hvorved gennemsnitsværdien rent teknisk ikke påvirkes i samme grad, som ved den fulde
metode, hvor både primo og ultimo reguleres, illustreret i beregningen herunder.

Figur 7.2.1, reformulerede nøgletal, egen tilvirkning.
*2016/17 tal er ikke gennemsnitsværdier, men blot årets ultimo.

99 PWC – miniundersøgelse, s. 9
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Overskudsgrad
Som forventet, påvirkes overskudsgraden en smule i positiv retning, hvilket skyldes at den del af leasing-
omkostningen som vedrører finansiering under den nye standard rykkes ned under EBIT i resultatopgørelsen.
Påvirkningen er beskeden, i og med renteelementet oftest udgør en relativt begrænset andel af leasing-
ydelsen.

ROIC
Afkastningsgraden er et af de nøgletal som forventes at falde som følge af IFRS 16 implementeringen, i og
med investeringerne stiger markant og EBIT kun forventes at stige beskedent. Som nævnt indledningsvist vil
ROIC i implementeringsåret, blive påvirket mest ved den fulde metode, da investeret kapital også ændres i
sammenligningsåret. Dette ses også af beregningen herover, hvor ROIC i 2017/18 lander på knap 14% ved
den modificerede metode og kun godt 12% for den fulde metode. Allerede år to efter implementeringen, vil
denne forskel dog alt andet lige være udlignet, da det i al væsentlighed er et udtryk for ukorrigerede sammen-
ligningstal.

En faldende afkastningsgrad, vil typisk være noget som vil få investorer til at øge deres skepsis og heraf blive
mere forsigtige i forhold til at investere i virksomheden. Det er således af afgørende betydning for en stor del
af IFRS aflæggerne at få kommunikeret, særligt til de ikke-professionelle regnskabsbrugere at de markante
ændringer i virksomhedens nøgletal skyldes implementeringen af IFRS 16 og ikke interne forhold i virksom-
heden.

Soliditetsgrad
I lighed med afkastningsgraden, betragtes soliditetsgraden også for værende et af de nøgletal, som vil blive
væsentligt påvirket af den nye standard. Når denne påvirkes i særlig grad, skyldes det at aktiverne stiger
markant, samtidig med at egenkapitalen holdes nogenlunde konstant. I eksemplet ovenfor falder soliditets-
graden fra knap 25% til ca. 16%. I PWCs miniundersøgelse fremgår at 24% af respondenterne forventer at
deres soliditetsgrad vil forringes med mere end 5 procent point100. Langt størstedelen forventer dog at deres
soliditet kun vil blive påvirket i begrænset omfang, det vil sige mindre end 2 procentpoint101.

Når analysen herover, viser en noget større udvikling i soliditetsgraden, skyldes det langt hen ad vejen at SAS
befinder sig i den branche, som ifølge IASB vil blive ramt hårdest af den nye standard102. Bemærkelsesværdigt
er dog at 25% af respondenterne forventer en forringelse af deres soliditetsgrad med mere end 10% point.
10% point på soliditetsgraden er meget. Rigtig meget.

Som følge af de store ændringer skulle man umiddelbart tro at der enten vil ske en revurdering af mange
virksomheders kreditvurdering eller en revurdering af hvordan kreditvurderingen tildeles. Når det så er sagt,
foretages en kreditvurdering ikke udelukkende baseret på soliditetsgrad, og ikke på en ukorrigeret soliditets-

100 PWC – miniundersøgelse, s. 9
101 PWC – miniundersøgelse, s. 9
102 IASB – Effect analysis, s. 16
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grad. Kreditinstitutterne har således under IAS 17, været nødsaget til at foretage reformulering af regnskaber
baseret på noteoplyste forpligtelser på operationelle leasingkontrakter.

I og med, der hos kreditinstitutterne hidtil har været korrigeret for de operationelle leasingtandarder, bør
der ikke ske de store ændringer til virksomhedernes kreditvurdering. Fremadrettet, vil denne beregning blot
blive foretaget på et mere pålideligt grundlag, som ikke er afhængigt af reformuleringsmodeller. Generelt
bør det ligeledes tages il overvejelse at de markante ændringer sker, som følge af en regelændring, der er
ude af virksomhedernes hænder. De forringede nøgletal er således ikke et resultat af ændrede interne
forhold, og bør ud fra en alt andet lige betragtning heraf ikke påvirke virksomhedernes kreditvurdering. SAS
som eksempel er som udgangspunkt hverken, blevet mere eller mindre sund eller kreditværdig, blot fordi
virksomhedens forpligtelser fremadrettet skal indregnes og præsenteres efter et ændret regelsæt.

Hvor afkastningsgraden er særlig interessant for investorerne er soliditetsgraden særlig interessant for
virksomhedens kreditinstitutter. Regnskabsaflægger, har derfor ligeledes en opgave foran sig, i forhold til at
informere disse om de kommende ændringer. Særligt de virksomheder som har lånebetingelser baseret på
opnåelse af visse resultatorienterede nøgletal, bør, i god tid forud for implementeringen indlede drøftelser
om de pågældende bentingelser med deres kreditinstitutter. Således at virksomhederne ikke pludselig mister
deres finansieringsgrundlag på grundlag af en regelændring.

Hvor en virksomhed har indgået en aftale om en rentefri  kassekredit, mod årligt at kunne præsentere en
soliditetsgrad  over  en  bestemt  værdi,  og  hvor  implementeringen  af  IFRS  16  medfører  at  disse  krav  til
nøgletallenes størrelse ikke længere kan opfyldes, kan det være af afgørende betydning for virksomhederne
at disse lånebetingelser tilpasses den nye regnskabsmæssige behandling.

Ovenstående vil ligeledes gøre sig gældende for medarbejderbonus og management fees og lignende
nøgletalsafhængige ydelser. Bonusmodeller er ofte baseret på en række KPI’er, hvor udviklingen i EBIT kunne
være et af dem. Det er således vigtigt, særligt i implementeringsåret at få reguleret for den effekt IFRS 16
afføder eller få tilpasset målene til forventningerne til de fremtidige nøgletal.

Finansiel gearing
Udviklingen i finansiel gearing understøtter blot de tidligere konklusioner. Den rentebærende gæld stiger
markant, mens egenkapitalen forbliver stort set uændret, hvorved den finansielle gearing næsten tredobles.

Som ikke-professionel regnskabsbruger, ville en stigning som denne, få en til  at tænke at der måtte være
noget helt galt i den pågældende virksomhed.
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8. Konklusion
Det er efterhånden bredt anerkendt at der var behov for en ny leasingstandard. Der er heller ikke tvivl om at
IASB og høringsudvalg har lagt en stor indsats i at udarbejde den nye standard. Hvorvidt den nye standard er
optimal, vil der nok aldrig være fuld enighed om. Nogle ville gerne have haft den mere ambitiøs og andre
mener at den allerede er for kompleks i den nuværende form. Som standardudsteder må formålet altid være
at sikre en ensartet behandling, uden at give regnskabsaflægger mulighed for at manøvrere indenfor regel-
sættet. Som regnskabsbruger, ønskes ligeledes en ensartet behandling og en gennemsigtig og sammenlig-
nelig rapportering. Som regnskabsaflægger, ønskes som udgangspunkt et regelsæt der ikke er alt for
firkantet, da alle situationer ikke nødvendigvis passer ned i en foruddefineret ramme og nogle ellers ukom-
plekse tilfælde, vil blive urimeligt komplekse at behandle.

Hovedformålet med den nye standard stod tidligt klart – der skulle gøres op med den to-delte behandling,
hvor leasingkontrakter som var ensartede i indhold, men som regnskabsmæssigt kunne behandles på to
meget forskellige måder. Enten kunne de indregnes på balancen som aktiv og forpligtelse, med tilhørende
rentetilskrivninger og afskrivninger, eller også kunne de indregnes som omkostning direkte i resultat-
pgørelsen, med oplysning om restforpligtelsen pr. balancedagen i noterne. Den to-delte behandling var skyld
i manglende gennemsigtighed og deraf manglende sammenlignelighed på tværs af regnskaber. Denne
manglende sammenlignelighed har medført at professionelle regnskabsbrugere, herunder aktieanalytikere
og kreditinstitutter, over årene har måttet udarbejde modeller til reformulering af regnskaber som indeholdt
operationel leasing, får at få et mere fuldstændigt billede af virksomhedernes forpligtelser.

IFRS 16 gør utvivlsomt op med opdelingen i drifts- og balanceføring, hvorfor hovedformålet må vurderes at
være opfyldt. Når den nye standard så alligevel ikke er blevet taget i mod med umiddelbar begejstring skyldes
det flere faktorer. IASB har med udgivelsen af IFRS 16, forsøgt at tilgodese alles interesser bedst muligt og
lægge standardens bestemmelser et sted midt mellem regnskabsaflæggers og regnskabsbrugers ønsker. Ved
at  lave  en  midt-i-mellem  løsning,  vil  ingen  være  helt  tilfredse,  men  der  er  heller  ingen  som  er  meget
utilfredse. Den nye standard har således mødt en del kritik, allerede inden den for alvor er trådt i kraft.

Virksomhederne kritiserer den for at være for kompleks og ressourcekrævende og analytikere og revisorer
kritiserer den for fortsat at give virksomhederne for meget råderum. Særligt i forbindelse med implemen-
teringen, indeholder standarden mange undtagelser og valgmuligheder, som kan til- og fravælges fra
kontrakt til kontrakt. Den store valgfrihed giver regnskabsaflægger mulighed for i væsentlig grad at påvirke
de beløb der indledningsvist indregnes på balancen. Ved den efterfølgende måling går kritikken hoved-
sageligt på at standarden gør op med den to-delte behandling, men åbner op for nye problemstillinger, som
udfordrer gennemsigtigheden af virksomhedernes rapportering. Særligt definitionen af leasing og
dekomponering af kontrakter giver anledning til panderynker. Hvor det vurderes at leasingtager ikke opnår
den substantielle ret til aktivet, betragtes kontrakten som værende service, og føres direkte i resultatop-
gørelse.  Det vurderes på baggrund heraf, at hvor leasingtager tidligere søgte operationelle leasingkontrakter,
fremadrettet vil søge kontrakter der er formuleret på en måde hvor den substantielle ret ikke overgår, eller
hvor størrelsen af serviceelementet vil få øget fokus.

Den nye standard er uden tvivl mere kompleks end IAS 17. Kompleksiteten kommer særligt til udtryk ved at
IFRS 16 indeholder markant flere vurderinger og estimater, samt at behovet for løbende revurdering af
leasingforpligtelsen og –aktivet er blevet tilføjet. Der skal således ske regulering af den eksisterende for-
pligtelse, såfremt der sker ændringer i leasingtagers forventninger til blandt andre udnyttelsen af optioner,
hvorimod en leasingforpligtelse indregnet under IAS 17, efter første indregning var fast for den resterende
periode.
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Estimater og vurderinger omfatter i særdeleshed, fastsættelse af leasingperioden og diskonteringsrenten
samt allokering af vederlag i forbindelse med de-komponering. Alle tre faktorer, kan være relativt svære at
fastsætte pålideligt. Ved leasingperioden, skal leasingtager fastsætte sine forventninger til forlængelses-
optioner, som ofte ligger flere år ud i fremtiden. Hvorvidt en option indregnes som en del af leasingperioden
eller ej, vil oftest påvirke leasingforpligtelsen i væsentlig grad. Det er derfor af afgørende betydning at denne
opgøres efter bedste skøn. Ligeledes gør det sig gældende for diskonteringsrenten. Denne vil ligeledes være
ressourcekrævende at fastsætte, i og med der er mange faktorer som skal tages i betragtning, og særligt hvor
der ikke eksisterer et reelt marked for det pågældende aktiv, vil det være komplekst at skulle fastsætte en
alternativ lånerente. Mange leasingkontrakter vil i større eller mindre grad indeholde elementer af service,
som kan udskilles fra kontrakten forud for indregning. Del-komponenterne skal adskilles og værdien allokeres
ud fra de relative stand-alone priser. Det vil dog sjældent fremgå direkte af en leasingkontrakt, hvor stor en
andel af ydelsen der vedrører service, hvorfor det kan være en svær øvelse at dekomponere de enkelte kon-
trakter og leasingtager vil ofte have et incitament til at påvirke vederlaget som allokeres til service, alt efter
om det ønskes off-balance.

Kompleksiteten understreges yderligere i at en relativt stor andel af de danske IFRS-aflæggere, med under et
år til aflæggelse af den første IFRS 16 compliant rapportering, fortsat er i tvivl om hvilke implementerings-
regler de ønsker at anvende. Det står derfor klart at der er tale om en kompleks og ressourcekrævende
standard. For de virksomheder som er kommet sent i gang med implementeringsarbejdet, ligger der en
opgave foran dem. IASB har dog været pragmatiske i deres tilgang til implementeringen og har indarbejdet
en række lempelige overgangsregler som en del af den nye standard.

Virksomhederne har således mulighed for at vælge mellem flere forskellige implementeringsmodeller, med
den fulde retrospektive metode som den mest omfattende, hvor samtlige eksisterende kontrakter skal
behandles og revurderes, som havde IFRS 16 altid været gældende. Det betyder at virksomhederne
implementerer med tilbagevirkende kraft og skal heraf også tilrette sammenligningstallene. Denne vurderes
at være den mest retvisende metode i forhold til den fremtidige behandling af leasingkontrakter, men kan
være krævende, særligt hvor en virksomhed har mange kontrakter eller meget gamle kontrakter. Til gengæld
sikrer den fulde metode sammenlignelighed mellem regnskabsår, allerede fra implementeringsåret.

Den modificerede metode, derimod, er noget lettere at gå til. Her kan leasingtager som udgangspunkt
fastsætte leasingaktiv og –forpligtelse til den allerede opgjorte forpligtelse under IAS 17, hvorved det særligt
vil være fastsættelse af diskonteringsrenten samt præsentationskrav, som vil kræve regnskabsaflæggers
opmærksomhed. Ved den modificerede metode, implementeres kun for indeværende år, det betyder at der
ikke skal ske tilpasning af sammenligningstal.

At samtlige leasingkontrakter fremadrettet vil skulle indregnes på balancen, kommer til at påvirke virksom-
hedernes balancer i en grad, hvor det for nogle vil være særdeles væsentligt og for andre, vil det ikke kunne
ses. Det er særligt brancher, hvor der under IAS 17 har været store operationelle leasingforpligtelser, her-
under særligt fly, rejse, transport og detail branchen. Hvorimod service- og finansielle virksomheder som
udgangspunkt ikke vil rammes i samme grad. For de særligt udsatte, vil det påvirke virksomhedernes resultat-
opgørelse og balance i et omfang der gør at det ikke vil være muligt at sammenligne virksomhedens nøgletal,
før og efter IFRS 16 implementeringen.

Resultatopgørelsen vil blive påvirket ved at omkostninger flyttes fra andre eksterne omkostninger og fordeles
ud på afskrivninger og renter, hvilket blandt andet vil påvirke EBITDA. Resultatet vil kun blive påvirket i form
af en mindre periodeforskydning, som følge af at rente-elementet ved amortisering er højere i starten af en
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periode og lavere i slutningen. Balancesummerne forventes at stige betragteligt, i og med langt størstedelen
af de operationelle forpligtelser som tidligere har været oplyst i noterne, fremadrettet skal indregnes som
leasingforpligtelse på balancen.

Ændringen i virksomhedens nøgletal kan have afgørende betydning for, hvorvidt lånebetingelser overholdes.
Med udgangspunkt heri, er det af afgørende betydning at virksom-hederne får kommunikeret med långivere
omkring de forventede ændringer, forud for implementeringen. Yderligere kan de forværrede nøgletal
medføre at eventuelle KPI’er ikke opfyldes og medarbejdere derved ikke opnår bonus, eller at ikke-
professionelle investorer bliver skræmt af de pludselige ændringer. Der ligger således også en opgave i at få
oplyst om effekten af den nye regnskabsstandard, samt at få tilpasset eventuelle bonusmodeller og låne-
betingelser. Virksomhedernes kreditvurdering forventes ikke at ændres væsentligt, i og med kreditinstitutter
under IAS 17, foretog reformulering af regnskaber som indeholdt operationel leasing. Ændringer for disse
virksomheder kommer derfor primært til at bestå af de forskelle der vil være mellem en estimeret
reformulering under IAS 17 og regnskab opgjort under bestemmelserne i IFRS 16.

Overordnet set er det vigtigt at leasingtager, så tidligt i implementeringsprocessen som muligt beslutter sig
for hvilken metode der skal anvendes. På den måde undgås unødigt ressourcetræk, men også for at have
tilstrækkelig tid til at kunne foretage en fuldstændig revurdering, såfremt den fulde retrospektive metode
ønskes anvendt. I praksis må det forventes at størstedelen af de danske IFRS regnskaber aflægges ved brug
af den modificerede metode.
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9. Perspektivering
Implementeringsdatoen nærmer sig hastigt, og de fleste virksomheder er formentlig langt i deres implemen-
teringsarbejde nu, men der er også mange som føler de har et stykke vej endnu.

Mange virksomheder er blevet overraskede over omfanget af ændringerne og kæmper med implemen-
teringen, som kan være en krævende proces. Særligt for de der vælger den fulde retrospektive metode. På
baggrund heraf og opsummeret i PWCs miniundersøgelse forventer størstedelen (knap 70%) af de største
danske virksomheder at anvende den modificerede metode. Den største forskel mellem den nuværende og
den kommende standard, er som bekendt at alle leasingaftaler fremadrettet skal tages til indregning på
balancen, hvor der under IAS 17 kunne undgås indregning såfremt en kontrakt kunne klassificeres som
værende operationel. Det betyder at for en stor del af virksomhederne, vil deres rapportering, herunder
særligt aktiver og forpligtelser blive påvirket betragteligt.

Under IAS 17, sås en tendens til at virksomhederne søgte operationelle kontrakter, blandt andet for at undgå
administrationen i og påvirkningen ved at skulle indregne disse. Under IFRS 16 kan der ikke længere søges
denne type kontrakter, hvorfor det må forventes at leasingtager, vil afsøge alternativerne i forhold til at
mindske værdien af de kontrakter som indregnes. Det må forventes, at der vil være et incitament til at indgå
kortere leasingkontrakter, enten ved at selve løbetiden er kortere eller ved at undgå at kontrakten indeholder
forlængelsesoptioner. Kortere leasingperioder medfører større usikkerhed, i og med leasingtager, såvel som
leasinggiver, skal indhente tilbud og genforhandle oftere, til gengæld vil leasingforpligtelsen blive lavere, jo
kortere kontrakter man er villig til  at indgå. Såfremt der er tale om aktiver som i princippet kan udskiftes
årligt, herunder for eksempel biler, vil leasingtager i teorien fortsat helt kunne undgå indregning, som følge
af undtagelsen for korte leasingkontrakter.

Alternativt kan leasingtager have et incitament, til at indgå kontrakter, hvor forsikring, service mv. udgør en
uforholdsmæssig stor andel, hvorved den del af vederlaget som allokeres til selve leasingaktivet. Herved vil
leasingtager ikke helt kunne undgå indregning, men vil kunne mindske det beløb der indregnes. Alternativt
må der forventes et øget fokus på den substantielle ret til aktivet. Da kontrakter, hvor denne ikke overgår til
leasingtager fortsat vil kunne holdes off-balance.

Hidtil har leasingreglerne i årsregnskabsloven, været lig dem i IAS 17, i og med der ikke har eksisteret særskilt
dansk regnskabsvejledning for behandling af leasingkontrakter. Virksomheder som aflægger regnskab efter
Årsregnskabsloven vil således fortsat skulle følge bestemmelserne i IAS 17 også efter 1. januar 2019.

Hvor en koncern aflægger regnskab under IFRS, men hvor nogle datterselskaberne aflægger regnskab efter
lokal lovgivning, f.eks. årsregnskabsloven, vil overgangen til IFRS 16, blive yderligere kompleks, i og med lokal
lovgivning endnu ikke er tilpasset den nye leasingstandard. Det betyder at i sådanne tilfælde, vil koncernen
skulle måle og præsentere deres leasingforpligtelser forskelligt i henholdsvis datterselskabet og koncernregn-
skabet. Hvilket hvor det vurderes væsentligt for moder, vil medføre en regulering på toppen, ved indregning
af datterselskaberne.
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I PWCs miniundersøgelse er der 56%103 af respondenterne som svarer at de ville anvende en frivillig mulighed
for at anvende IFRS 16 i danske datterselskaber, der aflægger årsrapport efter ÅRL. Så uanset at den nye
standard vurderes mere kompleks, mener over halvdelen af de største danske ikke-finansielle virksomheder
at det alligevel vil være lettere at anvende IFRS 16 i alle selskaber, i modsætning til at bibeholde den noget
enklere behandling under IAS 17 i datterselskaberne.

En lovændring, der forventes at give mulighed for at anvende IFRS 15 og IFRS 16 til  fortolkning af lovens
bestemmelser, forventes fremsat i efteråret 2018. Anvendelse af de to nye IFRS standarder til fortolkning
forventes alene at blive en mulighed og ikke et krav. Dermed forventes ÅRL-aflæggere at kunne vælge mellem
den nuværende IAS 17 og den kommende IFRS 16 for den regnskabsmæssige behandling af leasingaftaler.
FSR's Regnskabsudvalg (REGU) har kommenteret på flere lovudkast til den kommende ÅRL ændring. Det på
nuværende tidspunkt foreliggende lovudkast104 giver særligt anledning til 2 væsentlige udfordringer med
hensyn til muligheden for at anvende IFRS 16:

► Lovudkastet er forsynet med en ikrafttrædelsesdato, som er regnskabsår, der starter 1. januar 2020.
REGU har anbefalet Erhvervsstyrelsen, at der gives mulighed for at anvende samme ikrafttrædelses-
dato som under IFRS.

► Lovudkastet indeholder ikke mulighed for at anvende de overgangslempelser, der er indarbejdet i
IFRS  16  med  henblik  på  at  sikre  en  lempeligere  implementering  af  standarderne.  Det  vil  sige,  at
ændring af regnskabspraksis under ÅRL, som udgangspunkt skal ske med fuld tilbagevirkende kraft
og med krav om tilpasning af sammenligningstal for tidligere år.

Som fremstillet tidligere i opgaven, forventede de fleste at anvende den modificerede metode. Det vurderes
på baggrund heraf uhensigtsmæssigt, at virksomhederne skal implementere den kommende standard på to
forskellige måder i henholdsvis IFRS-rapporteringen og i den officielle årsrapport.

103 PWC – miniundersøgelse, s. 13. Af grafen fremgår ”Ja” kun med 24%, det fremgår dog af teksten at 56% har svaret
”Ja”, hvorved de tre svarmuligheder tilsammen giver 100% (”Ja” 56%, ”Nej” 16% og ”Ved ikke” 28%).
104 Samtale med Jørgen Blom, 20/8-18.



IFRS 16 – Tid til en ny standard Litteraturliste

73

10. Litteraturliste

Bøger, publikationer og artikler
- ”Årsrapport efter internationale regnskabsstandarder- fra dansk praksis til IFRS”, Jan Fedders og Henrik

Steffen, Karnov Group Denmark A/S, 2012
- “Indsigt i årsregnskabsloven”, EY, 4. udgave, 2017/2018
- ”Videnskabsteori for begyndere”, Thorsten Thurén, Rosinante, 2013
- ”Leases – A guide to IFRS 16”, Deloitte, 2016
- “IFRS 16 Leases – A more transparent balance sheet”, KPMG 2016
- “Applying IFRS – A closer look at the new lease standard”, EY, 2016
- “Miniundersøgelse, Implementering af IFRS 16, Leasing”

https://www.pwc.dk/da/nyt/2018/leasing-survey-280518.pdf
- “Hvad betyder den nye leasingstandard, IFRS 16 for din virksomhed?”, PWC

http://www.pwc.dk/da/nyt/2016/leasingstandard-ifrs-16.pdf
- ”IASB issues new leases standard”, EY januar 2016,

http://www.ey.com/Publication/vwLUAs-sets/ey-ifrs-developments-issue-117-iasb-issues-new-leases-
standard/$FILE/ey-ifrs-developments-issue-117-iasb-issues-new-leases-standard.pdf

- Finans & Leasing, statistik over leasingkontrakter
http://www.finansogleasing.dk

Interview / uformel samtale med Jørgen Blom, ca. 10.30, 20/8 2018 på EYs hovedkontor ved Flintholm.

IASB
Regnskabsstandarder
- IFRS 7 – Finansielle instrumenter, Oplysninger
- IFRS 9 – Finansielle instrumenter
- IFRS 15 – Omsætning
- IFRS 16 – Leasing
- IAS 1 – Præsentation af årsregnskaber
- IAS 17 – Leasingkontrakter
- IAS 16 – Materielle anlægsaktiver
- IAS 36 – Værdiforringelse af aktiver
- IAS 37 – Hensatte forpligtelser, eventualforpligtelser og eventualaktiver
- IAS 38 – Immaterielle anlægsaktiver
- IFRIC 4 – Vurdering af, om en aftale indeholder en leasingkontrakt

Udgivelser
- Effect analysis

https://www.ifrs.org/-/media/project/leases/ifrs/published-documents/ifrs16-effects-analysis.pdf
- Discussion paper 2009/1

http://archive.ifrs.org/Current-Projects/IASB-
Projects/Leases/DPMar09/Documents/DPLeasesPreliminaryViews.pdf

- Exposure Draft 2010/9
http://archive.ifrs.org/Current-Projects/IASB-Projects/Leases/ed10/Documents/EDLeasesStandard0810.pdf

- Exposure Draft 2013/6
http://archive.ifrs.org/Current-Projects/IASB-Projects/Leases/Exposure-Draft-May-2013/Documents/ED-Leases-
Standard-May-2013.pdf



IFRS 16 – Tid til en ny standard Litteraturliste

74

- Artikel, IASB shines light on leases by bringing them onto the balance sheet. jan. 2016.
http://archive.ifrs.org/Alerts/PressRelease/Pages/IASB-shines-light-on-leases-by-bringing-them-onto-the-balance-
sheet.aspx

- Tale af den daværende IASB formand, Sir David Tweedie, Canada 2008,
http://archive.ifrs.org/News/Announcements-and-Speeches/Documents/Sir_David_Tweedie_Empire_Club
_Speech.pdf

Årsrapporter
- SAS årsrapport 2016/17

https://www.sasgroup.net/en/sas-annual-report-2016-2017/
- SAS årsrapporter for årene 2013, 2013/14, 2014/15 og 2015/16

https://www.sasgroup.net/en/category/investor-relations/financial-reports/annual-reports/
- DSV årsrapport 2017

http://www.dsv.com/About-DSV/media/latest-news/2018/02/annual-report-2017-released
- ISS Annual report 2017

http://www.annualreport.issworld.com/2017/?page=30
- Mærsk årsrapport 2017

http://investor.maersk.com/da/financial-reports
- Pandora årsrapport 2017

https://investor.pandoragroup.com/annual-reports



IFRS 16 – Tid til en ny standard Bilag

Bilag 1

Beslutningstræ fra IFRS 16, til brug for fastlæggelse af hvorvidt der er tale om leasing.
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Bilag 2

Nøgletal som defineret i Finansforeningens ”Anbefalinger & nøgletal 2015”.

Driftsresultat (EBIT) x 100
Overskudsgrad = Nettoomsætning

Bruttoresultat x 100
Bruttomargin = Nettoomsætning

Kortfristede aktiver x 100
Likviditetsgrad = Kortfristede forpligtelser

EBIT (før nedskrivning af goodwill
og special items)

Afkastningsgrad (ROIC) = Gns. investeret kapital

Egenkapital *
Soliditetsgrad = Aktiver i alt

Nettorentebærende gæld
Finansiel gearing = Egenkapital *

Resultat efter skat *
Egenkapitalforrentning = Gns. egenkapital *

* ekskl. Minoriteter
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Bilag 3
Leasingforløb, til brug for hoved- og nøgletalsanalyse.

Fuld retrospektiv indregning

Resultatopgørelse Balance

År
Estimerede

afskrivninger
Rente

3%
Omkostninger

 i alt  Leasingydelse Aktiv Forpligtelse
Forskel mellem
omk. og ydelse

NPV 34.477 34.477
Afståelsesomkostninger   2.525
Til indregning 37.002 34.477

2012/13   3.100   3.100   3.300 33.902 31.177       200
2013/14   3.650       935   4.585   3.675 30.252 28.437     -910
2014/15   3.650       853   4.503   3.725 26.602 25.565     -778
2015/16   3.650       767   4.417   3.850 22.952 22.482     -567
2016/17   3.650       674   4.324   4.000 19.302 19.157     -324
2017/18   3.450       575   4.025   3.750 15.852 15.981     -275
2018/19   3.050       479   3.529   3.325 12.802 13.136     -204
2019/20   2.700       394   3.094   2.950 10.102 10.580     -144
2020/21   2.350       317   2.667   2.575   7.752   8.322 -92
2021/22   2.125       250   2.375   2.325   5.627   6.247 -50
2022/23   1.950       187   2.137   2.100   3.677   4.334 -37
2023/24   1.550       130   1.680   1.750   2.127   2.714  70
2024/25   1.150  81   1.231   1.350       977   1.446       119
2025/26       900  43       943   1.125  77       364       182
2026/27  77  11  88       375   -   -       287

37.002   5.698 42.700 40.175   -   -  -2.525
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Modificeret retrospektiv indregning

Resultatopgørelse Balance

År Afskrivning
Rente

3%
Omkostninger

 i alt  Leasingydelse Aktiv Forpligtelse
Forskel mellem
omk. og ydelse

NPV 19.731 19.731
2017/18   3.900   3.900   3.750 15.831 15.981     -150
2018/19   3.400       479   3.879   3.325 12.431 13.136     -554
2019/20   2.950       394   3.344   2.950   9.481 10.580     -394
2020/21   2.400       317   2.717   2.575   7.081   8.322     -142
2021/22   2.100       250   2.350   2.325   4.981   6.247 -25
2022/23   1.800       187   1.987   2.100   3.181   4.334       113
2023/24   1.400       130   1.530   1.750   1.781   2.714       220
2024/25   1.000  81   1.081   1.350       781   1.446       269
2025/26       765  43       808   1.125  16       364       317
2026/27  16  11  27       375   -   -       348

19.731   1.894 21.625 21.625   -   -   -


